
Acta Cassubiana



2



Instytut Kaszubski

Gdañsk
2015

Acta Cassubiana
Tom XVII



4

ISSN 1509-5703
© Copyright by Instytut Kaszubski, Gdañsk 2015

Wydanie tomu dofinansowane ze œrodków
Województwa Pomorskiego

Wydawca: INSTYTUT KASZUBSKI
Deklaracja o wersji pierwotnej: Wersj¹ pierwotn¹ czasopisma jest wydanie papierowe.
Po ukazaniu siê nowego tomu czasopisma, jego spis treœci zamieszczony zostaje na stronie
internetowej Instytutu Kaszubskiego. Wersja elektroniczna pisma jest umieszczana dwa lata
po ukazaniu siê numeru.

Druk: TOTEM, 88-100 Inowroc³aw, ul. Jacewska 89

Rada Naukowa:
prof. Tomasz Derlatka, Czeska Akademia Nauk w Pradze;
prof. Aleksandr Duliczenko University of Tartu (Estonia);
prof. Kazimierz Koz³owski, Uniwersytet Szczeciñski;
prof. Stanis³aw Kruszewski, Instytut Polsko-Skandynawski (Kopenhaga);
prof. Alfred Majewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
prof. Witold Molik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
prof. Lutz Oberdörfer, Universität Greifswald;
prof. Stanis³aw Salmonowicz, Uniwersytet Miko³aja Kopernika;
prof. Hanna Popowska-Taborska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa;
prof. Miloš Øežnik, Universität Chemnitz, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Komitet Redakcyjny:
prof. Józef Borzyszkowski (przewodnicz¹cy),
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (sekretarz), prof. Daniel Kalinowski,
dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, dr Katarzyna Kulikowska,
dr Justyna Pomierska, dr Tomasz Rembalski

Redaktorzy tematyczni:
prof. Józef Borzyszkowski – historia
prof. Daniel Kalinowski – literaturoznawstwo
prof. Anna Kwaœniewska – etnologia
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski – socjologia
prof. Marek Cybulski – jêzykoznawstwo
dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – niemcoznawstwo

Recenzenci spoza Rady Naukowej i Zespo³u Redakcyjnego:
prof. Mieczys³aw Nurek, prof. Andrzej Romanow

Redaktor jêzykowy: S³awina Kwidziñska
T³umaczenie:
Blanche Krbechek i Stanis³aw Frymark (j. angielski), Magdalena Darska-£ogin (j. niemiecki)
Sk³ad: Anna Maciejewska i Maciej Ostoja-Lniski
Na ok³adce wykorzystano fragmenty grafik Ryszarda Stryjca.



Czêœæ I

Studia i materia³y



6



Zygmunt Iwicki
Zurich

B³ogos³awiona lub œwiêta Dorota
z M¹tów (1347–1394).

Jej ¿ycie i kult na Pomorzu
(i w Prusach) – dawniej i dziœ

Wstêp

O b³ogos³awionej lub œwiêtej Dorocie z M¹tów (1347–1394), stygmatyczce,
mistyczce, p¹tniczce niestrudzenie pielgrzymuj¹cej po sanktuariach Europy,
matce dziewiêciorga dzieci, w koñcu rekluzie – czyli pustelnicy, zamurowanej
na w³asne ¿yczenie przy katedrze w Kwidzynie, ukaza³y siê w ostatnich trzech
latach – 20121, 20132, 20143 – w przek³adzie dokonanym przez Biskupa Juliana
Wojtkowskiego, trzy ksi¹¿ki w jêzyku polskim. Te trzy dzie³a s¹ dla polskiego
Czytelnika nieodzown¹ pomoc¹ do obiektywnego spojrzenia na ¿ycie i proces
beatyfikacyjny Doroty z M¹tów, urodzonej na ¯u³awach, ¿yj¹cej od wyjœcia za
m¹¿ w Gdañsku, zmar³ej w katedrze diecezji pomezañskiej w Kwidzynie.

1 Mistrz Jan z Kwidzyna (1343-1417) Siedmiolilie Doroty z M¹tów (1347-1394) z krytycznego
wydania Dr. Franciszka Hiplera Analecta Bollandiana Bruksela 2-4 (1883-1885) ZGAE Bra-
niewo 6(1878)148-183 prze³o¿y³ Biskup Julian Wojtkowski, Olsztyn 2012 (Septililium Beatae
Dorotheae Montoviensis Augctore Joannes Marienverder Nunc Primum Editum Opera et Stu-
dio DREM Francisci Hipler Rectoris Seminarii Braunsbergensis, Bruxellis Typis Polleunis,
Ceuterick et Lifebure 1885).

2 Ksiêga o Œwiêtych Mistrza Jana z Kwidzyna, Objawienia B³ogos³awionej Doroty z M¹tów,
z krytycznego wydania Dr Anneliese Birch-Hirschfeld Triller, przy wspó³pracy Ernesta Bor-
cherta po przygotowaniu Jana Westpfahla, prze³o¿y³ Biskup Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013
(Liber de Festis Masgistri Johannis Marienwerder, Offenbarungen der Dorothea von Montau,
Herausgegeben von Anneliese Triller, geb. Birch-Hirschfeld unter Mitwirkung von Ernst
Borchert nach Vorarbeiten von Hans Westphal, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 1992).

3 Acta Procesu Kanonizacyjnego Doroty z M¹tów od 1393 do 1521, z krytycznego wydania
Ryszarda Stachnika przy wspó³pracy Annelizy Birchfeld Triller oraz Jana Westpfahla, prze³o¿y³
Biskup Julian Wojtkowski, Olsztyn 2014 (Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas
von Montau von 1384 bis 1521, Herausgegeben von Richard Stachnik in Zusammenarbeit
mit Anneliese Triller, geb. Birch-Hirschfeld und Hans Westpfahl, Böhlau Verlag Köln und
Wien 1978), s. passim.
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Jej ¿ycie i œmieræ

Dorota z M¹tów urodzi³a siê ok. 25 stycznia 1347 w M¹tach Wielkich (Gross
Montau). Ochrzczona zosta³a w miejscowym koœciele 6 lutego 1347. By³a córk¹
pochodz¹cego z Holandii Wilhem Schwarte (ok. 1290–1389), którego Ludolf
König, wielki mistrz krzy¿acki (1342–1345), ok. 1325 roku sprowadzi³ do M¹tów
jako osadnika. Matka Doroty, Agata (ok. 1304–1401), znana tylko z imienia, po-
chodzi³a z Prus (Gross Montau?). Dorota by³a siódmym z dziewiêciorga dzieci,
najm³odsz¹ z córek. Zmar³a 25 czerwca 1394 jako rekluza – w katedrze kwi-
dzyñskiej.

Ju¿ w wieku czterech lub piêciu lat rozpoczê³o siê w niej rozwijaæ intensyw-
ne ¿ycie religijne. Johannes von Marienwerder (ok. 1343–1417)4, jej póŸniejszy
spowiednik w Kwidzynie i pierwszy biograf, pisa³, ¿e Bóg przyci¹ga³ j¹ ku sobie,
a ona Go kocha³a. W szóst¹ rocznicê urodzin, 25 I 1353, zosta³a przez nieuwagê
s³u¿¹cej przypadkowo oblana wrz¹c¹ wod¹, co zagra¿a³o jej ¿yciu. Podczas cho-
roby s³ysza³a osobliwy g³os, G³os Pana (Die Stimme des Herrn): Uczyniê ciebie
nowym cz³owiekiem (Ich mache dich zu einem neuen Menschen). G³os sprawi³, co
zapowiada³: Bóg obdarzy³ j¹ obfitymi ³askami. Odk¹d w wieku 10 lat przyjê³a
Pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹ (8.04.1357), pragnê³a ca³ym sercem staæ siê nowym
cz³owiekiem: zaczê³a œwiadomie d¹¿yæ do chrzeœcijañskiej doskona³oœci; spêdza³a
noce na modlitwie i rozwa¿aniu Eucharystii oraz Mêki Pañskiej. Umartwia³a siê.
Najchêtniej przyjmowa³aby codziennie komuniê œw., na co jej tylko wyj¹tkowo
pozwalano. Ci¹gle s³ysza³a w swych uszach g³os Pana: Uczyniê ciebie nowym
cz³owiekiem. Od m³odzieñczych lat nosi³a stygmaty (czerwone piêtno i rany
na ciele, jak gdyby odbicie ran Chrystusa).

W 17. roku ¿ycia, 15 sierpnia 1363 roku, wysz³a za m¹¿ za bogatego, ener-
gicznego, przedsiêbiorczego, powszechnie szanowanego i starszego od siebie
prawie o 20 lat Adalberta Schwertfeger’a. Adalbert, z zawodu p³atnerz, prowadzi³
w Gdañsku przy ul. D³ugiej 64 warsztat wykonuj¹cy dla rycerstwa zbroje: pan-
cerze, tarcze, rynsztunki dla jeŸdŸca i konia, broñ sieczn¹. Dorota po œlubie pod¹-
¿y³a za ma³¿onkiem do Gdañska. Z tego ma³¿eñstwa urodzi³o siê dziewiêcioro
dzieci, piêæ synów i cztery córki. W czasie epidemii, jaka zapanowa³a w Gdañsku
w roku 1374, zmar³o naraz troje dzieci. W czasie epidemii w roku 1382 zaraza
zabra³a dalszych piêcioro. Przy ¿yciu pozosta³a najm³odsza córeczka, Gertruda,
która urodzi³a siê w 1381 roku.

W cieniu koœcio³ów Gdañska zakwit³o ¿ycie religijne Doroty. 3 maja 1364,
w uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a, prze¿y³a w koœciele Mariackim pierwsz¹
wizjê. Odt¹d popada³a podczas modlitwy czêsto w niemoc fizyczn¹. Wówczas

4 J. Wenta, Jan z Kwidzyna (1343-1417), [w:] SBPN, t. 2, 1994, s. 288-289.
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zmys³y odmawia³y jej pos³uszeñstwa: siedzia³a lub klêcza³a w bezruchu, nie wi-
dz¹c, nie s³ysz¹c, nie czuj¹c niczego, co siê wokó³ niej dzia³o. Natomiast jej ¿ycie
duchowe rozwinê³o swoj¹ aktywnoœæ. Dorota prze¿ywa³a obecnoœæ Boga i jego
niewymowne tajemnice. Wszelkie swoje tego rodzaju prze¿ycia trzyma³a w tajem-
nicy. Na ¿ycie religijne Doroty wywierali wp³yw jej spowiednicy: Paul, proboszcz
koœcio³a Mariackiego, dr Christian Rose, a w latach od 1376 do 1391 Nikolaus
von Hohenstein (ok. 1350 – ok. 1430). Ten ostatni pozwoli³ jej w 1380 roku na
przyjmowanie komunii œw. raz w tygodniu i czêst¹ spowiedŸ. W maju 1374 roku
uczestniczy³a w Gdañsku w translacji relikwii œw. Brygidy Szwedzkiej (1303–
–1333) z Rzymu do Vadstena. Dorota obra³a sobie œw. Brygidê jako wzór swego
¿ycia. Od 1377 roku zaczyna siê „wielka têsknota” Doroty za Eucharysti¹. Dnia
7 lutego 1380 roku z³o¿y³a wraz z mê¿em przysiêgê powœci¹gliwoœci ma³¿eñ-
skiej. Ks. prob. Christian Rose pozwala jej przyjmowaæ komuniê œw. w ka¿d¹
niedzielê i œwiêta. 25 stycznia 1385 roku, w uroczystoœæ nawrócenia œw. Paw³a,
w koœciele Mariackim w Gdañsku, w czasie przeistoczenia, mia³a wra¿enie, jakoby
Pan Jezus przekaza³ jej nowe, odnowione serce („Herzenserneuerung”), które
doda³o jej nowego bodŸca do praktyk religijnych i intensywniejszych prze¿yæ
mistycznych. Odt¹d w czasie ekstazy ukazywa³ jej siê Pan Jezus i Matka Boska,
która k³ad³a w jej rêce Dzieci¹tko Jezus. (Musimy w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e
podobnych prze¿yæ doznali: Franciszek z Asy¿u, 1182–1226; Antoni z Padwy,
1188/1195–1231; Brygida ze Szwecji, 1303–1373). Dorota nawiedza³a w Gdañ-
sku – jak podaje Simson5 – równie¿ koœcio³y: œw. Katarzyny, œw. Miko³aja, Bo¿ego
Cia³a. Praktyki religijne Doroty nara¿a³y j¹ na drwiny ze strony otoczenia i brak
zrozumienia ze strony Adalberta, który j¹ karci³ i niekiedy dopuszcza³ siê rêko-
czynów. Dorota znosi³a wszystko z wielkim spokojem i pokor¹. Na zmianê nasta-
wienia ze strony mê¿a wp³ynê³a ciê¿ka choroba Doroty, na któr¹ zapad³a, dotkli-
wie pobita przez mê¿a. Adalbert zrozumia³ swój nikczemny czyn. Pielêgnowa³ j¹
troskliwie, nabiera³ przekonanie, ¿e zwi¹za³ siê z cz³owiekiem szczególnie umi³o-
wanym przez Boga. Strata dzieci i choroba Doroty zbli¿y³a ma³¿onków do siebie.

Dorota razem z mê¿em bra³a udzia³ w pielgrzymkach, najpierw do niedale-
kich miejsc p¹tniczych: 1385 do Kartuz i dwukrotnie, 1387 i 1388, do Piaseczna.
W 1384 r., razem z mê¿em, do Akwizgranu, (Aachen), aby uczciæ Relikwie Mêki
Pañskiej; w 1384 i 1385, równie¿ z mê¿em, do Einsiedeln (Szwajcaria); w 1387/
1388 pielgrzymuje do sanktuarium Matki Boskiej w Koszalinie – dwukrotnie sama,
raz z ma³¿onkiem. W tym czasie jej ma³¿onek sprzeda³ swoje posiad³oœci w Gdañ-
sku i ze wzglêdu na panuj¹ce tu trudne warunki ekonomiczne chcia³ siê przenieœæ
w inne strony. Dorota doradza³a mu osiedliæ siê w Finsterwald k. Akwizgranu,
miejscu p¹tniczym. Po podró¿y trwaj¹cej 9 tygodni dotarli do celu i pozostali tam
pó³tora roku. Dorota ca³ym sercem korzysta³a z nabo¿eñstw, wprawiaj¹c swoj¹

5 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig bis 1626, repr. Aalen 1967, s. 80, 113, 119-120.



ZYGMUNT IWICKI  (ZURICH)10

pobo¿noœci¹ w podziw miejscow¹ spo³ecznoœæ. Na skutek niespokojnych czasów,
biedy i niezadowolenia ze strony Adalberta, postanowili powróciæ do Gdañska.
Przygoda przy przekraczaniu zamarzniêtej £aby narazi³a ich na utratê ¿ycia: za³a-
ma³ siê pod nimi lód i grozi³o im utoniêcie w falach rzeki. Piêcioletnia Gertruda
mia³a widzenie, jakoby Dziewica Maryja podnios³a ich sanki i przenios³a je na
drugi brzeg rzeki. W 1389 roku uda³a siê z grup¹ pieszych pielgrzymów gdañskich,
prowadzonych przez Nicolaus’a von Hohensteina, do Rzymu, aby uczestniczyæ
w og³oszonym przez papie¿a Bonifacego IX (1389–1494) „Roku Jubileuszowym
1390”, zyskaæ odpusty i naœladowaæ œw. Brygidê Szwedzk¹. Dnia 14 grudnia 1389 r.
rozchorowa³a siê i musia³a kilka tygodni le¿eæ w szpitalu. W Rzymie zasta³a j¹
wiadomoœæ o œmierci ma³¿onka. Po pó³rocznym pobycie w Wiecznym Mieœcie
powróci³a do Gdañska6. Ks. Jan Leonis (1562–1635) w swej wydanej w Braniewie
w 1725 roku Historia Prussiae wymienia jeszcze, jako miejsca p¹tnicze, które
Dorota nawiedzi³a, Santiago de Compostela i Marsyliê7.

Teraz, gdy by³a wolna od wiêzów ziemskich, postanowi³a ca³ym sercem po-
œwiêciæ siê Bogu. Swoj¹ dziewiêcioletni¹ córeczkê umieœci³a u benedyktynek
w Che³mnie; zlikwidowa³a swoje posiad³oœci w Gdañsku, a sama uda³a siê po raz
pierwszy w maju 1391 r. do Kwidzyna (Marienwerder). Odby³a tu u dr. Johannesa
von Marienwerder spowiedŸ i postanowi³a przenieœæ siê tu na sta³e. Zamieszka³a
najpierw, od 1392, u wdowy Katarzyny, tercjarki z Zakonu NM Panny, znajomej
z pielgrzymki do Rzymu. W Kwidzynie znalaz³a kierownika duchowego w osobie
œwi¹tobliwego kap³ana. By³ nim wspomniany wy¿ej Johannes von Marienwerder
(1374 wyœwiêcony na kap³ana, wczeœniej prof. teologii na uniwersytecie w Pradze,
gdzie od 4 IV 1369 prowadzi³ wyk³ady o Arystotelesie. W 1387 r. powróci³ do
Kwidzyna i wst¹pi³ do zakonu krzy¿ackiego; od 1388 dziekan kapitu³y kwidzyñ-
skiej). Johannes von Marienwerder, w latach od 1392 do 1394 jej spowiednik, od
1393 roku zacz¹³ spisywaæ zeznania Doroty o jej ekstazach i objawieniach.
W czasie nieobecnoœci spowiednika zastêpowa³ go w spisywaniu zeznañ jego
przyjaciel, Johannes Rymann († 4 IX 1417), doktor prawa kanonicznego.

Dorota jako rekluza i jej œmieræ

Po pewnym czasie Dorota zwróci³a siê do swego spowiednika z proœb¹, aby
pozwoli³ jej zamurowaæ siê w celi katedry kwidzyñskiej. Johannes von Marien-
werder przedstawi³ jej proœbê biskupowi. By³ nim wówczas Johannes I Mönch8

6 Acta Sanctorum, t. XIII, Octobris, Pary¿ 1883, s. 472-584; por. przyp. 2, s. 17-18 Birch-
-Hirschfeld und Hans Westpfahl, Böhlau Verlag Köln und Wien 1978).

7 J. Leo (Leonis), Dzieje Prus. Z Braniewskiego Wydania z Roku 1725 prze³o¿y³ Bp Julian
Wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 268-269.

8 J. Wenta, Jan I Mönch (ok. 1340-1409), [w:] SBPN, t. II s. 280-281.
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(Monachus) (ok. 1340–1409), bp Pomezanii (1376–1409). Biskup rozpatrzy³ tê
sprawê z kapitu³¹, po czym wyrazi³ zgodê na wybudowanie w katedrze kwidzyñ-
skiej specjalnej celi, do której Dorota 2 maja 1393 r., po podnios³ym nabo¿eñ-
stwie i kazaniu spowiednika, zosta³a uroczyœcie wprowadzona i zamurowana. Teraz
sta³a siê rekluz¹. Niezliczona rzesza wiernych przyby³a z tej okazji do pomezañ-
skiej katedry w Kwidzynie. Dorota, jako rekluza, przyjmowa³a codziennie w go-
dzinach porannych komuniê œwiêt¹, przynoszon¹ jej przez spowiednika, po czym
wiêkszoœæ czasu spêdza³a na modlitwie. Udziela³a te¿ porady duchowej wszyst-
kim, którzy przybywali do krat jej celi. Jako po¿ywienie dzienne przyjmowa³a
jedno jajko albo kubek piwnej zupy. Po roku, 24 czerwca 1394, Dorota prosi³a,
aby Johannes von Marienwerder udzieli³ jej komunii œw. Kap³an nie spe³ni³ jej
¿yczenia, radzi³ jej uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i czekaæ do nastêpnego poranka.
Nastêpnego dnia, 25 VI 1394, nie zasta³ ju¿ jej przy ¿yciu. Ks. Leonis tak opisuje
jej œmieræ: Nadchodzi³a godzina œmierci Doroty. Dlatego poprosi³a ona Jana,
Kanonika Kwidzyñskiego, swego spowiednika, by udzieli³ jej Sakramentów ko-
niecznych do odejœcia z ¿ycia. Gdy on to odk³ada³, Dorota doda³a: i nie bêdziecie
ju¿ wiêcej udzielali mi tych pobo¿nych pos³ug. Sta³o siê tak, jak ona przepowie-
dzia³a, bo nastêpnej nocy o godzinie dwunastej powsta³a wokó³ niej niebiañska
jasnoœæ, ze s³odycz¹ œpiewu, która trwa³a przez dwie godziny, w której przez Anio-
³ów do BOGA zosta³a zaprowadzona. Zdarzy³ siê wtedy inny, zaiste wielki cud.
Gdy umiera³a, da³ siê bowiem s³yszeæ dŸwiêk dzwonów, bez ¿adnego ludzkiego
udzia³u. Biskup pochowa³ j¹ uroczyœcie w Koœciele w Kwidzynie, w ma³ym Chórze.
I nie zabrak³o cudów, oznak jej œwiêtoœci, które siê tam dzia³y. Wieœæ o jej œmierci
roznios³a siê szybko po pruskiej ziemi. Grób jej by³ nawiedzany tak¿e przez
zagraniczne narody.

Tysi¹ce wiernych przyby³o na jej pogrzeb, który odby³ siê po trzech dniach –
28 czerwca 1394 r. Ceremoniom ¿a³obnym przewodniczy³ bp Johannes I Mönch;
kazanie wyg³osi³ Johannes von Marienwerder, który przedstawi³ œwi¹tobliwe
i heroiczne ¿ycie Doroty. Pochowano j¹ najpierw w katedrze pomezañskiej w Kwi-
dzynie, w krypcie biskupów. Dnia 30 paŸdziernika 1394 r. ekshumowano cia³o
Doroty i z³o¿ono je w katedrze – w wymurowanej krypcie, gdzie jej grób prze-
trwa³ a¿ do czasów „Reformacji”. Dnia 2 listopada 1394 postawiony zosta³ przy
jej grobie srebrny i poz³acany œwiecznik, na którym ci¹gle p³onê³a œwieca.
W grudniu 1396 r. pozwoli³a Kapitu³a Katedralna w Kwidzynie na wybudowanie
przy jej grobie o³tarza, przy którym codziennie mia³y byæ odprawiane msze œw.
Dziœ tablica przy wejœciu do celi w by³ej katedrze kwidzyñskiej informuje: B³ogo-
s³awiona Dorota urodzi³a siê 6 lutego(!) 1347 roku. Zmar³a w tej celi 25 czerwca
1394 roku, gdzie zamknê³a siê dobrowolnie, jako rekluza. Odznacza³a siê gor¹c¹
mi³oœci¹ do Najœwiêtszego Sakramentu.
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Proces kanoniczny Doroty

Krótko po pogrzebie biskupi i opaci Prus oraz wielki mistrz krzy¿acki wys³ali
w 1395 roku do Rzymu petycjê o jej kanonizacjê. Papie¿ Bonifacy IX (1389–1404),
ustosunkowa³ siê przychylnie do wszczêcia kanonicznego procesu; nazwa³ Do-
rotê beata Dorothea, tzn. b³ogos³awiona Dorota, poleci³ 8 marca 1404 roku bisku-
powi che³miñskiemu Arnoldowi Stapil OTeut. (1402–1416), biskupowi warmiñ-
skiemu Henrykowi Vogelsang (1401–1415) i opatowi oliwskiemu Jakubowi (1404–
–1405, 1407–1409)9 przygotowaæ materia³ do procesu kanonizacyjnego. Proces
rozpocz¹³ siê w czerwcu 1404 roku. Do 7 maja 1405 komisarze przes³uchali
255 œwiadków10.

Proces w fazie wstêpnej by³ zakoñczony. Akta przes³ano wraz z dzie³em
Johannes von Marienwerder „De vita, fama et sanctitate Dorotheae” do Rzymu. –
Kontynuowanie procesu przeci¹ga³o siê bez koñca i wreszcie utkwi³o w martwym
punkcie. Przyczyni³y siê do tego zewnêtrzne okolicznoœci: Italia i Pañstwo Ko-
œcielne nawiedzane by³y przez wojny i spustoszenia. Koœció³ musia³ w tym czasie
uporaæ siê z tzw. schizm¹ zachodni¹ (1378–1417), podczas której do tronu œw.
Piotra pretendowa³o dwóch, a nawet trzech papie¿y. Dwaj prawowierni papie¿e –
Innocenty VII (1404–1406) i Grzegorz XII (1406–1415) – musieli schroniæ siê
poza Rzym. Papie¿ by³ w tym czasie zajêty wa¿nymi sprawami Koœcio³a: sobór w
Pizie (1409), sobór w Konstancji (1414–1418). Gdy na tronie œw. Piotra zasiad³
papie¿ Marcin V (1417–1431), okaza³o siê, ¿e w miêdzyczasie zaginê³y podczas
po¿aru w Rzymie akta procesu (8 obszernych tomów). W 1486 roku przes³ano do
Rzymu ponownie zebrane akta. Kontynuacji procesu nie sprzyja³a te¿ wojna pol-
sko-krzy¿acka zakoñczona klêsk¹ Zakonu NMP pod Grunwaldem (1410). Nie
sprzyja³ mu te¿ okres reformacji, która nie dopuszcza³a czci œwiêtych. Gdy diecezja
pomezañska (1243–1523) przesz³a na protestantyzm, zaginê³o w katedrze kwi-
dzyñskiej sporo p³yt nagrobnych i epitafiów. W.F. Werner, badacz niemiecki, wy-
licza w 1928 r. cztery zaginione p³yty i siedem epitafiów, wœród tych ostatnich
figuruje p³yta b³. Doroty11. Od czasów reformacji dostêp pielgrzymów do grobu
b³. Doroty by³ utrudniony.

9 Z. Iwicki, Konwent Oliwski (1186-1831), Leksykon biograficzny i nie tylko, wspó³praca Maria
Babnis, Gdañsk-Pelplin 2010, s. 76-78, 128.

10 Por. przyp. 3, s. 515-538.
11 G.F. Werner, Historische Beschreibung des Marienwerderschen Thums, red. W. Heym, „Zeit-

schrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder”, 1928, H. 65, s. 55-56.
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Kult Doroty

Dorota, nazwana ju¿ przez papie¿a Bonifacego IX. b³ogos³awion¹, by³a
w ziemi che³miñskiej i pruskiej zawsze czczona. Król W³adys³aw Jagie³³o po
zwyciêstwie pod Grunwaldem nawiedzi³ we wrzeœniu 1410 r. jej grób12. Jan VIII
Lipski, biskup che³miñski (1635–1639), dekretem z 1637 roku poleci³ czciæ, jako
„Patronki Ziemi Pruskiej”, Dorotê z M¹tów i Jutê13 z Che³m¿y. Mimo niekorzyst-
nych warunków czeœæ b³. Doroty przetrwa³a na Pomorzu a¿ do XVIII w., o czym
œwiadcz¹ pielgrzymki do miejsca jej pochówku.

Od po³owy XIX w. zaczê³y siê ukazywaæ w diecezji warmiñskiej prace
o ¿yciu i œmierci b³. Doroty. Pierwsz¹ z nich, Das Leben der seligen Frauen Doro-
thee clevsenerynne14 (¿ycie b³ogos³awionej Doroty rekluzy), napisa³ wprawdzie
i opublikowa³ ju¿ w 1492 r. w Malborku Johannes Marienwerder, spowiednik b³.
Doroty, ale Max Toeppen (1822–1893), historyk pruski, reedykowa³ j¹
w 1863 r.15 Dwa lata póŸniej Franz Hippler (1836–1898), kanonik kapitu³y
we Fromborku (1888–1898), opublikowa³ pracê o spowiedniku i wizjonerce pt.
Meister Johannes von Marienwerder, und die Klausnerin Dorothea von Montau
(Mistrz Johannes von Marienwerder i rekluza Dorota z M¹tów)16. Gdy w XX w.
na polu literackim zainteresowanie postaci¹ b³. Doroty ros³o, szerzy³ siê równole-
gle do tego zjawiska jej kult na polu duszpasterskim. Zauwa¿amy to w samych
M¹tach, w okresie proboszczowania tu ks. Augusta Terletzkiego (1866–1944) –
prob. w M¹tach od 1.05.1900 do 1.11.1944 r. Prob. August Terletzki17 by³ skrom-
nym, powœci¹gliwym, dobrym, pobo¿nym i gorliwym kap³anem. Zale¿a³o mu
bardzo, jako proboszczowi z M¹tów, miejscowoœci urodzenia b³. Doroty, aby tu
pielêgnowaæ i szerzyæ kult Patronki „starych Prus”. Dlatego wystara³ siê u bpa
Andrzeja Thiela (1826–1908), bpa warmiñskiego (1886–1908), o pozwolenie na
odprawienie w rocznicê œmierci b³. Doroty, 25 czerwca, w koœciele, w którym
Dorota zosta³a ochrzczona, na jej czeœæ uroczyste nabo¿eñstwo. Poinformowa³,
¿e sprawi³ dla koœcio³a nowy dzwon, ochrzczony na imiê Matki Boskiej oraz
b³. Doroty. W pierwszym numerze „St. Adalbertuskalender” (1926) opublikowa³

12 Por. przyp. 2, s. 19.
13 V. Papenfuss (1884-1959), Die selige Jutta von Kulmsee, Danzig 1938; R. Klopfer, Die selige

Jutta, Reklusin, „Cistercienser Chronik”, Jg.51:1939, Nr. 599, s. 6-9
14 J. Marienwerder, Das Leben der seligen Frawen Dorothee clevsenerynne in der thumkyrchen

czu Marienwerder Landes czu Preussen, Malbork 1492 (¿ycie b³ogos³awionej Doroty).
15 „Scriptores rerum Prussicarum” (dalej: SrPr.), t. II, s. 197-348.
16 F. Hippler, Meister Johannes von Marienwerder, und die Klausnerin Dorothea von Montau,

Ein Lebensbild aus der Kirchengeschichte des 14. Jahrhunderts, Braunsberg 1865.
17 Z. Iwicki, August Terletzki (1866-1944), prob. w M¹twach (1900-1944), msp. s. 1-2; Kopiczko,

Kap³ani Warmiñscy, s. 289
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krótki artyku³ o Patronce Ziemi Pruskiej. Przez to przyczyni³ siê do o¿ywienia
kultu Doroty na ̄ u³awach. Kult ten rozszerza³ siê na ziemi gdañskiej, odk¹d M¹ty
zosta³y przy³¹czone w 1922 r. do Administratury Apostolskiej Wolnego Miasta
Gdañsk. Ks. Terlecki doczeka³ jeszcze plonów swego duszpasterskiego zasiewu,
gdy bp Maksymilian Kaller (1880–1947), bp Warmii (1930–1947), razem z bi-
skupem Wolnego Miasta Gdañsk – Carl Maria Splettem (1898–1966), wydali
wspólny list pasterski, odczytany w diecezji che³miñskiej, gdañskiej i warmiñ-
skiej – w niedzielê 25 czerwca 1944 r. – z okazji 550. rocznicy œmierci Doroty
z M¹tów18. Równoczeœnie z tym¿e kultem ukazywa³y siê o Dorocie prace w jêzy-
ku niemieckim19 i polskim20. Najwiêcej prac wysz³o spod pióra ks. dr. Richarda
Stachnika (1894–1982), kap³ana diecezji gdañskiej, prefekta szkó³ wy¿szych
w Wolnym Mieœcie Gdañsk (1928–1944), wysiedlonego w 1946 z Gdañska, od
1946 nauczyciela religii przy Gimnazjum w Herne, od 1952 emeryta. Stachnik
zainteresowa³ siê postaci¹ Doroty ju¿ w latach trzydziestych XX w., publikuj¹c
o niej artyku³y i ksi¹¿ki21. Jako emeryt uda³ siê na d³u¿szy pobyt do Rzymu, gdzie
wszcz¹³ starania o kontynuowanie procesu kanonizacyjnego. To jemu zawdziê-
czamy doprowadzenie tego procesu do szczêœliwego fina³u.

18 „Amtliches Kirchenblatt für die Diözese Danzig und Kulm”, Jg. 23.(5.):1944 Nr. 5/46.
19 Briemle Theodosius O. F. M., Heilige Deutsche Kurze Lebensnotizen, Wiesbaden 1934, s. 33;

Firtel Hilde, Dorothea von Montau. Eine deutsche Mystikerin, Kanisius Verlag, Fribourg 1968.
Rez. Dr. Richard Stachnik, Eine moderne Lebensbeschreibung der seligen Dorothea von
Montau, „Heimatbrief der Danziger Katholiken” (dalej: HDK), Jg. 20:1969, Nr. 2, s. 11; Ernst
Borchert (1910-1993), kap³an diec. gdañskiej, por. przyp. 2; G. Grass, Der Butt, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 5. Auflage December 2007; F. Hipler, Meister Johannes von Marien-
werder, und die Klausnerin Dorothea von Montau, Braunsberg 1865; Lexikon für Theologie
und Kirche, Bd. 3:2006, s. 347: „Dorothea von Montau hl.”; Westphal Hans, Dorothea von
Montau, Augsburg 1949; ten¿e, Vita Dorotheae Montaviensis Magistri Johannis Marienwer-
der, 1964; S. Rühle „Dorothea von Montau”, „Heimatblätter”, 1924; „Altpreussische For-
schung”, II/1925); Toeppen, Max Pollux, Das Leben der hl. Dorothea, SrP, II, 1863, s. 197-348;
„Dorothea Schwarz von Montau”, die (1392) als Prophetin auftrat, und in ihren Visionen
auch den verhassten Hochmeister Wallenrod in dem Flammenfeuer der Hölle sah; Pawlowski,
J.N., Die Provinz Westpreussen in ihrer geschichtlichen, kulturhistorischen und sprachlichen
Entwicklung, Danzig 1879, s. 108-109, 167; Joseph Kardinal Ratzinger, Die Heilige Doro-
thea von Montau, Predigt beim Gottesdienst zu Ehren der Heiligen Dorothea von Montau am
17. Juni 1979 in der Münchner St. Michaelskirche, hgg Pressereferat der Erzdiözese München
und Freising; S. Samerski, Die eucharistische Spiritualität der hl. Dorothea von Montau,
HDK Jg. 56:2005, Nr. 7/8, s. 13.

20 A. Baciñski, Dorota z M¹tów, [w:] Schematyzm Diecezji Gdañskiej, Gdañsk 1969, s. 79-82;
K.M. Kowalski, Dawne Inskrypcje Pomorskie, Gdañsk 2001, s. 57; T. Kujawska-Komender,
Wstêp do badañ nad pismami Doroty z M¹tów, „Nasza Przesz³oœæ”, 1957, t. V s. 84-132;
J. Wiœniewski, B³ogos³awiona Dorota z M¹tów, [w:] Pomezania, Elbl¹g 1996, s. 55-63-77;
ten¿e, Zabiegi wyniesienia na o³tarze i zatwierdzenie kultu Doroty z M¹tów Wielkich, [w:] Kult,
œwiêci, templariusze, „Studia z dziejów œredniowiecza”, 2008, nr 14, Malbork 2008, s. 563-578.

21 R. Stachnik, Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1521,
hrsg. R. Stachnik, Köln/Böhlau 1978; ten¿e, Bevorstehende Kanonisierung „unserer Mutter
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Kult b³. Doroty rozkwit³ po II wojnie œwiatowej

Kult b³. Doroty rozkwit³ po II wojnie œwiatowej. Kap³anom, wysiedlonym
z Warmii (Hans Westpfahl) i Gdañska (dr Ernst Borchert i dr Richard Stachnik),
zawdziêczamy doprowadzenie procesu kanonicznego do szczêœliwego fina³u.

Dorothea”. Gedenktag zum 581. Jahrestages des Todes der hl. Dorothea von Montau, HDK
Jg. 26:1975, Nr. 6, s. 2-4; „Der Dorotheenbote” – pismo Stowarzyszenia Œwi¹tobliwej Doroty,
które modlitw¹ i ofiar¹ wspiera i propaguje doprowadzenie kanonizacyjnego procesu Doroty
do szczêœliwego koñca. Ks. dr Richard Stachnik, redaktor tego periodyku i autor wielu roz-
praw na ten temat, informuje tu postêpy w tej sprawie; ten¿e, Der Weg der heiligen Dorothea
von Montau durch die Geschichte. Gedanken zu ihrer Verehrung durch fast sechs Jahrhun-
derte, HDK Jg. 31:1980, Nr. 8/9, s. 4-6; ten¿e, Die Patronin des Preussenlandes, Dorothea
von Montau, „Katholisches Sonntagsblatt für das Bistum Danzig” (dalej: KSfdBD) Jg. 1:1934,
s. 79; ten¿e, Die selige Dorothea von Montau, KSfdBD, Jg.6 1939, s. 548-549, 564-565, 583-
-584, 599-600, 618-619, 630-631; ten¿e, Die selige Dorothea von Montau, Klausnerin von
Marienburg, Westpreussischer Verlag A.-G., Danzig am Sande 2, Danzig 1933 Mit einem
Bild in dem ältesten preussischen Druck (von 1492), der Dorotheas deutsche Lebensbeschrei-
bung von Johannes Marienwerder enthält. Das Bild stellt die sel. Dorothea dar, mit einer
Gebetsschnur und einem Buch, das ihre Offenbarungen enthält. Die Pfeile weisen auf ihre
Wundmale hin, welche in den Passionszeiten des Kirchenjahres bluteten (s. 5); ten¿e, Die
selige Dorothea von Montau. Witwe und Klausnerin-Patronin Preußens (1347-1394), HDK
Jg. 14:1963, Nr. 8, s. 32-34; ten¿e, Dorothea von Montau. Eine preußische Heilige des 14.
Jahrhunderts. Anlässlich ihrer Heiligsprechung im Auftr. des Hist. Vereins f. Ermalnd e.v.
R. Stachnik u. Anneliese Triller, Münster 1976; ten¿e, Dr. Johannes Marienwerder. Ein
Seelenführer und Biograph der seligen Dorothea von Montau, KSfdBD Jg. 6:1939, s. 803-
-804; ten¿e, Ein Buch über die selige Dorothea von Montau. Zu dem Buch von Dörthe Ulmer-
Stichel: „Die Frau aus Montau. Das Leben der Dorothea Schwarze.” [recenzja w:] KSfdBD
Jg. 5:1938, s. 439; ten¿e, Heilige und Selige des Weichsellandes, „St. Adalbertus”, Jg. 21:1939,
S. 68-74; ten¿e, Heilige unserer Heimat, HDK, Jg. 12:1961, Nr. 10, s. 3; ten¿e, Noch einmal:
Zur Kanonisierung der seligen Dorothea, HDK Nr. 12:1955, s. 6-7; ten¿e, Über die Heilig-
sprechung der seligen Dorothea von Montau, „St. Adalbertus”, Jg. 18:1934, s. 35; ten¿e, Wie
steht es mit der „Dorotheensache”?, HDK Nr. 1:1953. (Stachnik opisuje w tym artykule
„Dorotheenbote”, pismo „Zwi¹zku Doroty” – „Dorotheenbund”. Ostatnia nazwa dotyczy sto-
warzyszenia ludzi takich samych pogl¹dów, którzy modlitw¹ i ofiar¹ popieraj¹ doprowadze-
nie kanonizacji Doroty do szczêœliwego fina³u. Pismo „Dorotheenbote” wychodzi³o dwa razy
rocznie, informuj¹c o postêpach w sprawie kanonizacji Doroty z M¹tów; ten¿e, Wir sind im
Dorotheenprozess gut vorangekommen, HDK Jg. 22 1971, Nr. 4/5, s. 8-9; ten¿e, Wie wurde
der Kanonisationsprozess der seligen Dorothea in den ersten Jahren nach ihrem Tode geführt?,
„Dorotheenbote” 1972-1973, H. 30, s. 216-222; H. 31, s. 239-248; ten¿e, Zeugen im alten
Kanonisationsprozess der Heiligen aus dem Bereich des jetzigen Bistums Danzig, HDK
Jg. 29:1978, Nr. 9, s. 6-8; Jg. 29:1978, Nr. 11, s. 4-6; Jg. 29:1978, Nr. 12, s. 6-8; Jg. 30:1979,
Nr. 1, s. 3-6; ten¿e, Zu Ehren der großen Heiligen unserer Heimat am 17. und 25. Juni 1979,
HDK Jg. 30:1979, Nr. 7, s. 3-6; ten¿e, Zum 25. Juni. Sterbetag der seligen Dorothea von
Montau, HDK Jg. 12:1961, Nr. 6, s. 1-2; ten¿e, Zum Schrifttum über die heilige Dorothea von
Montau, [w:] Dorothea von Montau, Münster 1976, s. 59-105; ten¿e, Zur Heiligsprechung
der Patronin des Preußenlandes, KSfdBD Jg. 6 1939, s. 520-521; ten¿e, Zwei bedeutungs-
volle Tage der hl. Dorothea von Montau, 84ff.
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W 1955 roku zwróci³y siê w³adze duchowne wysiedlonych katolików z diecezji
gdañskiej, warmiñskiej i pra³atury pilskiej z proœb¹ do Rzymu, aby kult Doroty
zosta³ potwierdzony przez w³adze koœcielne. Wa¿n¹ dat¹ i pocz¹tkiem w tej spra-
wie jest dzieñ 9 paŸdziernika 1955 r. Wówczas ca³y materia³ zebrany przez uro-
dzonego w Toruniu ks. Hansa Westpfahla, by³ego prob. w Heiligenbeil, po wysie-
dleniu z Polski prob. w Langelsheim, jak równie¿ materia³ ks. dr. Richarda Stach-
nika (1894–1982), by³ego nauczyciela religii w Wolnym Mieœcie Gdañsku, zosta³
przes³any do Kongregacji Rytów i przez ni¹ zarejestrowany. To da³o pocz¹tek
o¿ywienia po 550 latach dawnego procesu, który przerwano na pocz¹tku XV w.
Ks. dr Stachnik uda³ siê w tym celu na kilka miesiêcy do Rzymu. Chodzi³o o to,
aby istniej¹cy kult b³ogos³awionej czy œwiêtej Doroty z M¹tów zosta³ przez naj-
wy¿sze w³adze koœcielne potwierdzony, aprobowany i aby jej imiê zosta³o wci¹-
gniête do kanonu œwiêtych. Proœba zosta³a rozpatrzona pozytywnie.

Promulgacja dekretu papieskiego zosta³a og³oszona 26.06.1977
w Münster

Dnia 9 stycznia 1976 roku Kongregacja do spraw beatyfikacji i kanonizacji
wyda³a Dekret Aprobuj¹cy Kult Publiczny Doroty, Wdowy i Rekluzy, Nazywanej
„B³ogos³awion¹” lub „Œwiêt¹”. Confirmatio cultus Dorothaee Monatviensis,
Beatae vel Sanctae nuncupatae. Dekret ten podpisany tego¿ dnia przez papie¿a
Paw³a VI (1963–1978) jest równoznaczny z aktem beatyfikacji czy kanonizacji.
Promulgacjê tego dekretu – zazwyczaj og³aszan¹ w Rzymie – zlecono ks. dr. Ri-
chardowi Stachnikowi, który og³osi³ j¹ 26 czerwca 1977 roku w katedrze w Mün-
ster, w obecnoœci ok. 3000 wiernych, pochodz¹cych z Warmii, Wolnego Miasta
Gdañska i Pra³atury Pilskiej. Celebrze przewodniczy³ bp Heinrich Maria Janssen
(1907–1988), bp Hildesheim (1957–1988). Asystowali mu: ks. pra³at Johannes
Schwalke (1923–2007), wizytator apostolski dla katolików z Warmii (1975–1998);
ks. pra³at Paul Snowadzki, wizytator apostolski dla katolików z Pra³atury Pilskiej
(1972–1982, † 25.05.1982); ks. pra³at dr. Franz Josef Wothe (1910–1994), wizy-
tator apostolski dla katolików Wolnego Miasta Gdañska (1968–1985). Gdy ks. dr
Stachnik odczyta³ dekret, zaintonowano litaniê do wszystkich œwiêtych, i po raz
pierwszy odœpiewano trzykrotnie: „Heilige Dorothea von Montau, bitte für uns!”
– Œwiêta Doroto z M¹tów, módl siê za nami! Jako delegaci przybyli z Polski:
ks. pra³at Leon Kossak-G³ówczewski (1902–1998), proboszcz przy katedrze oliw-
skiej (1945–1979), przy której bp Carl Maria Splett w 1944 roku zarz¹dzi³ na-
bo¿eñstwa do tej œwiêtej; i ks. dr W³adys³aw Bomba, prof. Seminarium Duchow-
nego w Oliwie. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ równie¿ ni¿ej podpisany. Dorota
z M¹tów, od 1992 roku drugorzêdna patronka diecezji elbl¹skiej, jest w Polsce
czczona jako b³ogos³awiona patronka Pomorza oraz patronka niewiast i matek,
w Niemczech – jako œwiêta.
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22 HDK Jg. 21, Nr. 7/8 1970, s. 8.
23 M. Józefczyk, Elbl¹g i Okolice 1937-1956, Elbl¹g 1998, s. 355-356; Spis duchowieñstwa

i podzia³ administracyjny Diecezji Elbl¹skiej 1996, Elbl¹g 1996, s. 64).
24 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig bis 1626, Aalen 1967, s. 113.
25 Epitafium to poœwiêci³ i wyg³osi³ kazanie Józef Kardyna³ Ratzinger dnia 17.06.1979, dziêki

staraniom kap³ana gdañskiego, dr. Ernsta Borcherta (1910-1993).

Warto tu odnotowaæ, ¿e ¿ycie Doroty z M¹tów przedstawi³ oczami jej ma³-
¿onka Günter Grass w swojej powieœci Der Butt, Deutscher Taschenbuch Verlag,
5. Auflage, December 2007.

Przedstawienia b³. Doroty:
– Witra¿, znajduj¹cy siê w Kolegium przy Campo Santo Teutonico w Rzymie

(za Bazylik¹ œw. Piotra)22.
– Drzeworyt, praca prof. Herbert Reul, Kevelaer. Reul przedstawia b³. Dorotê

w stanie mistycznego prze¿ycia, jakie mia³o miejsce 25 I 1385 roku w ko-
œciele Mariackim w Gdañsku, gdy Pan Jezus odnowi³ jej serce („Herzenser-
neuerung”).

– Jan Bochenek (*2.05.1831 Hulczyn, † 3.12.1909 Berlin), B³ogos³awiona
Dorota z M¹tów, na pami¹tkê piêæsetnej rocznicy jej œmierci, dedykowa³
koœcio³owi warmiñskiemu w Roku Pañskim 1894. (Obraz wisi w katedrze
fromborskiej).

– „Œwiêta Dorota podczas ekstazy w pustelni”, obraz olejny prof. R. Pfeiffera,
Berlin 1956.

Koœcio³y pod jej wezwaniem:
1. Elbl¹g, koœció³ parafialny pod wezwaniem B³. Doroty z M¹tów Wielkich

zbudowany w latach 1705–1759 we wsi Kaczynos k/Malborka przez Gminê
Menonitów. W latach 1981–1986 przeniesiony i zrekonstruowany w Elbl¹gu;
poœwiêcony 1.10.1986 r. przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, odpust
25 czerwca23.

2. Gdañsk-Jasieñ, koœció³ parafialny pod wezwaniem b³. Doroty z M¹tów. Ten
koœció³ budowany by³ przy finansowym wsparciu pochodz¹cych z WMG ka-
tolików, zrzeszonych w Adalbertus Werk e. V.

3. Kaplica œw. Doroty, w koœciele Mariackim, powsta³a po 1400 roku24.
Epitafium w koœciele œw. Micha³a w Monachium25.
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Zakoñczenie

Œwiêtych porównuje siê czêsto do budowniczych mostów. Mosty ³¹cz¹, mury
dziel¹! W staro¿ytnymi Rzymie znane by³y powiedzenia: Pontem in flumine facere
– Nad rzek¹ rzucaæ most. Albo: Omnem ponte iungere – Wszystko po³¹czyæ mo-
stem. Œwiêta Dorota z M¹tów, ów kwiat ziemi pruskiej, by³a takim mostem miêdzy
holenderskimi kolonizatorami a ludnoœci¹ pañstwa krzy¿ackiego, miêdzy wszyst-
kimi pielgrzymami, którzy nawiedzali jej cele w katedrze kwidzyñskiej, wreszcie
pomiêdzy Niemcami a Polakami. Ona nale¿y do Œwiêtych, za którymi têskni¹
nasze sk³ócone czasy!

Œwiêta Dorota podczas ekstazy w pustelni
przy katedrze kwidzyñskiej

Obraz olejny prof. R. Pfeiffera, Berlin 1956
(Źród³o: „Heimatbrief der Danziger
Katholiken”, 12 Jg., Nr 6:1961, s. 3)

Obraz przedstawia Œwiêt¹ Dorotê z M¹tów
w stanie „mistycznego odnowienia serca”.
Dorota dozna³a tej nadzwyczajnej ³aski,
która by³a udzia³em tylko nielicznych,

w œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a,
25 stycznia 1385 roku w koœciele

Mariackim w Gdañsku.
Strza³y, które celuj¹ w serce œw. Doroty,
symbolizuj¹ mi³oœæ Boga ku Dorocie.
W lewym dolnym rogu widzimy dom

mieszkalny Doroty w Gdañsku.
(HDK, Nr. 12:1957, s. 7)



19B£OGOS£AWIONA LUB ŒWIÊTA DOROTA Z M¥TÓW (1347–1394)...

B³ogos³awiona Dorota z M¹tów
(*25.01.1347, +25.06.1394)

Jan Bochenek (*2.05.1831 Hulczyn,
+3.12.1909 Berlin)

Na pami¹tkê piêæsetnej rocznicy jej
œmierci, dedykowa³ koœcio³owi
warmiñskiemu w Roku Pañskim 1894

(Obraz wisi w katedrze fromborskiej).

Johannes von Marienwerder (1343–1417), Das Leben
der zeligen Frawen Dorothee Clewsenerynne
in der Thumkirchen czu Marienwerder des Landes
czu Prewszen, vollendet um 1404 (Erstdr. durch Jakob
Karweyse, Marienburg 1492, hrsg. von Max Toeppen
in den Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 2, 1863,
S. 197-350)

Richard Stachnik, Die selige Dorothea von Montau,
Klausnerin von Marienwerder, Westpreussischer
Verlag AG., Danzig am Sande 2, Danzig 1933
Mit einem Bild in dem ältesten preussischen Druck
(von 1492), der Dorotheas deutsche Lebensbeschrei-
bung von Johannes Marienwerder enthält.
Das Bild stellt die sel. Dorothea dar, mit einer Gebets-
schnur und einem Buch, das ihre Offenbarungen
enthält. Die Pfeile weisen auf ihre Wundmale hin,
welche in den Passionszeiten des Kirchenjahres
bluteten (s. 5).
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Zygmunt Iwicki

Das Leben, der Heimgang und der Kult
der hl. Dorothea von Montau

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor des vorangehenden Artikels ist der Meinung, dass durch die Übersetzung
der lateinischen Texte durch den Bischof Julian Wojtkowski wertvolle Quellen erschlossen
worden sind. Dem Leser ermöglichen sie, sich in das Leben der hl. Dorothea von Montau
zu vertiefen.

Dorothea von Montau wurde am 25.01.1347 in Montau geboren. Dort, am 06.02.1347
getauft, lebte sie seit ihrer Vermählung mit Albert Schwertfeger in Danzig. Sie starb am
25.06.1394 als Reklusen (Eingeschlossene) in der Zelle der Marienwerderer Kathedrale.
Sie war das siebente von neun Kindern, – die jüngste Tochter des aus Holland stammenden
Vaters Wilhelm Schwarte, den Ludwig König, Grossmeister des Deutschen Ritterordens,
um 1325 als Ansiedler nach Montau holte. Die Mutter, nur mit dem Namen Agatha be-
kannt, stammte aus Montau.

Bereits in ihrem vierten oder fünften Lebensjahr begann sich in Dorothea ein religiöses
Leben zu entfalten. Johannes von Marienwerde, Dortheas späterer Beichtvater und Bio-
graph, schrieb, dass „Gott sie zu sich angezogen hatte und sie ihn liebte“. An ihrem sechsten
Geburtstag wurde sie durch Unaufmerksamkeit einer Dienerin mit kochendem Wasser
übergossen. Auf dem Krankenbett hörte sie die Stimme des Herrn: „Ich mache dich zu
einem neuen Menschen“. Nachdem sie als Zehnjährige ihre erste Kommunion empfangen
hatte, spürte sie das Bedürfnis, ein neuer Mensch zu werden. Also verbrachte sie ganze
Nächte im Gebet, in der Betrachtung der Eucharistie und der Passion Jesu. Immer wieder
hörte sie die Stimme: „Ich mache dich zu einem neuen Menschen!“ – In Danzig, als Ehe-
frau des um 20 Jahre älteren Albert Schwertfeger, wohnte sie an der Langgasse Nr. 64. Sie
wurde Mutter von neun Kindern. In der Marienkirche hatte sie am Fest der Kreuzerhöhung
ihre erste Vision. Seitdem wiederholten sich diese. Im Monat Mai 1374 nahm sie teil an
der Translation der hl. Brigida von Schweden. Dorothea nahm sich diese zum Vorbild. Am
07.02.1380 legte sie zusammen mit ihrem Ehemann das Gelübde der ehelichen Enthalt-
samkeit. Am 25.01.1385 wurde sie in der Marienkirche von einem Gefühl heimgesucht,
Jesus habe ihr ein neues Herz geschenkt. In ihren Visionen sah sie oft Jesus und Maria, die
ihr in die Hände das Jesuskind legte. – Dorothea pilgerte gerne. So besuchte sie, oft zusam-
men mit ihrem Mann: Aachen, Einsiedeln, Fürstenwald bei Aachen, Karthaus, Kösslin
(Koszalin), Marseille, Piaseczno, Santiago de Compostella, Rom (1389). Hier erfuhr sie
vom Tod ihres Ehemannes. – Nachdem sie von den irdischen Bindungen frei wurde, wollte
sie sich mit ganzem Herzen Gott zuwenden. So gab sie ihre Tochter den Benediktinerinnen
in Culm in Obhut, löste ihren Haushalt in Danzig auf und begab sich im Mai 1391 nach
Marienwerde. Hier wandte sie sich an ihren Beichtvater mit der Bitte, sich in der Kathe-
drale als Reklusen einmauern zu lassen. Der Beichtvater legte ihr Begehren dem Bischof
Johannes I. Mönch, Bischof von Pomesanien, vor, der seinerseits mit dem Domkapitel
darüber sprach. Anschliessend erteilte er ihrem Begehren sein placet. In der Kathedrale
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wurde eine Zelle gebaut, in die Dorothea am 02.05.1393, nach einem Festgottesdienst,
feierlich eingeführt und eingemauert wurde. Nun war sie eine Reklusen, die jeden Tag
kommunizieren durfte. Sie verbrachte die meiste Zeit im Gebet und Betrachtung, tröstete
Menschen, die an den Gittern ihrer Zelle um Gespräch baten. Jesus holte sie in der Nacht
vom 24 auf den 25 Juni 1394 in das Himmlische Jerusalem heim. Ihre Beerdigung fand in
der Kathedrale statt am 28.06.1394.

Kurz nach ihrer Beerdigung wurde von den Preussischen Bischöfen, Äbten sowie dem
Grossmeister des Deutschen Ordens eine Petition nach Rom gesendet, worin gebeten wurde,
Dorothea zu kanonisieren. Papst Bonifaz IX. hat die Bitte wohlwollend angenommen und
empfahl einen kanonischen Prozess zu eröffnen. Doch die damalige Situation der Kirche
(3 Päpste auf dem Stuhl Petri, Feindseligkeiten zwischen Polen und dem Deutschen
Orden, Reformation) waren keine günstigen Voraussetzungen für die Durchführung sol-
cher Prozesse. Die Akten von 255 Zeugen, die 1405 nach Rom gesendet wurden, waren
verschollen. Auch die zweite Sendung ging verloren. Die sterblichen Überreste Dorotheas
wurden von den Protestanten aus der Kathedrale entfernt. Dorotheas Kult aber blieb beste-
hen und wuchs im XVIII und XIX Jh. Im XX Jh. haben die Bischöfe von Ermland
(M. Kaller) und Danzig (0`Rourke und Splett), sowie August Terletzki, Pfarrer von Mon-
tau, dazu beigetragen. Im Jahre 1955 wandten sich die vertriebenen Katholiken der Diöze-
sen von Danzig, Ermland und der Prälatur Schneidemühl nach Rom mit der Bitte, den Kult
Dorotheas zu bestätigen und sie in das Verzeichnis der Heiligen aufzunehmen. Mit dem
Schreiben von 9. Januar 1976 approbierte Rom den Kult Dorotheas. Die Promulgation des
römischen Dekretes erfolgte am 26 Juni 1977 in Münster, in Anwesenheit von ca. 3000
Gläubigen.

In seinem Beitrag zu dem behandelten Thema berücksichtigt der Autor das Bemühen
des Pfarrers Richard Stachnik und die von Rom anerkannte Approbation des Kultes sowie
die Promulgation des römischen Dekrets in Münster. Von daher gesehen ist dieser Beitrag
für die vorhandene Fachliteratur eine Bereicherung.

Als Heilige ist Dorothea von Montau diejenige, die nicht trennt, sondern einigt. Sie
baut Brücken zwischen den ansässigen Preussen und den zugezogenen Ansiedlern, zwi-
schen Polen und Deutschen. Eine Heilige für unsere Zeit!
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Mrongowiusz a Kaszubi
– dawniej i dziœ

W tradycji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w XXI wieku zaistnia³ do-
bitniej zwyczaj og³aszania patrona dla kolejnego roku. Po patronatach czo³owych
M³odokaszubów – Aleksandra Majkowskiego (1876–1938) i Jana Karnowskiego
(1876–1939), a wczeœniej Floriana Ceynowy (1817–1881) i Hieronima Derdow-
skiego (1852–1902) oraz Lecha B¹dkowskiego (1920–1984) – rok 2014, podob-
nie jak na Mazurach w Olsztynku, zosta³ og³oszony Rokiem Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza w 250. rocznicê jego urodzin. Tê decyzjê Rady Naczelnej ZK-P
opublikowa³y nie tylko kaszubskie media z „Pomerani¹” na czele i ³¹cznie z Inter-
netem, przypominaj¹c ¿ycie i dzie³a wielkiego syna Mazur i prekursora – pierw-
szego badacza jêzyka i kultury Kaszubów.

W ramach Roku K.C. Mr¹gi, przypomniano m.in. s³owa Floriana Ceynowy
o nim z 1850 roku z jego rozprawki Kjle s³ów o Kaszebach i jich zemi, wydanej
w Krakowie.

„Na pócz¹tku teho stuleca bel pjirszi x. MR¥GA (Mrongovius) ve Gd¹nsku,
chteri se zacz¹ nad móv¹ Kaszebsk¹ zastanavjac e kilkanosce nom v³oscevech
s³ov v swojim Mjemjecko-Polskim s³ovnjiku de³ vedrekóvac. Pótemu zvróce³o
tovarzestwo dzeji e staro¿etnosce Pómórza v Szczecenje na ten przedmjot swojê
wuvogê e stara³o sê wó poznanje nasze móve, ale dotechczas njevjele skura³o.
X. MR¥GA de³ do przedrekóvanjo temu tovarzestwu vspómnjonji Katechezm
[Pontanusa] e z³o¿e³ v manuskripce me³i zbjir s³ov Kaszebskich. Ten s³avni lite-
rat Pólski e pódcewi bronjicel móve nasze, co ju wósmi krzi¿ek liczi, zvroce³
tesz wuvogê Reskov na nas wópuszczonech, a navet wód niechterech póbra-
timcov vesmjonech, S³ovjanov. Resce tu barzo szlachetno vest¹pjile […]. Tej
za pomoc¹ teho sameho Mr¹gi czele Mrongoviusza (tê to je provdzeve mjono
jeho przodkov), napjise³ pon PRAIS s Pjotrogarde (Petersburga) rosprave wó
móvje Kaszebski e pos³e³ j¹ dodom, dze j¹ vedrekovale. Jesz ros mje³ nasz
kóchani x¹dz [podkr. J.B.] le¿nosc zrobjenjo vzmjanki wó naszi móvje. Jemu
nades³ele s Póznanjo gramatikê JORDANA wó móvje Serbov £u¿ickich do
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roztrz¹snienjo, a tê wón czêsto vspómino bliskje pokrevjenstwo tech dwuch
narzeczi S³ovjanskich. Ta kritika je vedrekov¹no w Tigodnjiku Literackim v Póz-
nanju”1.

Te ciep³e s³owa zapewne dotar³y do sêdziwego kaznodziei, nauczyciela i uczo-
nego w Gdañsku.

Gdy jesteœmy przy Ceynowie, trzeba nadmieniæ, i¿ piêæ lat temu za spraw¹
J.M. Rektora Uniwersytetu Gdañskiego, prof. Andrzeja Ceynowy, przed gmachem
Biblioteki G³ównej UG stan¹³ pomnik ks. Mr¹gi, wykonany przez artystê – rzeŸ-
biarza Gennadija Jerszowa, uroczyœcie ods³oniêty 20 czerwca 2009 roku.

Ten¿e artysta wykona³ dwa lata wczeœniej statuetkê z postaci¹ K.C. Mrongo-
wiusza, bêd¹c¹ materialnym wyrazem ustanowionej w 2008 r. przez A. Ceynowê
nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza2. Jest ona
przyznawana trzem nauczycielom akademickim UG za szczególne osi¹gniêcia
dydaktyczne w rocznicê powo³ania UG – 20 marca ka¿dego roku.

Ustanawiaj¹c Rok 2014 Rokiem K.C. Mrongowiusza, inicjatorzy tego faktu
chcieli zwróciæ m.in. uwagê arcypobo¿nym katolickim ziomkom i zarazem gor¹-
cym Polonusom na fakt, i¿ pionierem badañ kaszubologicznych by³ w³aœnie ów
gdañski, ewangelicki pastor rodem z Mazur, propagator i piastun jêzyka polskiego,
a jego sponsorem rosyjski m¹¿ stanu, co dziœ dla niektórych spoœród nas wydaje
siê trudne do zaakceptowania. St¹d tym bardziej godne wsparcia s¹ wszelkie ini-
cjatywy przypominaj¹ce i popularyzuj¹ce postaæ wielkiego syna Mazur i gdañsz-
czanina – Polaka.

Biografowie i badacze dorobku ¿yciowego K.C. Mrongowiusza napisali ju¿
o nim wiele. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e zrealizowali niemal wszystko, co do zbadania
– poznania by³o mo¿liwe czy konieczne. Jego postaæ jest obecna na kartach wielu
opracowañ i ksi¹¿ek, nie tylko dotycz¹cych rodzinnych stron – Mazur czy Gdañ-
ska3. Dotyczy to zarówno opracowañ o charakterze naukowym czy popularno-

1 Zob. F. Ceynowa, Kjile s³ow o Kaszëbach i jich zemi, [w:] Trze rozprawë przez…, Kraków
1850, s. 39-40.

2 Zob. strona internetowa Uniwersytetu Gdañskiego oraz http://www.gdansk.pl/turystyka, 89,
686.html

3 Zob. W. Bieñkowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W s³u¿bie umi³owanego
jêzyka, wyd. II, rozszerzone i poprawione, Olsztyn 1983 oraz Historie Olsztyna, Mazur, Gdañska
i Pomorza..., jak równie¿ Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. Ksiêga Pami¹tkowa,
pod red. W. Pniewskiego, Gdañsk 1933. – Najnowsze opracowania dot. tej postaci zawieraj¹
„Mr¹gowskie Studia Humanistyczne”, t. 6-7, 2004/2005, bêd¹ce owocem miêdzynarodowej
konferencji naukowej, zorganizowanej w 150. rocznicê œmierci pastora, jêzykoznawcy i pe-
dagoga – 3 czerwca 2005 r. w Mr¹gowie. Tam m.in. artyku³y: Zygmunta Szultki Badania
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza nad kaszubszczyzn¹ na Pomorzu Zachodnim oraz mój
Gdañsk i Kaszuby w ¿yciu i twórczoœci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, którego zasadni-
cze w¹tki wypada tu przytoczyæ.
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naukowym, jak i literatury piêknej. W przypadku tej ostatniej przywo³aæ trzeba
w pierwszym rzêdzie potê¿ne dzie³o œp. Franciszka Fenikowskiego – gdyñsko-
-gdañskiego poety i pisarza, Kaszuby z ducha rodem z Wielkopolski, pod koniec
¿ycia obywatela Warszawy. Chodzi o jego powieœæ poœwiêcon¹ Florianowi Cey-
nowie – ojcu regionalizmu kaszubskiego, pionierowi w zakresie rozwoju kaszub-
skiego jêzyka literackiego i na ów czas mistrzowi w badaniach kaszuboznaw-
czych, w których widzimy go jako kontynuatora pracy K.C. Mrongowiusza.
W Zapad³ym zamku w cz. I rozdzia³ trzeci nosi tytu³ Jak ksi¹dz Mrongowiusz
kaza³ w Gdañsku 4. Wprawdzie z ca³ego rozdzia³u najbardziej kaszubsko-gdañski
i sympatyczny dla nas jest sam tytu³ – tym niemniej w d³ugiej opowieœci o pierw-
szej wizycie ma³ego Florka z ojcem w Gdañsku kulminacja ma miejsce w Kaplicy
œw. Anny. Prowadz¹cy ich do niej stary gdañszczanin u celu rzek³: „Tu w kaplicy
œw. Anny co niedziela dla Polochów i Kaszebów trzymo po polsku kazania unser
Prediger Krzysztof Celestyn Mrongowiusz”5. W tym polsko-kaszubsko-niemiec-
kojêzycznym zdaniu jest istotny sygna³ dotycz¹cy rzeczywistoœci, w jakiej ¿y³
wówczas Gdañsk, a raczej Kaszubi i jego obywatel rodem z Mazur. Dalej w po-
wieœci Florian Ceynowa, s³uchaj¹c kazania Mrongowiusza, dowiaduje siê po raz
pierwszy o Polsce i powstaniu, które w niej wybuch³o. Ale nadal nie wie, có¿ to
jest ta Polska? Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e by³ to rok 1830! W rzeczywistoœci wówczas
Ceynowa by³ ju¿ uczniem gimnazjum w Chojnicach, gdzie móg³ byæ dlañ dostêp-
ny przynajmniej S³ownik niemiecko-polski... z 1823 r. ks. Mr¹gi6. Tak w³aœnie,
jako Mr¹gê, wspomina³ w przysz³oœci konsekwentnie Ceynowa bohatera naszych
rozwa¿añ i przypomnieñ, który z gor¹c¹ sympati¹ odniós³ siê do powstania listo-
padowego, uto¿samiaj¹c siê z walcz¹cymi o niepodleg³oœæ ojczyzny rodakami.

Przywo³uj¹c Zapad³y zamek, warto podkreœliæ fakt szczególnego zbli¿enia
K.C. Mrongowiusza z Kaszubami, jakie mia³o miejsce mo¿e w wiêkszym zakresie
po jego œmierci ni¿ za ¿ycia. Tym niemniej interesuje nas tu nie tylko literatura piê-
kna i nie tylko wspó³czesnoœæ, ile specyfika czasu i ¿ywota gdañskiego Krzysztofa
Mr¹gi. Ale zanim do nich przejdê, jeszcze jeden znak wspó³czesnoœci. W Gdañsku,
na Starym Mieœcie, a w³aœciwie G³ównym – Nowym przy ul. Straganiarskiej,
stoj¹ obok siebie dwie kamienice, raczej szereg kamieniczek – dwa domy, które
nie tylko w mojej i przewodników turystycznych œwiadomoœci funkcjonuj¹ jako:

1° Dom Mrongowiusza7, w rzeczywistoœci kiedyœ siedziba szko³y œw. Jana, w której
by³ on nauczycielem, odbudowany ju¿ w latach piêædziesi¹tych, pierwotnie

4 F. Fenikowski, Zapad³y zamek, Warszawa 1958, s. 49 i n.
5 Tam¿e, s. 75
6 Pe³ny tytu³: S³ownik niemiecko-polski. Die deutsch – polnisches Handwoerterbuch nach Ade-

lung und Linde, bearb. von..., Danzig 1823.
7 Szukaj¹c w Bedekerze gdañskim Jerzego Sampa (Gdañsk 1997 r.) pod has³em Domy i kamienice

Domu Kaszubskiego i Domu Mrongowiusza – ¿adnego z nich nie znajdziemy. Na szczêœcie
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siedziba Pracowni Konserwacji Zabytków, chyba fundatorów wa¿nej wielce
tablicy, na której czytamy:

W tym domu przez lat 43 dzia³a³
Krzysztof  Mrongowiusz (1764–1855)

uczony, nauczyciel i kaznodzieja
Krzewiciel i obroñca polskoœci w Gdañsku, na Pomorzu i Mazurach.

(Dziœ w tym¿e domu, po jego adaptacji, mieœci siê hotel „Dom Mrongowiusza”).

2° Dom Kaszubski, otwarty i poœwiêcony w 1993 r., to 4 kamieniczki, odbudo-
wane – zrekonstruowane od podstaw jako siedziba g³ówna Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego (i Instytutu Kaszubskiego), kontynuatorów dzie³a
F. Ceynowy i wiêcej chyba ni¿ symbolicznie – tak¿e K.C. Mrongowiusza.
W naszej instytutowej izbie znajduje siê równie¿ portret bohatera niniejsze-
go tekstu obok wizerunków Ceynowy i jego nastêpców. Wszystko to cenne
dla nas symbole i pami¹tki!

Mimo tak wspania³ego s¹siedztwa i mnogoœci gdañskich pami¹tek po K.C.
Mrongowiuszu, s¹dzê, i¿ tak¿e w obu domach przy ul. Straganiarskiej obie bli-
skie nam postacie s¹ jednakowo znane – nieznane! Niekiedy mam odwagê zapy-
taæ o nie... nawet studentów historii podczas egzaminu z historii Polski epoki
rozbiorów, pamiêtaj¹c, i¿ sam wspomina³em je podczas wyk³adów8. W tej sferze
tak¿e nie zauwa¿y³em powodów do satysfakcji, ani nadmiaru ciekawoœci prze-
sz³oœci, znaczenia symboli, treœci wyrytych na tablicach. St¹d waga naszych sesji
i dzia³añ oraz potrzeba nie tylko nowych badañ, ale przede wszystkim nieustanne-
go przypominania takich postaci jak K.C. Mrongowiusz, obdarzonego piêknym
tytu³em „europejskiego budowniczego mostów miêdzy narodami”9. Ten tytu³ –
ponifex – mo¿na odnieœæ do ks. Mr¹gi tak¿e w kontekœcie relacji miêdzy regiona-
mi Rzeczypospolitej, miêdzy mieszkañcami Warmii i Mazur oraz Pomorza Gdañ-
skiego – Nadwiœlañskiego, a tak¿e pomiêdzy samymi gdañszczanami – miêdzy
Kaszubami a Polakami maj¹cymi korzenie w innych regionach Rzeczypospolitej.
Zatem czas wróciæ do gdañsko-kaszubskiego okresu ¿ycia K.C. Mrongowiusza.

Z myœl¹ o lepszym zrozumieniu obecnoœci Gdañska, roli Gdañska i Kaszubów
w ¿yciu i twórczoœci K.C. Mrongowiusza winniœmy sobie uœwiadomiæ rzeczywi-

ten drugi jest pod has³em Mrongowiusz i szko³a œw. Jana (s. 172), w której budynku w 20-leciu
miêdzywojennym funkcjonowa³a pierwsza Polska Szko³a Senacka w Wolnym Mieœcie Gdañsku.
Nazwisko Mrongowiusza pojawia siê te¿ pod has³em koœcio³y – koœció³ (kaplica) œw. Anny,
w którym znajduje siê barokowa ambona, z której kaza³ ks. Mr¹ga.

8 Od czasu do czasu pytam te¿ o Mrongowiusza osoby pracuj¹ce w Domu Kaszubskim, prze-
chodz¹ce (2x) codziennie obok „Domu Mrongowiusza” i poœwiêconej mu tablicy, której
dot¹d najczêœciej nie zauwa¿yli...

9 Vide zaproszenie na Mrongowiuszowsk¹ Konferencjê w Mr¹gowie.
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stoœæ tamtych – gdañskich lat ¿ywota naszego Pontifexa. Chodzi zarówno o rze-
czywistoœæ miasta, jak i zmieniaj¹ce siê realia spo³eczno-ustrojowe na ca³ym Po-
morzu, obejmuj¹ce Kaszubów mieszkaj¹cych w dwóch ówczesnych prowincjach
pruskich – Prusy Zachodnie/Westpreussen i Pomorze/Pommern. Idzie o rzeczy-
wistoœæ I po³owy XIX wieku, o okres po rewolucji francuskiej – wojen napoleoñ-
skich, zagra¿aj¹cych upadkiem pañstwu pruskiemu, budz¹cych nadzieje polskie,
tak¿e Gdañska, jak i nastêpny okres – czas odbudowy w realiach politycznych
Europy, ustalonych na Kongresie Wiedeñskim.

Generalnie by³ to czas podupadania Gdañska – nie tylko gospodarczego
i polskoœci w mieœcie, tak¿e upadku Gdañskiego Gimnazjum Akademickiego, jak
i mimo wszystko rozwoju nowoczesnego pañstwa i spo³eczeñstwa pruskiego, które
ponowny i pozytywny wstrz¹s prze¿y³o w okresie Wiosny Ludów. Wówczas te¿
Kaszubi za spraw¹ F. Ceynowy zaczêli mówiæ sami o sobie w³asnym jêzykiem,
do czego grunt po trochu przygotowa³ Mrongowiusz. We wspomnianej przebu-
dowie spo³eczeñstwa i pañstwa pruskiego decyduj¹cy by³ proces uw³aszczenia
ch³opów i ich dojrzewania do obywatelskiej podmiotowoœci.

Pamiêtamy te¿, ¿e Mrongowiusz, dot¹d obywatel sto³ecznego pruskiego Kró-
lewca, znalaz³ siê w Gdañsku w 1798 roku drog¹ wyboru Rady Miasta i w³asnego
choæby miêdzy Toruniem a Gdañskiem, w nadziei polepszenia warunków pracy
i bytu rodziny. Bez w¹tpienia by³ ju¿ wówczas cz³owiekiem doœwiadczonym;
zas³u¿onym nauczycielem i s³ynnym ze znacz¹cego dorobku autorem i edytorem,
choæby podrêczników i kalendarzy10.

W Gdañsku na sta³e zjawi³ siê wraz z rodzin¹ – ¿on¹, dzieckiem i czeladzi¹ –
w maju 1798 r., czyli ponad 215 lat temu. Obj¹³ dwa stanowiska – lektora jêzyka
polskiego w gimnazjum akademickim i polskiego kaznodziei w koœciele œw. Anny.
Z czasem dosz³o trzecie – lektor jêzyka polskiego w szkole œw. Jana, niejako
w zamian za pierwsze, które wkrótce odpad³o.

O jego zarobkach i sytuacji materialnej wiemy sporo11. By³y one lepsze ni¿
w Królewcu, ale gorsze ni¿ siê spodziewa³ i nieco skromniejsze od innych profe-
sorów gimnazjum. W³adze, nie tylko miasta, nie by³y bowiem ju¿ wówczas zbyt
hojne dla ludzi nauki i edukacji, tym bardziej lektora jêzyka polskiego i badacza –
tak¿e kaszubszczyzny, o czym zapewne nie mia³y dostatecznego pojêcia. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e Mrongowiusz znalaz³ siê w Gdañsku w trudniejszej sytuacji ni¿
w Królewcu – wiêcej bowiem oczekiwa³, ni¿ mu ostatecznie dano. Najwa¿niejsze
by³o jednak to, i¿ najbli¿sze mu sprawy – nauczania i kazania jêzyka polskiego
rych³o sta³y siê bardziej jego prywatnymi ni¿ miejskimi. Naukê jêzyka polskiego
pozostawiano bowiem z czasem u œw. Jana woli uczniów, odsy³aj¹c ich do Mron-
gowiusza. Z kolei polskojêzyczna wspólnota wiernych w Gdañsku, licz¹ca

10 Zob. W. Bieñkowski, op. cit., s. 213 i n. – Bibliografia dzie³... za lata 1791-1870.
11 Zob. ten¿e, op. cit., s. 37 i n.
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na pocz¹tku kilkaset dusz, obejmuj¹ca tak¿e mieszkañców okolicznych wsi, ma-
la³a równie¿ – nie bez udzia³u polityki. Wystarczy wspomnieæ zatargi miêdzy
wojskiem a Mrongowiuszem, przed³u¿aj¹cym ponoæ nabo¿eñstwa, poza wojskowe
wyobra¿enia...12 Podobne zatargi mia³ Mrongowiusz z dozorem koœcielnym, w któ-
rych rozwi¹zaniu pomocy, na szczêœcie skutecznej, szuka³ w S¹dzie Miejskim
i takim¿e Kolegium Koœcielnym. Trwa³a te¿ walka o polskie i kaszubskie dusze
przybywaj¹ce do Gdañska miêdzy pastorami niemieckimi, z czasem coraz bar-
dziej ich germanizatorami. Ten aspekt z ¿ycia K.C. Mrongowiusza – zmagañ
z germanizacj¹ – jest szczególnie znany, a eksponujemy w nim wielki sukces
przywrócenia na jakiœ czas nauki jêzyka polskiego w szko³ach ludowych, w czym
znaczny udzia³ innego pastora z Mazur – ks. Gustawa Gizewiusza.

Wiemy te¿, ¿e warunki mieszkaniowe, jakie zasta³ Mr¹ga w Gdañsku –
w nieistniej¹cym dziœ domku przy koœciele œw. Trójcy, nie by³y dlañ zadowalaj¹ce.
Wiele zabiegów kosztowa³a go sprawa ich polepszenia – remontu mieszkania,
wyko³atanego u w³adz. Generalnie mo¿na powiedzieæ, i¿ ¿ycie zawodowe Mron-
gowiusza w Gdañsku obfitowa³o w liczne sytuacje stresowe, z którymi boryka³
siê na co dzieñ, nie zra¿aj¹c siê nowymi przeciwnoœciami. Jego ¿ycie prywatne
jest dla nas nadal stosunkowo najmniej znane; st¹d mo¿emy powiedzieæ, ¿e i tutaj
nie brakowa³o mu sporych k³opotów. Urodzony w Królewcu syn Fryderyk Wilhelm
(imiona królewskie mówi¹ tak¿e sporo o ojcu!) zosta³ aptekarzem i wyniós³ siê
z czasem nagle do Lêborka, gdzie zmar³ w 1837 roku. Drugi syn Karol zmar³
w 1808 r. jako oœmioletni ch³opiec. Urodzona w Gdañsku w 1804 r. córka Karolina
Fryderyka, maj¹c 17 lat, wysz³a za m¹¿ za nieznanego nam bli¿ej sêdziego – gdañsz-
czanina o nazwisku Am Ende i znik³a byæ mo¿e z ¿ycia codziennego ojca. Zmar³a
zreszt¹ w 1831 roku, pozostawiaj¹c syna Gustawa, któremu po czêœci zawdziê-
czamy fakt przekazania wiele lat po œmierci dziadka jego ksiêgozbioru do Biblio-
teki Miejskiej, dziœ Biblioteki Gdañskiej PAN13. Ju¿ przed weselem córki Mron-
gowiusz w 1820 r. owdowia³, ¿yj¹c do koñca d³ugiego ¿ywota samotnie. W³ady-
s³aw Pniewski, prezentuj¹c ¿ywot i dzie³a bohatera, napisa³: „¯ycie rodzinne dla
niego mija jak sen, nie pozostawiaj¹c po sobie silniejszych wra¿eñ, ani wspo-
mnieñ. Zapomnia³y te¿ o nim dzieci”14. (Czy tak by³o w rzeczywistoœci, mo¿na
by dalej sprawdzaæ, a przynajmniej bli¿ej poznaæ ich losy).

Samotnoœci tej byæ mo¿e w najwiêkszym stopniu – pomijaj¹c osobowoœæ
samego Mrongowiusza – zawdziêczamy bogaty naukowy i edytorski dorobek
gdañski naszego bohatera. Z dotychczasowych opracowañ ³atwo mo¿na wy³oniæ
opis jego ¿ycia codziennego, w którym sta³ym elementem porz¹dku dnia uczonego
kaznodziei i lektora by³ ponoæ godzinny spacer i dwukrotne r¹banie drew – i dziœ
godne zalecenia nie tylko uczonym.

12 Ibidem, s. 51 i n.
13 Vide ibidem, s. 60 i przypis 28 ze s. 175.
14 W. Pniewski, op. cit., [w:] Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 21
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Sporo wiêc wiemy o zawodowej pracy Mrongowiusza, o losie nauczyciela,
mi³uj¹cego m³odzie¿ i swoje powo³anie, niezra¿aj¹cego siê przeciwnoœciami,
a nawet wybrykami uczniów. Mniej wiemy o jego dzia³aniach duszpasterskich,
najwiêcej o dokonaniach autorsko-edytorskich i o jego bibliotece – skarbie nad
skarbami! O ile w ka¿dej p³aszczyŸnie obecna jest sprawa polska, a raczej sprawa
jêzyka polskiego, sk¹d wziê³a siê popularnoœæ i uznanie dla Mrongowiusza
w ró¿nych ówczesnych œrodowiskach polskich – w „kraju” i za granic¹, o tyle
trudniejsze jest – by³o wyœledzenie jego codziennych kontaktów z Kaszubami
i stwierdzenie, na ile zainteresowania i badania nad kaszubszczyzn¹ by³y jego
w³asn¹ potrzeb¹, a w jakim stopniu wynika³y z zapotrzebowania zamówienia
ludzi z zewn¹trz. Bez w¹tpienia najbli¿szym dlañ Ÿród³em wiedzy o jêzyku ka-
szubskim by³a jego gospodyni, pochodz¹ca spod Lêborka.

Dziœ wiemy, i¿ do sprawy kaszubskiej tak dobitnie przypisany zosta³, prowa-
dz¹c na miarê swoich mo¿liwoœci tak¿e badania terenowe, g³ównie z w³asnej ini-
cjatywy, ale i na zamówienie zewnêtrzne – w pierwszym rzêdzie Rosjan, a z cza-
sem i Niemców – Towarzystwa Dziejów i Staro¿ytnoœci Pomorskich w Szczeci-
nie. Dziêki temu, sta³ siê owym prekursorem badañ nad kaszubszczyzn¹, wrêcz
leksykografem kaszubskim15, o czym szerzej nieco dalej.

Najpierw jednak wypada przywo³aæ jego wczeœniejsze dokonania wydawni-
czo-naukowe, w których dziêki Gdañskowi równie¿ zaistnia³a kaszubszczyzna –
Kaszubi nie tyle znad Raduni i Mot³awy, ile znad £eby.

K.C. Mrongowiusz jako pastor gdañski funkcjonuje w historiografii przede
wszystkim jako ów gor¹cy obroñca jêzyka polskiego, nawet jego i Polski gloryfi-
kator, przy niedocenianiu mo¿e dot¹d jego dzia³añ na rzecz rozwoju wspó³pracy
i wspó³¿ycia miêdzy Polakami i Niemcami w Prusach na zasadzie partnerstwa.
Jednoczeœnie d³ugo nie eksponowano jego szczególnego zaanga¿owania na rzecz
docenienia wartoœci i krasy mowy ludu mazurskiego i kaszubskiego, na co zwróci³
uwagê ju¿ ponad pó³ wieku temu Andrzej Bukowski, a za nim Wies³aw Bieñkow-
ski16. O prze¿yciach i pogl¹dach Mrongowiusza najczêœciej dowiadujemy siê
z przedmów do licznych jego wierszy i innych autorów publikacji. Z jego dorobku
autorsko-wydawniczego w kontekœcie sprawy gdañsko-kaszubskiej najwa¿niej-
sze s¹, jak s¹dzê, trzy dzie³a: Pieœnioksi¹g czyli Kancjona³ Gdañski, zamykaj¹cy
w sobie treœci i wybór pieœni nabo¿nych z wiêkszej czêœci starych, tak teraz wypo-
rz¹dzany i¿ mo¿e obok prusko-polskiego, tudzie¿ ³¹cznie z naszym pruskim pie-
œnioksi¹giem przy nabo¿eñstwie byæ u¿ywany oraz modlitwami, kolektami i do-
godnemi trzema rejestrami opatrzony..., Gdañsk 1803; S³ownik niemiecko-polski,

15 B. Œlaski, Mrongowiusz jako leksykograf kaszubski, „Slavia Occidentalis”, t. VI, 1927,
s. 213-224.

16 A. Bukowski, Wspomnienie o Mrongowiuszu, „Rejsy”, 1955, nr 5, s. 2; W. Bieñkowski,
op. cit., s. 91. Zob. te¿ A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kultu-
ralny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950.
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Gdañsk 1823 oraz Dok³adny s³ownik polsko-niemiecki krytycznie wypracowany,
Królewiec 1835. – Pierwszy adresowany do polskich ewangelików albo inaczej
do ewangelickiego wyznania a jêzyka polskiego mieszkañców Pomorza, Warmii
i Mazur, szczególnie gdañszczan, wœród których niewiele znacz¹c¹ grupê stano-
wili Kaszubi, doœæ trudni do wy³owienia nawet z listy subskrybentów. Ten¿e Kan-
cjona³, jak i towarzysz¹ce mu niejako kazania, ewangelie, by³ swoist¹ kontynua-
cj¹ dzia³añ edytorsko-piœmienniczych znanych pastorów, tak¿e z terenów kaszubsz-
czyzny. Warto zwróciæ uwagê na osobiste zaanga¿owanie Mrongowiusza w to, by
jego kazania dotar³y tak¿e nad Jezioro £ebskie. Nie od rzeczy bêdzie, jeœli przy-
pomnê, ¿e w swoich dzia³aniach na rzecz ewangelików polskich – tak¿e kaszub-
skich – Mrongowiusz nie uzyska³ wsparcia ani rz¹dowego, ani dziedziców! Myœl¹c
o Kancjonale, towarzyszy mi wci¹¿ refleksja o negatywnych skutkach zró¿nico-
wania wyznaniowego wœród Polaków i Kaszubów; o tragicznym losie ewange-
lików mazurskich i kaszubskich, który dostrzeg³ ju¿ wówczas Mrongowiusz.
Chodzi mi te¿ o to, jak daleko i blisko od siebie by³y obie spo³ecznoœci – katolicka
i ewangelicka na Wielkim Pomorzu, pos³uguj¹ce siê w koœcio³ach jednym jêzy-
kiem polskim, a na co dzieñ kaszubskim, czy mazurskim.

W tym kontekœcie mo¿e warto pamiêtaæ o przekonaniu Kaszubów – katoli-
ków, wyra¿onym przez H. Derdowskiego w epopei Ò Panu Czôrliñœczim, co do
Pùcka pò sécë jachô³, ze³gô³ dlô swòjëch druchów kaszubsczich..., w nastêpuj¹cej
postaci:
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S¹dzê, i¿ tak, jak napisa³ Derdowski, by³o w ca³ym XIX wieku, a nawet
i d³u¿ej trwa³o przekonanie katolików o boskim skaraniu Kaszubów – ewangeli-
ków za sprzeciwienie siê ich ojców tradycji katolickiej.

Drugim dzie³em, które wiêcej nad inne przysporzy³o Mrongowiuszowi s³awy,
trudów, goœci i nawet rozczarowañ, by³ wspomniany ju¿ S³ownik – jego pierwsze
wydanie – S³ownik niemiecko-polski, Gdañsk 1823, jak i nastêpne edycje tego ju¿
wiekopomnego dzie³a.

W przedmowie doñ Mrongowiusz, jak wiemy, wyrazi³ ubolewanie z powodu
szybkiego zanikania kaszubszczyzny na Pomorzu, zw³aszcza wœród tzw. Kabatków.
Postawi³ te¿ postulat systematycznego zbadania prastarych s³ów kaszubskich, któ-
rych przyk³ady prezentowa³ w swoim dziele. Tym¿e dokonaniem wzbudzi³ zain-
teresowania kaszubszczyzn¹ w œwiecie s³owiañskim, zw³aszcza wœród Rosjan,
a poœrednio te¿ Niemców. Za ich zachêt¹ i pomoc¹, podj¹³ przygotowania do pod-
ró¿y badawczej, zrealizowanej ostatecznie po sformu³owaniu stosownego pro-
gramu badañ w kontakcie ze szczeciñskim Towarzystwem Dziejów i Staro¿ytnoœci
Pomorskich w 1826 roku. Mrongowiusz nawi¹za³ wówczas bezpoœrednie kontakty
ze znanymi pastorami pracuj¹cymi wœród Kaszubów nadba³tyckich, pisz¹cymi
o swoich parafiach mniej lub bardziej uczone teksty. O nich to i o znaczeniu ba-
dañ Mrongowiusza dla rozwoju piœmiennictwa kaszubskiego informuje w swoich

17 H. Derdowski, O Panu Czorliñscim co do Pucka po sece jacho³ ze³go³ dlo swojech druchów
kaszubœciech..., Toruñ 1880, s. 84-85; zob. to¿, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 2, Gdañsk
2007, s. 281-282.
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artyku³ach profesor Zygmunt Szultka, maj¹cy na sumieniu niejedno opracowanie
dotycz¹ce tej problematyki18. Nie miejsce tu na szczegó³owe relacjonowanie ba-
dañ i opinii kaszuboznawczych Mrongowiusza. Z zapisanych przezeñ przys³ów
kaszubskich do dziœ wiele warta jest ludowa m¹droœæ:

Jô Pôn i ty Pôn, a chtó¿ bãdze swinie pasc!?

Druga podró¿ Mrongowiusza przez Lêbork do £eby i przez Wejherowo na
powrót do Gdañska w czerwcu 1827 roku przynios³a dar z £eby w postaci odnale-
zionego w Gardnie Katechizmu Pontanusa – Micha³a Mostnika Brügemanna, jego
II wyd. z 1758 roku, wznowionego przez Mr¹gê i szczeciñskie towarzystwo
w 1828 roku. Badania Mrongowiusza zainspirowa³y tak¿e szerzej owo szczeciñ-
skie towarzystwo oraz indywidualnych badaczy, m.in. Mazura, pastora koœcio³a
œw. Katarzyny w Gdañsku, zapomnianego Bogumi³a Borkowskiego. Mrongowiusz
zebrany materia³ jêzykoznawczy wykorzysta³ szerzej w kolejnych wydaniach S³ow-
nika niemiecko-polskiego z lat 1832 i 1837. Pamiêtaæ te¿ trzeba o tym, ¿e inni,
wykorzystuj¹c jego dorobek, traktowali go niekiedy jako w³asny.

Jego g³ównym dokonaniem w kontekœcie tytu³u niniejszego tekstu by³o sfor-
mu³owanie w 1825 roku programu badañ dotycz¹cych Kaszubów i kaszubszczy-
zny, niezrealizowanych przezeñ osobiœcie g³ównie z powodu sêdziwego ju¿ wieku.
Obejmowa³ on nastêpuj¹ce zadania:
1. ma³y s³ownik wyrazów kaszubskich;
2. wykaz wsi kaszubskich z map¹;
3. rozstrzygniêcie kwestii przynale¿noœci Kaszubów do wschodniego lub za-

chodniego pnia S³owiañszczyzny;
4. odpowiedŸ na pytanie, czy Kaszubi maj¹ w³asne nazwy miesiêcy;
5. wykaz literatury dotycz¹cej Kaszubów;
6. ma³y zbiór przys³ów kaszubskich;
7. odpowiedŸ na pytanie, czy Kaszubi maj¹ wspólne z Polakami podania i ba-

œnie ludowe;
8. zbadanie, czy zachowa³y siê œlady kultów pogañskich, œwi¹t ludowych i oby-

czajów dorocznych;
9. nazwy – w³asne Kaszubów i s¹siadów;
10. strój ludowy;

18 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich,
Gdañsk 2004, s. 281-284. Szczególnie znacz¹ce s¹ monografie: Jêzyk polski w Koœciele ewan-
gelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wroc³aw... 1991 i Piœ-
miennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznañ 1994,
a tak¿e Studia nad rodowodem i jêzykiem Kaszubów, Gdañsk 1992. Bezpoœrednio Mrongo-
wiusza dotyczy publikacja Nowe spojrzenie na kaszubskie badanie K.C. Mrongowiusza, „Slavia
Occidentalis”, t. 48-49, 1991-1992; t. 50, 1993.
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11. (wg sugestii Rumiancewa) poszukiwania starych Ÿróde³ pisemnych – doku-
mentów, kronik itp., a w wypadku ich braku nale¿a³o spisaæ po kaszubsku
Ojcze nasz i artyku³y wiary19.

Istot¹, wartoœci¹ tego¿ programu by³o samo jego sformu³owanie – w du¿ej
mierze prekursorska ciekawoœæ jêzyka i kultury Kaszubów. Œwiadcz¹ one równie¿
o stanie ówczesnej nauki, wiedzy, a raczej niewiedzy dotycz¹cej spo³ecznoœci
¿yj¹cej przecie¿ pod samym Gdañskiem i w Gdañsku od 1000 lat. Z drugiej strony
mo¿e dziwiæ ograniczenie zainteresowania g³ównie do dalekich Kabatków, pomi-
janie najbli¿szego katolickiego zaplecza Gdañska, a i Kaszubów w samym Gdañ-
sku. By uzyskaæ odpowiedŸ na wiêkszoœæ tych pytañ, nie trzeba by³o jechaæ do
£eby czy G³ówczyc, ale wystarczy³o mo¿e podejœæ do katolików z s¹siedztwa, na
co i Mrongowiusz siê nie zdoby³.

Na konto m¹droœci Mrongowiusza musimy zapisaæ fakt, i¿ maj¹c œwiado-
moœæ w³asnych skromnych mo¿liwoœci, zaproponowa³ szczeciñskiemu Towarzy-
stwu powo³anie zespo³u ludzi kompetentnych do zrealizowania tego¿ programu.
Dziêki temu do I po³owy XIX wieku przypisane s¹ nie tylko jego w³asne, ale
i innych osób prace, zakorzenione w jego programie i dorobku badawczym.

Wœród pionierów badañ kaszuboznawczych, nawi¹zuj¹cych do jego prekur-
sorskich myœli i dzia³añ, znaleŸli siê badacze i uczeni rosyjscy i niemieccy oraz sam
F. Ceynowa i kolejny Mazur – Gustaw Gizewiusz. Pod koniec XIX wieku doszli
uczeni polscy, którzy wraz z samymi Kaszubami zostali uwik³ani w „sprawê”, czy
„kwestiê kaszubsk¹”, ¿ywotn¹ niemal do koñca XIX i XX wieku, od której wolny
raczej by³ sam Mrongowiusz, a nawet g³ówny jej sprawca F. Ceynowa, który przej¹³
niejako po Mrongowiuszu jego kontakty szczeciñskie i rosyjskie20.

Pamiêtaæ wiêc trzeba zarówno o honorach, wyró¿nieniach, sponsorach, z ja-
kimi spotka³ siê tak¿e wœród rodaków – Polaków Mrongowiusz, jak i o s³usznej
i nies³usznej jego dzie³ krytyce. Wœród krytyków znaleŸli siê ju¿ po jego œmierci
tak¿e Kaszubi, ale co istotne, byli to krytycy idei i przeciwnicy – F. Ceynowy oraz
m³odokaszubów21, którzy przypomnieli Mrongowiusza spo³eczeñstwu. Krytyko-
wali te¿ go Niemcy, pos¹dzaj¹c nawet o to, ¿e by³ Kaszub¹ i panslawist¹!?22 Mo¿na

19 Zob. W. Pniewski, op. cit., s. 33-35; Z. Szultka, Nowe spojrzenie..., s. 218 oraz bardzo wa¿ne
opracowanie J. Tredera, Mrongowiusz jako kaszubolog. W dwusetn¹ rocznicê zamieszkania
w Gdañsku, „Gdañskie Studia Jêzykoznawcze”, t. VII, 2000, s. 170 i n., 183 i n.

20 Zob. J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa. Opracowa³ i pos³owiem opatrzy³ Jerzy Treder, Gdañsk
1997. (Tytu³ Pos³owia: Ceynowa wobec zdañ slawistów o kaszubszczyŸnie), s. 112 i n. Zob.
te¿ Niemcy o Kaszubach w XIX wieku…/Deutsche Berichte über die Kaschuben im 19. Jahr-
hundert…, t³um. z jêzyka niemieckiego Magdalena Darska-£ogin, red. naukowa Józef
Borzyszkowski, Gdañsk 2009.

21 Zob. W. Bieñkowski, op. cit., s. 89-90, 109 i n., s. 155-158.
22 W. Recke, War C.C. Mrongowius ein Kaschube, „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichts-

vereins”, 1922, Jg 21, s. 50-52.
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wiêc powiedzieæ, ¿e Mrongowiusz za swe wa¿ne, choæ stosunkowo skromne
w stosunku do jego ogólnopolskich zainteresowañ i dzia³añ, sympatie i dokonania
w zakresie kaszubszczyzny dzieli³ losy Kaszubów, ¿yj¹cych miêdzy Polsk¹ a Niem-
cami...! Dla jednych by³ za ma³o polski, dla drugich za ma³o niemiecki.

W tym kontekœcie szczególnie wa¿ne dla mnie jako Kaszuby i gdañszczanina
jest to, i¿ nie tylko Kaszubi i Polacy – katolicy w XIX i XX wieku pamiêtali
o Mrongowiuszu. Warto w tym kontekœcie kiedyœ bli¿ej zbadaæ ¿ycie i dzia³alnoœæ
pastora – Polaka w W. M. Gdañsku, Jerzego Kahnego, apeluj¹cego, by Polacy –
ewangelicy z Gdañska i Pomorza stali siê szczególnymi nie tylko spadkobiercami
spuœcizny, ale i kontynuatorami – dzie³a Mrongowiusza. On to w 1938 roku by³
inspiratorem powo³ania Towarzystwa Polaków – Ewangelików imienia Ksiêdza
Pastora Mrongowiusza w Gdañsku i programu jego ciekawej dzia³alnoœci!23

Gdañsk i Kaszubi do dziœ, razem z mieszkañcami Warmii i Mazur, maj¹
wobec Mrongowiusza i samych siebie szczególne zobowi¹zania, zadanie dzia³ania
– wzbogacenia i realizacji jego ¿yciowego programu na miarê wyzwañ wspó³cze-
snoœci. W pierwszym rzêdzie jest to m.in. ich rozpoznanie, zdefiniowanie i wy-
pracowanie aktualnego programu – strategii i taktyki.

Aktualnie, dokumentuj¹c kolejn¹ Mrongowiuszowsk¹ rocznicê, musimy pa-
miêtaæ o tym, co zrobili pro memoria K.C. Mrongowiusza nasi poprzednicy, nie
tylko na Warmii i Mazurach, ale i w Gdañsku. Szczególn¹ wdziêcznoœæ i uznanie
mog¹ wzbudziæ m.in. trzy gdañskie fakty:

1. W 1933 r. wydana w Wolnym Mieœcie Gdañsku wielce ciekawa i cenna Ksiêga
Pami¹tkowa pod red. W. Pniewskiego.

2. W 100-tn¹ rocznicê œmierci w 1955 r. ufundowano dwie tablice – na kamienicy
przy ul. Straganiarskiej, gdzie mieœci³a siê szko³a œwiêtojañska i na gmachu
Muzeum Narodowego – dawnego klasztoru oo. franciszkanów, w którym funk-
cjonowa³o Gdañskie Gimnazjum Akademickie; nie mniej wa¿ny by³ konkurs
z 1956 roku na portret graficzny bohatera, w wyniku którego powsta³o 12 prac
– w tym 4 nagrodzone.

3. W 200-tn¹ rocznicê urodzin (1764–1964) powróci³ do Gdañska ocala³y por-
tret ks. K.C. Mrongowiusza z ok. 1844 roku, dziœ w zbiorach Muzeum Historii
Miasta Gdañska. Wówczas te¿ Melchior Wañkowicz po raz drugi w swojej
twórczoœci (1. w Na tropach Smêtka) – tym razem w Walcz¹cym Gryfie przy-
wo³a³ postaæ ks. Mr¹gi, wyró¿niaj¹c go spoœród „szaleñców bo¿ych”. Miêdzy
tymi rocznicami – 100-lecia œmierci i 200-lecia urodzin powsta³a te¿ ciekawa
biografia K.C. Mr¹gowiusza, pióra W. Bieñkowskiego – I wyd. 1964, II 1983,
za co autorowi chwa³a i... olsztyñskiemu Pojezierzu!

23 W. Bieñkowski, op. cit., s. 155-156. Zob. J. Kahane, Towarzystwo Polaków – Ewangelików
imienia Ksiêdza Pastora Mrongowiusza w Gdañsku, „Przegl¹d Ewangelicki”, 1938, s. 558-
-559.
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Niejako po drodze, w latach 1960–1983, powsta³y opracowania i publikacje
innych autorów: Andrzeja Bukowskiego, Tadeusza Cieœlaka, Janusza Jasiñskiego,
Edwarda Orackiego, Andrzeja Wakara i innych, tak¿e wspó³twórców tomu „Mron-
gowskich Studiów Humanistycznych” z 2004/5 roku.

Warto te¿ pamiêtaæ o wystawie zorganizowanej w 1993 roku przez Bibliotekê
Gdañsk¹ PAN, zatytu³owanej „Sam poœród obcego jêzyka”.

Przypominaj¹c ponownie te fakty, chcia³bym, by po latach z równ¹ wdziêcz-
noœci¹ wspominano wspó³czesne dokonania na Warmii, Mazurach i Kaszubach.
Swoimi nadziejami ogarniam nadal równie¿ inne wspólnoty, choæby gdañsko-
-pomorsko-ewangelick¹, jak te¿ franciszkañsk¹ i œwiêtojañsk¹, tak bardzo zwi¹-
zane z postaci¹ K.C. Mrongowiusza. Dziœ w koœciele œw. Jana w Gdañsku zlokali-
zowane jest Centrum œw. Jana Nadba³tyckiego Centrum Kultury i Duszpaster-
stwo Œrodowisk Twórczych. W kaplicy œwiêtojañskiej m.in. raz w miesi¹cu od-
prawiana jest msza œw. w jêzyku kaszubskim. Gospodarzami koœcio³a – kaplicy
œw. Anny s¹ znowu oo. franciszkanie, wobec których ¿ywiê nadziejê, i¿ pamiêtaæ
bêd¹ tak¿e o ks. Mr¹dze, a dróg zbawienia i godnego ¿ycia szukaæ równie¿ we
wspó³pracy z innymi wyznaniami.

W Gdañsku od kilku lat istnieje Cmentarz Nieistniej¹cych Cmentarzy, zloka-
lizowany obok koœcio³a Bo¿ego Cia³a, w pobli¿u dworców PKS i PKP. Do tych¿e
nieistniej¹cych cmentarzy nale¿y równie¿ cerpiszcze (cmentarz) Salvatora ze wzgó-
rza nad Raduni¹, na którym spoczê³y zw³oki ks. K.C. Mrongowiusza. R.I.P.! – I tu
warto postawiæ trwa³y znak pamiêci o Mrongowiuszu.

Myœl¹c o ¿yciu i twórczoœci K.C. Mrongowiusza, o jego powo³aniu i umi³o-
waniu – pracy duszpasterskiej i nauczycielskiej, o ukochaniu nauki i jêzyka pol-
skiego, do bogactwa którego zaliczy³ tak¿e swoj¹ rodzinn¹ mazursk¹ mowê i ka-
szubszczyznê, zastanawiaj¹c siê nad jego pracowitoœci¹ i wytrwa³oœci¹, s¹dzê,
i¿ nie tylko Olsztynek, Mr¹gowo i Gdañsk oraz Mazury i Kaszuby – ich miesz-
kañcy sporo s¹ winni jemu i nastêpcom wdziêcznej pamiêci, troski o ich spuœci-
zny i pracy wzbogacaj¹cej wspóln¹ skarbnicê dóbr nauki i kultury.

Dobrze siê sta³o, ¿e mieszkañcy Warmii i Mazur oraz Kaszubi i Pomorzanie
w Roku 2014 ponownie przypominaj¹ sobie i innym tê piêkn¹ postaæ. W ramach
tego patronatu AD 2014 mia³y ju¿ u nas miejsce, m.in. w Gdañsku i Gdyni, wy-
k³ady o ¿yciu i dokonaniach bohatera olsztyneckiej konferencji. W Koœcierzynie
organizowany od lat przez Muzeum Ziemi Koœcierskiej im. dr. Jerzego Knyby
konkurs dla uczniów szkó³ gimnazjalnych z województwa pomorskiego pod ha-
s³em „Kaszubi wczoraj i dziœ” latoœ mia³ tytu³: „Sam wœród obcego jêzyka…
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764–1855) – pomorski jêzykoznawca i ba-
dacz kaszubszczyzny”. Patronat nad tym konkursem objê³o Pomorskie Kurato-
rium Oœwiaty oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – jego wspó³organizator.

K.C. Mrongowiusz by³ równie¿ obecny w czerwcu 2014 r. na konferencji
naukowej w G³ówczycach, nazywanych kiedyœ przez Niemców „Kaszubskim Je-
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ruzalem”, w których prowadzi³ badania przed ponad pó³torawieczem. Patronowa³
te¿ wrzeœniowej konferencji gdañskiej nauczycieli pt. „Kszta³cenie i doskonale-
nie nauczycieli jêzyków obcych oraz jêzyka kaszubskiego”.

W paŸdzierniku 2014 r. odby³a siê w Lêborku w ramach XI Lêborskiego Ty-
godnia Kultury Chrzeœcijañskiej, organizowana przez Kaszubów (ZK-P) konfe-
rencja pt. „Krzysztof Celestyn Mrongowiusz: propagator jêzyka polskiego, prekur-
sor badañ kaszubologicznych, kaznodzieja polsko-ewangelicki – w 250. rocznicê
urodzin”. Dobieraj¹c referentów, zadbano o obecnoœæ profesorów Jerzego Tre-
dera i Zygmunta Szultki, z których drugi postaæ ks. Mr¹gi przywo³a³ te¿ w Szcze-
cinie w koñcu wrzeœnia na konferencji zorganizowanej w ramach Roku Gryfa
podczas VI Dni Kaszubskich i uroczystoœci Jubileuszu XX-lecia Oddzia³u ZK-P
w Szczecinie!

Mo¿na rzec, ¿e Kaszubi i Pomorzanie nad Odr¹ i Wis³¹ po Noteæ i Wartê,
podobnie jak Warmia i Mazury, pamiêtaj¹ niejako ju¿ na co dzieñ o wspania³ym
K.C. Mrongowiuszu – wybitnym obywatelu Gdañska rodem z Mazur.

Józef Borzyszkowski

Mrongowiusz and the Kashubs
– In the Past and Today

SUMMARY

The year of 2014 was proclaimed by the Kashubian-Pomeraenian Association to be the
Year of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz to commemorate the 250th anniversary of his
birth. Through the media, a conference and publications, he was memorialized as a fore-
runner of investigations regarding Kashubs as well as other roles. He was held in esteem by
F. Ceynowa, the father of Kashubian regionalism, who recognized Mrongowiusz’
efforts. Mrongowiusz is discussed in XX century works of science and fine literature. He is
also memorialized in Mazury and Gdañsk with plaques, and in the year of 2009 a statue of
him was placed beside the main library of the Gdañsk University. The previous year he had
been awarded “Teacher of the Year” by the University. In the year of 2014 his life
and scientific successes, especially those connected with his work in Gdañsk and his inve-
stigations of the relationship between the Kashubs near £eba and the S³owiñcy, especially
those in G³ówczyce called by the Germans “Kashubian Jerusalem”, were remembered
here and in other places. Mrongowiusz, during his lifetime, shared the fate of Kashubs,
living between Poland and Germany... Today he is remembered by the Kashubs as well
as residents of Warmia and Mazury which region includes his birthplace of Olsztynek.
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Leszek Molendowski
Gdañsk

Kaszuby i Kaszubi w œwietle prasy
warszawskiej [³ódzkiej] w drugiej po³owie XIX

i na pocz¹tku XX wieku*

Rzeczpospolita Polska zniknê³a z mapy Europy w 1795 roku, kiedy to trzy
s¹siednie pañstwa – Austria, Prusy i Rosja – zagarnê³y jej terytorium miêdzy siebie.
Od tego czasu, z niewielkimi przerwami na namiastki niepodleg³oœci (Ksiêstwo
Warszawskie, Królestwo Polskie 1815–1830) Polacy byli obywatelami trzech pañstw
zaborczych. Jedn¹ z narodowoœci, która ¿y³a pod panowaniem pruskim (niemiec-
kim) i w wiêkszoœci utrzyma³a swój propolski i katolicki charakter byli Kaszubi.

Tematem niniejszego artyku³u jest postrzeganie sprawy kaszubskiej, Kaszub
jako regionu pañstwa polskiego oraz Kaszubów w prasie Królestwa Kongresowego
(kongresówki) w drugiej po³owie XIX wieku, od lat 60. do pocz¹tku XIX wieku.
Dat¹ koñcow¹, jaka zosta³a przyjêta dla przedstawienia tematu, jest rok 1920,
a w raz z nim zajêcie, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego z koñca
czerwca 1919 roku, przez armiê gen. Józefa Hallera Pomorza Nadwiœlañskiego
(bez Gdañska). Z tego powodu przestudiowa³em dwa najwiêksze, najbardziej
wp³ywowe i opiniotwórcze dzienniki warszawskie, „Gazetê Warszawsk¹”, istnie-
j¹c¹ od 1774 do 1935 roku i zwi¹zan¹ z obozem narodowym (Narodowa Demo-
kracja Romana Dmowskiego), oraz bezpartyjny i niereprezentuj¹cy interesów
¿adnej partii „Kurier Warszawski” [„Kurjer Warszawski”], który ukazywa³ siê od
1821 do 1939 roku. Jako materia³ porównawczy postanowi³em skonfrontowaæ
treœæ „sto³ecznych” gazet z dwoma du¿ymi gazetami najwa¿niejszego miasta prze-
mys³owego kongresówki, £odzi: „Kurier £ódzki” ukazuj¹cy siê od 1906 do 1911
roku oraz „Rozwój” ukazuj¹cy siê w latach 1897–1914.

* Artyku³ powsta³ w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza (nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
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O prasie warszawskiej i ³ódzkiej Królestwa Kongresowego

Prasa polska na terytorium Królestwa Polskiego po upadku powstania stycz-
niowego (1863–1864), mimo wynikaj¹cych z uwarunkowañ politycznych i za-
ostrzenia prawa wobec Polaków (koncesje, zaostrzona cenzura prewencyjna)
prze¿ywa³a znaczny rozwój, zarówno jakoœciowy, jak i iloœciowy. Ze wzglêdu
na temat artyku³u zainteresowa³em siê i zaj¹³em zatem gazetami – dziennikami,
pismami codziennymi, przyjmuj¹c do tej grupy wybrane i wa¿ne druki ukazuj¹ce
siê od dwóch do siedmiu razy w tygodniu. W 1864 roku – jak pisz¹ W³adys³aw
Marek Kolasa i Jerzy Jarowiecki – w Królestwie wychodzi³o 20 tytu³ów, jednak
ju¿ w 1885 roku by³o ich 80, a w 1904 roku – 1401.

Do 1864 roku dominuj¹ce by³y dzienniki i tygodniki, po upadku powstania
styczniowego punkt ciê¿koœci przesun¹³ siê na tygodniki, miesiêczniki i roczniki
o ró¿nej tematyce. W tym okresie g³ównym oœrodkiem wydawniczym by³a War-
szawa, w której ukazywa³o siê 95 proc. wszystkich czasopism polskich. Powsta-
wa³y równego rodzaju dzienniki, jednak nadal œwietnie utrzymywa³y siê na rynku
równie¿ te, które powsta³y i dzia³a³y przed 1964 rokiem. Kontynuowa³ sw¹ dzia-
³alnoœæ „Kurier Warszawski”, wychodz¹cy od 1821 roku2. Tytu³ egzystowa³ nie-
mal 118 lat. Pocz¹tkowo ukazywa³ siê szeœæ, potem (od 1827 roku) siedem razy
w tygodniu. Przynosi³ zwiêz³e, krótkie informacje, trochê og³oszeñ – by³ ³atwo czy-
telny i dostêpny dla plebejuszy. Na ³amach nie stroniono od sensacji i wiadomoœci
brukowych. Dopiero objêcie redakcji w 1868 roku przez Wac³awa Szymanow-
skiego, wejœcie w sk³ad redakcji literatów i wychowanków Szko³y G³ównej oraz
pozyskanie do wspó³pracy doœwiadczonych publicystów (m.in. F. Fryze, W. Go-
mulicki, T. Czapelski. T. Jeske-Choiñski, B. Prus, Gawalewicz, A. Michaux,
H. Sienkiewicz) zmieni³o charakter dziennika. Po tej transformacji treœci brukowe
ust¹pi³y miejsca materia³om powa¿niejszym. Obejmuj¹c redakcjê, Szymanowski
zamieœci³ w numerze 21 z 28 stycznia 1869 roku nastêpuj¹c¹ odezwê: „»Kurier
Warszawski«, zachowuj¹c g³ównie swoja cechê miejscow¹ – kronikarsk¹, posta-
ra siê o rozszerzenie zakresu ogólnych wiadomoœci z ró¿nych punktów oœwieco-
nej spo³ecznoœci zbieranych. Spieszne i, o ile mo¿liwoœci dok³adne sprawozdania
z […] kroniki wiadomoœci zakrajowych z dobrych Ÿróde³, zawsze jednak z uwzglêd-
nieniem miejscowych stosunków i potrzeb”3. Szymanowski stara³ siê równie¿
unowoczeœniæ sam¹ pracê redakcji i rozszerzyæ zakres informacyjny dziennika.

1 W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, Najwa¿niejsze polskie gazety do wybuchu pierwszej wojny œwia-
towej w kontekœcie zabezpieczenia ich dla potomnych (charakterystyka, badania, zasoby), s. 10,
[w:] http://eprints.rclis.org/16418/1/kolasa_gazety_pol.pdf (dostêp z dnia 19.02.2015).

2 Ibidem, s. 11. Na temat historii prasy warszawskiej przed powstaniem styczniowym zobacz
szerzej: W. Gie³¿yñski, Prasa warszawska 1661-1914, Warszawa 1962.

3 W. Gie³¿yñski, op. cit., s. 332.
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W 1881 roku stworzono skromn¹ sieæ w³asnych korespondentów zagranicznych,
i tak np. z Pary¿a pisa³ W³adys³aw Mickiewicz4. Wzros³y nak³ady z 5 do 12 tys.,
zaœ w 1883 roku „Kurier” ukazywa³ siê dwa razy dziennie. W 1896 roku pismo
drukowa³o imponuj¹cy nak³ad 25 tys. egz., który w 1909 roku wzrós³ do 33 tys.,
a w okresie II RP przekracza³ 50 tys. egz.5

W okresie koñca drugiej po³owy XIX i pocz¹tku XX wieku szybko rozrasta³
siê w dziennikach i tygodnikach warszawskich dzia³ reporterski. Pisma skomer-
cjalizowane celowa³y w reporta¿ach sensacyjnych rejestruj¹cych na gor¹co wszyst-
kie wa¿niejsze wypadki miejskie i krajowe. Redakcja „Kuriera Warszawskiego”
w 1896 toku zatrudnia³a trzech sta³ych reporterów i oko³o piêædziesiêciu wspó³-
pracowników, którzy dostarczali sprawozdañ i relacjonowali wypadki z ¿ycia co-
dziennego, tak¿e zza granicy6. Ka¿dy redaktor naczelny i dziennikarz czy repor-
ter by³ w pe³ni œwiadomy tego, ¿e krytyka i ukazywanie niesprawiedliwoœci
w funkcjonowaniu administracji i innych instytucji publicznych spe³nia³aby funkcje
kontrolne nad ich dzia³alnoœci¹. Ustawy o cenzurze zabrania³y prasie polskiej
w Królestwie krytyki wszelkich urzêdów miejskich i gminnych7.

Z uwagi na niewielk¹ liczbê pism oczywista by³a stosunkowo znaczna kon-
centracja nak³adów: najwiêkszy dziennik warszawski (do 1870 r. by³ nim „Kurier
Codzienny”, póŸniej – a¿ do I wojny œwiatowej – pozycjê tê utrzymywa³ „Kurier
Warszawski”) drukowa³ mniej wiêcej od jednej czwartej do jednej trzeciej nak³a-
du pism codziennych, zaœ „czo³owa” trójka dawa³a od oko³o 60 do oko³o 75 proc.8

Dziennik „G³os Warszawski” (wychodzi³ od 26.03.1908 do 1.11.1909), a na-
stêpnie jego kontynuacja „Gazeta Warszawska” by³a pismem przeznaczonym dla
czytelnika wyrobionego politycznie za sfer ziemiañskich, mieszczañskich i inteli-
genckich, a ich zakres tematyczny by³ wszechstronny i bogaty9. W³aœcicielem
„Gazety” by³a nieprzerwanie od 1794 roku rodzina Lesznowskich; redagowana
po 1864 przez J. Keniga, a nastêpnie Stanis³awa Lesznowskiego. W 1906 roku
opanowana przez zwolenników endecji (red. S. Kozicki), w 1915 roku zosta³a
zamkniêta na trzy lata10. Zwi¹zki „Gazety Warszawskiej” ze Stronnictwem De-
mokratyczno-Narodowym (SDN, Endecja) siêgaj¹ 1909 roku, kiedy Maurycy
Zamoyski naby³ koncesjê na wydawnictwo „Gazety Warszawskiej” dla endecji
od poprzedniego w³aœciciela Lesznowskiego11. Bardzo szybko „Gazeta Warszaw-

4 A. Paczkowski, Prasa codzienne Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa 1983, s. 21.
5 W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, op. cit., s. 12.
6 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886-1904, Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1989, s. 13.
7 Ibidem, s. 52.
8 A. Paczkowski, op. cit., s. 26.
9 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918, Warszawa 1981, s. 200.
10 W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, op. cit., s. 13.
11 U. Jakubowska, Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Warszawskiej” „Warszawskiego Dzien-

nika Narodowego” w latach 1918- 1939, Warszawa – £ódŸ 1984, s. 14.
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ska” sta³a siê g³ównym organem Narodowej Demokracji12. Zdoby³a ona dla sie-
bie bardzo siln¹ pozycjê dziêki w³aœnie „Gazecie Warszawskiej” i z³¹czon¹ z ni¹
„Gazet¹ Polsk¹” oraz „Goñcowi”13.

Najwa¿niejszym redaktorem naczelnym „Gazety” by³ Zygmunt Wasilewski,
który posiada³ bogate doœwiadczenie dziennikarskie zdobyte przy prowadzeniu
przed wojn¹ „S³owa Polskiego” we Lwowie oraz w latach 1915–1917 „Sprawy
Polskiej” w Piotrogrodzie. By³ równie¿ jednym z najbli¿szych wspó³pracowni-
ków Romana Dmowskiego, zw³aszcza w czasie pobytu w Rosji14. Bardzo wyraŸ-
nie okreœlono, kto mo¿e publikowaæ na ³amach „Gazety”. Miar¹ t¹ mia³ byæ nie
tylko talent, ale przede wszystkim zgodnoœæ tekstu z „duchem narodowym”. Nie
rozwiniêto jednak szerzej tego okreœlenia15. Wasilewski, kieruj¹c na co dzieñ cen-
tralnym organem endeckim, nie anga¿owa³ siê przy tym w dzia³alnoœæ polityczno-
-organizacyjn¹ „obozu narodowego”16. U progu pierwszej wojny œwiatowej „Ga-
zeta” osi¹gnê³a szczyt swego rozwoju. W 1913 roku redakcja zaznacza³a, ¿e auto-
rami wiêkszoœci artyku³ów wstêpnych byli nastêpuj¹cy publicyœci: Roman Dmow-
ski, Zygmunt Balicki, Stanis³aw Kozicki, Antoni Sadzewicz, Bohdan Wasiutyñski.
Oprócz artyku³ów wstêpnych i fachowych, korespondencji z zaboru austriackie-
go i pruskiego, pismo zamieszcza³o korespondencje z Petersburga poœwiêcone
omówieniu spraw polskich w Dumie, w Radzie Pañstwa i prasie rosyjskiej17.

Mo¿na wyodrêbniæ trzy grupy ludzi, którzy swoj¹ dzia³alnoœci¹ publicystyczn¹
nadawali pismu okreœlony charakter. Pierwsz¹ grupê, najs³abiej formalnie z ni¹
zwi¹zan¹, stanowili ci przywódcy i kierownicy Narodowej Demokracji, których
generalne koncepcje decydowa³y o linii politycznej pisma, chocia¿ oni sami nie
wchodzili nawet w sk³ad redakcji. Ich publikacje w „Gazecie” bêd¹ tylko czêœci¹
znacznie szerszej dzia³alnoœci politycznej i prac teoretycznych obejmuj¹cych
i rozwijanych zasady ideologii narodowców18. „Gazeta Warszawska” jako jeden
z najwa¿niejszych organów endecji atakowa³ sw¹ konkurencjê „Kuriera Warszaw-
skiego” jako „wypasiony na ¿ydowskich og³oszeniach organ pani Lewentalowej
[...]”. Jêzyk, jakimi pos³ugiwa³y siê gazety endeckie, szczególnie „Dwugroszówka”
czy te¿ „Gazeta” by³ wyj¹tkowy dosadny, zawiera³ te¿ du¿¹ dawkê agresywno-
œci19. Redakcja pisma rejestrowa³a wszystkie istotniejsze g³osy o sprawach pol-
skich pojawiaj¹ce siê w prasie niemieckiej, austriackiej, francuskiej i angielskiej.

12 Z. Kmiecik, Program polityczny „G³osu Warszawskiego” (1908-1909) i „Gazety Warszaw-
skiej” (1909-1915), Warszawa – £ódŸ 1980, s. 12.

13 A. Paczkowski, op. cit., s. 29.
14 U. Jakubowska, Oblicze ideowo-polityczne…, s. 15.
15 Idem, Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa – £ódŸ 1988, s. 100.
16 Idem, Oblicze ideowo-polityczne…, s. 16.
17 Z. Kmiecik, Program polityczny…, s. 18-19.
18 U. Jakubowska, Oblicze ideowo-polityczne…, s. 13.
19 Idem, Prasa Narodowej Demokracji…, s. 113.



LESZEK MOLENDOWSKI (GDAÑSK)40

Ró¿norodnoœæ problematyki, któr¹ przynosi³o pismo, wyró¿nia³o je korzystnie
z wszystkich dzienników polskich20.

Prasa, jako jeden z podstawowych instrumentów tworzenia i krystalizowania
siê opinii publicznej w XIX-wiecznym œwiecie, znajdowa³a siê wówczas w War-
szawie, jak i w ca³ym Królestwie Polskim, pod podwójnym nadzorem: policyjno-
-biurokratyczny system w³adzy, który t³umi³ wszelkie odruchy niezale¿nej myœli,
by³ zarazem dla niej nadzorc¹ typu kolonialnego, zwalczaj¹cym wszystko to, co
mog³o prowadziæ do utrwalania i wzmocnienia poczucia narodowej to¿samoœci,
a wiêc wprost lub poœrednio ku irredencie. Ukazami z lat 1867 i 1869 Warszawski
Komitet Cenzury podporz¹dkowany zosta³ bezpoœrednio w³adzom centralnym
w Petersburgu (G³ówny Zarz¹d Prasy), a do jego kompetencji nale¿a³a zarówno
cenzura prewencyjna, jak i nadzór nad na drukarniami, a tak¿e – co w warunkach
polskich odgrywa³o niema³¹ rolê – cenzura czasopism i druków sprowadzanych
z zagranicy. Nie oznacza³o to bynajmniej specjalnie wydatnego zaostrzenia nad-
zoru w porównaniu z tym, jaki istnia³ od chwili klêski powstania listopadowego,
niemniej jednak w sposób dotkliwy wyd³u¿a³o „drogê urzêdow¹”. Udzielanie
koncesji na wydanie nowego pisma znalaz³o siê w kompetencji ministra spraw
wewnêtrznych w Petersburgu. Tam te¿ musia³y byæ zatwierdzane zmiany na sta-
nowisku redaktora naczelnego21.

Ruch wydawniczy w warszawskiej prasie codziennej by³ a¿ do prze³omo-
wych lat 1905–1907 powolny i skromny rozmiarami: w latach 1865–1904 po-
wsta³o zaledwie piêtnaœcie nowych tytu³ów (w koñcu 1864 roku by³o ich tylko
cztery)22. Po 1905 roku ca³a prasa polska w zaborze rosyjskim cieszy³a siê wzglêdn¹
wolnoœci¹, poniewa¿ zniesiono cenzurê prewencyjn¹. Teraz nadzór nad pras¹ spra-
wowa³y s¹dy, które na wniosek cenzury wymierza³y karê za przestêpstwo pra-
sowe. Nowe przepisy prasowe umo¿liwia³y nawet karanym za wykroczenia poli-
tyczne uzyskaæ pozwolenie na wydawanie pism23. Lata 1905–1907 nie tylko jed-
nak os³abi³y nacisk cenzorski i reglamentacje treœci dzienników, ale tak¿e sta³y
siê – same przez siê – elementem zwiêkszaj¹cym zainteresowanie publicznoœci
pras¹. Wiadomoœci z pola bitew wojny rosyjsko-japoñskiej, bardziej otwarte in-
formacje o wydarzeniach rozgrywaj¹cych siê na terenie Królestwa i Cesarstwa,
zwiêkszony zakres swobody wypowiedzi publicystycznych, politycznych pole-
mik i dyskusji, najprawdopodobniej wzros³o zainteresowanie dziennikami, przy-
sporzy³y im nowych czytelników, o¿ywi³y kontakty miedzy redakcjami a odbior-
cami prasy24. Okres ten naruszy³ ten stan i drakoñski system nadzoru zosta³ roz-

20 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918..., s. 201.
21 A. Paczkowski, op. cit., s. 18-19.
22 Ibidem, s. 23.
23 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918, s. 38.
24 A. Paczkowski, op. cit., s. 30.
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luŸniony, ale liberalizacja ani nie trwa³a d³ugo. Zawieszenia i konfiskaty sypa³y
siê jak z rêkawa25.

Dynamiczny rozwój prasy prowincjonalnej nast¹pi³ dopiero po rewolucji:
w 1905 – 22 tytu³y; 1909 – 41; w 1914 – 79. Najwiêksz¹ liczbê tytu³ów wydawano
w £odzi: 40 pism polskich, 12 rosyjskich, by³y te¿ pisma niemieckie. Wœród nich
wyró¿nia³y siê szczególnie dwa: „Kurier £ódzki” (1906–1911) oraz m.in. „Roz-
wój” (1897–1914)26. W 1914 roku czasopiœmiennictwo warszawskie stanowi³o
ponad 80 proc. pism wydawanych w zaborze rosyjskim i ok. 50 proc. ca³ej prasy
ukazuj¹cej siê na ziemiach polskich27. Redakcje wielu pism warszawskich, zdaj¹c
sobie sprawê z donios³ej roli i znaczenia Warszawy w ¿yciu ca³ego spo³eczeñstwa
polskiego, stara³y siê tak redagowaæ pismo, ¿eby odbija³o siê w nim ¿ycie wszyst-
kich trzech zaborów i Polaków ¿yj¹cych na emigracji. Dlatego zdecydowana wiêk-
szoœæ czasopism warszawskich w swych programach uwzglêdnia³a wszystkie dzie-
dziny ¿ycia narodowego, staj¹c siê organami o zasiêgu ogólnopolskim28.

Mimo mo¿liwoœci brak tematu Kaszub i Kaszubów

W notatkach i wzmiankach, szczególnie z roku 1884, poruszane s¹ na ³amach
„Dziennika £ódzkiego” takie sprawy, jak: rzekome przeœladowanie przez kancle-
rza Bismarcka arcybiskupa Ledóchowskiego, rozrzutnoœæ szlachty polskiej w Poz-
nañskiem i wszczêcie przeciwko temu akcji w imiê utrzymania ziem w polskich
rêkach. Nawet przy opisie dzia³alnoœci Towarzystwa Przyjació³ Nauk, gromadz¹-
cych polskie Ÿród³a historyczne narracja autorów ogranicza siê do rejencji po-
znañskiej. Podobnie by³o z ukazaniem oporu nauczycieli szkó³ poznañskich, wie-
ców protestacyjnych, wiêzienie redaktorów odpowiedzialnych gazet, tygodników
i czasopism polskich oraz procesem usuwania tablic z polskimi napisami. Materia³y
i teksty, o d³u¿szej czy krótszej wielkoœci zawsze przy opisywaniu tych zjawisk
charakteryzowa³y siê w kwestii „kulturkampfu” solidarnoœci¹ z przeœladowanymi
Polakami. Stanowisko „Dziennika” odznacza³o siê równie¿ antyniemieckim tonem
wyst¹pieñ drukowanych na jego ³amach, który jeszcze bardziej wzmóg³ siê w roku
1885 w zwi¹zku ze spraw¹ „rugów pruskich”. Stanowisko pisma, jak pisze Zyg-
munt Gostkowski, staje siê nawet bardziej ostrzejsze. W felietonie „Z tygodnia”
L. Koœcielecki zjadliwie atakowa³ Bismarcka za wysiedlenie Polaków i obywateli
rosyjskich z pañstwa niemieckiego, przy czym grozi³ on mo¿liwoœci¹ zastosowa-
nia kroków odwetowych ze strony Rosji. Pisa³, pytaj¹c zarazem retorycznie: „Co

25 Ibidem, s. 20.
26 W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, op. cit., s. 15.
27 Ibidem, s. 14-15.
28 Ibidem, s. 20.
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by³oby, gdyby Rosja dokona³a podobnego posuniêcia w Królestwie?” – zapytuje
felietonista. Jednoczeœnie z ³am „Dziennika” widoczne by³o wezwanie do bojkotu
towarów niemieckich i … nieje¿d¿enie do „wód” (patrz: kurortów wypoczynko-
wych) niemieckich29.

Wa¿nym wydarzeniem nie tylko w Warszawie, ale i dla Polaków mieszkaj¹-
cych we wszystkich trzech zaborach by³o ods³oniêcie pomnika Adama Mickiewi-
cza w 1898 roku. Wydarzenia towarzysz¹ce jego otwarciu nak³oni³y redakcje pism
warszawskich do wyra¿ania uczuæ patriotycznych. Przy innych okazjach by³a su-
rowa i nie dopuszcza³a do omawiania zagadnieñ, które mog³yby nak³oniæ czytel-
nika do zainteresowania siê problemami o wydŸwiêku patriotycznym. Czasy jed-
nak sprzyja³y wyra¿aniu patriotycznych uczuæ z okazji wydarzeñ, które mia³y
miejsce w innych zaborach. W tych czasach ujawni³ siê silny ruch polski, nie
tylko w Poznañskiem, lecz na Œl¹sku, Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Te
wydarzenia dawa³y redakcjom mo¿liwoœæ omawiania i komentowania ró¿nych
zagadnieñ dotycz¹cych postêpu ruchu narodowego w zaborze pruskim. W 1897
roku na ten temat w artykule wstêpnym „Przegl¹du Tygodniowego” [Do równo-
wagi, PT, 1897, nr 43] pisano: „Wprawdzie Polacy pod panowaniem pruskim
wystawieni s¹ na srogi ucisk i zagro¿enie wynarodowienie, wprawdzie ucisk ten
potêguje siê z ka¿d¹ chwil¹, ale ostatecznie stawiaj¹ oni coraz dzielniejszy opór
i jest usprawiedliwiona nadzieja, i¿ nie ulegn¹ naporowi pruskiemu. Postêpy Pola-
ków zamieszka³ych w Poznañskiem i Prusach Zachodnich, budzenie siê poczucia
i ³¹cznoœci w ludzie œl¹skim, dojrzewanie narodowe Mazurów – to fakty, których
realnoœæ wywo³a³o w³aœnie przeœladowanie pruskie”30.

Równie¿ „Dziennik £ódzki” nie by³ zainteresowany ani poruszaniem tematu
Kaszubów, ani w ogólnym zarysie Pomorzan w czasie kulturkampfu. W jednym
z pierwszych numerów „Dziennika” czytamy o tym, i¿ „Germanizowanie ludno-
œci polskiej w Ksiêstwie Poznañskim nie tylko nie zdaje siê byæ na ukoñczeniu,
lecz przeciwnie, coraz to wiêksze przybiera rozmiary. Ludnoœæ polska odciêta od
wszelkich posad administracyjnych, przeœladowana na ka¿dym prawie kroku, nader
uci¹¿liwych znajduje siê warunkach. Pos³owie polscy do Sejmu i Parlamentu nie-
jednokrotnie zabieraj¹ g³os, lecz jak dot¹d zawsze bezskutecznie”31.

Podejœcie najwiêkszej z gazet fabrycznej £odzi, czy dwóch gazet warszaw-
skich nie by³o odosobnione. Redakcja „Kraju” wnikliwie œledzi³a wszystkie do-
nioœlejsze wydarzenia z ¿ycia Polaków zamieszka³ych w zaborze pruskim. „Kraj”
zamieszcza³ sta³e korespondencje z Poznania i Górnego Œl¹ska, jednak tylko spo-

29 Z. Gostkowski, „Dziennik £ódzki” w latach 1884-1892. Studium nad powstaniem polskiej
opinii publicznej w wielonarodowym mieœcie fabrycznym, £ódŸ 2008, s. 118-120.

30 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886-1904, Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1989,
s. 53.

31 Z. Gostkowski, „Dziennik £ódzki”…, s. 118.
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radycznie pojawia³y siê w piœmie tak¿e doniesienia z Gdañska, Torunia, Warmii
i Mazur, a nawet z Wroc³awia. W korespondencji z Poznania relacjonowano o pra-
cach gospodarczych, ruchu oœwiatowo-kulturalnym i polityce Ko³a Polskiego
w Berlinie. Natomiast w pozosta³ych omawiano ró¿ne przejawy polskiego ruchu
narodowego na Œl¹sku, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. Korespondenci
z tych ziem omawiali szczegó³owo walkê ludnoœci polskiej z polityk¹ dyskrymi-
nacji narodowej i opór Polaków przeciwko „zapêdom germañskim rz¹du i kleru”.
Oprócz korespondencji redakcja wydawa³a specjalne dodatki do pism, w których
omawiano politykê rz¹du wobec ludnoœci polskiej. W latach szczególnie zaostrzo-
nych wyst¹pieñ antypolskich w Rzeszy „Kraj” dawa³ 4–6 takich dodatków rocz-
nie, na których treœæ sk³ada³y siê z rozporz¹dzenia okólników w³adz centralnych
i lokalnych. Gdy w parlamencie niemieckim toczy³y siê obrady nad sprawami
polskimi, pismo zamieszcza³o przemówienia polskich pos³ów32. Redakcja w sto-
sunku do Rzeszy niemieckiej wyra¿a³a pogl¹dy zbli¿one do niektórych grup pan-
slawistów rosyjskich. Twierdzi³a mianowicie, ¿e g³ównym gnêbicielem nie tylko
Polaków, ale i innych narodów s³owiañskich jest szowinizm niemiecki. Redakcja
krytykowa³a nie tylko istniej¹ce stosunki dyplomatyczne rosyjsko-niemieckie, ale
najbardziej politykê zbli¿enia z 1887 roku, kiedy to podpisano traktat reasekura-
cyjny. Jednak artyku³ ten nie zosta³ dopuszczony przez cenzurê33.

Redakcja „Gazety Warszawskiej” w licznych oœwiadczeniach potêpia³a poli-
tykê germanizacyjn¹ i ograniczenie praw obywatelskich ludnoœci polskiej w za-
borze polskim. Z drugiej strony nie popiera³a ona skutecznych form walki tej
ludnoœci o prawa narodowe. G³osi³a koncepcje uk³adania stosunków miêdzy lud-
noœci¹ polsk¹ a zaborcami na zasadach trójlojalizmu. „Kraj” z polityk¹ Ko³a Pol-
skiego nie tylko siê nie solidaryzowa³, lecz poddawa³ j¹ surowej krytyce34.

Redakcje „G³osu Warszawskiego” i „Gazety Warszawskiej” przejawia³y ¿ywe
zainteresowanie ruchem neoslawistycznym. G³osi³y pogl¹d, ¿e wspó³praca naro-
dów s³owiañskich jest zgodna z interesami Polaków. St¹d przez ca³y omawiany
okres przynosi³y wiadomoœci o ruchu s³owiañskim, widz¹c w nim sojusznika
Polaków w walce z wp³ywami niemieckimi. Jednak po 1909 roku, na skutek za-
ostrzenia przez w³adze rosyjskie polityki antypolskiej, redakcja „Gazety Warszaw-
skiej” przesta³a popieraæ ruch s³owiañski w Rosji. Redakcje obu dzienników oma-
wia³y wszelkie przejawy ¿ycia spo³eczno-politycznego i kulturalnego we wszyst-
kich dzielnicach Polski35. Niestety, gazety warszawskie nie pisa³y zbyt du¿o
o sprawie strajku szkolnego na Pomorzu w 1901 roku, niewiele wiêcej miejsca
na swych ³amach poœwiêca³y strajkowi szkolnemu w Wielkopolsce i na Pomorzu

32 Z. Kmiecik, „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza, Warszawa 1969, s. 293.
33 Ibidem, s. 295.
34 Ibidem, s. 296, 298.
35 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918, s. 203.
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w latach 1905–1906. Niewiele miejsca wybuchowi strajku szkolnego we Wrzeœni
poœwiêci³a ³ódzka gazeta „Rozwój”, która jedynie przytoczy³a fragmenty z wiêk-
szego artyku³u z „Dziennika Poznañskiego”, tym niemniej w przeciwieñstwie
do innych gazet Królestwa Polskiego w ogóle sprawie tej poœwiêci³y choæ nie-
wielk¹ uwagê. W krótkiej notatce prasowej czytamy: „We Wrzeœni wydarzy³y siê
z powodu niemieckiej nauki religii w szkole katolickiej niemi³e zajœcia. […]
Dzieciom zadano nauczyæ siê religii po niemiecku. Dzieci siê nie nauczy³y…
W obecnoœci inspektora szkolnego nauczyciel bi³ dzieci za karê […] Dzieci uciek³y
do domu, a matki roz¿alone przyby³y pod szko³ê, ¿eby nauczycielowi ksi¹¿ki nie-
zrozumia³e rzuciæ pod nogi”36. „Kurier Warszawski” ogranicza³ siê do publiko-
wania g³ównie opinii zaczerpniêtych z prasy zagranicznej. Jednak te, jak przywo-
³ywane pod koniec paŸdziernika 1906 roku, zaczerpniête np. z wiedeñskiego dzien-
nika „Zeit”, konserwatywnego „Postu”, czy „Berliner Tageblatt” opisywa³y g³ównie
wydarzenia strajku poznañskiego jako albo szkodliwe dla rz¹du niemieckiego
wadliwe prowadzenie polityki germanizacyjnej, która „zasieje nienawiœæ prze-
ciwko rz¹dowi i niemieckoœci w sercach m³odego pokolenia”, która „gorzkie musi
wydaæ owoce” („Zeit”); lub jako wewnêtrzn¹ sprawê Niemiec, który powinien co
najwy¿ej staraæ siê o poparcie swych dzia³añ w Watykanie” („Postu”, „Berliner
Tageblatt”)37.

W dodatku porannym „Kurjera…” podano odnoœnie strajków szkolnych za-
ledwie notatkê prasow¹ o tym, ¿e londyñski dziennik „London Standard” opubli-
kowa³ 23 listopada 1906 roku odezwê Henryka Sienkiewicza do cesarza Wilhel-
ma II „protestuj¹c¹ w imiê sprawiedliwoœci przeciwko przeœladowaniu dzieci
polskich przez urzêdników pruskich”, których dzia³anie jest niezgodne z oœwiad-
czeniem króla pruskiego z 1867 roku, zapewniaj¹cego Polakom, poddanym pru-
skim prawo u¿ywania jêzyka polskiego w sprawach dotycz¹cych religii38. Zaraz
za londyñskim dziennikiem list polskiego noblisty, lub mniej lub bardziej obszerne
teksty o nim i ca³ej sprawie, opublikowa³a wiêkszoœæ gazet w Wielkiej Brytanii,
jak np. „Edinburgh Evening News” (23 listopada 1906, s. 2), „Licolnshire Chro-
nicle” (14 grudnia 1906, s. 8) czy „Sheffield Evening Telegrach” (23 listopada
1906, s. 4). Podobny list wystosowa³ Sienkiewicz ju¿ 1901 roku, kiedy to dosz³o
do strajku we Wrzeœni. Przeciw brutalnej germanizacji polskich dzieci protesto-
wali Maria Konopnicka oraz Sienkiewicz. Konopnicka napisa³a emocjonalny
wiersz O Wrzeœni, a Sienkiewicz w krakowskim czasopiœmie „Czas” opublikowa³
dwa listy: w listopadzie 1901 roku – O gwa³tach pruskich. Jednak apele te prze-
sz³y bez echa, nawet w polskiej prasie trzech zaborów. Sytuacja zmieni³a siê piêæ
lat póŸniej, rok po tym jak Sienkiewicz otrzyma³ literack¹ Nagrodê Nobla, wtedy

36 „Rozwój”, 11 maja 1901, nr 120, s. 5.
37 „Kurjer Warszawski”, 23 listopada 1906, nr 324, s. 5.
38 „Kurjer Warszawski” (dodatek poranny), 24 listopada 1906, nr 325, s. 3.
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to napisa³ w listopadzie 1906 roku List otwarty do J.C.M. Wilhelma II. W listach
tych piêtnowa³ postêpowanie w³adz pruskich wobec polskich dzieci, a tak¿e anty-
polsk¹ politykê prusk¹. List z 1906 roku wydrukowa³y wszystkie polskie gazety
w zaborach austriackim i rosyjskim oraz wiele czasopism zagranicznych, poniewa¿
w roku 1905 Sienkiewicz otrzyma³ Nagrodê Nobla za ca³okszta³t pracy artystycz-
nej, staj¹c siê osob¹ znan¹ na œwiecie. Sienkiewicz apelowa³: „Szko³a, a w niej
nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który dziecko polskie
oœwieca i prowadzi do Boga, ale jakimœ bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzê-
dowym obowi¹zkiem jest zdrow¹ polsk¹ latoroœl przemoc¹ przerobiæ, choæby na
krzyw¹ i skarla³¹ p³onkê niemieck¹. I oto z ka¿dym rokiem wiêcej w tych szko-
³ach ³ez, wiêcej œwistu rózeg, wiêcej mêczeñstwa. (...) W dzisiejszych czasach
wysuwa siê, jako najwiêksza, tylko jedna wojna: ca³ego pañstwa, ca³ej potêgi
pruskiej z dzieæmi”. – Henryk Sienkiewicz 19 listopada 1906 „List otwarty Hen-
ryka Sienkiewicza do Wilhelma II, Króla pruskiego”39.

W grudniu 1906 roku jednak na ³amach „Kuriera….” ukaza³ siê artyku³ pod
tytu³em Filip z konopi, który prezentuje argumenty Czes³awa Jankowskiego, który
w „Kurjerze Litewskim” podda³ krytyce odezwê noblisty do cesarza Niemiec,
a zarazem W³adys³aw Kabski bierze go w obronê i podejmuje krytykê Jankow-
skiego40. „Kurjer ….” zamieœci³ obszern¹ relacjê o wniesionej interpelacji po-
s³ów polskich z Ko³a polskiego oraz niemieckich cz³onków Partii Centrum w spra-
wie nauki religii w jêzyku niemieckim. Przywo³anie w nim wymianê argumentów
pos³a, „narodowego libera³a” Büsinga, pos³a Ch³apowskiego, którego wspar³
w jego mowie antyrz¹dowej socjalista Bebel oraz Rölligera (Alzatczyka), który
równie¿ popar³ stanowisko Ko³a Polskiego41.

Jak pisze Zenon Kmiecik, szczególnie rok 1908 stanowi³ wa¿ny pocz¹tek
nowego okresu w historii Polski. Ju¿ po aneksji przez Austriê Boœni i Hercego-
winy pojawia³y siê w spo³eczeñstwie polskim nadzieje niepodleg³oœciowe w zwi¹-
zku z zarysowuj¹cym siê konfliktem zbrojnym pañstw zaborczych, nale¿¹cych
teraz do przeciwnych bloków polityczno-militarnych. Tym samym prasa warszaw-
ska spe³nia³a nie tylko funkcje informacyjne, lecz tak¿e budzi³y ducha narodowe-
go i odzwierciedla³a ró¿ne, niekiedy nawet przeciwstawne pogl¹dy polityczne42.

Krótko przed wybuchem pierwszej wojny œwiatowej redakcja „Gazety War-
szawskiej” zgodnie z aktualnym programem endecji nie wysuwa³a has³a walki
o niepodleg³oœæ, ale w licznych aluzjach dawa³a do zrozumienia, ¿e do tego celu
nale¿y d¹¿yæ. Stwierdza³a, ¿e nast¹pi³y korzystne warunki dla rozwi¹zania spra-
wy polskiej, gdy¿ tak Polska, jak i Rosja s¹ zainteresowane zniszczeniem Prus.

39 „Czas”, 24 listopada 1906, s. 1.
40 „Kurjer Warszawski”, 7 grudnia 1906, nr 338, s. 1-2.
41 Ibidem, s. 6.
42 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918..., s. 11.
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Podkreœla³a tak¿e, ¿e tylko pod groŸb¹ si³y militarnej Niemcy mog¹ ust¹piæ
z ziem polskich: Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i Wschodniego oraz Œl¹ska.
Jako pierwsze pismo polskie ju¿ w pocz¹tkach wojny podkreœla³a „Gazeta...”, ¿e
przysz³e pañstwo polskie musi mieæ zagwarantowany dostêp do morza. W jednym
z artyku³ów tak ten postulat formu³owa³a: „Polska nie mo¿e siê wyrzec ziem nale-
¿¹cych obecnie do królestwa pruskiego. Pomiñmy ju¿ bezpoœrednie znaczenie dla
nas znacznych obszarów bêd¹cych kolebk¹ naszego narodu i zamieszka³ych przez
ludnoœæ polsk¹, stwierdziæ jednak musimy, ¿e nie mo¿na sobie wyobraziæ pe³-
nego ¿ycia polskiego bez Prus, przez które Polska ma dostêp do morza. […]”43.
Jednoczeœnie redakcja polemizowa³a ze swymi przeciwnikami oraz politykami
zagranicznymi i dowodzi³a koniecznoœci przy³¹czenia Torunia oraz Gdañska do
przysz³ego pañstwa polskiego44. Trzeba przyznaæ, ¿e program „Gazety…” mia³
pewne nowe osi¹gniêcia w myœli politycznej tego okresu. Pierwszy z nich to
postulat dostêpu do morza i utrzymania przy Polsce Gdañska i Torunia. Dopiero
w 1917 roku bardziej odwa¿ni politycy polscy orientacji przeciwnej zaczêli go
podnosiæ45.

Politycznie podszyte zainteresowanie Kaszubami

Pisz¹c o konferencji pokojowej w Pary¿u, „Gazeta Warszawska” jedynie
wzmiankowa³a o miastach i Pomorzu Gdañskim, jeœli mia³o to znaczenie dla ogól-
nego opisu sprawy polskiej na konferencji. W wiadomoœciach prasowych z kon-
ferencji znalaz³y siê w koñcu wzmianki Kaszubach, jednak by³y one jedynie zdaw-
kowe. Powo³uj¹c siê na telegram pó³urzêdowej paryskiej Agencji Havesa (za dzien-
nikiem „Echo de Paris”), „Gazeta…” podaje, ¿e wiadomoœæ „niezmiernej wagi.
Komisja z³o¿ona z przedstawicieli piêciu wielkich mocarstw, pod przewodnic-
twem ambasadora Juljusza Ambona ustali³a granicê polsko-niemieck¹. Ostateczn¹
decyzjê poweŸmie g³ówna »komisja dziesiêciu« przy wspó³udziale prezydenta
Wilsona, s¹dziæ jednak nale¿y, ¿e opinja komisji p. Cambona przyjêta bêdzie bez
zmian. […] Linja graniczna zaczyna siê od wybrze¿a Ba³tyku w prowincji Po-
morskiej (Pomeranji), czyli przesuwa granicê ku zachodowi poza granicê Prus
Królewskich w kierunku jeziora £eba. Do Polski przeto ma nale¿eæ czêœæ powia-
tu Lêborskiego […]. Nastêpnie linja biegnie na wschód od m. Lêbork (Lauen-
berg) siêga granicy Prus Królewskich i prowincji Pomorskiej i idzie wzd³u¿ tej
granicy a¿ do powiatu Cz³uchowskiego i wed³ug s³ów depeszy »okr¹¿a Chojnice
i Pi³ê (Schneidemüh)«, czyli jak nale¿y rozumieæ, oddaje te dwa wa¿ne wêz³y

43 Ibidem, s. 206-107; „Gazeta Warszawska”, 6 listopada, 1914, nr 305, s. 4.
44 Z. Kmiecik, Prasa warszawska…, s. 207.
45 Ibidem, s. 209.
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kolejowe Polsce »pozostawiaj¹c Niemcom czêœæ Prus Zachodnich, w której prze-
wa¿a ¿ywio³ niemiecki«”46. Jak „Gazeta” s³usznie zauwa¿a, „mowa tu jest o powia-
tach Cz³uchowskim, który wed³ug niekorzystnej dla Polski statystyki – jeszcze
sporz¹dzonej przez w³adze niemieckie – liczy 16% Polaków i którego skrawek
pó³nocno-wschodni przez Kaszubów zamieszka³y i granicz¹cy z obszarem jêzy-
kowym polskim zapewne wejdzie w obrêb posiad³oœci Polski”47. Korespondent
„Gazety…” pisa³: „[…] dniem pochmurnym by³ onegdajszy, kiedy w Radzie Naj-
wy¿szej konferencji odezwa³ siê g³os doœæ potê¿ny Lloyd George’a, zaprzeczaj¹cy
Polakom prawa ju¿ nie do posiadania Gdañska, bo ta sprawa jest nieodwo³alnie
rozstrzygniêta, ale co szerokoœci korytarza, który mia³by do tego portu prowa-
dziæ. Jednak¿e komisja do granic polskich p. Cambon’a, której sporna sprawa
zosta³a odes³ana do ponownego rozwi¹zania, wytrwa³a niez³omnie na swojem
stanowisku, które wprawdzie niezupe³nie zaspakaja ¿¹dania polskie, jednak¿e
ogranicza rzeczony korytarz z zachodniej strony Puckiem, ze wschodniej Elbl¹-
giem, nadaj¹c mu szerokoœæ przesz³o stu kilometrów”48. O ustaleniu granicy za-
chodniej Polski wed³ug planu Cambona „Kurjer Warszawski” pisze tylko o pla-
nowanym przebiegu granicy, która „idzie czêœciowo poza Puck, czêœci¹ Pomorza
Pruskiego (Lêborga i Bytowa) z odciêciem zachodniej czêœci powiatu cz³uchow-
skiego, powiatu z³otowskiego i prawie ca³ego powiatu wa³ckiego […]”49.

Sprawa Prus Zachodnich na ³amach „Kurjera Warszawskiego”, pojawi³a siê
przy opisie rokowañ polsko-niemieckich miêdzy walcz¹cymi stronami w Wiel-
kim Ksiêstwie Poznañskim, dok³adniej miêdzy poznañsk¹ naczeln¹ rad¹ ludow¹
a rz¹dem berliñskim. Przy opisie ¿¹dañ, jakie przedstawi³a strona polska, jeden
z punktów mówi³ o wycofaniu oddzia³ów Grenzschutzu i Heimatschutzu z pol-
skich czêœci Œl¹ska, Prus Ksi¹¿êcych, Prus Królewskich i z W. Ks. Poznañskiego
i zast¹pienia ich odpowiednimi stra¿ami ludowymi. Szóstym punktem odnosi³ siê
tylko do Prus Królewskich, odnoœnie których Polacy ¿¹dali, aby rz¹d berliñski
„zagwarantowa³ ochronê ¿ycia i mienia, równouprawnienie obywatelskie, a przede-
wszystkiem prawo do organizacji politycznej w granicach prawnych. Wszystkie
przeciwne rozporz¹dzenia musz¹ byæ musz¹ byæ natychmiast usuniête”. Rozmowy
jednak zosta³y zerwane ze stanowiska delegatów niemieckich, którzy zamierzali
rozmawiaæ wy³¹cznie na temat „chwilowego po³o¿enia w W. Ks. Poznañskiem”50.

Du¿o bardziej zdawkowo i ch³odniej na temat decyzji konferencji pokojowej
pisa³ „Kurjer Warszawski” , który relacjonowa³ przebieg rozmów, mniej lub bar-
dziej pewne ustalenia w kwietniu 1919 roku skupia³ siê tylko na najwa¿niejszych

46 „Gazeta Warszawska”, 17 marca 1919, nr 75, s. 1.
47 Ibidem.
48 „Gazeta Warszawska”, 28 marca 1919, nr 86, s. 1.
49 „Kurjer Warszawski”, 23 kwietnia 1919, nr 111, s. 8.
50 „Kurjer Warszawski”, 9 lutego 1919, nr 40, s. 6.
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wydarzeniach nadal trwaj¹cych obrad pokojowych. Henryk Korab-Kucharski,
korespondent „Kuriera” z Pary¿a, przywo³uje pisma Ignacego Paderewskiego
ze Szwajcarii, w których mo¿na by³o przeczytaæ „Sprawa Gdañska nie jest
jeszcze zadecydowana. Polacy jednakowo¿ nic jeszcze nie stracili ze swych
nadziei i nic nie zmienili w swych ¿¹daniach”51.

Na pocz¹tku czerwca 1919 roku w artykule Liga ¿eglugi polskiej, który sku-
pia³ siê na planach utworzenia polskiej floty handlowej, opisano powstanie
w Warszawie „nowej i wielce po¿ytecznej organizacji p.n. »Liga ¿eglugi polskiej«.
Dzia³alnoœæ instytucji obejmuje wszystkie ziemie polskie z siedzib¹ w Warsza-
wie. Celem nowej instytucji jest popieranie rozwoju polskich dróg wodnych, por-
tów i polskiej ¿eglugi”. W tekœcie podkreœlano, ¿e ju¿ nied³ugo polska droga do
morza bêdzie staæ otworem: „Gdañszczanie stan¹ siê wówczas synami Polski.
Niechaj Wis³a bêdzie stu³¹ polityczn¹ ³¹cz¹c¹ Polskê z Gdañskiem”. Na Sali ob-
rad by³ równie¿ pose³ do sejmu z Pomorza Gdañskiego, Stefan £aszewski52, który
„krótko, lecz z zapa³em, z wybuchem têsknicy do braci z tej czêœci ojczyzny.
Powita³ imieniem Prus Królewskich i Pomorza Gdañskiego Warszawê, oœwiad-
czy³ uznanie dla podjêtej myœli stworzenia Ligi ¿eglugi i wyrazi³ g³êbok¹ radoœæ
wskutek spojeñ miêdzy kresami z nad morza a sercem Polski. […] ¯e pos³a
z Pomorza witano z gor¹co – zbytecznie chyba dodawaæ”53. Najd³u¿szy objêto-
œciowo tekst dotycz¹cy Kaszub i Kaszubów wyszed³ spod pióra W³odzimierza
Na³êcza pod tytu³em O polskie k¹piele morskie 25 maja 1919 roku. Na³êcz opisuje
w nim przysz³e miejsca, gdzie „mieszkaniec du¿ego miasta, po denerwuj¹cym
ha³aœliwem ¿yciu ogl¹da siê za cichym zak¹tkiem na ³onie natury”. Poza krótk¹
wzmiank¹ o Gdañsku i Sopocie, „w którym dominowa³ i dominuje ¿ywio³ nie-
miecki”, autor pisze, i¿ „jeœli siê posuniemy o kilka kilometrów dalej, znajdziemy
siê wœród swoich polskich, ¿ywych wsi – bêdziemy u siebie”. Opisuj¹c dalej pol-
skie wybrze¿e, jakie Polska ma obj¹æ we w³adaniu, wymienia cztery wsie rybac-
kie – Jastarniê, Bór, KuŸnicê i Cha³upy, jednak – wed³ug Na³êcza – do za¿ywania
k¹pieli morskich najlepiej nadaj¹ siê: „Gdynia – na Kêpie Oksywskiej, Jastarnia
na Helu, Karwia i Wielka Wieœ”. Kêpê Oksywsk¹ opisuje jako „najbli¿ej po³o-
¿on¹ od Sopotu wieœ kaszubsk¹, przewa¿nie ryback¹, […] miejsce przyjemne do

51 „Kurjer Warszawski”, 27 kwietnia 1919, nr 115, s. 5.
52 Stefan £aszewski (1862-1924) – prawnik, sêdzia S¹du Ziemskiego w Grudzi¹dzu, dyrektor

Banku Ludowego w Grudzi¹dzu (1899-1919), prezes zarz¹du i cz³onek honorowy Towarzy-
stwa Przemys³owców Polskich, cz³onek i prezes Towarzystwa Pomocy Naukowej Prus Kró-
lewskich, a od 1912 roku cz³onek Zarz¹du i Kuratorium Towarzystwa Przyjació³ Kaszub,
którego celem g³ównym by³o „popieranie Kaszub pod wzglêdem duchowym i materialnym”,
w tym samym roku bra³ udzia³ w zjeŸdzie m³odokaszubów w Gdañsku. Od 1912 roku wybrany
na pos³a do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej z pow. kaszubskiego (Kartuzy-Puck-Wejherowo),
zobacz szerzej: K. Przybyszewski, £aszewski Stefan, [w:] SBPN, t. 3, s. 100-103.

53 „Kurjer Warszawski”, 6 czerwca 1919, nr 154, s. 3.
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pobytu”. Podobnie opisuje „Jastarniê Puck¹ z przyleg³¹ Jastarni¹ Gdañsk¹, czyli
Borem”. Podaje bazê hotelow¹ (hoteliki) i wypoczynkow¹, czyli mieszkanie
u ludnoœci miejscowej, Polaków i Kaszubów. Jako jedn¹ z najwiêkszych niedo-
godnoœci wymienia brak lekarzy, oprócz „przyjaciela ludu kaszubskiego, dra ̄ yndy
z Pucka”. Jako najlepsz¹ wieœ do spêdzenia wypoczynku wymienia kaszubsk¹
Karwiê, „wieœ czysto ryback¹, o wspania³ej pla¿y, doskona³ym dnie morskim,
tak¿e Wielk¹ Wieœ, która ma bardzo dobre warunki, poza tym zawsze mo¿na siê
zatrzymaæ u bogatych gburów”. Tekst koñczy stwierdzeniem: „Oby te¿ jak naj-
prêdzej to siê sta³o!”54, odnosz¹c siê zapewne do objêcia tych terenów polsk¹
administracj¹. Pod koniec czerwca 1919 roku „Kurjer Warszawski” pisze jedynie
o ustaleniach dotycz¹cych Gdañska oraz praw Polski i Polaków w pañstwie –
mieœcie pod egid¹ Ligii Narodów, jak równie¿ o decyzji o plebiscycie w Prusach
Wschodnich oraz na Warmii55.

Najwiêkszy objêtoœciowo i najbardziej merytoryczny artyku³ o Pomorzu,
i co najbardziej interesuj¹ce, o Kaszubach, zosta³ opublikowany przez „Gazetê
Warszawsk¹” 31 marca 1919 roku pod tytu³em Prusy Wschodnie, brzeg morski
i zachodnie granice Polski autorstwa Mœciwoja £agody, który opisuje historiê
Prus Królewskich, a póŸniej Prus Zachodnich, skupiaj¹c siê szczególnie na spra-
wach narodowoœciowych i jêzykowych. O mieszkañcach prowincji pisze: „¯e jed-
nak ten lud do ostatnich czasów zachowa³ ojczysty jêzyk polski œwiadczy zetkniê-
cie siê z jeñcami z Pomorza w czasie wojny obecnej, œwiadcz¹ ksiêgi koœcielne
parafii Pomorza […]”56. Autor szczegó³owo opisuje kwestie narodowoœciowe do-
tycz¹ce zarówno Polaków, jak i Kaszubów. £agoda, powo³uj¹c siê i cytuj¹c nie-
mieckiego autora Franza Tetznera i jego naukow¹ pracê Die Slowinzen und Leba-
kaschuben („S³owiñcy i Kaszubi znad £aby”, Berlin 1899)57, pisa³: „Buschnig
powiada w po³owie 18 wieku: w rozmaitych miejscach tego okrêgu (Stalp) miesz-
kañcy mówi¹ po niemiecku i kaszubsku, jak równie¿ i w koœcio³ach kazanie od-
bywa siê po niemiecku i po polsku. […] Cytowany przez Tetznera Fryderyk von

54 „Kurjer Warszawski”, 25 maja 1919, nr 142, s. 8.
55 „Kurjer Warszawski”, 29 czerwca 1919, nr 177, s. 5.
56 „Gazeta Warszawska”, 31 marca 1919, nr 89, s. 1.
57 Praca Franza Tetznera Slowinzen und Lebakaschuben Land und Leute, Haus und Hof, Sitten

und Gebräuche, Sprache und Litteratutur im östtlichen Hinterpommern – jak pisze Józef
Borzyszkowski – stanowi przyk³ad opracowania autorstwa uczonego Niemca, wolnego od
wp³ywów germanizacyjnych w³adz, podchodz¹cego do badanej problematyki bez emocji.
Dziêki temu obok walorów Ÿród³a zachowa³a ona swoj¹ wartoœæ rozprawy naukowej, podda-
wanej, jak ka¿da podobna praca, tak¿e krytyce. W ten sposób studiuj¹c j¹, mo¿emy obok kry-
tyki podziwiaæ dokonania autora, dotarcie przezeñ do ludzi i nowych Ÿróde³, wykorzystanie
ówczeœnie dostêpnej literatury. Nie dziwi wiêc, ¿e autor artyku³u powo³a³ siê w³aœnie na pracê
dr. Tetznera. Zob. szerzej: F. Tetzner, S³owiñcy i Kaszubi znad £eby, [w:] Niemcy o Kaszu-
bach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidlera i F. Tetznera, red.
nauk. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2006, s. 177–271.
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Breger w roku 1748 twierdzi, ¿e wsie osobliwie na Pomorzu na wschód od Odry,
zamieszkane s¹ dot¹d przez wendów jak równie¿ po tamtej stronie rzeki Sto³py
lud u¿ywa nazwy wedyjskiej (to znaczy polskiej, przyp. aut.), jak równie¿ i nabo-
¿eñstwa utrzymane s¹ w tym jêzyku, który to jêzyk b³êdnie kaszubskim nazwano,
poniewa¿ Kaszubi Pomorzanie i Polacy mieli jeden wspólny jêzyk; w³aœciwy kraj
kaszubski by³ tam, gdzie le¿¹ Belgord, Arnhausen, Polzin, Szczecinek, Dramburg
i Schvelbein”. Id¹c tropem tych opisów, autor pisze dalej: „Z przytoczonych cyta-
tów autorów niemieckich widzimy, ¿e Pomorze nie jest ziemi¹ »niew¹tpliwie nie-
mieck¹«, lecz ziemi¹ zamieszkan¹ niew¹tpliwie przez lud polski, choæ ju¿ znacz-
nie zniemczony. ¯e lud ten broni³ siê jednak przed narzuceniem mu jêzyka nie-
mieckiego mo¿emy siê przekonaæ z tego samego dzie³a Tetznera, gdzie […]
czytamy, ¿e w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku w pow. s³upskim lud
wypêdza³ pastorów germanizatorów i nie chcia³ s³uchaæ kazañ ani niemieckich
ani wyg³aszanych w narzeczu kaszubskim lecz domaga³ siê kazañ w jêzyku pol-
skim [...]”58.

Na pocz¹tku stycznia 1920 roku w „Gazecie Warszawskiej” opublikowana
zosta³a odezwa Ku brzegom Ba³tyku, która zaczyna siê s³owami: „W dniu wczo-
rajszym [17 stycznia 1920 r. – L.M.] sygna³y armatnie zwiastowa³y rozpoczêcie
siê pochodu wojsk Hallera w g³¹b Prus Zachodnich. ¯o³nierz polski stoi ju¿ na
odzyskanej ziemi praojców i z dniem ka¿dym nieœæ bêdzie dalej sztandary z Or³em
Bia³ym ku bursztynowym falom Ba³tyku”59. W „Kurjerze £ódzkim” w artykule
Ku morzu autor Wac³aw Kryñski ¿ali siê na nieprzyznanie Polsce Gdañska, w któ-
rym wci¹¿ dominuje ¿ywio³ niemiecki; opisuje równie¿ sytuacjê ludnoœci nie-
mieckiej na terenach przyznanych decyzj¹ traktatu wersalskiego Polsce, którzy
wysprzedaj¹ swój maj¹tek. Z tonu autora jednak przebija pesymizm. Swój tekst
koñczy wezwaniem: „Objêcia w posiadanie ziem pruskich nie œwiêæmy obcho-
dami i uroczystoœciami, nie œpiewajmy pieœni, nie noœmy sztandarów, nie urz¹-
dzajmy pochodów i manifestacji. Ale œwiêæmy je uroczyst¹ przysiêg¹, ¿e tych
ziem piastowskich, tego skrawka wybrze¿a polskiego Ba³tyku nie pozwolimy so-
bie wydrzeæ ju¿ nigdy i nikomu na œwiecie; œwiêæmy je potê¿nym hymnem pracy
i wspania³ym pochodem ca³ego narodu ku wielkim zadaniom dziejowym”60.
Nied³ugo potem, 21 stycznia 1920 roku „Kurjer £ódzki” w artykule Polska
a ratyfikacja traktatu zauwa¿a w na pierwszym miejscu: „Wojska polskie zaczy-
naj¹ siê posuwaæ z dolnym brzegiem Wis³y ku polskiemu morzu. W pierwszych
dniach lutego, stan¹wszy na Kaszubskim wybrze¿u, bêd¹ mog³y wznieœæ radosny
okrzyk, jak owe dziesiêæ tysiêcy walecznych ¿o³nierzy Ksenofonta. […] Przej-
œcie pod w³adzê polsk¹ nadmorskich Kaszub jest faktem ogromnej narodowej

58 „Gazeta Warszawska”, 31 marca 1919, nr 89, s. 1.
59 „Gazeta Warszawska”, 18 stycznia 1920, nr 18, s. 1.
60 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 13 stycznia 1920, nr 13, s. 1.
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wagi”61. Tematyka Pomorza i Kaszubów nie pojawia³a siê wy³¹cznie w kontek-
œcie traktatu wersalskiego, czyli wydarzeñ stricte geopolitycznych, ale równie¿
kulturalnych. Jednak nawet przy opisie wydarzenia kulturalnego wyraŸne s¹ pod-
teksty polityczne odnosz¹ce siê do praw pañstwa polskiego do Pomorza. „Kurjer
£ódzki” w relacji List z Krakowa z 7 lutego 1920 roku opisuje wystawê w „Pa³acu
Sztuki”, której jedn¹ z g³ównych czêœci by³ cykl odczytów o ziemi pomorskiej.
W ich ramach dr Kruszyñski przedstawi³ odczyt o architekturze gotyckiej w Gdañ-
sku, o ludnoœci i jej rozmieszczeniu, w tym o Kaszubach mówi³ dr Kowalski,
natomiast o polskich ewangelikach na Pomorzu dr Michejda, dr Kruszyñski
i dr Skulski wspólnie mówili o zamkach i znaczeniu Pomorza dla Polski. Gazeta
podsumowa³a tê czêœæ wystawy jako „spopularyzowana przez prelegentów tema-
tykê, abyœmy te¿ mogli zaprzeczyæ przys³owie »Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie, sami niewiecie, co posiadacie«”62.

 Osiem dni po zajêciu przyznanego Polsce Pomorza na ³amach „Gazety War-
szawskiej” ukaza³ siê krótki tekst w formie odezwy pod tytu³em Budujemy w³asny
port, w którym ze wzglêdu na to, ¿e „Pañstwo z ludnoœci¹ wielomiljonow¹ otrzy-
ma³o dostêp do piaszczystych p³ytkich brzegów, pozbawionych portów, a na znacz-
nej przestrzeni – i linji kolejowych. Ujmie rzeki, nad któr¹ na d³ugoœci 1100 kil.
mieszka zwarta masa Polaków jest w obcych rêkach! […] ca³y naród polski musi
w tej niezmiernie donios³ej chwili dziejowej wytê¿yæ wszystkie duchowe i fi-
zyczne si³y, wszystkie zasoby materjalne, ponieœæ najwiêksze nawet ofiary, aby
poprzeæ nasz rz¹d w budowie portu na ziemiach polskich”63. „Kurjer £ódzki”
prawie co numer do momentu zajêcia ca³ego Pomorza Nadwiœlañskiego przez
armiê i administracjê relacjonowa³ poszczególne etapy zajmowania tego tery-
torium. 30 stycznia 1920 roku w krótkim tekœcie o entuzjastycznym powitaniu
wojska polskiego w Gniewie przywo³uje dwie wa¿ne, nie tylko dla historii Kocie-
wia, ale równie¿ dla Kaszub, Kaszubów i Pomorza postacie: proboszcza parafii
gniewskiej, pos³a Wolschlagera64  i ks. kanonika Kupczyñskiego65, którzy powi-
tali ¿o³nierzy gen. Hallera. Na to uroczyste powitanie odpowiedzia³ wraz ze swymi

61 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 21 stycznia 1920, nr 21, s. 1.
62 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 7 lutego 1920, nr 38, s. 8.
63 „Gazeta Warszawska”, 18 lutego 1920, nr 48, s. 1.
64 W³aœciwie powinien byæ: Antoni Wolszlegier (1853-1922) – duchowny katolicki, dzia³acz

spo³eczno-narodowy, pose³ do parlamentu niemieckiego oraz marsza³ek sejmiku wojewódz-
kiego w niepodleg³ej Polsce. Absolwent gimnazjum w Chojnicach. Naukê w seminarium du-
chownym, dziêki zgodzie bpa Marwicza dokoñczy³ na uniwersytetach w Innsbrücku, Mona-
chium i Würzburgu. By³ m.in. dyrektorem Zak³adu dla ks. ks. Emerytów w Zamartem pod
Chojnicami. Zaanga¿owa³ siê w nauczanie (prywatnie) jêzyka polskiego, jak równie¿ w obronê
kultury i jêzyka polskiego. Od 1892 do 1900 r. przebywa³ na Mazurach, m.in. w D¹brównie.
W³¹czy³ siê w obronê polskoœci Warmii i Mazur. By³ wieloletnim sekretarzem Prowincjonal-
nego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie, Warmiê i Mazury, którego prezesem zosta³
w 1912 roku. W 1900 roku zosta³ przeniesiony na probostwo do Pieni¹¿kowa, gdzie pracowa³
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¿o³nierzami pu³kownik Schetec66. Podobnie dziennik ³ódzki relacjonowa³ wkro-
czenia wojsk do Tczewa, gdzie równie¿ zosta³y gor¹co przywitane przez miesz-
kañców miasta, cz³onków Rady Ludowej, przedstawicieli w³adz, duchowieñstwo
i stowarzyszenia ze sztandarami. U bram miasta przemówi³ pan Brzostowski
i proboszcz Baczkowski, nastêpnie g³os zabra³ burmistrz Tczewa Orchowski67.
Równie¿ ³ódzki „Rozwój” w numerze z 11 lutego 1920 r., dzieñ po zajêciu ca³ego
przyznanego Polsce Pomorza, poœwieci³ temu wydarzeniu pierwsz¹ i wiêkszoœæ
drugiej strony. Pod du¿ym nag³ówkiem Dzisiejsza uroczystoœæ z powodu dojœcia
do Ba³tyku zosta³a zamieszczona odezwa Towarzystwa Kresów Pomorskich (ko³o
³ódzkie), które wyda³o j¹ do mieszkañców £odzi. Czytamy w niej m.in.: „Dziœ
wojska nasze zajmuj¹ polskie wybrze¿e morskie. Wielka to chwila: odzyskujemy
ziemiê, któr¹ nam przed 130 laty zabra³ zach³anny Prusak. Przez zniemczeniem
tej ziemi, przez odciêcie nas od morza chcia³ zabiæ w nas raz na zawsze myœl
odbudowy kiedykolwiek naszego Pañstwa. Sta³o siê inaczej: nie zniemczy³ tej
ziemi, bo na stra¿y stali bracia nasi Kaszubi; co nie dali siê olœniæ potêdze pru-
skiej, co wierzyli w przysz³oœæ Polski, […] wybrze¿e oddaj¹ dziœ pod w³adzê
Najjaœniejszej Rzeczypospolitej, piêkn¹, nieska¿on¹, po dawnemu polsk¹ Czeœæ
i chwa³a tym naszym obroñcom kresowym!”68. Podobnie zachowa³ siê „Kurjer
£ódzki”, który wydrukowa³ poza odezw¹ Towarzystwa Kresów Pomorskich rów-
nie¿ £ódzkiego Okrêgowego Komitetu Plebiscytowego dla Górnego Œl¹ska69. Tego
samego dnia, co pismo konkurencyjne, 11 lutego 1920 roku „Kurjer…” zamieœci³
artyku³ Ku morzu oprócz odtr¹bienia zajêcia ca³ego Pomorza Gdañskiego przez
wojsko i administracjê polsk¹, przypomnia³a historiê regionu oraz nie omieszka³a
przypomnieæ: „Gdzie¿ to zatrzyma³ siê ¿o³nierz polski? W OjczyŸnie Kaszubów,
tak wiernych swoim zwyczajom, swojej narodowoœci, na naszym Pomorzu!”70.

do emerytury w 1921 roku, zob. szerzej: J. Banach, Wolszlegier Antoni, [w:] SBPN, t. 4,
s. 480–482.

65 Aleksander Kupczyñski (1873-1941) – duchowny katolicki, dzia³acz spo³eczny i polityczny
oraz pose³ na Sejm RP. Ukoñczy³ Collegium Marianum w Pelplinie i gimnazjum w Brodnicy
(nale¿a³ do organizacji filomackiej), po czym rozpocz¹³ naukê w Seminarium Duchownym
w Pelplinie (œwiecenia kap³añskie w 1897 roku). PóŸniej pracowa³ jako duszpasterz w Prêgowie,
Che³m¿y, Subkowach i Nowem. Od 1903 r. proboszcz w Garcu, gdzie zorganizowa³ Katolickie
Stowarzyszenie Robotników (1907), a na ³amach „Pielgrzyma” domaga³ siê sprawiedliwego
uregulowania p³acy robotników rolnych. Nale¿a³ do Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
dzia³a³ równie¿ w polskim ruchu wyborczym. W latach 1906-1938 by³ patronem Zwi¹zku
Towarzystw Ludowych. Pe³ni³ równie¿ funkcjê zastêpcy prezesa Powiatowej Rady Ludowej
w Gniewie (1918-1920) oraz by³ cz³onkiem TOW Pomorza. Zob. szerzej: H. Mross, Kup-
czyñski Aleksander, [w:] SBPN, suplement II, s. 145–146.

66 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 30 stycznia 1920, nr 30, s. 3.
67 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 31 stycznia 1920, nr 31, s. 3.
68 „Rozwój”, 11 lutego 1920, nr 42, s. 1.
69 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 11 lutego 1920, nr 41, s. 1.
70 Ibidem, s. 2.
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W niemal podobnym tonie opisywa³a sprawê Gdañska oraz etapy zajmowa-
nia Pomorza przez armiê gen. Hallera gazeta „Rozwój”. Zamieœci³a ona kilkuzda-
niow¹ relacjê z Wejherowa, w której czytamy m.in: „Ludnoœæ kaszubska wita
nasze oddzia³y wszêdzie z nieopisanym entuzjazmem. We wszystkich miejsco-
woœciach by³y ustawione ³uki triumfalne. […] Pierwszy oddzia³ szwole¿erów
[w Wejherowie – L.M.] obrzucono kwiatami”71. „Kurjer £ódzki” da³ nieco ob-
szerniejsz¹ notatkê o tym wydarzeniu, dodaj¹c, ¿e oddzia³ szwole¿erów „[…] na
Rynku powita³ ich starosta D¹browski imieniem powiatu, prezes Rady ludowej
Chmielewski – imieniem ca³ej ludnoœci”72. Kilka dni póŸniej „Rozwój” znów
poœwiêci³ pierwsz¹ stronê zwi¹zków pañstwa polskiego z Morzem Ba³tyckim,
a dok³adnie poprzez Pomorze Gdañskie. Artyku³ jest w wiêkszoœci streszczeniem
wyst¹pienia ministra spraw wewnêtrznych Wojciechowskiego w czasie uroczyste-
go podniesienia polskiej bandery morskiej na maszt MSW. Po wyst¹pieniu mini-
stra odby³a siê msza polowa, po której „wyg³osi³ kazanie ks. kapelan Wrycza73,
w którym nawo³ywa³ do s³u¿by polskiej, podniós³ w gor¹cym s³owach zas³ugi
Kaszubów, którzy mimo przeœladowañ utrzymali morze polskie i jako klejnot oddali
je OjczyŸnie. Mówca zaznacza, ¿e musimy tak¿e Gdañsk odzyskaæ”. Na póŸniej-
szym przyjêciu jako pierwszy przemówi³ wojewoda pomorski £aszewski, zazna-
czaj¹c, ¿e z uczuciem domu i radoœci wita zgromadzonych goœci jako pierwszy
wojewoda pomorski w chwili, gdy Polska odzyskuje w³asne wybrze¿e morskie.

71 „Rozwój”, 11 lutego 1920, nr 42, s. 2.
72 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 11 lutego 1920, nr 41, s. 5.
73 Józef Wrycza (1884-1961) – ksi¹dz, M³odokaszuba, dzia³acz niepodleg³oœciowy, kapelan

Wojska Polskiego, proboszcz we Wielu i duchowy przywódca pomorskiego ruchu oporu (TOW
Gryf Pomorski). By³ uczniem Collegium Marianum w Pelplinie, nastêpnie gimnazjum w Che³m-
nie, gdzie by³ aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Filomatów. Zagro¿ony konsekwencjami
za sw¹ dzia³alnoœæ przeniós³ siê do gimnazjum wejherowskiego, gdzie w 1904 r. zda³ maturê.
Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w Pelplinie, gdzie nale¿a³ do Ko³a Kaszubologów. Nastêpnie
rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹, m.in. w Borzyszkowach, Grucznie, Jastrzêbiu Lisewie i naj-
d³u¿ej w Œliwicach (1910-1916). Dzia³a³ w Towarzystwie Czytelni Ludowych, a w Borzyszko-
wach by³ wspó³za³o¿ycielem Banku Ludowego. By³ cz³onkiem Kaszubskiego Towarzystwa
Ludoznawczego w Kartuzach i wspó³pracownikiem „Gryfa” oraz Aleksandra Majkowskiego.
Uczestniczy³ w zjeŸdzie za³o¿ycielskim Towarzystwa M³odokaszubów w 1912 r. w Gdañsku.
Od 1916 r. dalej pracowa³ wœród Kaszubów jako administrator Jastarni, wikary w ¯arnowcu.
Jako wikary w Che³mnie w 1917 r. za³o¿y³ Tajne Towarzystwo M³odzie¿y Polskiej, które
przygotowywa³o siê do powstania. Jako cz³onek Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu nale-
¿a³ w 1918 r. do jej zarz¹du i reprezentacji na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Za udzia³
w starciu polskiej stra¿y ludowej w Che³m¿y z Grenzschutzem zosta³ skazany na œmieræ.
Zmieniono mu wyrok na pobyt w cytadeli w Grudzi¹dzu, gdzie przebywa³ pó³ roku. Po wy-
puszczeniu wróci³ do Che³m¿y. Wzi¹³ udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim. W grudniu 1919 r.
zosta³ proboszczem Pomorskiej Dywizji Piechoty, z któr¹ wzi¹³ udzia³ w zajmowaniu przez
armiê gen. Hallera Pomorza. W trakcie uroczystoœci zaœlubin Polski z Ba³tykiem w Pucku
10 lutego 1920 r. wyg³osi³ patriotyczne kazanie, oddaj¹c ho³d Kaszubom jako stra¿nikom
polskiego morza. Zob. szerzej: J. Borzyszkowski, Wrycza Józef, [w:] SBPN, t. 4, s. 488–450.
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Mówca w swym wyst¹pieniu równie¿ zaznaczy³, i¿ ka¿dy Polak musi zrozumieæ,
i¿ poprzestanie na dotychczasowych zdobyczach nad morzem by³oby ogromnym
b³êdem. Przemawiaj¹cy po wojewodzie gen. Haller podkreœli³ zas³ugi Kaszubów74.
Du¿o obszerniejsz¹ relacjê, poniewa¿ ca³ostronicow¹, zamieœci³ „Kurjer £ódzki”.
W artykule Przebieg uroczystoœci objêcia Morza Polskiego oprócz opisu etapów
zajmowania Pomorza, obchodach w Gdañsku i wyra¿enia ubolewania ze wzglêdu
pozostania miasta poza granicami Polski nieco wiêcej miejsca poœwieci³ uroczy-
stoœci zaœlubin z morzem oraz przemówieniu gen. Hallera w Sejmie, w którym
podnosi³ patriotyzm Kaszubów75.

Podsumowanie

Zarówno najwiêksze gazety warszawskie, jak i gazety ³ódzkie, które do ni-
niejszego artyku³u przestudiowa³em pod k¹tem ich zainteresowania Kaszubami,
prezentuj¹ zbli¿ony poziom zajêcia siê tym tematem. Pomimo posiadania przez
„Gazetê Warszawsk¹” i „Kurjer Warszawski” sieci korespondentów z kraju i zza
granicy w obu tytu³ach pró¿no szukaæ artyku³ów, czy choæby wzmianek o wa¿nych
wydarzeniach dla ludnoœci kaszubskiej oraz polskiej zamieszkuj¹cej w³¹czone
do pañstwa niemieckiego jako Prusy Zachodnie polskie Prusy Królewskie. Nie
sposób znaleŸæ w nich jakichkolwiek nawet wzmianek prasowych o pracach hi-
storyczno-spo³ecznych, publicystce naukowej i politycznej na temat Kaszub i Ka-
szubszczyzny Floriana Ceynowy, zwanego ojcem literatury kaszubskiej i regionali-
zmu kaszubsko-pomorskiego76. Nawet na temat rosyjskiego slawisty i folklorysty
Aleksandra Hilferdinga, który w 1862 roku opublikowa³ rozprawê Resztki S³owian
na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego

                 zawieraj¹c¹ m.in. cenny s³ownik z wyrazami ka-
szubskimi i s³owiñskimi. Obie, najwiêksze gazety warszawskie, zarówno „Gazeta
Warszawska”, jak i „Kurjer Warszawski”, nie poœwiêca³y te¿ zbyt du¿ej uwagi
polityce rz¹du niemieckiego w czasie kulturkampfu. Jeœli pojawia³y siê artyku³y
(niewielkiej d³ugoœci, jednokolumnowe) lub wzmianki, to mówi³y one o represyj-
nej polityce rz¹du niemieckiego wobec katolickiej ludnoœci polskiej. Nie wdawa-
³y siê w zbêdne szczegó³y, jak na przyk³ad zamkniêcie Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Pelplinie w 1876 roku. Podobnie, praktycznie bez wiêkszego echa
przesz³y w obu gazetach wydarzenia strajku szkolnego we Wrzeœni oraz strajków

74 „Rozwój”, 13 lutego 1920, nr 44, s. 2.
75 „Kurjer £ódzki Ilustrowany”, 18 lutego 1920, nr 48, s. 4.
76 Na temat twórców i dzie³ literatury kaszubskiej w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX

wieku zobacz: J. Borzyszkowski, Literatura polska i kaszubska, [w:] Historia Pomorza, t. IV
(1850-1918), cz. II: Polityka i kultura, pod red. S. Salmonowicza, Toruñ 2002, s. 387.
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szkolnych w latach 1901–1902. Bez echa przesz³y równie¿ listy otwarte napisane
w tej sprawie przez Mariê Konopnick¹ i Henryka Sienkiewicza. Zupe³nie inaczej
by³o z wydarzeniami strajków szkolnych na Pomorzu Nadwiœlañskim i w Wielko-
polsce w latach 1906–1907. Z ca³¹ pewnoœci¹ wp³yw na to mia³ kolejny list otwarty
napisany przez laureata Nagrody Nobla, Henryka Sienkiewicza. Narracja artyku-
³ów, wzmianek czy wywiadów ogranicza³a siê praktycznie wy³¹cznie do Wielko-
polski, od czasu do czasu nieœmia³o wspominaj¹c o Polakach z Pomorza. Odnoœnie
„Gazety Warszawskiej” w zwi¹zku z jej œcis³ym ideologicznym powi¹zaniem
z obozem endecji mo¿e bardzo dziwiæ brak zainteresowania problemem polskiego
szkolnictwa w Rzeszy Niemieckiej. Z drugiej strony ten temat zosta³ przykryty
przez strajki szkolne w Kielcach, które mia³y miejsce w 1905 roku i by³y najwiêk-
szymi w Królestwie Polskim. Podobnie podchodzi³y do ca³ego zagadnienia obie,
czo³owe gazety ³ódzkie, które powsta³y pod koniec XIX wieku.

Zainteresowanie spraw¹ pomorsk¹, a tym samym Kaszubami i jej mieszkañ-
cami, mia³o miejsce po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej i ³¹czy³o siê
z pocz¹tkiem obrad konferencji pokojowej oraz ustalaniem nowych granic nowo
powsta³ego pañstwa polskiego. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ wszystkie artyku³y
i wzmianki prasowe s³u¿y³y tylko jednemu celowi: udowodnieniu historycznych
praw do nadal niemieckich Prus Zachodnich. Do tego celu œwietnie nadawa³o siê
opisanie ludu kaszubskiego, który od setek lat zwi¹zany by³ z Rzecz¹pospolit¹,
a od dziesi¹tek lat stawia³ skuteczny opór germanizacji i antypolskiej polityce
rz¹du pruskiego (od 1871 roku niemieckiego). To polityczne zainteresowanie
Kaszubami obejmowa³o zarówno teksty, które skupia³y siê na historii Pomorza,
opisie kultury oraz turystycznych walorów regionu, jak równie¿ – po 10 lutym
1920 roku – relacji z wkraczania oddzia³ów armii gen. Hallera do poszczególnym
miast i miasteczek Pomorza.
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Leszek Molendowski

Kashubia and Kashubes as mentioned in Warsaw’s (£ódŸ’s) press
of the second half of XIX and at the beginning of XX centuries

SUMMARY

Despite having by „Gazeta Warszawska” (Warsaw Newspaper) and „Kujer Warszaw-
ski” (Warsaw Courier) network of correspondents from the abroad country there is hard to
find articles or even references to important events for the Kashubian (and Poles) living in
incorporated the German state Pomerania (West Prussia). It is impossible to find in them
even mention about the work of the historical – social, scientific and political journalism
on Kashubian subject by Florian Ceynowa or Alexander Hilferding. If there were articles
or mention they spoke about the repressive policy of the German government against the
Catholic Polish population. Both newspapers don’t get involved into unnecessary details.
Pomeranian (Polish) interest in the matter, and thus the Kashubian region took place
after the First World War and was connected with setting new boundaries of the newly
established Poland. Articles and press reports served and have to prove historical rights
to still German Pomerania. That goal gave a great description of the Kashubs who – for
hundreds of years – was associated with the Polish state, and for decades put up effective
resistance against force germanization and anti-Polish policy of the Prussian government
(from 1871 – German).
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Mieczys³aw Nurek
Gdañsk

Dyplomatyczne aspekty przekazania uzbrojenia
i wyposa¿enia Marynarki Wojennej Polskich

Si³ Zbrojnych na Zachodzie do Polski
po drugiej wojnie œwiatowej

Jednym z zagadnieñ, które decydowa³y nie tylko o treœci, ale i charakterze
powojennych relacji pomiêdzy rz¹dem Wielkiej Brytanii i powo³anym w Mo-
skwie w czerwcu 1945 roku Tymczasowym Rz¹dem Jednoœci Narodowej by³a
sprawa dalszego losu uzbrojenia i wyposa¿enia, jakie w chwili zakoñczenia dzia-
³añ wojennych pozostawa³o w dyspozycji Polskich Si³ Zbrojnych1. W tym opraco-
waniu uwzglêdniono zagadnienie powrotu okrêtów Polskiej Marynarki Wojennej.

Cofniêcie uznania dyplomatycznego rz¹dowi RP w dniu 5 lipca 1945 roku
przez mocarstwa zachodnie, co w praktyce oznacza³o jego polityczne porzucenie,
zaprzestanie przez Wielk¹ Brytaniê uznawania w³adzy prezydenta W³adys³awa
Raczkiewicza i Naczelnego Wodza gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego nad Pol-
skimi Si³ami Zbrojnymi (PSZ) z dniem 1 sierpnia 1945 roku spowodowa³o, ¿e
rozmowy dotycz¹ce powojennego losu uzbrojenia i wyposa¿enia PSZ mia³y to-
czyæ siê na linii: Rz¹d Zjednoczonego Królestwa – Tymczasowy Rz¹d Jednoœci
Narodowej2.

1 Zapisana w tytule nazwa Polskie Si³y Zbrojne na Zachodzie ma charakter umowny, zwycza-
jowy. Oficjalna nazwa – Polskie Si³y Zbrojne. Gen. bryg. in¿. Jerzy Morawicz, pe³ni¹cy
w latach 1986-1990 funkcjê Ministra Spraw Wojskowych w rz¹dzie Edwarda Szczepanika,
swój artyku³ zamieszczony w pracy zbiorowej: Mobilizacja uchodŸstwa do walki politycznej
1945–1990, red. Leonidas Kliszewicz, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na ObczyŸ-
nie, 1995, s. 1-38, zatytu³owa³: Demobilizacja Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Niniejszy
tekst nie jest pierwszym w literaturze omawiaj¹cym zagadnienie zawarte w tytule. Uwzglêd-
nienie szerszej ni¿ dotychczas podstawy Ÿród³owej powinno pog³êbiæ istniej¹cy stan badañ
odnosz¹cy siê do tego wa¿nego zagadnienia. Niniejsze opracowanie stanowi jedynie zarys
problemu.

2 Stan PSZ w dniu 1 lipca 1945 r. wynosi³ (wg: J. £unkiewicz, Naczelne w³adze Polskich Si³
Zbrojnych na obczyŸnie w latach 1939-1946, cz. II, „Bellona”, z. III-IV, lipiec-grudzieñ 1957,
s. 9): „… 228 tysiêcy; 22 tysi¹ce, to bezpowrotne straty bojowe i wykruszenie. Podzia³ w dniu
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 Brytyjczycy wiele obiecywali sobie po pierwszej wymianie pogl¹dów z pierw-
szym powojennym ambasadorem rz¹du warszawskiego Henrykiem Strasburge-
rem3. Spraw¹ najwa¿niejsz¹ dla Brytyjczyków by³a szybka i jak najliczniejsza
repatriacja PSZ do Polski. Wyprzedzaj¹c bieg zdarzeñ, trzeba stwierdziæ, ¿e ocze-
kiwania strony brytyjskiej okaza³y siê nazbyt optymistyczne. Wiêkszoœæ s³u¿¹-
cych w PSZ i ich rodzin – przede wszystkim doœwiadczeni wywiezieniem na Sy-
beriê – zmuszona dzia³aniami Tymczasowego Rz¹du Jednoœci Narodu postano-
wi³a nie wracaæ do Polski ja³tañskiej. Brytyjczycy w rozmowie z ambasadorem
nie wyrazili ponadto zgody, tak jak wczeœniej i potem, na przejêcie dowództwa
nad PSZ przez Tymczasowy Rz¹d Jednoœci Narodowej.

Przygotowuj¹c siê do pierwszej wymiany pogl¹dów z ambasadorem Henry-
kiem Strasburgerem, gospodarze postanowili omówiæ tak¿e sprawê przysz³oœci
Polskiej Marynarki Wojennej. Polskie si³y morskie sk³ada³y siê ówczeœnie z jedno-
stek polskich: dwóch niszczycieli – „B³yskawica”, „Burza” , okrêtu podwodnego
„Wilk”, (ponadto: ¿aglowca szkolnego „Iskra”) oraz okrêtów brytyjskich wypo-
¿yczonych Polskiej Marynarce Wojennej: 1 kr¹¿ownik – „Conrad”, 2 niszczyciele
– „Piorun” i „Garland” oraz niszczyciele eskortowe – „Krakowiak” i „Œl¹zak”,
2 okrêty podwodne – „Sokó³” i „Dzik”, 2 kutry artyleryjskie4.

Przed spotkaniem z polskim ambasadorem brytyjskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych – Foreign Office5 zwróci³o siê do dowództwa Royal Navy o przed-
stawienie stanowiska w sprawie dalszego losu okrêtów pozostaj¹cych w dyspozy-
cji Polskiej Marynarki Wojennej. Dla Admiralicji wa¿ny by³ nie tylko, co zrozu-
mia³e, polityczny aspekt doprowadzenia do maksymalnej repatriacji Polskich Si³
Zbrojnych, ale i dzia³anie, które zapewni³oby dalsze, niezale¿ne od Moskwy ist-
nienie Polskiej Marynarki Wojennej.

Jeœli takie by³o zamierzenie Brytyjczyków, to konieczna jest odpowiedŸ na
pojawiaj¹ce siê pytanie – dlaczego Admiralicja uwa¿a³a za wskazane utrzymanie
polskiej floty wojennej w powojennej Polsce? Otó¿, w tym czasie – koniec sierp-
nia 1945 roku wydawa³o siê, chyba wszystkim Brytyjczykom..., ¿e Polska bêdzie
ci¹¿yæ ku Wielkiej Brytanii, a przynajmniej nie bêdzie wrogo do niej nasta-

1 lipca 1945 roku tych 228 tysiêcy w si³ach zbrojnych wygl¹da³ nastêpuj¹co: wojsko 202 tys.,
marynarka 3,7 tys., lotnictwo 13,5 tys. Reszta: PWSK [Pomocnicza Wojskowa S³u¿ba Kobiet
– M.N.], junacy i inni”. W grudniu 1945 r. s³u¿y³o w PSZ 250 tys. oficerów, ¿o³nierzy
i ¿o³nierek. Do Polski wróci³o oko³o 120 tys.

3 Strasburger przyby³ do Londynu 22.08.1945 r., we wrzeœniu 1946 r. z³o¿y³ proœbê o zwolnie-
nie. 19.09.1946 r. Rada Ministrów TRJN odwo³a³a go z funkcji ambasadora przy Dworze œw.
Jakuba.

4 Admiralicja do Foreign Office (FO), Londyn, 28.08.1945. The National Archives (TNA),
Londyn, FO 371/47675 N11235/123/55. Notatka. O rewindykacji okrêtów wojennych R.P.,
2.07.1947. Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSZ), Warszawa, z. 6, t. 55, w. 3.

5 To Foreign Office decydowa³o nie tylko w sprawach œciœle politycznych, ale wojskowych
i gospodarczych. W sprawach najwy¿szej wagi decydowa³ premier.
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wiona6. Aspekty ewentualnego rozwoju sytuacji widziano wiêc w Admiralicji
nastêpuj¹ce: 1. jeœli okrêty (a s¹ one w wiêkszoœci brytyjskie) wracaj¹ do Polski,
to wiêkszoœæ ich za³óg tak¿e bêdzie chcia³a wróciæ, i odwrotnie; 2. lepiej, jeœli
Polska nie bêdzie mia³a marynarki wojennej, ni¿by mia³a podlegaæ sowieckiemu
dowództwu; 3. sytuacj¹ absolutnie niedopuszczaln¹ jest, by brytyjskie okrêty prze-
kazane Polsce sta³y siê narzêdziem w rêkach sowieckich; 4. w momencie przej-
œcia okrêtów pod kontrolê polsk¹ nie bêdziemy mieæ gwarancji decydowania
o ich przysz³oœci.

Powy¿szym ewentualnoœciom przypisano w Admiralicji nastêpuj¹ce konse-
kwencje: w przypadku gdyby Polska Marynarka Wojenna mia³a pozostaæ pod
wp³ywem brytyjskim, to okrêty mog³yby odp³yn¹æ do Polski, a Royal Navy
powinna pozostaæ z flot¹ polsk¹ w bliskich kontaktach i kontynuowaæ pomoc.
W przeciwnym razie okrêty nie mog³yby odp³yn¹æ. Wprawdzie Brytyjczycy nadal
zachêcaliby za³ogi okrêtów do repatriacji, ale jednoczeœnie musieliby liczyæ siê
z zaistnieniem sytuacji, w której po likwidacji Polskiej Marynarki Wojennej „Zjed-
noczone Królestwo zosta³oby obarczone zadaniem zatrudnienia 3500 Polaków
w Royal Navy”. Szansê rozwi¹zania problemu dostrzegano w przyjêciu wielu
z nich przez marynarkê handlow¹. W Admiralicji s³usznie przypuszczano, ¿e roz-
mowy z polskim ambasadorem nie mia³y okazaæ siê ³atwymi, jako ¿e on sam,
bêd¹c skorym do zadawania pytañ, okazywaæ mia³ z kolei du¿o mniej chêci
w udzielaniu odpowiedzi na zadawane mu pytania. Zastanawiano siê, „czy wiedzia³
o tajnej umowie z Sovietami odnosz¹cej siê do Polskiej Marynarki Wojennej”7.

Admiralicja uwa¿a³a za s³uszne i konieczne zadanie Strasburgerowi pytania
zasadniczego, a odnosz¹cego siê do intencji jego rz¹du oraz uzyskania stosow-
nych zapewnieñ w tym wzglêdzie. W ka¿dym razie jako naczeln¹ zasadê, któr¹
nale¿a³o przyj¹æ w prowadzeniu rozmów z ambasadorem, Admiralicja uwa¿a³a:
„nic za darmo” (without giving anything away). Formu³owanie tego rodzaju za-
mierzeñ wobec przedstawiciela Tymczasowego Rz¹du Jednoœci Narodowej – rz¹du
zdominowanego przez komunistów œwiadczy o braku w³aœciwego rozpoznania
celu i charakteru polityki rz¹du warszawskiego wobec powojennego losu Polskich
Si³ Zbrojnych. W tym czasie panowa³o jeszcze wœród Brytyjczyków przekonanie,
¿e rz¹dowi warszawskiemu bardzo zale¿a³o na jak najliczniejszym i jak najszyb-
szym powrocie do Ojczyzny ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Co
wiêcej, to Londyn móg³, jak mniemano, stawiaæ w tej sytuacji warunki w spra-
wach odnosz¹cych siê do przysz³oœci Polskich Si³ Zbrojnych.

W rzeczywistoœci by³o odwrotnie. Ju¿ 1 sierpnia Warszawa og³osi³a p³omienny
apel o powrót ¿o³nierzy z Zachodu do Polski. Treœæ apelu zawiera³a nie tylko
has³a zachêty do repatriacji: „…Kraj ¿¹da, by ¿o³nierze polscy byli w domu, a nie

6 Admiralicja do FO, Londyn, 28.08.1945. TNA, FO 371/47675 N11235/123/55.
7 Tam¿e.
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poza granicami”, ale i groŸbê: „… ka¿dy, kto w jakikolwiek sposób utrudnia³
rodakom powrót, stanie przed s¹dem jako wróg narodu, bez wzglêdu na dotych-
czasowe stanowisko i rangê”. Istotê ukrytej polityki rz¹du warszawskiego zawie-
ra³ fragment zakazuj¹cy powrotu „elementom antydemokratycznym i faszystow-
skim”. Oczywiœcie, prawo do uznania za „element antydemokratyczny i faszy-
stowski” Warszawa przyznawa³a wy³¹cznie sobie. W tym kontekœcie nie wymagaj¹
komentarza s³owa, jakimi witano w konsulacie w Londynie zg³aszaj¹cych siê
do repatriacji: „Z Polski uciekaliœcie szerokimi drzwiami, ale teraz bêdziecie
wchodziæ w¹sk¹ furtk¹”8.

Proponowany przez Admiralicjê zestaw pytañ do ewentualnego wykorzysta-
nia by³ nastêpuj¹cy: „1) Czy Polacy [Tymczasowy Rz¹d Jednoœci Narodowej]
chc¹ powrotu ca³ego sk³adu osobowego marynarki wojennej oraz wydzier¿awio-
nych okrêtów brytyjskich? 2) Jeœli tak, czy okrêty te pozostan¹ na s³u¿bie razem
z obecnymi, dobrze wyszkolonymi za³ogami? 3) Czy rz¹d polski zdaje sobie spra-
wê, ¿e bez jego gwarancji dla utrzymania obecnego zatrudnienia we flocie wojen-
nej, ca³oœæ stanu osobowego [Polskiej Marynarki Wojennej] mo¿e nie wyraziæ
woli powrotu; naszym zdaniem nie powinno to spowodowaæ zaniechania przez
nas akcji zachêcania do powrotu. 4) Czy rz¹d polski oczekuje od nas pomocy
w przysz³oœci dla jego floty wojennej; z naszej strony gotowi jesteœmy udzieliæ
takowej w zakresie: zabezpieczenia dostaw wyposa¿enia i czêœci zamiennych
(odp³atnie), szkolenie zarówno w Polsce, jak i na kursach u nas, oraz wymiany
informacji, itp.? 5) Czy Polska by³aby zainteresowana w wys³aniu Brytyjskiej
Misji Morskiej, która pomaga³aby w szkoleniu floty, odbudowie infrastruktury
nabrze¿a, odtworzeniu korpusu oficerskiego, itp.? 6) Nale¿a³oby zapytaæ ambasa-
dora o zakres pomocy oczekiwanej przez Polskê od Rosji dla Polskiej Marynarki
Wojennej, i jakie zobowi¹zania zosta³y ju¿ podjête w tej kwestii?”9.

Zestaw pytañ przygotowanych przez Admiralicjê na polecenie Foreign Office
uznany zosta³ jako po¿yteczny. Niemniej jednak dyplomacja brytyjska postano-
wi³a nie podnosiæ z w³asnej inicjatywy zagadnienia Polskiej Marynarki Wojennej
w rozmowie z H. Strasburgerem. Gdyby jednak temat zosta³ przez niego wywo-
³any, to Foreign Office zamierza³o „wywieraæ nacisk we wszystkich kwestiach”
zawartych w punktach 1–6. Ostatecznie, Foreign Office przygotowa³o na podsta-
wie otrzymanych pytañ nieco tylko zmodyfikowany wykaz problemów do ewen-
tualnego omówienia z ambasadorem.

Do poruszenia spraw dotycz¹cych Polskiej Marynarki Wojennej jednak nie
dosz³o. Tak d³ugo oczekiwany przez Brytyjczyków pierwszy kontakt z polskim
ambasadorem (w dniu 3 wrzeœnia) okaza³ siê wielkim rozczarowaniem. To roz-
czarowanie wynika³o z zasadniczej ró¿nicy w podejœciu obu stron do problemu

8 Z. Wêglarz, Powrót do Ojczyzny, „Biuletyn Historyczny AMW”, Gdynia 1997, nr 15, s. 73.
9 Admiralicja do FO, Londyn, 28.08.1945. TNA, FO 371/47675 N11235/123/55.



61     DYPLOMATYCZNE ASPEKTY PRZEKAZANIA UZBROJENIA I WYPOSA¯ENIA...

powrotu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie do kraju. Brytyjczykom zale¿a³o
na jak najszybszym uzgodnieniu wspólnego planu rozwi¹zania tego problemu, to
znaczy jak najszybszego powrotu PSZ do kraju. H. Strasburger i towarzysz¹cy
mu attaché wojskowy p³k Mieczys³aw W¹growski zaczêli, zgodnie z instrukcjami
z Warszawy, ponawiaæ propozycje, które strona brytyjska uznawa³a za nie do przy-
jêcia. Najwa¿niejsza z nich, wysuniêta przez TRJN w nocie z 16 sierpnia, stawa³a
siê w taktyce Warszawy warunkiem sine qua non osi¹gniêcia porozumienia z Lon-
dynem. Ten warunek to udzielenie przez rz¹d brytyjski zgody na podporz¹dkowa-
nie ca³oœci PSZ dowódcy mianowanemu przez TRJN.

W rezultacie Strasburger zobowi¹za³ siê jedynie do przekazania rz¹dowi
w Warszawie trzech propozycji rz¹du brytyjskiego: „1. Tymczasowy Rz¹d Jedno-
œci Narodowej wyda oœwiadczenie zawieraj¹ce informacje o warunkach, jakie
czekaj¹ w Polsce na repatriantów; 2. misja wojskowa powinna zostaæ wys³ana
do Wielkiej Brytanii; 3. ma³a lista z niewielk¹ liczb¹ nazwisk wy¿szych oficerów
niemaj¹cych prawa powrotu do Polski powinna zostaæ przekazana w³adzom
brytyjskim”10.

Rz¹d warszawski poda³ 11 wrzeœnia sk³ad misji wojskowej, która mia³a mo¿-
liwie jak najszybciej przybyæ na Wyspy Brytyjskie. W dniu 11 wrzeœnia ambasa-
dor Victor Cavendish-Bentinck otrzyma³ notê TRJN, podaj¹c¹ sk³ad misji woj-
skowej powo³anej dla realizacji jednego zadania – przejêcia dowództwa nad PSZ.
Szefem misji zosta³ mianowany gen. Œwierczewski jako „Dowódca Armji Pol-
skiej na Zachodzie”. W tym miejscu trzeba nadmieniæ, ¿e rz¹d brytyjski nigdy nie
zgodzi³ siê na przekazanie PSZ, przed ich powrotem do Polski, pod dowództwo
TRJN. Nie otrzyma³ te¿ zgody gen. Œwierczewski na przyjazd do Londynu.
Zanim przylecia³a z Warszawy do Londynu misja wojskowa w nowym sk³adzie,
z gen. Izydorem Modelskim na czele11, w Warszawie postanowiono oddzieliæ spra-
wy floty wojennej i wys³aæ na rozmowy z Brytyjczykami odrêbn¹ misjê morsk¹.
Marsza³ek Rola-¯ymierski poinformowa³ V. Cavendish-Bentincka o tym posta-
nowieniu 2 paŸdziernika. Ambasador przes³a³ do Centrali nie tylko sam¹ infor-
macjê marsza³ka, ale zaopatrzy³ j¹ w³asnym komentarzem, a komentarz ten wart
jest przytoczenia: „Jeœli tego rodzaju misja nie jest po¿¹dana [przez rz¹d JKM],
to bêdê rad z jak najszybszego poinformowania mnie o tym. Mam nadziejê, ¿e nie
sprzeciwimy siê temu [przyjazdowi tej odrêbnej misji – M.N.], gdy¿ sprzeciw
ten przyczyni³by siê do pchniêcia Polaków, w kwestii zachowania niezale¿noœci
polskiej marynarki wojennej, w ramiona Rosjan”12. Brytyjczycy sprzeciwu nie

10 FO do ambasady w Warszawie, nr 449, 5.09.1945. TNA, FO 371/47678 N12219/123/55.
11 Misja wojskowa TRJN z gen. Modelskim na czele przylecia³a do Londynu 15.10.1945 r.

Rz¹d brytyjski nie zgodzi³ siê na przekazanie TRJN dowództwa nad PSZ. Misja gen. Model-
skiego opuœci³a Wyspy Brytyjskie 23.11.1945.

12 Cavendish-Bentinck, Warszawa, do FO, depesza nr 615, 3.10.1945. TNA, FO 371/47682



MIECZYS£AW NUREK (GDAÑSK)62

wyrazili, natomiast Warszawa postanowi³a ostatecznie nie wysy³aæ Misji Mor-
skiej, a powo³aæ w londyñskiej placówce stanowisko attaché morskiego. Zosta³
nim kmdr Jerzy K³ossowski. W dniu 5 stycznia 1946 roku marsz. Rola-¯ymierski
wyda³ rozkaz organizacyjny, nakazuj¹cy „zorganizowaæ do dnia 10.01.1946
Attachat Morski przy Ambasadzie RP w Londynie”13. Rozkaz personalny nr 17,
mianuj¹cy kmdr. Jerzego K³ossowskiego na stanowisko attaché morskiego, marsz.
Rola-¯ymierski wyda³ 12 stycznia 1946 r.14

Zanim kmdr K³ossowski rozpocz¹³ wykonywanie w Londynie obowi¹zków
jako attaché, wczeœniej, w grudniu przebywa³ nad Tamiz¹ wiceminister spraw
zagranicznych TRJN Zygmunt Modzelewski. G³ównymi tematami rozmów z Bry-
tyjczykami by³y kwestie przejêcia dowództwa przez TRJN nad PSZ, warunków
repatriacji tej formacji do kraju15. Prócz wymienionych kwestii polski dyplomata
poruszy³ sprawê uzbrojenia pozostaj¹cego na wyposa¿eniu PSZ. Domaga³ siê
przekazania nie tylko uzbrojenia wojsk l¹dowych, ale ca³ego uzbrojenia Polskiej
Marynarki Wojennej, które pozostawa³o na stanie PMW. Swoim ¿¹daniem min.
Modzelewski obejmowa³ wszystkie okrêty, na których powiewa³a polska bandera
– okrêty nale¿¹ce do Polski przed 1 wrzeœnia 1939 r., a tak¿e wydzier¿awione
na czas wojny przez w³adze brytyjskie. Domaga³ siê przekazania ca³ego sprzêtu
Polskich Si³ Lotniczych16.

N13375/123/55. Brytyjczycy wiedzieli, ¿e od czerwca 1945 r. funkcjê dowódcy floty wojennej
TRJN pe³ni³, w ramach s³u¿by w Wojsku Polskim, kontradm. marynarki radzieckiej Niko³aj
Josifowicz Abramow. S³u¿bê na tym stanowisku zakoñczy³ 24.12.1945. Frank Roberts, bry-
tyjski chargé d’affaires w Moskwie, potwierdza³ w depeszy z 17.10.45 do Londynu s³usznoœæ
informacji z ambasady bryt. w Warszawie (z 10.10.45) o podpisaniu w sierpniu, w Moskwie,.
przez Bieruta tajnego porozumienia dotycz¹cego polskiej floty wojennej. F. Roberts, Moskwa,
nr 4585, do Centrali, 17.10.45.TNA, FO 371/47684 N14110/123/55.

13 Rozkaz nr 02/Org, 5.01.1946. Archiwum Wojskowych S³u¿b Informacyjnych (dalej: AWSI),
Warszawa, 222/51/3. J. K³ossowski podaje we wspomnieniach inne daty (np. „Do Londynu
przylecieliœmy samolotem 2 stycznia 1946 r.”. J. K³ossowski, Wspomnienia z Marynarki Wo-
jennej, Warszawa: MON, 1970, s. 376, 377). W dniu 10.10.1945 r. Cavendish-Bentinck zapyta³
Bieruta, czy TRJN zamierza³ wys³aæ misjê morsk¹ do Londynu. Bierut oznajmi³, ¿e „nie widzi
potrzeby wys³ania misji morskiej”. C.-Bentinck, Warszawa, do Centrali, depesza nr 670,
10.10.1945. TNA, FO 371/47682 N13645/123/55. Miesi¹c póŸniej (12.11.45 r.) marsz. Rola-
-¯ymierski poinformowa³ C.-Bentincka o zamiarze wys³ania do Londynu kmdr. J. K³osow-
skiego dla omówienia spraw odnosz¹cych siê do dalszego losu polskiej floty wojennej. TNA,
FO 371/47686 N15390/123/55.

14 AWSI, 222/51/3.
15 W grudniu 1945 r. w PSZ s³u¿y³o oko³o 249 tys. ¿o³nierzy (szeregowych i oficerów), oko³o

120 tys. z nich powróci³o do Polski, wiêkszoœæ wczeœniej s³u¿y³a w Wehrmachcie. Spoœród
tych, którzy ewakuowali siê z ZSRS pod dowództwem gen. Andersa powróci³o do powojen-
nej Polski oko³o 300.

16 Poniewa¿ czêœæ okrêtów pod polsk¹ bander¹ by³a w³asnoœci¹ Polski, dlatego Brytyjczycy
traktowali sprawê sprzêtu Polskiej Marynarki Wojennej zasadniczo odmiennie od sprawy prze-
kazania sprzêtu lotniczego. Stanowisko FO w sprawie ewentualnego przekazania sprzêtu lotni-
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Sprzêt wojskowy to nie tylko wartoœæ bojowa, ale i finansowa. Dlatego FO
zwróci³o siê do Treasury (Ministerstwo Skarbu) o opiniê w sprawie dalszego losu
okrêtów z polsk¹ za³og¹. Treasury nie wyra¿a³o sprzeciwu dla przekazania okrê-
tów stanowi¹cych w³asnoœæ Polski. Natomiast przekazanie nadwy¿ek w sprzêcie
i wyposa¿eniu pozostawia³o do decyzji FO i administracji wojskowej17.

Zapowiadany przyjazd nowo mianowanego attaché wojskowego kmdr. Je-
rzego K³ossowskiego (planowa³ wylot z Warszawy 17.01.) wraz z kpt. mar. Zbi-
gniewem Kowalskim i kierowc¹ st. sier¿. Henrykiem Źródlewskim nabiera³ no-
wego rytmu z chwil¹ z³o¿enia w ambasadzie brytyjskiej aplikacji o wizy. Caven-
dish-Bentinck informowa³ Centralê 12 stycznia 1946 r. nie tylko o tym.

Dzieñ wczeœniej us³ysza³ od marsz. Roli-¯ymierskiego, ¿e kpt. mar. Kowal-
ski otrzyma pe³nomocnictwo dla omówienia powrotu s³u¿¹cych w Polskiej Mary-
narce Wojennej oraz okrêtów. Mia³ te¿ kpt. mar. Kowalski przekazaæ szefowi
Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadm. Jerzemu Œwirskiemu propozycjê
marsz. Roli-¯ymierskiego objêcia dowództwa nad Marynark¹ Wojenn¹ w proce-
sie jej podporz¹dkowania TRJN. Ambasador komentowa³ ten zamiar polskiego
marsza³ka jako dzia³anie taktyczne18. Ambasador jednoczeœnie prosi³ FO o jak
najszybsz¹ zgodê na przyznanie wiz, by zyskaæ argument – gdy Warszawa bêdzie
zwlekaæ z wydaniem wiz dla przedstawicieli rz¹du brytyjskiego. Zgodê otrzyma³
16 stycznia.

Upowa¿nienie Cavendish-Bentincka w sprawie wiz to w pewnym sensie tylko
epizod administracyjny. Pytanie podstawowe w tym momencie brzmi: jak ówcze-

czego do Polski by³o na pocz¹tku 1946 r. nastêpuj¹ce: „…najlepiej jeœli zaczekamy na wynik
wyborów, i wtedy zobaczymy, czy zostan¹ przeprowadzone w bliskim terminie i czy wynik
wyborów os³abi pozycjê Bieruta”. Komentarz Christophera Warnera, FO, 8.01.1946. TNA,
FO 371/56362 N401/10/55. W Londynie zdawano sobie sprawê z kontroli nad lotnictwem
cywilnym – LOT przez Rosjan, „…a to wskazuje na ich zamiar utrzymania kontroli nad pol-
skim lotnictwem wojskowym”. FO do ambasady w Warszawie, nr 142, 21.01.1946. TNA, FO
371/56362 N401/10/55. Jeden z informatorów przebywaj¹cego w Londynie gen. Modelskiego,
o kryptonimie „Grom – 1”, donosi³: „… Anglicy s¹ do tego zagadnienia [przekazania okrêtów
do Polski] ustosunkowani pozytywnie z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e bêd¹ siê domagaæ gwa-
rancji, ¿e okrêty te nie przejd¹ do r¹k rosyjskich”. „Zagadnienie powrotu marynarki wojen-
nej”, 22.10.1945. AWSI, t.22/51/13.

17 Treasury do FO, 19.12.1945. TNA, FO 371/47691 N17318/123/55.
18 Marsza³ek liczy³, jak mniema³ ambasador, na odrzucenie jego propozycji przez adresata

z powodu wieku (ur. 1882). W tej sytuacji marsza³ek móg³by twierdziæ, przewidywa³ ambasa-
dor, ¿e zamierza³ mianowaæ dowódcê Marynarki z Polskich Si³ Morskich (na Zachodzie), ale
nie z jego winy zamiar ten nie móg³ zostaæ zrealizowany. Ambasador kontynuowa³ swoj¹
myœl, sugeruj¹c: „Jeœli wiceadmira³ odmówi, to w odpowiedzi powinien wskazaæ na to stano-
wisko kontradmira³a [Józefa] Unruga [z-cê wiceadm. Œwirskiego]. Mam nadziejê, ¿e uda siê
go namówiæ”. Ambasador nie wspomnia³, ¿e kontradm. Unrug by³ m³odszy od swojego
zwierzchnika o 2 lata. Dlaczego wiêc wiek wiceadm. Œwirskiego by³ argumentem dla ambasa-
dora? C.-Bentinck, Warszawa, do FO, nr 78, 12.01.1946. TNA, FO 371/56363 N690/10/55.
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œnie rz¹d JKM zapatrywa³ siê na problem przekazania okrêtów Polskiej Marynarki
Wojennej rz¹dowi w Warszawie?

W depeszy Centrali do szefa placówki w Warszawie zawarty jest jasny, jed-
noznaczny obraz stanowiska Londynu. Admiralicja wyra¿a³a aprobatê dla przy-
jazdu tych oficerów, ale spodziewanym z nimi rozmowom nadawa³a œciœle sonda-
¿owy, nieformalny charakter. Natomiast rz¹d JKM zastrzega³, ¿e nie powinien by³
byæ pod ¿adnym wzglêdem uznanym przez Warszawê za maj¹cy jakiekolwiek
zobowi¹zanie w odniesieniu do zakresu i rezultatu tych rozmów. To zastrze¿enie
wynika³o z przyjêtego nad Tamiz¹ za³o¿enia, ¿e „stanowisko rz¹du brytyjskiego
w sprawie powrotu okrêtów musi w sposób nieunikniony pozostawaæ w zale¿no-
œci nie tylko od treœci planu i intencji Warszawy, które, mamy nadziejê, obecna
delegacja przedstawi, ale i od stanowiska Polskiej Marynarki Wojennej”19. Trzeba
tutaj wyraŸnie stwierdziæ, ¿e tak jak dot¹d, tak i teraz Brytyjczycy rozstrzygniêcie
problemu powrotu okrêtów postrzegali nie jako odrêbne zagadnienie, ale jako
czêœæ planu ogólnego. Ten plan nadal polega³ na wypracowaniu sytuacji – st¹d tak
wa¿ne dla Brytyjczyków poznanie zamierzeñ TRJN – w której jak najwiêksza
liczba Polaków s³u¿¹cych w PSZ powróci³aby jak najszybciej do kraju. I dlatego
„… powrotu okrêtów nie nale¿y ³¹czyæ tylko z kwesti¹ powrotu za³óg okrêtów,
ale powinien byæ za³atwiony z korzyœci¹ dla zagadnienia ca³oœciowego, to znaczy
powrotu s³u¿¹cych we wszystkich rodzajach PSZ”20. Natomiast rz¹dowi w War-
szawie zale¿a³o przede wszystkim na powrocie okrêtów, tak¿e tych wydzier¿a-
wionych przez stronê brytyjsk¹.

Rozmowy z kmdr. K³ossowskim i kpt. mar. Kowalskim nie przybli¿y³y sprawy
powrotu okrêtów do Polski. Przedstawiciele rz¹du warszawskiego koncentrowali
siê wokó³ mo¿liwoœci doprowadzenia do zast¹pienia wiceadm. Œwirskiego przez
kontradm. Unruga na stanowisku dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej (zapewne
dlatego nie przywieŸli zapowiadanego listu dla wiceadm. Œwirskiego od marsz.
Roli-¯ymierskiego). Podczas drugiego spotkania w Admiralicji obaj wys³annicy
Warszawy uznali za najkorzystniejsze rozwi¹zanie likwidacjê Dowództwa Polskiej
Marynarki Wojennej. Spotkali siê, oczywiœcie, ze stanowcz¹ odmow¹21.

Og³oszona 14 lutego 1946 r. decyzja TRJN o zaprzestaniu uznawania Pol-
skich Si³ Zbrojnych na Zachodzie (pozostaj¹cych od sierpnia 1945 r. pod dowódz-
twem brytyjskim) jako wojska polskiego zmienia³a zasadniczo nie tylko problem
repatriacji s³u¿¹cych w PSZ (odt¹d mogli wracaæ tylko jako cywile, indywidualnie
i po otrzymaniu zgody Warszawy), ale i problem przekazania do Polski (ca³ego?)

19 FO do ambasady w Warszawie, nr 110, 16.01.46. Tam¿e.
20 Notatka Warnera, FO, 6.02.1946. TNA, FO 371/56367 N1760/10/55.
21 Raport z 2. spotkania z kmdr. K³ossowskim i kmdr.ppor. Kowalskim, 2.02.1946. Tam¿e.

W opinii wiceadm. Edwarda Kinga wyznaczenie kmdr. K³ossowskiego na negocjatora nie
by³o najlepsz¹ decyzj¹ z mo¿liwych. List wiceadm. Kinga do FO, 4.02.1946. Tam¿e.
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pozostaj¹cego w dyspozycji PSZ wyposa¿enia, w tym jednostek Polskiej Mary-
narki Wojennej. Brytyjczycy w odpowiedzi postanowili zawiesiæ rozmowy z kmdr.
K³ossowskim i kpt. mar. Kowalskim „do czasu wyjaœnienia sytuacji”22.

O wiele wiêkszy wymiar mia³ skutek w postaci decyzji rz¹du brytyjskiego
o zamiarze demobilizacji – likwidacji PSZ. 15 marca 1946 r. zostali powiadomieni
o tym wy¿si polscy dowódcy. Na drugim spotkaniu, 21 maja, przekazano im wia-
domoœæ o planie utworzenia Polskiego Korpusu Rozmieszczenia dla tych z PSZ,
którzy nie opuszcz¹ Wysp Brytyjskich. Dzieñ póŸniej minister spraw zagranicz-
nych Ernest Bevin przedstawi³ Izbie Gmin plan demobilizacji PSZ, w tym utwo-
rzenia Polskiego Korpusu Rozmieszczenia (w polskim brzmieniu: Polski Korpus
Przysposobienia i Rozmieszczenia). Korpus rozpocz¹³ dzia³alnoœæ we wrzeœniu
1946 r., zakoñczy³ w tym miesi¹cu roku 194923.

Ju¿ nastêpnego dnia (23.05.) po og³oszeniu w Izbie Gmin planu demobiliza-
cji szef Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadm. Œwirski otrzyma³ z Admi-
ralicji pisemn¹ proœbê-polecenie oddania do dyspozycji Royal Navy trzech okrê-
tów ORP: „B³yskawica”, „Burza” i „Wilk”, z zamiarem przekazania rz¹dowi pol-
skiemu. Protesty cywilnych i wojskowych w³adz RP na wychodŸstwie przeciwko
decyzji demobilizacji-likwidacji PSZ nie zmieni³y wyznaczonego im przez rz¹d
brytyjski losu – protest wiceadm. Œwirskiego te¿ nie zdo³a³ zatrzymaæ likwidacji
Polskiej Marynarki Wojennej. 28 maja 1946 r. nast¹pi³o opuszczenie bandery RP
na ORP „B³yskawica”24, 28 wrzeœnia opuszczono bandery RP m. in. na ORP
„Burza” i ORP „Wilk” . Warszawa niejednokrotnie wyra¿a³a niezadowolenie
z powodu wyd³u¿aj¹cego siê czasu oczekiwania na otrzymanie z r¹k brytyjskich
polskich okrêtów. Brytyjczycy odpowiadali: „Rz¹d brytyjski pozostawa³ i pozo-
staje w pe³ni gotowym do przekazania tych okrêtów, jeœli tylko mo¿liwym by³oby
skompletowanie niezbêdnego stanu kadry i marynarzy dla tych jednostek. Niestety,
dot¹d nie zg³osi³a siê odpowiednia liczba ochotników”25. Nowa w³adza w Polsce
zdawa³a sobie sprawê z przyczyny tej sytuacji. W grudniu 1945 roku w Minister-
stwie Obrony Narodowej, w pionie zastêpcy ministra do spraw polityczno-wy-
chowawczych opracowano dokument „O sytuacji w Polskiej Marynarce Wojen-

22 FO do Admiralicji, 8.03.1946. TNA, FO 371/56368 N2381/10/55.
23 W. Leitgeber, 1946 – Rok decyzji w sprawie rozwi¹zania Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie

w œwietle dokumentów brytyjskich. „Zeszyty Historyczne”, Pary¿ 1977, z. 42, s. 67-71, 75-78.
24 B. £okaj, Likwidacja Polskich Si³ Zbrojnych 1945-1946. „Zeszyty Historyczne”, Pary¿ 1976,

z. 35, s. 53-56. S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3. Albany,
N.Y. 1990, s. 235-237. .” Od maja do wrzeœnia 1946 r. opuszczono bandery na wszystkich
okrêtach z za³ogami polskimi, ich za³ogi zaœ zesz³y na l¹d”. R. Witkowski, Starania o powrót
do kraju ORP „B³yskawica” w dzia³alnoœci Misji Marynarki wojennej w Londynie, „Przegl¹d
Morski”, 1962/2, s. 74.

25 C.-Bentinck do min. Modzelewskiego, Warszawa, nr 65, 30.01.1947. TNA, FO 371/66143
N325/83/55.
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26 WP Naczelne Dowództwo do Szefa Oddzia³u Zagranicznego, nr 0749, 14.12.1945. AWSI,
GZI t.22/51/13. Oddzia³ Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego WP podlega³ do stycznia
1946 r. bezpoœrednio I wiceministrowi obrony narodowej, potem Oddzia³owi II Sztabu Gene-
ralnego. Podlega³y mu attachaty wojskowe.

27 Admiralicja do FO, nr M. 01043/47, 27.06.1947. Tam¿e, N7630/83/55. ORP „Burza” i ORP
„Wilk” wymaga³y powa¿nych prac remontowych (nadawa³y siê jedynie do wziêcia na hol),
podobnie okrêt szkolny ORP „Iskra”, wypo¿yczony Brytyjczykom na czas wojny, a w tym
czasie zacumowany w Gibraltarze. Aspekt techniczny odbioru okrêtów omawiaj¹: R. Wit-
kowski, op. cit., s. 76-84; B. Przygodzki, Zabiegi o powrót z Anglii do Kraju okrêtów Polskiej
Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 1971, nr 2, s. 165-177.

28 Misja kmdr. por. Stefana de Walden usi³owa³a potwierdziæ przejêcie okrêtu krótkim stwier-
dzeniem: „podporz¹dkowanie ORP „B³yskawica” Royal Navy zosta³o zakoñczone”. Brytyj-
czycy nie zgodzili siê z t¹ lakoniczn¹ treœci¹, zaproponowali w³asny projekt: „BEING IN ALL
RESPECTS READY FOR SEA, ORP BLYSKAWICA, a unit of the detachment of the Polish
Navy attached to the Royal Navy for service in accordance with the agreement between
H.M. Goverment of the United Kingdom and the Government of the Polish Republic dated
18th November, 1939, has this day resumed her service with the Polish Fleet under command
of …………………… . Signed …………………… for Flag Officer Commanding Scotland
& Nothern Ireland. …………………………………..for C.O. ORP BLYSKAWICA. Dated
at Rosyth …………, 1947. TNA, FO 371/66143 N6398/83/55 [31.05.1947].

nej w Anglii”. Jedna z wielu zawartych w nim opinii wyjaœnia³a powody braku
„odpowiedniej liczby ochotników”: „Pod wzglêdem politycznym Marynarka
Wojenna /podofic. i marynarze/ przedstawia jakby wielki ugór […] rezultatem
jest ogólna niewiara i obawa przed powrotem do Kraju”26.

Od 9 marca 1947 r. w Londynie przebywa³a Misja Marynarki Wojennej
pod kierownictwem kmdr. por. Stefana de Walden (do kraju powróci³a na ORP
„B³yskawica”). Misja planowa³a wziêcie ORP „Burza” na hol przez ORP „B³y-
skawica” w drodze do kraju, ale w ostatniej chwili zrezygnowano z tego zamiaru.
Nieoficjalnie cz³onkowie Misji pytali Brytyjczyków, ile otrzymaliby pieniêdzy za
ORP „Burza”, okrêt podwodny ORP „Wilk” i dwa kutry artyleryjskie w cenie
z³omu27.

30 czerwca 1947 roku podpisano uzgodniony tekst protoko³u odbiorczego28,
4 lipca 1947 r. ORP „B³yskawica” wszed³ do portu na Oksywiu, rok póŸniej ORP
„Iskra”, w 1951 r. ORP „Burza” powróci³ na holu, a w nastêpnym, te¿ na holu,
powróci³ ORP „Wilk”.
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Mieczys³aw Nurek

Diplomatic aspects of returning to Poland the weapons
and equipment of the Polish Navy held in the west

after the Second World War

SUMMARY

Dominated by Communists, the Temporary Government of National Unity wanted
to have under its command the entire property of the Polish Army, its weapons and
equipment. This article is a short discussion regarding the problem expressed in the title.
The Warsaw Government Act not only attempted to return ships that originally belonged
to Poland but also requested the British government to have returned the ships which
were loaned to the Poles during the time of war. The British government also did not agree
to give command over the Polish Army in the west to the commander named by the Tempo-
rary Government of National Unity. The British government hadn’t given the loaned ships
to the government in Warsaw because they were aware that the Polish government was
under Soviet control. The following ships were returned to Poland: ORP (Okrêt Rzeczypo-
spolitej Polski – Ship of the Polish Republic) “B³yskawica” – 1947; ORK “Iskra” – 1948;
ORP “Burza” – 1951 (in tow); ORP “Wilk” – 1952 (in tow).
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Micha³ T.W. v. Grabowski*
Gleiszellen / Niemcy

Dr med. Albin Roszkowski/Röskau (1901–1987),
znany gdañski pediatra i jego kaszubsko-

-niemieckie koligacje rodzinne

Wprowadzenie

Koleje losu Albina Roszkowskiego/Röskau i jego rodziny odzwierciedlaj¹
w du¿ej mierze skomplikowane losy ludnoœci kaszubskiej ¿yj¹cej w pierwszej
po³owie XX w. na pograniczu polsko-niemieckim. Wielu Kaszubów sta³o wtedy
przed nie³atw¹ decyzj¹ okreœlenia w³asnej to¿samoœci narodowej. Wiêkszoœæ,
choæby z racji „s³owiañskiego pokrewieñstwa”, historycznej przynale¿noœci Prus
Królewskich do Polski (1466–1772) i wiêzi z polskim Koœcio³em katolickim,
optowa³a za Polsk¹. Mniejszoœæ sk³ania³a siê ku niemieckoœci. Rodzice Albina,
August i Helena Roszkowscy wczeœnie przenieœli siê do Gdañska, gdzie domino-
wa³ niemiecki nacjonalizm. W przeciwieñstwie do wiêkszoœci swoich krewnych
zdecydowali siê na wychowywanie dzieci w duchu i kulturze niemieckiej. Ich syn
Albin ukoñczy³ niemieckie szko³y i kontynuowa³ studia na niemieckich uniwer-
sytetach. Poniewa¿ nie zna³ ani kaszubskiego, ani polskiego, jego kontakty z ro-
dzin¹ pozosta³¹ na Kaszubach by³y raczej ograniczone. Pracuj¹c w Gdañsku jako
lekarz, przebywa³ g³ównie w œrodowisku niemieckim. Sprzyja³ temu fakt, ¿e jego
¿ona, Hilde z d. Hess, by³a Niemk¹. Po wojnie zostali oni uznani przez nowe
w³adze polskie w Gdañsku za Niemców. Konsekwencj¹ by³a przymusowa ewa-
kuacja rodziny do Niemiec.

Isabel Röskau-Rydel**
Kraków

* Dr med., em. ordyn. (ltd. OA), Klinika Ortopedii, Edith-Stein-Fachklinik, Bad Bergzabern,
RFN.

** Prof. dr hab., Zastêpca Dyrektora Instytutu Neofilologii ds. Filologii Germañskiej Uniwersy-
tetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
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Miejscowoœci na Kaszubach zwi¹zane z Albinem Roszkowskim
i jego rodzin¹

Kartuzy – „serce i dusza Ziemi Kaszubskiej”1, powsta³y jako osada, potem wieœ,
wokó³ klasztoru zakonników-kartuzów. Twórc¹ zakonu by³ w XI w. œw. Bruno
(von Hartefaust), rodem z Kolonii. Pierwsze domy zakonu powsta³y we Francji
i we W³oszech, potem w ca³ej Europie. Kartuzów œci¹gn¹³ w 1381/82 r. z Pragi
Czeskiej na Pomorze (za zgod¹ Zakonu Krzy¿ackiego) rycerz Jan z Rusocina2.
Budowê klasztoru (1383–1403) finansowali w du¿ej mierze bogaci gdañscy pa-
trycjusze. Historiografia polska zarzuca zakonowi kartuzów germanizacjê ziem
kaszubskich, polegaj¹c¹ m.in. na sprowadzaniu tam (od XVI wieku) i faworyzo-
waniu osadników niemieckich. W³adze pruskie skasowa³y klasztor w 1826 r.
W 1905 r. liczy³y Kartuzy 3245 mieszkañców, w tym ponad 54 proc. Niemców,
41 proc. ludnoœci kaszubsko-polskiej i prawie 4 proc. ¯ydów. W 1921 r., na sku-
tek przemieszczeñ ludnoœci, mieszka³o tam ju¿ tylko 13 proc. Niemców i 1 proc.
¯ydów. Resztê stanowili Kaszubi i Polacy3. Prawa miejskie otrzyma³y Kartuzy
dopiero w 1923 r., w odrodzonej Polsce. Po³o¿one w piêknej okolicy, miêdzy
jeziorami Karczemnym i Klasztornym, sta³y siê na pocz¹tku XX w. ulubionym
miejscem urlopowym oraz centrum odradzaj¹cego siê narodowego i kulturalnego
¿ycia Kaszubów, czêœciowo o tendencjach separatystycznych4. Obecnie mieszka
w Kartuzach kilka rodzin Roszkowskich. W styczniu 1996 r. przewodnicz¹cym
nowo utworzonej Rady Powiatu Kartuskiego wybrany zosta³ Zbigniew Roszkow-
ski, przez 24 lata (do 2014 r.) wójt gminy Chmielno.

Kosy (niem. Kossy lub Kossi, 1942 Kössen), ma³a kaszubska wioska, le¿y 3 km
na po³udniowy-zachód od Kartuz, dzisiaj czêœæ miasta, z którym ³¹czy j¹, niegdyœ
w¹ska i wyboista, dzisiaj wygodna asfaltowana droga. Pocz¹tki tej miejscowoœci
siêgaj¹ czasów ksi¹¿¹t gdañskich. Nale¿a³a ona wówczas do kasztelanii w Chmiel-
nie. Od czasów krzy¿ackich by³a w³asnoœci¹ klasztoru w ¯ukowie. Pod zaborem
pruskim (od 1773 r.), po rozwi¹zaniu klasztoru, ziemiê w wiosce otrzymali na
w³asnoœæ tamtejsi ch³opi czynszowi, jej dotychczasowi dzier¿awcy. W 1910 r.
mieszka³o w Kosach 18 Niemców i 430 Kaszubów5.

1 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdañsk 2002.
2 Dzieje Kartuz, t. I, red. nauk. Wac³aw Odyniec, Rajmund Kupper, Kartuzy 1998.
3 Ibidem.
4 T. Bolduan, op. cit.
5 W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpreußen in der Vergangenheit, Mar-

burg/Lahn 1965.
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Szymbark (niem. Schönberg) powsta³ w 1607 r., gdy starosta koœcierski, Deme-
trius von Weiher, osadzi³ tam grupê niemieckojêzycznych ewangelików z Pomorza
Zachodniego. Aby pozyskaæ dla siebie ziemiê orn¹, musieli oni najpierw wykar-
czowaæ las. W przywileju z 1611 r., jaki otrzyma³ od Weihera wójt Christian Ebel,
jest zapisane (w wolnym t³umaczeniu z jêzyka niemieckiego na polski): „Przede
wszystkim ¿yczê sobie, aby nie mieszka³ tutaj ¿aden szelma ani z³odziej, tylko
dobrzy i pobo¿ni niemieccy ludzie. Religiê mog¹ sobie sami wybraæ, a tak¿e po-
zwala siê im wybudowaæ koœció³, któremu ma byæ dane 1 ³an (16,5 ha) ziemi
i ogród dla pastora”6. W 1664 r. liczy³ Szymbark (nazywany w lustracji „niemie-
ck¹ wiosk¹ Schönberg”) 23 ³any (ca. 380 ha) i przynale¿a³ do starostwa w Koœcie-
rzynie. Pomimo tego, ¿e po 1920 r. wielu Niemców opuœci³o tereny powsta³ego
„polskiego korytarza”, jeszcze w 1939 r. mieszka³o w Szymbarku 1035 ewangeli-
ków i 996 katolików, co by³o na tym terenie szczególnym wyj¹tkiem7.

Reskowo (niem. Reschkau lub Röskau), pow. Kartuzy. Wed³ug Heidna8, wioska
ta istnia³a ju¿ w okresie panowania ksi¹¿¹t gdañskich. W XIV wieku, wraz z je-
ziorem, by³a w³asnoœci¹ koœcio³a w Chmielnie, a potem klasztoru w ¯ukowie.
Kataster z 1772 r. potwierdza obecnoœæ w Reskowie i przynale¿nym do niego
pustkowiu Lipowice (niem. Lippowitz lub Lippau) Mateya i Albrechta Roskow-
skich, ch³opów czynszowych (Zinsbauer). W 1910 r. wioskê zamieszkiwa³o 448
osób, w tym 430 Kaszubów i 18 Niemców. Obecnie (2015 r.) w³aœcicielami dwóch
gospodarstw rolnych w Reskowie s¹, spokrewnieni ze sob¹, Wac³aw Roszkowski
i Edward Roszkowski, obydwaj ojcowie kilkorga dzieci.

Rodzinne korzenie Albina Roszkowskiego/Röskau

Nazwisko Roszkowski (Roskowski) spotyka siê na terenie ca³ej Polski.
Emilian von ¯ernicki-Szeliga9 wymienia kilka polskich rodzin szlacheckich tego
nazwiska pieczêtuj¹cych siê herbami: Do³êga, Kos, £odzia, Nieczuja, Ogoñczyk,
Rola i Œwinka. Wed³ug oficjalnych danych (zasoby internetowe), w 2008 r. za-
mieszkiwa³o w Polsce 5645 osób o nazwisku Roszkowski. W podstawowych
wykazach szlachty kaszubsko-pomorskiej brak tego nazwiska. Czy kaszubscy
Roszkowscy przywêdrowali na Kaszuby z innych regionów Polski, czy te¿ s¹

6 Ibidem.
7 Dzieje Kartuz, t. II, red. nauk. Mieczys³aw Widernik, Kartuzy 2001.
8 W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpreußen in der Vergangenheit, Mar-

burg/Lahn 1965.
9 E. v. Zernicki-Szeliga, Der polnische Adel und die derselben hinzugetretenen andersländli-

chen Adelsfamilien, Hamburg 1900.
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miejscowego, pomorskiego rodowodu, wymaga³oby dalszych badañ genealogicz-
nych. Za gniazdo rodzinne omawianej tutaj rodziny Roszkowskich uwa¿ana jest
wioska Reskowo (niem. Reschkau lub Röskau) ko³o Kartuz.

Albin August Roszkowski ur. siê 4 kwietnia 1901 r. w Kartuzach. Jego rodzi-
cami byli August Roszkowski, ur. 8 wrzeœnia 1875 r. we wsi Kosy (niem. Kossy)
ko³o Kartuz oraz Helena z d. Kupper, ur. 25 wrzeœnia 1876 w Szymbarku (niem.
Schönberg), pow. Koœcierzyna, obydwoje katolicy.

Rodzina Kupperów przyby³a do Szymbarka dopiero w po³owie XIX wieku10.
Powodem by³o ma³¿eñstwo Jana Kuppera (1822–1898) z Ann¹ Lewandowsk¹
(1826–1899). Rodzice Anny, Andrzej i Marianna Lewandowscy byli w³aœcicielami
gospodarstwa o powierzchni ok. 70 ha, rozci¹gaj¹cego siê od Szymbarka i Krzesz-
nej a¿ do obecnej stacji kolejowej Wie¿yca i na znacznej przestrzeni granicz¹cego
z Jeziorem Ostrzyckim (niem. Ostritz See). Anna otrzyma³a w posagu œlubnym
po³owê posiad³oœci le¿¹c¹ wysoko ponad brzegiem jeziora. Miejsce to nazywano
„Niebem” (niem. „Himmel”). Rodzice Anny pozostali w dolnej czêœci gospodar-
stwa, po³o¿onej na dnie rozleg³ej doliny i nazywanej „Piek³em” (niem. „Hölle”).
Los chcia³, ¿e pañstwo Lewandowscy, wybieraj¹cy siê w³aœnie bryczk¹ na mszê
do koœcio³a, zginêli ra¿eni piorunem. Nale¿¹c¹ do nich resztê maj¹tku naby³ brat
Jana Kuppera – Szymon (1817–1909), ¿onaty z Mariann¹ Staroszczyk. Miejscowi
Kaszubi nazywali odt¹d Kupperów z „Nieba” – „niebiesczima”, a tych z „Piek³a”
– „pieczelnima”. PóŸniej okolicê nazwano „Kolanem”, ze wzglêdu na usytuowa-
nie w zgiêciu rynny Jeziora Ostrzyckiego. Wszystkie powy¿sze nazwy figuruj¹ na
mapach turystycznych okolicy. Anna i Jan Kupperowie mieli siedmioro dzieci.
Jeden z ich 5 synów, Teofil Antoni Kupper (1860–1931), o¿eni³ siê w 1893 r.
ze szlachciank¹, £ucj¹ von Wiecki. Zamieszkali na ojcowiŸnie w „Niebie”-Kola-
nie. Mieli 20 dzieci, z których wiek dzieciêcy prze¿y³o 14-cioro. Ich wnukiem jest
m.in. prof. zw. dr hab. Aleksander Szwichtenberg, syn Leokadii z d. Kupper, obecnie
kierownik Zak³adu Turystyki Politechniki Koszaliñskiej oraz szef Zak³adu Tury-
styki i Rekreacji Wy¿szej Szko³y Bankowej w Gdañsku, który spisa³ i wyda³ dru-
kiem historiê rodziny11. Prof. Szwichtenberg jest prekursorem geografii turyzmu
z planowaniem przestrzennym i ekonomiki turystyki w Polsce. Wyda³ drukiem
kilkanaœcie ksi¹¿ek oraz setki artyku³ów naukowych, nie tylko w Polsce. Wraz
z ¿on¹ Zofi¹ (dr nauk rolniczych) dochowali siê trojga udanych dzieci (Joanna,
Andrzej, Katarzyna), które tak¿e ukoñczy³y wy¿sze studia i mieszkaj¹ w Szczeci-
nie. Po wojnie w³aœcicielem „Nieba” – Kolana by³ Józef Kupper. Obecnie gospo-
daruje tam syn Józefa, Tadeusz Kupper, z ¿on¹ Genowef¹, synami Piotrem i Arka-
diuszem oraz córkami Karolin¹, Ann¹, Iwon¹ i Mari¹. Prowadz¹ oni stadninê koni
oraz wzorowe gospodarstwo agroturystyczne.

10 Aleksander Szwichtenberg: informacje osobiste, Szymbark, maj 2015 r.
11 A. Szwichtenberg, Genealogia kaszubskiego rodu Kuperów (Kupperów), Koszalin 2006.
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Z rodziny Wieckich pochodzi³a b³ogos³awiona Marta Anna Maria Wiecka
(1874–1904), córka ziemianina Marcelego von Wieckiego i Pauliny z d. Kam-
rowskiej, ur. w Nowym Wiecu, pow. Koœcierzyna, beatyfikowana we Lwowie,
24 maja 2008 r. By³a ona zakonnic¹ – wychowank¹ Zgromadzenia Sióstr Mi³o-
sierdzia w Krakowie. Pracuj¹c potem na Ukrainie, odznaczy³a siê wielk¹ pobo¿-
noœci¹ oraz nies³ychanym poœwiêceniem dla chorych. Nawet liczni ¯ydzi i Ukra-
iñcy czcili Martê, nazywaj¹c j¹ „matuszk¹” i „dobrodziejk¹”. Zmar³a m³odo na
tyfus. Pochowana zosta³a w Œniatynie na Bukowinie, niedaleko Ko³omyi i Czer-
niowców. Do grobu Marty Wieckiej zd¹¿aj¹ liczne pielgrzymki. Jej wstawiennic-
twu przypisuje siê wiele cudownych uzdrowieñ i ³ask szczególnych.

Wœród wielu ksiê¿y z rodziny Wieckich wyró¿niæ nale¿y mêczennika Ko-
œcio³a katolickiego, Bernharda von Wieckiego (1884–1940), wikarego i probosz-
cza w Gdañsku i na Kaszubach, zamordowanego 11 stycznia 1940 r. w obozie
koncentracyjnym Stutthof.

Matka Albina Roszkowskiego, Helena, by³a córk¹ Szymona Kuppera z „Pie-
k³a”, które, zwane dzisiaj „Kosza³kowem” (od nazwiska nowego w³aœciciela),
przylega do stromego i d³ugiego zbocza Wzgórz Szymbarskich, w obrêbie któ-
rych znajduje siê góra Wie¿yca (niem. Turmberg). Nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to
najwy¿szy szczyt (ponad 328 m n.p.m.) na ca³ym Ni¿u Europejskim od Pirene-
jów, a¿ po Ural. Znajduje siê tam najwiêkszy w pó³nocnej Polsce oœrodek spor-
tów zimowych z wyci¹gami narciarskim i stosownym zapleczem. M³odsza siostra
Heleny, Julianna Kupper (1879–1966), wysz³a w 1908 r. za m¹¿ za brata swojego
szwagra Augusta, Leona Roszkowskiego. Wed³ug prof. Szwichtenberga12 miesz-
kali oni po wojnie w Gdañsku-Wrzeszczu przy ulicy Jaœkowa Dolina, gdzie od-
wiedzali ich krewni.

Na prze³omie XIX i XX wieku Kaszuby by³y jednym z najbardziej zacofa-
nych gospodarczo ziem ówczesnych Niemiec. Wielu Kaszubów emigrowa³o „za
chlebem” do bogatszych regionów Rzeszy Niemieckiej lub do Ameryki. August
Roszkowski, zdolny i ambitny rzemieœlnik i kupiec, szuka³ swojego szczêœcia w
pobliskim Gdañsku, gdzie przy Hansaplatz 11 (dzisiaj nie istnieje) za³o¿y³ zak³ad
kamieniarski (Steinwerk). Jego nazwisko figuruje w ksiêdze adresowej Gdañska
z 1920 r.13 Zak³ad musia³ dobrze prosperowaæ, bo kilka lat póŸniej zosta³ on w³a-
œcicielem domu i fabryki (Kunststein Zementwaren und Fliesenfabrik A. Rosz-
kowski) przy Pommersche Chaussee 235/237, przemianowanej w 1939 r. na Adolf-
Hitler-Allee14, obecnie ul. Grunwaldzka w Gdañsku-Oliwie. August Roszkowski
posiada³ obywatelstwo Wolnego Miasta Gdañska, potem niemieckie. Zmiana jego
nazwiska rodowego na Röskau nast¹pi³a dopiero w grudniu 1939 r.

12 Aleksander Szwichtenberg: informacje osobiste, Szymbark, maj 2015 r.
13 Neues Adressbuch Danzig, 1920, I Teil.
14 Danziger Einwohnerbuch, 1942, II Teil.
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Pozosta³y w Kartuzach brat Au-
gusta, Leon Bernard Roszkowski,
mistrz piekarski, by³ uwa¿any za ma-
jêtnego cz³owieka. Poza piekarni¹ po-
siada³ jeszcze m³yn. Jak pisze Puz-
drowski15, zosta³ on w 1904 r. posia-
daczem pierwszego w Kartuzach
automobilu. W 1909 r. Leon Rosz-
kowski by³ sekretarzem, a w latach
1920–1939, przez trzy kadencje, star-
szym Cechu Samodzielnych Rze-
mieœlników w Kartuzach16. W pierw-
szych wyborach do polskiego Sejmi-
ku Powiatowego w Kartuzach, które
odby³y siê 28 listopada 1921 r., zosta³
jednym z 43 jego cz³onków. W wy-
borach samorz¹dowych do Rady
Miejskiej w Kartuzach w 1925 r.
wybrano go radnym. Nazwiska nie
zmienia³. W Gdañskiej Ksiêdze Ad-
resowej z 1942 r.17 jest wymieniony
Leon Roszkowski jako w³aœciciel
domu przy Jäschkentaler Weg 27a
w Gdañsku-Wrzeszczu (Danzig-
-Langfuhr). Po 1945 r. pozosta³
w Polsce. Pozbawiony majêtnoœci,
zajmowa³ po wojnie wraz z ¿on¹ ma³e mieszkanko w swoim by³ym domu przy
ul. Jaœkowa Dolina. Zmar³ 4 czerwca 1974 r. w Gdañsku-Wrzeszczu.

Albin Roszkowski/Röskau mia³ czworo rodzeñstwa: brata Emila (1913–1974),
dr praw i kupca w Gdañsku oraz 3 siostry: Annê (1899–1979), której m¹¿, Peter
Moersheim (1894–1945), by³ lekarzem dentyst¹ w Sopocie przy Seestrasse (obecnie
ul. Bohaterów Monte Casino), Helenê (1904–1981), ¿onê Ericha Kirchnera (1892–
–1982) oraz Irenê (1915–1999), ¿onê 1.v. Franza Lappe (zmar³ w 1945 r.) i 2.v.
Ericha Lappe (1919–2001).

15 E. Puzdrowski, Kartuzy serce Kaszub, 1993.
16 Przed laty na Kaszubach. Historia kartuskiego rzemieœlnictwa, „Express Kaszubski”, 23.02.

2007.
17 Danziger Einwohnerbuch, 1942, II Teil.

August Roszkowski (siedzi), z synem Albinem,
Gdañsk 1921.
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Losy Albina Roszkowskiego/Röskau do 1945 r.

Albin August Roszkowski nie w³ada³, w od-
ró¿nieniu od swoich rodziców, ani kaszubskim, ani
jêzykiem polskim. Niemieck¹ szko³ê podstawow¹
ukoñczy³ w Kartuzach18. Œwiadectwo maturalne
uzyska³ w Wejherowie (niem. Neustadt/Westpr.),
koñcz¹c tamtejsze Gimnazjum Humanistyczne.

Wiosn¹ 1919 r. rozpocz¹³ studia z filozofii
w Münster, by po roku przenieœæ siê do Innsbrucku,
gdzie w 1921 r. zaliczy³ Philosophicum. W latach
1921–1925 studiowa³ medycynê najpierw we Frei-
burgu, a potem w Monachium, gdzie 19 grudnia
1925 r. z³o¿y³ pañstwowy egzamin lekarski. W lu-
tym 1926 r. obroni³ pracê doktorsk¹ na Uniwersyte-
cie Monachijskim i 31 grudnia 1926 r.otrzyma³ nie-
mieckie prawo wykonywania zawodu (Approba-
tion). Po sta¿ach lekarskich w zakresie patologii, higieny, chorób wewnêtrznych,
chirurgii, ginekologii i po³o¿nictwa, w 1927 r., rozpocz¹³ dr Albin Roszkowski
szkolenie w Klinice Chorób Dzieciêcych Uniwersytetu w Monachium, prowa-
dzonej przez prof. Meinharda von Pfaundlera. W 1928 r. zosta³ starszym asysten-
tem (Oberarzt) Oddzia³u Pediatrii Szpitala Miejskiego w Gdañsku, którego szefem
mianowano w³aœnie prof. Alfreda Adama, przyby³ego z Hamburga. Przy jego Od-
dziale powsta³a wtedy Szko³a dla Pielêgniarek Dzieciêcych (Danziger Schule für
Säuglings- u. Kinderschwestern). Dr Albin Roszkowski zastêpowa³ prof. Adama
w prowadzeniu tej szko³y. Prof. Adam wykaza³ siê póŸniej niezwyk³¹ odwag¹
cywiln¹, odmawiaj¹c wst¹pienia do NSDAP, zapisania swojego syna do Hitler-
Jugend i wprowadzenia w ¿ycie nazistowskich ustaw dotycz¹cych sterylizacji
i eutanazji19. Zosta³ za to, w 1938 r., pozbawiony kierownictwa Kliniki Chorób
Dzieciêcych Akademii Medycznej (któr¹ prowadzi³ od 1935 r.) i poddany licz-
nym szykanom.

21 paŸdziernika 1929 r. odby³ siê w Sopocie cywilny œlub 28-letniego Albina
Roszkowskiego z 21-letni¹ Niemk¹, Hilde z d. Hess. Dziewiêæ dni póŸniej wziêli
oni w Bazylice œw. Miko³aja w Gdañsku œlub koœcielny. Celebrowa³ go ksi¹dz

18 Albin Röskau: W³asnorêczny ¿yciorys z dnia 20.11.1945 (w j. niemieckim) i inne dokumenty
osobiste. W posiadaniu rodziny Röskau/Stein, Kolonia.

19 Ch. Rexroth, Wachsam und wägend, mutig und hart, Prof. Dr. med. Alfred Adam (1888-
-1956), [w:] W. Rascher, R. Wittern-Sterzel, Geschichte der Universitätskinderklinik Erlan-
gen, s. 213-298; M.T.W. v. Grabowski, Ärzte und medizinische Versorgung in Danzig in den
Jahren 120-1945, „Westpreußen-Jahrbuch”, t. 62, 2012, s. 111-134.

 Dr. med. Albin Roszkowski,
Gdañsk, 1930 r.
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wikary, dr Karol Maria Splett (1898–1964), poŸniejszy biskup gdañski. Niespe³na
rok póŸniej urodzi³o siê im pierwsze dziecko, córka Brigitte. Hilde Röskau uro-
dzi³a siê w 1909 r. w Berlinie jako córka Georga Hessa (1881–1915), nauczyciela
i jego ¿ony Luzie z d. Schröder (1886–1967). Georg Hess pochodzi³ z miejscowo-
œci Krojanke (Krajenka, pow. Z³otów). Zgin¹³ œmierci¹ ¿o³nierza w czerwcu 1915
r., w okolicach Przemyœla. Luzie Hess pochodzi³a z Fischerbabke (Rybina) ko³o
Malborka i by³a ewangeliczk¹. Tej¿e matka,Wilhelmine z d. Dück (Dyck), by³a
menonitk¹ rodem z Schönsee (Jeziernik, gm. Ostaszewo, pow. Nowy Dwór Gdañ-
ski). Luzie Hess zamieszka³a po œmierci mê¿a wraz z 6-letni¹ wówczas córeczk¹
Hilde u swojej matki w Sopocie. Wychowan¹ tam Hilde ³¹czy³y potem z Sopotem
i Gdañskiem silne wiêzi emocjonalne.

W paŸdzierniku 1930 r. dr Albin Roszkowski uzyska³ tytu³ lekarza – specjali-
sty chorób dzieciêcych i otworzy³ w Gdañsku prywatn¹ praktykê pediatryczn¹, do
prowadzenia której wymagane by³o m.in. posiadanie obywatelstwa Wolnego Miasta
Gdañska oraz przynale¿noœæ do niemieckiego Hartmannbundu20. Jednoczeœnie
szkoli³ siê intensywnie zawodowo, m.in. odbywa³ kilkutygodniowe sta¿e w ró¿-
nych klinikach pediatrycznych Berlina. Pañstwo Hilde i Albin Roszkowscy za-
mieszkali pocz¹tkowo przy Holzmarkt 15 (obecnie Targ Drzewny), potem przy
Jopengasse 68 (obecnie ul. Piwna) oraz, od 1938 r., we w³asnym obszernym domu
w Gdañsku-Wrzeszczu (Danzig-Langfuhr) przy Schopenhauerweg 1 (obecnie
ul. M. Kopernika).

Poniewa¿ dr Albin Roszkowski w okresie WMG stanowczo odrzuca³ pro-
pozycje senatora do spraw zdrowotnych, prof. Ericha Großmanna, o wst¹pienie
do NSDAP, odsuniêto go od pracy w publicznym poradnictwie dla matki i dziecka
i Urzêdzie Zdrowia Publicznego (Amt für Volksgesundheit) oraz nêkano rygory-
stycznymi kontrolami podatkowymi i nadzorem przez gestapo. Pomimo tego, ¿e
dr Roszkowski nie w³ada³ jêzykiem polskim, a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej
nie zgadza³ siê na zniemczenie swojego „polskiego” nazwiska. Dopiero pod groŸb¹
wydalenia ca³ej rodziny do Generalnej Guberni, wyrazi³ na to zgodê. Zmiana naz-
wiska Roszkowski na Röskau, zosta³a zatwierdzona urzêdowo przez burmistrza
miasta Gdañska w dniu 30 grudnia 1939 r.

W trakcie II wojny œwiatowej dr Albin Röskau pe³ni³ kierownicze stanowi-
ska lekarskie w oddzia³ach chorób wewnêtrznych lazaretów marynarki wojennej.
Po zakoñczeniu wojny, przez krótki okres czasu, by³ lekarzem w obozie sowiec-
kim, z którego powo³ano go, na ¿yczenie polskiego komendanta Miasta Gdañska,
do pomocy w uruchomieniu, niezbêdnego dla mieszkañców, szpitala dzieciêcego.
Prawdopodobnie by³ to otwarty w kwietniu-maju 1945 r. Miejski Szpital Dzieciêcy

20 Z. Machaliñski, M.T.W. v. Grabowski, Izba Lekarska i inne organizacje lekarskie w Gdañsku
do 1945 r., „Studia Gdañskie”. Wizje i rzeczywistoœæ. Wyd. Gdañskiej Wy¿szej Szko³y Huma-
nistycznej, t. IX, 2012, s. 313-319.
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w Gdañsku-Siedlcach, przy ul. Kartuskiej 63, z dwoma oddzia³ami wewnêtrznymi,
pododdzia³em dla dzieci z gruŸlic¹ oraz oddzia³em chirurgicznym21. Do 1949/50
roku obs³ugiwa³y go katolickie siostry zakonne-franciszkanki Rodziny Maryi, wy-
kwalifikowane pielêgniarki.

Wiêkszoœæ gdañskich lekarzy, Niemców, zdo³a³a opuœciæ Gdañsk jeszcze przed
zdobyciem miasta przez Armiê Czerwon¹. Niektórzy pope³nili samobójstwo, kilku
zmar³o na tyfus w obozie Narwik lub zosta³o rozstrzelanych. Niewielka grupa
lekarzy (prof. Klose, prof. Nast, prof. Stahr i in.) pozosta³a œwiadomie w Gdañ-
sku, aby pe³niæ swój lekarski obowi¹zek22. W trakcie przekazywania przez Ro-
sjan obiektów Akademii Medycznej polskim w³adzom administracyjnym, w dniu
7 kwietnia 1945 r., przebywa³o tam jeszcze 630 osób niemieckiego personelu
medycznego, w tym 3 profesorów, 1 docent i 26 lekarzy. Na prze³omie sierpnia
i wrzeœnia 1945 r. praktykowali jeszcze w Gdañsku, z polskim pozwoleniem,
nastêpuj¹cy niemieccy lekarze: dr Ludwig Burkholder, dr Charlotte Grundmann,
dr Josef Korte, dr Jutta Loevens, dr Luzia Rixner, dr Ursula Rudolph, dr Erna
Schramm, dr Alois Swierzewski, dr Agnes Woelke, dr Otto Zilles, dr Leonard
Mangold23. Pewna liczba niemieckich lekarzy (w tym dr Albin Röskau) by³a za-
trudniona w gdañskich szpitalach. Pomimo wielkiego zapotrzebowania na opiekê
lekarsk¹, tylko z politycznych wzglêdów, wszyscy niemieccy lekarze musieli do
jesieni 1945 r. opuœciæ Gdañsk24.

Okres powojenny w Niemczech

W dniu 1 wrzeœnia 1945 r., w ramach specjalnego transportu dla Niemców,
wyjecha³ dr Albin Röskau wraz z rodzicami, ¿on¹, szeœciorgiem swoich dzieci
i innymi cz³onkami rodziny do Niemiec. Pocz¹tkowo pracowa³ w Berlinie. Z racji
swojego doœwiadczenia w leczeniu chorób zakaŸnych, zosta³ mianowany dyrek-
torem Szpitala Miejskiego am Knie w Berlinie-Charlottenburg oraz pe³ni³ funk-
cjê Ordynatora Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych Szpitala Westend (Abteilung Kur-
fürstendamm). Dodatkowo nadzorowa³ badania lekarskie repatriantów z terenów
wschodnich. Bra³ równie¿ udzia³ w reorganizacji Niemieckiego Czerwonego Krzy-
¿a. W 1946 r. zosta³ ordynatorem Szpitala Dzieciêcego w Weidenpesch (budynek
Pallenberg-Stiftung), czêœci miasta Kolonii (do 1952 r. nosz¹cej nazwê Merheim,
po lewej stronie Renu) oraz rozpocz¹³ prowadzenie prywatnej praktyki pedia-

21 Encyklopedia Gdañska, Gdañsk 2012.
22 M.T.W. v. Grabowski, Ärzte und medizinische Versorgung in Danzig in den Jahren 120-1945,

„Westpreußen-Jahrbuch”, t. 62, 2012, s. 111-134.
23 Z. Machaliñski, Geneza i pocz¹tki Akademii Medycznej w Gdañsku, t. I, Gdañsk 1998.
24 M.T.W. v. Grabowski, op. cit.; Z. Machaliñski, op. cit.
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trycznej. Z chwil¹ otwarcia w 1962 r. nowego budynku Szpitala Dzieciêcego przy
Amsterdamer Strasse w Kolonii, 61-letni wówczas dr Albin Röskau ust¹pi³
ze stanowiska ordynatora i poœwiêci³ siê tylko swojej praktyce prywatnej. Zmar³
5 paŸdziernika 1987 r. w St. Vinzenz-Hospital w Kolonii i zosta³ pochowany
na cmentarzu Nordfriedhof w Kolonii. Prze¿y³ 86 lat.

Cz³onkowstwo w organizacjach studenckich i zawodowych

Dr Albin Roszkowski/Röskau by³ cz³onkiem Katolickiego Zwi¹zku Studentów
„Saxonia” Münster oraz Katolickiego Niemieckiego Stowarzyszenia Studentów
„Baltia” Danzig.

Poza Izb¹ Lekarsk¹ (Reichsärztekammer) nie nale¿a³ do ¿adnych niemiec-
kich organizacji nazistowskich. Zosta³o to potwierdzone przez niemieckie Archi-
wum Federalne (Bundesarchiv) w Berlinie (pismo z dnia 22.06.2015 r.).

PUBLIKACJE NAUKOWE:

• Albin Roszkowski: Erbbiologische Erforschung zweier Fälle von Bullosis
mechanica dystrophica. Praca doktorska, Monachium 1926.

• H. Hentschel, A. Roszkowski: Erfahrungen mit bestrahlter Frischmilch als
Antirachitikum, [w:] Moderne Rachitisbekämfung. Wyd. Meinhard von Pfaun-
dler, Monachium, 1929. Dodatek specjalny: „Münchener Medizinische
Wochenschrift”, 34 (1929), s. 18-40.

• Albin Röskau: Das kriegsversehrte Kind, Jugendwohl, 1949, R. 30, s. 3-4,
U. Brandt: Flüchtlingskinder, Monachium.

Powojenne losy niektórych cz³onków rodziny dr. Albina Röskau

¯ona dr. Albina Röskau, Hilde Röskau (1909–1958) z zawodu asystentka
medyczno-techniczna (MTA), by³a od 1946 do 1956 r. cz³onkiem CDU, od 1947 r.
przewodnicz¹c¹ Ziomkostwa Danzig-Westpreußen-Posen, cz³onkiem Zarz¹du
i od 1952 r. cz³onkiem honorowym Zwi¹zku Gdañszczan (Bund der Danziger).
Od 1947 r. by³a cz³onkiem Zarz¹du Centralnego Zwi¹zku Wypêdzonych Niem-
ców (Vorstand des Zentralverbandes Vertriebener Deutscher) oraz cz³onkiem
Komisji Federalnej ds. Wypêdzonych (Vorstandsmitglied des Bundesvertriebene-
nausschusses) partii CDU. W kwietniu 1956 r. opuœci³a CDU i przesz³a do FDP.
Reprezentuj¹c tê ostatni¹ partiê, wchodzi³a w okresie od maja 1954 do lipca 1958
w sk³ad Landtagu Nordrhein-Westfalen. Zmar³a 18 lipca 1958 r. w Düsseldorfie,
w wieku zaledwie 49 lat (zasoby internetowe).
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Wszystkie dzieci z ma³¿eñstwa Albina i Hilde Röskau urodzi³y siê w Gdañsku:
Brigitte (1930–2004), asystentka medyczno-techniczna (MTA), ¿ona prof. dr. med.
Wolfganga Isselharda; Gabriele (1931–2013), nauczycielka, ¿ona dr. Wolfganga
Steina, prawnika; Martin (ur. 1934), grafik, ¿ona Gisela z d. Stürmer, nauczycielka
j. francuskiego; Christa (ur. 1936), nauczycielka, zamê¿na Hummes; Elisabeth
(ur. 1939), nauczycielka, ¿ona dr. Axela Helda, bibliotekarza, oraz Matthias (1943),
dr med., lekarz – pediatra, ¿ona Edelgard z d. Ebentreich, nauczycielka.

W zawodowe œlady swojego ojca, dr. Albina Röskau, poszed³ tylko jego naj-
m³odszy syn, dr med. Matthias Röskau. Po studiach medycznych w Kolonii i spe-
cjalizacji w zakresie pediatrii uda³ siê on w 1970 r. wraz ze swoim pediatrycznym
mentorem, prof. Bachmannem, do Münster. Od 1974 r. przez ponad 30 lat prowa-
dzi³ w tym mieœcie prywatn¹ praktykê pediatryczn¹. Od kilku lat jest emerytem
i prowadzi wyk³ady w szkole dla fizjo- i ergoterapeutów. Po wojnie jako pierwszy
z rodzeñstwa szuka³ kontaktów z Gdañskiem. W 1965 r. wraz z grup¹ studentów
niemieckich odwiedzi³ Gdañsk, Malbork i Warszawê. W 1994 r. przyby³ ponow-
nie do Gdañska, tym razem wraz z ¿on¹, której chcia³ pokazaæ swój by³y dom
rodzinny. W miejscu, gdzie przyszed³ na œwiat, poznali obecnych w³aœcicieli tego
domu, polskie ma³¿eñstwo lekarskie, dr dr med. Wies³awê (psychiatra) i Piotra
(kardiolog) Œwiców, dzieci uchodŸców (tak¿e lekarzy) z by³ych polskich tere-
nów wschodnich. Tak narodzi³a siê pomiêdzy nimi g³êboka przyjaŸñ, trwaj¹ca do
dzisiaj25.

Wolfgang Kirchner, ur. w 1935 r. w Gdañsku, syn Heleny Kirchner z d. Rosz-
kowskiej, siostry Albina, jest znanym niemieckim autorem ksi¹¿ek i scenariuszy
filmowych, dokumentalnych filmów telewizyjnych, t³umaczem sztuk teatralnych
z francuskiego na niemiecki, docentem w Bawarskiej Akademii Telewizji.

W swojej autobiograficznej ksi¹¿ce Wenn alles in Scherben fällt 26 opisuje
Kirchner, z perspektywy 10-latka, dramatyczne prze¿ycia z Gdañska w okresie od
marca do wrzeœnia 1945 r. Ksi¹¿ka jest rodzajem ho³du z³o¿onego jego o 3 lata
starszemu bratu Diti (Dietrich), który dokonywa³ cudów, aby zdobyæ ¿ywnoœæ dla
swojej licznej, g³oduj¹cej rodziny oraz kaszubskim krewnym na wsi, którzy
w krytycznych momentach ratowali ich przed zag³ad¹.

Dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie, jest najstarsz¹ wnuczk¹ Albina Röskau (córk¹ jego syna Martina Röskau
i Giseli z d. Stürmer). Urodzi³a siê w 1959 r. w Bochum. Od 6 roku ¿ycia wycho-
wywa³a siê w Bawarii. Szko³ê podstawow¹ i œredni¹ ukoñczy³a w Monachium.
Tam te¿ odby³a studia uniwersyteckie (historia Europy wschodniej i po³udniowej,
slawistyka i baltologia), zakoñczone w 1986 r. uzyskaniem tytu³em magistra.

25 Matthias Röskau: informacje osobiste z Münster (mail i tel.), 2011-2015 r.
26 W. Kirchner, Wenn alles in Scherben fällt, [w:] Notzeit. Erinnerungen an eine bedrohte Kin-

dheit zwischen Krieg und Frieden, Berlin 2015.
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W tym¿e 1986 r. poœlubi³a Polaka, historyka na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie, prof. dr hab. Jana Rydla, potomka rodziny niezmiernie zas³u¿onej dla
polskiej nauki i kultury, Krakowa i UJ. Jego pradziadek, Lucjan Rydel, wybitny
poeta i pisarz okresu M³odej Polski, by³ pierwowzorem Pana M³odego w Weselu,
s³ynnym dramacie polityczno-narodowym Stanis³awa Wyspiañskiego.

Pracê doktorsk¹ obroni³a Isabel Röskau-Rydel w 1992 r. na Uniwersytecie
Ludwika-Maksymiliana w Monachium. W latach 1992 do 1997 pracowa³a w Kon-
sulacie Generalnym RFN w Krakowie. Od 1998 r. powróci³a do pracy naukowej.
Habilitowa³a siê w 2002. W latach 2001–2005 pañstwo Rydlowie wraz z córk¹
Magdalen¹ przebywali w Berlinie, gdzie prof. Rydel kierowa³ Oddzia³em Kultury
i Nauki Ambasady Republiki Polskiej. Od 2005 r. jest prof. Isabel Röskau-Rydel
pracownikiem naukowym w Instytucie Neofilologii – Filologia Germañska. Obec-
nie pe³ni funkcjê zastêpcy dyrektora tego Instytutu. Jest równie¿ cz³onkiem Pra-
cowni Historii i Kultury Etnicznej Mniejszoœci Narodowych Instytutu Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Tematami jej zaintereso-
wañ badawczych s¹ przede wszystkim: dzieje i kultura Austrii i Niemiec w XIX
i XX wieku; stosunki polsko-austryjackie, ze szczególnym uwzglêdnieniem hi-
storii spo³ecznej by³ej Galicji; historia rodzin niemieckich w Europie Wschod-
niej; dzieje Polski i Ukrainy.

Prof. Röskau-Rydel jest m.in. prezesem Centrum Polsko-Niemieckiego w Kra-
kowie, wiceprezesem Komisji ds. Historii Niemców w Polsce, wspó³wydawc¹
„Inter finitimos” – rocznika ds. historii stosunków niemiecko-polskich oraz serii
wydawniczej Komisji ds. Historii Niemców w Polsce, „Polono-Germanica”.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieæ o córce pañstwa Isabel i Jana Ry-
dlów, 25-letniej Magdalenie Rydel. Prawnuczka dr Albina Röskau i pra-prawnuczka
Lucjana Rydla, bohatera Wesela St. Wyspiañskiego, jest absolwentk¹ anglistyki
i amerykanistyki na Uniwersytecie Jagielloñskim i praktykantk¹ w Konsulacie
Generalnym RP w Monachium. Wiosn¹ 2015 r. przebywa³a na stypendium nie-
mieckiego Bundestagu w Berlinie. Interesuje siê zarówno prac¹ w dyplomacji,
jak i polityk¹. Jak¹ drogê zawodow¹ wybierze, poka¿e przysz³oœæ.

Dr Albin Roszkowski/Röskau we wspomnieniach rodziny

Siostrzeniec dr. Albina Röskau, Wolfgang Kirchner27, wspomina go jako pe³-
nego oddania swoim pacjentom lekarza-pediatrê, który w okresie wojny, nie zwa¿a-
j¹c na porê dnia i nocy, spieszy³ z pomoc¹ chorym dzieciom. Tu¿ po zakoñczeniu
wojny, w najbardziej dla gdañskich Niemców krytycznym okresie, szed³ codziennie
piechot¹ ze swojego szpitala w Gdañsku-Siedlcach (Danzig-Schidlitz) do rodziny

27 Wolfgang Kirchner: informacje osobiste z Berlina (mail), maj/czerwiec 2015 r.
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mieszkaj¹cej w Sopocie. Po drodze wstêpowa³ do Kirchnerów we Wrzeszczu,
których dzieciom aplikowa³ zastrzyki ratuj¹ce ¿ycie. Dziêki niemu móg³ 10-letni
wówczas Wolfgang, przez pewien okres czasu, odbieraæ ze szpitala, raz w ty-
godniu, jeden litr mleka dla swojego m³odszego rodzeñstwa. Pokonuj¹c piechot¹
i w upale wielokilometrowy odcinek drogi, musia³ bardzo uwa¿aæ, aby nie uroniæ
ani kropli tego bezcennego wówczas p³ynu. Chocia¿ drêczy³o go pragnienie i g³ód,
by³ zbyt odpowiedzialny, aby napiæ siê mleka samemu.

Podsumowanie

Œledz¹c losy Roszkowskich/Röskau, Kupperów i wielu innych kaszubskich
rodzin zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, zadziwia fenomen, jak szybko
z szeregów prostej, wiejskiej ludnoœci wyros³y i wyrastaj¹ nadal nowe pokolenia
œwietnych lekarzy, prawników, artystów, naukowców, profesorów wy¿szych uczel-
ni, w³aœcicieli du¿ych przedsiêbiorstw itd. Z braku miejsca nie sposób ich tutaj,
niestety, wszystkich wymieniæ.

Kaszubi byli od wieków przede wszystkim rolnikami i rybakami, potem czê-
sto rzemieœlnikami. Ich ukochana, piêkna, ale piaszczysta, ja³owa ziemia rodzi³a
wiêcej kamieni ni¿ zbo¿a. Maj¹c zazwyczaj liczne potomstwo, musieli bardzo
ciê¿ko pracowaæ, aby przetrwaæ. Nauczy³o ich to poszanowania pracy, oszczêd-
nego ¿ycia, wytrwa³oœci i uporu. Pocieszenia szukali w religii, która zawsze od-
grywa³a du¿¹ rolê w ¿yciu Kaszubów. Maj¹c mo¿liwoœci i œrodki do kszta³cenia
siê, wykazali, jak wielki tkwi w nich potencja³ intelektualny. Nie szukaj¹c daleko,
„pó³kaszub¹” by³ pisarz – noblista rodem z Gdañska, Günter Grass.

Prof. dr Gerard Labuda (1916–2010), Kaszuba z Nowej Huty ko³o Kartuz,
by³ najwybitniejszym polskim historykiem œredniowiecza powszechnego i sto-
sunków polsko-niemieckich28. Zaczynaj¹c szko³ê podstawow¹, pisa³ ju¿ i czyta³
biegle po polsku i po niemiecku.W jednym roku awansowa³ o trzy szkolne klasy
wy¿ej. By³, podobnie jak Albin Roszkowski, absolwentem Gimnazjum Humani-
stycznego w Wejherowie. W wieku doros³ym zna³ biegle kilkanaœcie jêzyków.
Jego 4 synowie zostali profesorami w Polsce, USA, Niemczech i Kanadzie.
Kaszubskie korzenie ma by³y premier polskiego rz¹du, a obecny przewodnicz¹cy
Rady Europy, historyk, Donald Tusk (ur. 1957 w Gdañsku). Listê wybitnych oso-
bistoœci rodem z Kaszub mo¿na by mno¿yæ, a ich liczba stale roœnie.

Wdziêczni za uwolnienie ich z poddañstwa, kaszubscy ch³opi byli pocz¹tko-
wo bardzo pozytywnie nastawieni do króla i rz¹du pruskiego. Doceniali przepro-
wadzane reformy, melioracjê gruntów, rozbudowê miast i dróg oraz stopniow¹

28 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdañsk 2002.
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poprawê ich bytu. Chêtnie zostawali Niemcami29. Dopiero bezwzglêdna polityka
germanizacyjna kanclerza Bismarcka, przeœladowanie duchowieñstwa katolickiego
oraz b³êdna polityka Niemieckiego Zwi¹zku Marchii Wschodniej (Ostmarken-
verein) obudzi³y w nich kaszubsko-polsk¹ œwiadomoœæ narodow¹ oraz spowodo-
wa³o silny opór wzglêdem prusko-niemieckiej administracji. Trwa³ on do 1945 r.,
gdy wielu Kaszubów, nawet tych o bezsprzecznie niemieckich „korzeniach ro-
dzinnych”, uparcie wzbrania³o siê z podpisaniem niemieckiej listy narodowoœcio-
wej – DVL.

Z drugiej strony wy¿sza niemiecka kultura duchowa i materialna, wychowa-
nie szlachty kaszubskiej w szko³ach kadetów, s³u¿ba w armii pruskiej, u mniej
licznych studia na niemieckich uniwersytetach i wiêksza szansa na zrobienie za-
wodowej, naukowej lub urzêdniczej kariery sprzyja³y germanizacji. Nie jest te¿
tajemnic¹, ¿e w przesz³oœci s³owo „Kaszuba” mia³o zarówno w Niemczech, jak
i wœród Polaków, niezbyt pochlebne znaczenie. Powodem tego by³y m.in. ogólnie
niski stopieñ wykszta³cenia, ubóstwo, prymitywna kultura materialna wsi kaszub-
skich, g³êboka wiara w przes¹dy i zabobony, s³aboœæ do gorza³ki, bezkrytyczne
pos³uszeñstwo Koœcio³owi katolickiemu30. Osoby które „dorobi³y siê” lub zdoby³y
wy¿sze wykszta³cenie, z regu³y unika³y powy¿szego samookreœlenia. Dzisiaj bycie
Kaszub¹ jest dla wiêkszoœci powodem do dumy.

Dziêki temu, ¿e August Roszkowski by³ dobrze sytuowany i sk³ania³ siê do
niemieckoœci, jego dzieci mog³y kszta³ciæ siê na niemieckich uniwersytetach i wszy-
stkie zawar³y zwi¹zki ma³¿eñskie z niemieckimi partnerami. Jego syn Albin, bê-
d¹c lekarzem i mê¿em Niemki, obraca³ siê g³ównie w krêgach niemieckich. Tego¿
dzieci i wnuki nie mia³y ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci co do swojej niemieckiej to¿-
samoœci narodowej. W powojennej RFN znaleŸli oni godne miejsce w szeregach
niemieckiej elity intelektualnej i zawodowej.

29 I. Gulgowski, O nieznanym ludzie w Niemczech/Von einem unbekannten Volke in Deutsch-
land, t³um. Magdalena Darska-£ogin, red. naukowa Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2012.

30 Ibidem.
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Micha³ T.W. v. Grabowski, Isabel Röskau-Rydel

Dr. med. Albin Roszkowski/Röskau (1901–1987),
bekannter Danziger Kinderarzt und seine kaschubisch-deutschen

familiären Verbindungen

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit wird die Biographie des bekannten Kinderarztes, Dr.  Albin Roszkowski/
Röskau in Karthaus gebürtig, der 1928–1945 in Danzig tätig war, dargestellt. Es werden
seine kaschubischen „familiären Wurzeln” und die Umstände der Germanisierung eines
Teils der Familie besprochen. Das Schicksal von Dr. Roszkowski/Röskau und seiner
Familie unmittelbar nach dem Krieg und später (nach der Vertreibung) in Deutschland
wird geschildert. Am Beispiel von deren beruflichen und wissenschaftlichen Karrieren
in der BRD wird auf das große Potenzial, das im kaschubischen Volk schlummert, hinge-
wiesen, was auch für die vielen Verwandten von Albin Roszkowski/Röskau, die in Polen
geblieben sind, gilt.

Schlüsselworte: Geschichte der Medizin in Danzig, Danziger Kinderärzte bis 1945,
kaschubische Schicksale.



83    DR MED. ALBIN ROSZKOWSKI/RÖSKAU (1901–1987), ZNANY GDAÑSKI...

Bogus³aw Breza
Reda-Gdañsk

Polacy i Niemcy w ¿yciu codziennym
na terenie wspó³czesnego

Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego
w okresie miêdzywojennym

Niniejszy artyku³ nie zmierza do wyczerpania ujêtej w tytule problematyki,
stanowi natomiast próbê zasygnalizowania, jak jest ona ró¿norodna i niejedno-
znaczna. Stale mo¿na patrzeæ na ni¹ z innej perspektywy, odmiennie prezentowaæ
wnioski, wynikaj¹ce z analizy wykorzystanego materia³u Ÿród³owego oraz lektury
poszczególnych opracowañ1.

Miasta wchodz¹ce w sk³ad dzisiejszego Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego,
tj. Wejherowo, Rumia i Reda, w okresie miêdzywojennym mia³y odmienny cha-
rakter. Tylko jedno z nich, Wejherowo, by³o formalnie uznane i funkcjonowa³o na
prawach miejskich. Dwa pozosta³e by³y wsiami, które na skutek wzmo¿onego
osadnictwa, bêd¹cego przede wszystkim wynikiem budowy portu i miasta w Gdyni,
szybko zwiêksza³y liczbê mieszkañców i powiêksza³y siê terytorialnie, przekszta³-
ca³y siê w miasta, co w pe³ni nast¹pi³o po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Zarówno
w przypadku Rumi, jak i Redy w czêœci odbywa³o to siê kosztem s¹siednich miej-
scowoœci, które stawa³y siê ich wspó³czesnymi dzielnicami. W odniesieniu do tej
pierwszej by³o to przede wszystkim Zagórze i Bia³a Rzeka, drugiej Ciechocino
i Pieleszewo. Z tych samych przyczyn i w podobny sposób w okresie miêdzywojen-
nym poddany zosta³ rozwój Wejherowa, w sk³ad którego miêdzy innymi wesz³y
osady Nanice i Œmiechowo. Tak wiêc te miasta w miêdzywojniu ³¹czy³o nie tylko
bezpoœrednie s¹siedztwo, ale równie¿ znaczne podobieñstwa w zachodz¹cych
w nich procesach gospodarczych, a tak¿e w znacznej czêœci w wzajemnych kon-
taktach spo³ecznoœci polskiej i niemieckiej w ¿yciu codziennym2.

1 Wœród bardziej ogólnych opracowañ zwi¹zanych z prezentowan¹ tematyk¹ w pierwszej ko-
lejnoœci mo¿na wymieniæ cenne monografie P. Hausera, Mniejszoœæ niemiecka na Pomorzu
w okresie miêdzywojennym, Poznañ 1998 i M. Sta¿ewskiego, Exodus. Migracja ludnoœci
niemieckiej z Pomorza do Rzeszy po I wojnie œwiatowej, Gdañsk 1998, gdzie sporo nawi¹zañ
tak¿e do obszaru objêtego niniejszym artyku³em.

2 Szerzej o historii tych miast zob. Historia Wejherowa, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo
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Charakterystycznym rysem miêdzywojennej historii omawianego obszaru by³a
koegzystencja na nim spo³ecznoœci polskiej i niemieckiej, co zarówno wówczas,
jak i obecnie, wywo³ywa³o ró¿ne emocje, oceny i spory. Miêdzy innymi do tej
pory niemo¿liwe jest ustalenie dok³adnej liczby Polaków i Niemców, ¿yj¹cych na
tym terenie, a tak¿e jak zmienia³a siê ona w poszczególnych latach. Kryteria urzê-
dowych, narodowoœciowych spisów siê zmienia³y, organizuj¹ce je polskie i nie-
mieckie w³adze przeprowadza³y je w taki sposób, by zwiêkszyæ w nich iloœæ Niem-
ców b¹dŸ Polaków. Pod tym ostatnim wzglêdem za symptomatyczne mo¿na uznaæ
wyodrêbnienie w ostatnich, zaborczych niemieckich spisach obok Polaków tak¿e
Kaszubów, których z kolei II Rzeczypospolita a priori uzna³a za Polaków. Do tego
nale¿y dodaæ zmiennoœæ postaw narodowych osób spisywanych, niekiedy koniunk-
turalnoœæ ich oœwiadczeñ etnicznych. Dlatego przedstawiaj¹c dane liczbowe, warto
wiêksz¹ wagê przywi¹zywaæ nie tyle do poszczególnych cyfr, ile do wynikaj¹-
cych z nich szerszych procesów dziejowych. W tym celu mo¿na podaæ, wykorzy-
stuj¹c oficjalne wyniki spisów powszechnych, i¿ w 1910 r. na terenie obecnego
Wejherowa mieszka³o 7225 Niemców i 3287 Polaków, w 1921 r. by³o ich odpo-
wiednio 1860 i 7290, a w 1931 r. 1370 i 11 986. W Rumi w 1910 r. by³o 1068
Niemców i 866 Polaków, w 1921 r. 382 i 1671, a w 1931 r. 224 i 4671. W Redzie
w 1910 r. by³o 911 Niemców i 452 Polaków, w 1921 r. 86 i 1415 oraz w 1931 r. 84
i 25593.

Oczywistym wnioskiem nasuwaj¹cym siê przy analizie wyników spisów lud-
noœci w przeci¹gu dwudziestu jeden lat na obszarze dzisiejszego Ma³ego Trój-
miasta Kaszubskiego, jest spostrze¿enie, ¿e zmiana pañstwowoœci niemieckiej na
polsk¹, spowodowa³a odwrócenie stosunków narodowoœciowych. Przed 1920 r.
Polacy (liczeni wspólnie z Kaszubami) byli w mniejszoœci, po tej dacie stali
siê wiêkszoœci¹ i proces ten pog³êbia³ siê w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej.
Ówczeœni mieszkañcy omawianego terenu mieli œwiadomoœæ znaczenia dla nich
osobiœcie i ca³ej spo³ecznoœci powrotu Pomorza do Polski i dzieñ wkroczenia do
ich miejscowoœci polskiego wojska (i opuszczenia jej przez niemieckich ¿o³nierzy),
10 lutego 1920 r., dok³adnie pamiêtali. Opowiadali przebieg tego wydarzenia jesz-
cze kilkadziesi¹t lat póŸniej, gdy autor niniejszego artyku³u zbiera³ wœród nich
relacje na ten temat. W szczególnoœci wspominano, jak wtedy siê zachowa³y

1998, Historia Redy, pod red. J. Tredera, Wejherowo 2006 i Historia Rumi, pod red. B. Œli-
wiñskiego, t. I i II, Gdynia 2012-2014.

3 Wyliczenia oparto na Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marien-
werder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom
1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Qullen, bearb. Königlich Preussischen Statisti-
schen Landesamte. Heft II. Regierungsbezirk Danzig, Berlin 1912, s. 36-40, Statystyka Polski.
t. 25: Pierwszy powszechny spis Rzeczpospolitej Polskiej z 30. 09. 1921 r. Mieszkania. Lud-
noœæ. Stosunki zawodowe. Województwo Pomorskie, Warszawa 1927, s. 66-70, Archiwum
Pañstwowe w Bydgoszczy (dalej AP Bdy), Urz¹d Wojewódzki Pomorski w Toruniu, t. 5149,
s. 233-238 (arkusze spisowe z 1931 r.).
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poszczególne osoby, wykazywa³y siê polsk¹ b¹dŸ niemieck¹ postaw¹ narodow¹.
Tradycja rodzinna przechowa³a, ¿e w okresie miêdzywojennym siostrom Annie,
Kazimierze i Stanis³awie Panek z Wejherowa miejscowi Niemcy wypominali, ¿e
w trakcie powitania polskich oddzia³ów wrêcza³y kwiaty i recytowa³y wierszyki.
Mia³o to przyczyniæ siê do zamordowania dwóch ostatnich z nich przez nazistów
jesieni¹ 1939 r. w Lesie Piaœnickim, a pierwsza z nich uniknê³a tego losu tylko
dlatego, ¿e nie by³o jej wówczas w Wejherowie. Witaj¹cym wtedy by³ (i wyg³a-
szaj¹cym p³omienne przemówienia) tak¿e wejherowski kupiec, Jan Suchecki. Jemu
z kolei mocno przypomina³a to zachowanie patriotycznie nastawiona czêœæ polskiej
spo³ecznoœci, bo nied³ugo póŸniej zmieni³ on to¿samoœæ narodow¹ i sta³ siê jed-
nym z najaktywniejszych Niemców w przedwojennym Wejherowie, kilkakrotnie
aresztowanym za swoj¹ antypolsk¹ postawê. Dzia³a³ w taki sposób, jak w 1938 r.
poinformowa³a swoich czytelników „Klëka”, gdy¿ polskie w³adze nie powo³a³y
go na stanowisko burmistrza b¹dŸ nadleœniczego. Dobrze to obrazuje, ¿e trudna
do precyzyjnego okreœlenia liczba osób podejmowa³a osobist¹ decyzjê o zaanga-
¿owaniu po jednej lub drugiej stronie narodowego konfliktu nie pod wp³ywem
obiektywnych, podrêcznikowych czynników, ale na skutek aktualnej, w³asnej sy-
tuacji w ¿yciu codziennym, w tym ura¿onej ambicji4.

Na marginesie warto wspomnieæ, ¿e dzieñ 10 lutego 1920 r. by³ te¿ pocz¹t-
kiem innego – mniej znanego – procesu, wielorakich powi¹zañ Polaków z zaboru
austriackiego i rosyjskiego, przyby³ych w tej dacie i póŸniej do miejscowoœci
dzisiejszego Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego (i innych regionów Pomorza)
z Niemcami. Symbolizowaæ to mog¹ losy Stanis³awa Tapera, który jako lekarz
wojskowy przyjecha³ do Wejherowa z armi¹ gen. J. Hallera, a ju¿ 20 lipca 1920 r.
o¿eni³ siê z Ann¹ Pokora, córk¹ nie¿yj¹cego wówczas tutejszego w³aœciciela fabry-
ki cygar i dzia³acza polskiego ruchu narodowego z okresu zaboru, Paw³a Pokory.
Czêœæ jej najbli¿szej rodziny, miêdzy innymi ze wzglêdu na wprowadzony w Pol-
sce monopol tytoniowy, wyprowadzi³a siê do Wolnego Miasta Gdañska oraz Nie-
miec, ulegaj¹c stopniowej germanizacji i jednoczeœnie stale utrzymuj¹c kontakt
z pozostaj¹cymi w Polsce bliskimi. Kiedy interweniowa³a na ich rzecz jesieni¹
1939 r., bo wejherowscy Taperowie uznani zostali przez ówczesn¹ w³adzê za pol-
skich patriotów, u hitlerowskich oficjeli wywo³ali konsternacjê. Takich przyk³a-
dów mo¿na mno¿yæ. Najprawdopodobniej najbardziej znanym ma³¿eñstwem mie-
szanym na opisywanym obszarze by³ zwi¹zek przyby³ego do Wejherowa z Galicji
Wschodniej, bardzo docenianego miejskiego architekta, Stanis³awa Œwi¹tkiewi-
cza z Hildegard¹ Lubitz, córk¹ niemieckiego ewangelika, bêd¹cego nadleœniczym

4 Jak to jest Ÿle, kiedy kura nie wie, gdzie ma zjeœæ jajko, „Klëka”, 1938, nr 4, relacje ze zbiorów
autora, w tym Z. Ostrowskiej (córki Anny z d. Panek) i B. Dziêcielskiego z Wejherowa,
P. Bacha z Rumi, K. Guzik z Redy i inne. W ten nurt wpisuje siê te¿ informacja J. Sêdzickiej
z Gdañska, ¿e kilkanaœcie lat po wojnie syn J. Sucheckiego, Hubert, opowiada³, ¿e w 1920 r.
„siedzia³ na kolanach gen. Hallera”.
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w prywatnych dobrach hrabiego H. Keyserlingka. Oczywiœcie by³y to nie tylko
powi¹zania rodzinne. Nawet Karol Biliñski, równie¿ wywodz¹cy siê z Galicji
Wschodniej, przejœciowo pe³ni¹cy funkcjê burmistrza Wejherowa, w przekroju
ca³ego dwudziestolecia najmocniej krytykuj¹cy miejscow¹, zasiedzia³¹ polsk¹
spo³ecznoœæ za proniemieckoœæ, by³ wed³ug policji w za¿y³ych relacjach z Oska-
rem Wendlerem, jednym z aktywniejszych miêdzywojennych Niemców, podej-
rzanych tak¿e o antypolsk¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Obecnie trudno w pe³ni
wyjaœniæ wszystkie te powi¹zania, ale trzeba o nich pamiêtaæ, mówi¹c o wspó³¿y-
ciu Polaków i Niemców na analizowanym terenie5.

U osób ¿yj¹cych na pocz¹tku lat dwudziestych ubieg³ego wieku wytyczone
granice, na skutek postanowieñ Traktatu Wersalskiego, wywo³a³y wstrz¹s, z które-
go d³ugo nie mog³y siê wyzwoliæ. Przeciê³y one bowiem dotychczas sprawnie
funkcjonuj¹ce, ró¿norodnie powi¹zane, obszary. Niemcy, którzy mieli siê znaleŸæ
w odrestaurowanym pañstwie polskim, zastanawiali siê, czy nie przeprowadziæ
siê za blisk¹ granicê, do weimarskich Niemiec. Polacy, którzy pozostali w ich
granicach, w czêœci podjêli starania, by znaleŸæ siê w Polsce. Do wszystkich miej-
scowoœci Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego przyby³o w pocz¹tkach ponownego
przy³¹czenia Pomorza do Polski po kilku takich Polaków z rodzinami. Pozyskali
oni tutaj gospodarstwa, zak³ady us³ugowe, rzemieœlnicze i inne miejsca pracy na
zasadzie wymiany z Niemcami, którzy im je oddali w zamian mienia pozostawio-
nego przez nich tu¿ za ówczesn¹ granic¹ Polski. Jak wygl¹da³y negocjacje w tych
sprawach, dobrze oddaje to opis przeniesienia siê do Redy rodziny Heblów: „Jeden
z urzêdników poradzi³ mu jednak [Antoniemu Heblowi z Wussow/Osowa Lêbor-
skiego], ¿eby spróbowa³ siê dogadaæ z Niemcem, który by³ zawiadowc¹ stacji
w Redzie. Dziadek kupi³ litr wódki i pojecha³ do Redy. W wyniku tej „rozmowy”
niemiecki kolejarz przeniós³ siê do Wussow, a Antoni Hebel z ca³¹ rodzin¹ wyl¹-
dowa³ w Redzie”6.

Wiêkszoœæ mieszkañców przygranicznych miejscowoœci posiada³a w latach
dwudziestych ubieg³ego wieku sta³e przepustki uprawniaj¹ce do przekraczania
granicy, celem korzystania z instytucji, które pozosta³y po drugiej jej stronie. By³y
to przede wszystkim koœcio³y parafialne (katolickie i ewangelickie), gabinety lekar-
skie i akuszerek, mleczarnie, a nawet sklepy. Jednak nagminnie wykorzystywano
te przepustki w tak¿e w innych celach, w tym dla odwiedzin krewnych, by³ych
s¹siadów, zrobienia dodatkowych zakupów itp. Zarówno polskie, jak i niemieckie
w³adze temu przeciwdzia³a³y, na przyk³ad odbieraj¹c w 1922 r. przepustki trzem,

5 R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Wejherowo, b. d. w., s. 35, 424 i 427 (biogramy K. Biliñ-
skiego, S. Œwi¹tkiewicza i S. Tapera), AP Bdy, Urz¹d..., t. 3088, s. 64 (opinia o K. Biliñskim)
oraz zbiór ró¿nych dokumentów, informacji, relacji cz³onków rodziny Pokorów i Taperów
(zbiory autora).

6 T. Hebel, Ród Heblów, [w:] Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin
pomorskich, red. J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2006, s. 71.
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prawdopodobnie polskim, mieszkañcom Wierzchucina, którzy zamiast udaæ siê
do koœcio³a w ¯arnowcu, przybyli do Wejherowa, chc¹c zobaczyæ Prezydenta
Polski, Stanis³awa Wojciechowskiego, który by³ tam z oficjaln¹ wizyt¹. Szczegól-
nie dowódcy wojskowi obawiali siê, ¿e ten ma³y ruch graniczny u³atwi przeciw-
nikowi penetracjê wywiadowcz¹ i stopniowo – g³ównie po stronie niemieckiej –
tworzono nowe instytucje, zmieniano funkcjonowanie starych tak, by mo¿na by³o
wszystkie potrzeby realizowaæ po jednej stronie granicy. Nie zmieni³o to jednak
podejœcia mieszkañców pogranicza, tak¿e interesuj¹cego nas terenu, ich inwencji
w zakresie mo¿liwoœci w miarê swobodnego przekraczania granicy, w czêœci tak¿e
„zielonej”. W tych d¹¿eniach u³atwione zadanie mieli miejscowi Niemcy, bo ich
rodacy zza miêdzy, s³u¿yli im znaczn¹ pomoc¹. Na trasie takich podró¿y by³y te¿
Wejherowo, Rumia i Reda. Warto tutaj przytoczyæ d³u¿szy, ale œwietnie oddaj¹cy
ówczesne realia, fragment wspomnieñ niemieckiego ziemianina z nieodleg³ego
od Wejherowa K³anina, Gerharda von Grass: „Wolne Miasto Gdañsk od wschodu
graniczy³o bezpoœrednio z Prusami Wschodnimi. Szybko odnalaz³em lukê, przez
któr¹ mogliœmy i w tym kierunku podró¿owaæ, bez za³atwiania polskich formal-
noœci. Jechaliœmy wiêc do Gdañska [obywatele polscy mogli przekraczaæ granicê
z WM Gdañsk na dowód osobisty – dopis. B.B.], tam w miejscowym konsulacie
otrzymywaliœmy przepustkê, która upowa¿nia³a nas do przekroczenia granicy
Wolnego Miasta z Prusami Wschodnimi. Jecha³o siê albo kolej¹ w¹skotorow¹
przez ̄ u³awy Gdañskie […] do Malborka – lub na polski dowód przez Gdañsk do
Tczewa […] Za mostem na Wiœle znowu byliœmy w granicach Wolnego Miasta,
w Szymankowie. Przy Gdañskiej granicy z Prusami Wschodnimi mo¿na by³o ku-
piæ nowy bilet do Malborka. Z tego miejsca mo¿na by³o w zamkniêtym poci¹gu
tranzytowym obraæ sobie za cel Chojnice – Pi³a – Berlin lub przez Gdañsk –
[Rumiê i Redê – dopis. B.B.] – Wejherowo na Pomorze. To by³a bardzo okrê¿na
trasa, która kosztowa³a najczêœciej jeden dzieñ podró¿y dodatkowo”7.

Nieprzypadkowo w powy¿szym cytacie kilkakrotnie zosta³ wymieniony
Gdañsk. Zajmowa³ on miejsce szczególne zarówno dla Polaków, jak i Niemców,
chocia¿ nieco z innych wzglêdów. Pod wzglêdem ideologicznym by³ oparciem
dla spo³ecznoœci niemieckiej, zagro¿eniem dla polskiej. Mimo wydzielenia gra-
nic¹ przez ca³y okres miêdzywojenny stanowi³ niekwestionowan¹ stolicê regionu,
co tylko w czêœci uleg³o zmianie po wybudowaniu portu w Gdyni i przekszta³cenia
siê jej w du¿e miasto. Nieco uproszczaj¹c, dla Polaków poszukuj¹cych pracy by³
najbli¿szym, du¿ym rynkiem pracodawców. Z kolei dla gdañszczan, czyli g³ównie
osób narodowoœci niemieckiej, ca³e Kaszuby z Red¹, Rumi¹ i Wejherowem, by³y
rezerwuarem si³y roboczej, sporym rynkiem zbytu, na którym z powodzeniem
konkurowali z polskimi towarami. St¹d miêdzy innymi sporo reklam w wejherow-

7 G. B. v. Grass, Wspomnienia, Amberg 2010, s. 53, Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej
AP Gdañsk), Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej w Pucku, t. 4, s. 45 (odebranie przepu-
stek mieszkañcom Wierzchucina).
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skiej prasie gdañskich przedsiêbiorców, lekarzy, rzemieœlników. Znamienne te¿,
¿e czêœæ najwiêkszych zak³adów przemys³owych w tych miejscowoœciach by³a
w³asnoœci¹ obywateli Wolnego Miasta Gdañska, chocia¿by redzka fabryka cemen-
tu nale¿a³a do dwóch gdañszczan, F. Blocha i R. Koltermanna. W konsekwencji,
zachowa³ siê ogrom przekazów o kontaktach polskich i niemieckich mieszkañ-
ców omawianego obszaru z Gdañskiem, œwiadcz¹cych w prawie równym stopniu
o wspó³pracy i konflikcie. Przyk³adowo na pocz¹tku lat dwudziestych przedsta-
wiciele obu tych nacji, jak informowa³ zwierzchników wejherowski starosta, ocze-
kiwali polepszenia stosunków polsko-gdañskich, ¿eby ³atwiej kupowaæ w Gdañsku
niezbêdne artyku³y przemys³owe. Wymowne jednak jest i to, ¿e kupcy rozprowa-
dzaj¹cy artyku³y gdañskiego przemys³u i rzemios³a, spotykali siê z mocn¹ kry-
tyk¹ czêœci miejscowej prasy, gdy¿ tym samym utrudniali zbyt wytworów pol-
skiego przemys³u8.

Bliskoœæ i stosunkowa ³atwoœæ w przekraczaniu granicy, skutkowa³a tym, ¿e
powody legalnego i nielegalnego jej przekraczania niejednokrotnie by³y dalekie
od zobiektywizowanych, bardziej ogólnych przyczyn, a wynika³y z indywidual-
nych postaw i odczuæ, tak¿e niezwi¹zanych z ogólnie przyjêtymi normami etycz-
nymi. W przejrzanym przez autora materiale Ÿród³owym do najwymowniejszych
pod tym wzglêdem nale¿¹ losy redzkiego robotnika (o niemo¿liwej do prawid³o-
wego okreœlenia narodowoœci), który chc¹c unikn¹æ trudów ¿ycia z ciê¿ko chor¹
¿on¹ i przez to samotnego wychowywania czwórki wspólnych dzieci oraz pono-
szenia kosztów ich utrzymania, przeniós³ siê do Niemiec, gdzie podj¹³ pracê
i za³o¿y³ now¹ rodzinê. Sprawa ta ukazuje te¿, i¿ w polsko-niemieckiej rywaliza-
cji o „rz¹d dusz” oprócz ideologii wa¿n¹ rolê odgrywa³a ekonomia. Dopóki dzieci
z tego ma³¿eñstwa by³y ma³e, zarówno ich ojciec, jak i polskie oraz niemieckie
w³adze broni³y siê przed ³o¿eniem na ich utrzymanie, gdy podros³y obie strony
mocniej o nie zabiega³y, bo by³y ju¿ w stanie powiêkszaæ mo¿liwoœci zarobkowe
rodziny (polskiej lub niemieckiej) oraz w mniejszym stopniu obci¹¿a³y bud¿et
pañstwa. Nie by³y te¿ wyj¹tkiem kilkakrotne przenosiny na jedn¹ b¹dŸ drug¹ stronê
granicy tych samych osób, je¿eli uzna³y one, ¿e mo¿e to byæ korzystne w aktual-
nej ich sytuacji ¿yciowej. Miêdzy innymi poborowy z Wejherowa, chc¹c unikn¹æ
wcielenia do polskiego wojska przy pomocy urzêdników niemieckiego konsulatu,
nielegalnie przedosta³ siê do Rzeszy. Gdy nie uda³o mu siê tam zagospodarowaæ,
równie¿ nielegalnie wróci³ do grodu Wejhera, by tutaj wydzier¿awiæ piekarniê9.

8 Najostrzej przeciwko takim kupcom wystêpowa³a „Klëka”, m. in. w nr. 17 z 1938 r. Zob. te¿
Historia Redy..., s. 264, Historia Wejherowa, s. 247. Wyjazdy do Gdañska by³y nagminne,
chocia¿ czêsto – szczególnie w latach trzydziestych – po³¹czone ze znacznym ryzykiem, por.
H.M. Kula, Gdañska „Dziura celna”, Gdañsk 1999, s. 101 (tutaj o pobiciu Polaka z Wejhero-
wa przez gdañskiego celnika).

9 AP Bdy, Komenda Okrêgowa Policji Pañstwowej w Toruniu, t. 213, s. 172-173, AP Gd
(Oddzia³ w Gdyni, dalej AP Gdynia), Wydzia³ Powiatowy w Wejherowie, t. 515, br. pag.
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Obejmuj¹c we w³adanie Pomorze w 1920 r., II Rzeczpospolita jako jeden
z g³ównych celów postawi³a wyeliminowanie skutków d³ugotrwa³ej germanizacji
tego obszaru podczas trwania zaboru, co w praktyce sprowadza³o siê do zmniejsze-
nia roli Niemców i zwiêkszenia Polaków w ka¿dej z dziedzin ¿ycia. Na pocz¹tku
lat dwudziestych ubieg³ego wieku by³o to najbardziej widoczne w podejœciu do
administracji pañstwowej i organów samorz¹du. W odniesieniu do Redy, Rumi
i Wejherowa, w³adze zwierzchnie, g³ównie wejherowski starosta, zwraca³y szcze-
góln¹ uwagê, by burmistrz, wójtowie, so³tysi, ³awnicy, radni miejscy i gminni
byli narodowoœci polskiej oraz biegle pos³ugiwali siê jêzykiem polskim w mowie
i piœmie. Nie by³o to proste do zrealizowania, gdy¿ nawet miejscowi Polacy do-
tychczas w ¿yciu publicznym, z niewielkimi wyj¹tkami, pos³ugiwali siê jêzykiem
niemieckim i nie byli w stanie niezw³ocznie sprostaæ stawianym wymaganiom.
Tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców tych miejscowoœci, w tym spory odse-
tek Niemców, w ¿yciu codziennym pos³ugiwa³a siê kaszubszczyzn¹, któr¹ jednak
traktowano jako co najwy¿ej dialekt jêzyka polskiego i przez to jej znajomoœæ nie
uprawnia³a do pe³nienia wiêkszoœci z wymienionych funkcji. St¹d ogrom prze-
kazów Ÿród³owych zwi¹zanych z tym zagadnieniem, z których stosunkowo ³atwo
mo¿na wysnuæ kilka bardziej ogólnych wniosków. Przede wszystkim nast¹pi³o
pewne sprzê¿enie zwrotne. Nie znaj¹c miejscowych realiów, polscy urzêdnicy
uznali spor¹ liczbê niew¹tpliwych Niemców za osoby narodowoœci polskiej, którzy
ze wzglêdów koniunkturalnych lub z rzeczywistej chêci wspó³pracy – w nowej
sytuacji politycznej – czêsto sami siê tak okreœlali. By³o to jednak niewystarcza-
j¹ce i w kwestii tej zawarto niepisany kompromis. Polega³ on na tym, ¿e w³adze
odst¹pi³y od rygorystycznego przestrzegania wymagañ, a lokalne spo³ecznoœci
wybiera³y spoœród siebie te osoby, którym najmniej mo¿na by³o zarzuciæ niezna-
jomoœæ jêzyka polskiego czy sprzyjanie Niemcom. W latach trzydziestych pro-
blem ten straci³ na znaczeniu, gdy¿ dochodzi³o w coraz wiêkszym stopniu do
g³osu pokolenie, które dobrze nauczy³o siê jêzyka polskiego w pierwszym dzie-
siêcioleciu odrodzonej Polski. Do tego jednak czasu kilkadziesi¹t osób straci³o
sprawowan¹ funkcjê b¹dŸ spo³eczny mandat na skutek pos³ugiwania siê jêzykiem
niemieckim, czy pos¹dzonych o zbytnie kontakty z Niemcami. Nale¿a³ do nich
tak¿e redzki wójt Franciszek Grabe, chocia¿ to o nim sporz¹dzono, na tle innych,
wyj¹tkow¹ opiniê, ¿e to w³aœnie znajomoœæ przez niego j. niemieckiego i dobre
kontakty z Niemcami u³atwi³y mu wp³ywanie „w duchu polskim” na niemieck¹
spo³ecznoœæ10.

Powy¿sze powodowa³o, ¿e szeroko pojêt¹ niemieckoœæ w lokalnej polityce
czêsto traktowano instrumentalnie, wykorzystuj¹c w bie¿¹cych rozgrywkach po-
litycznych. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w ró¿nych wypowiedziach okreœlenie kogoœ,

10 AP Gdynia, Wydzia³..., t. 289, br. pag. Szerzej i wiêcej zob. w monografiach wymienionych
w przypisie 2.
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¿e jest Niemcem, sprzyja Niemcom itp. wcale nie oznacza³o, ¿e tak by³o w rze-
czywistoœci, lecz przede wszystkim mówi³o, i¿ jest to wypowiedŸ o przeciwniku
politycznym. Gdyby wy³¹cznie przedstawiaæ dzia³ania formalnych i nieformal-
nych polskich oraz niemieckich grup politycznych, szczególnie w Wejherowie,
gdzie by³o ich najwiêcej i najbardziej znacz¹cych, na podstawie ich programów,
to prawie w stu procentach panowa³ ich rozdzia³ narodowoœciowy. W praktyce
jednak ulega³ on nawet ca³kowitemu zatarciu. Zarówno polskie, jak i niemieckie
grupy polityczne oraz poszczególni radni niezbyt siê przejmowali narodowoœcio-
wymi za³o¿eniami ideologicznymi i wchodzili w najró¿niejsze koalicje, uk³ady.
W 1932 r. Rada Miasta Wejherowa jednog³oœnie, czyli tak¿e g³osami radnych
niemieckich, wybra³a burmistrzem Jana Owiñskiego, chocia¿ na pewno d¹¿y³ on
do ograniczenia znaczenia, pozycji Niemców na Pomorzu i jego integracji z innymi
regionami Polski, by³ nawet autorem ksi¹¿ki o tej tematyce. Za odwo³aniem jego
nastêpcy, reprezentuj¹cego sanacjê, Teodora Bolduana, zgodnie g³osowali radni
niemieccy i polscy narodowcy, znani z swojej antyniemieckiej retoryki. Gdy do-
sz³o do próby – jak siê okaza³o nieudanej – utworzenia jednej, wspólnej listy
wyborczej do Rady Miejskiej wszystkich polskich ugrupowañ, to na zorganizo-
wane w tej sprawie spotkanie zaproszono tak¿e radnych niemieckich11.

Najbardziej ró¿nice ideologiczne pomiêdzy polskimi i niemieckimi radnymi
zaznacza³y siê w ich podejœciu do bie¿¹cych spraw rozpatrywanych przez odpo-
wiednie rady. Niemcy w pe³ni anga¿owali siê w rozwi¹zywanie problemów zwi¹-
zanych z najbli¿szym otoczeniem, aktywnie i skutecznie dzia³ali w komisjach
upiêkszania miasta, wodnych (przeciwdzia³aj¹cym powodziom i reguluj¹cym sto-
sunki wodne), szkolnych itp. Charakterystyczna chocia¿by by³a wspó³praca kilku
czo³owych niemieckich dzia³aczy z niew¹tpliwymi polskimi patriotami w ramach
rady prywatnego gimnazjum Grzegorza Winogradzkiego w Wejherowie. Na pewno
takie nastawienie niemieckich radnych pomaga³o w uzyskiwaniu przez nich pu-
blicznego wsparcia polskich radnych na rzecz niemieckich przedsiêwziêæ, jak
dofinansowanie przez miasto Wejherowo niemieckiego, ewangelickiego szpitala
czy przyznanie renty dla wdowy po niemieckim burmistrzu Wejherowa, Herma-
nie Erdmannie, zas³u¿onym dla rozwoju miasta12.

Ta wspó³praca koñczy³a siê, gdy rozstrzygano o usuwaniu niemieckich œla-
dów po okresie zaborów, jak polszczenie nazw, zdejmowaniu tablic z symbolami
niemieckiego panowania itp. Wtedy dochodzi³o do ostrych protestów niemiec-
kich radnych, bojkotowania obrad, nieprzebieraj¹cych w s³owach wypowiedzi,

11 AP Bdy, Urz¹d..., t. 2346, br. pag.. Opracowano przede wszystkim na podstawie AP Gd, Akta
Miasta Wejherowa, t. 18 i 19 (protokolarz miêdzywojennej Rady Miasta), akt gmin Rumi
i Redy w AP Gdynia, Wydzia³... oraz pojedynczych dokumentów z innych zespo³ów. Informacjê
o publikacji J. Owiñskiego zaczerpniêto z jego biogramu, przechowywanego w spuœciŸnie po
H. Sucheckim w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

12 AP Gd, Akta..., t. 18, br. pag.
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naruszania dóbr osobistych adwersarzy. Takie zachowanie odnosi³o siê równie¿
do propozycji umiejscowienia jednostek polskiego wojska w Wejherowie, dofi-
nansowania polskich, bardziej ogólnych, patriotycznych projektów, budowy po-
mników ku czci polskich twórców i dzia³aczy, podejmowaniu uchwa³ przeciwko
antypolskiej dzia³alnoœci Niemiec i Wolnego Miasta Gdañska. O temperaturze
sporów w takich sprawach œwiadczy chocia¿by rezygnacja polskiego nadleœni-
czego i radnego Romana Kuniewskiego z prac w G³ównej Kasie Miejskiej. Jako
powód poda³ on brak mo¿liwoœci wspó³pracy z radnym niemieckim, J. Sucheckim,
któremu zarzuca³ „niepatriotyczn¹ postawê w trakcie uchwalania dofinansowania
obrony pañstwa polskiego”. W konsekwencji na posiedzeniu Rady Miejskiej
23 grudnia 1930 r. przeg³osowano wycofanie J. Sucheckiego z Kasy Miejskiej,
a R. Kuniewski odst¹pi³ od swojej wczeœniejszej rezygnacji13.

Ogólnie mo¿na powiedzieæ na przyk³adzie Wejherowa, ¿e zarówno polska,
jak i niemiecka spo³ecznoœæ w dzia³alnoœci politycznej nie by³a monolitem, za-
chowywa³a siê w tym zakresie niejednolicie, czêsto w sposób daleki od ideolo-
gicznych wzorców i oczekiwañ swoich przywódców. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e niemieccy radni uzyskiwali mandaty tak¿e dziêki g³osom polskich wyborców,
którzy stawali siê cz³onkami, sympatykami niemieckich ugrupowañ i organizacji.
Dzia³a siê tak nie tylko dlatego, ¿e Niemcy mieli wiêksz¹ si³ê przekonywania
i oddzia³ywania, tak¿e finansowego. Wykorzystywano bowiem tak¿e – mówi¹c
oglêdnie – w¹tpliwe pod wzglêdem etycznym metody. W drugiej po³owie lat trzy-
dziestych niemiecka organizacja polityczna Deutsche Vereinigung fur Westpolen
(DtV) przegra³a s¹dowy proces o znies³awienie z gdyñsk¹ „Gazet¹ Morsk¹”, która
poda³a, i¿ zdobywa³a ona cz³onków i sympatyków poprzez upajanie alkoholem,
groŸby donosów do w³adz itd., miêdzy innymi na opisywanym obszarze14.

Wszelkie takie sytuacje by³y wychwytywane przez stronê polsk¹ i mocno
piêtnowane. Jednoczeœnie czêsto podkreœlano, ¿e Niemcy s¹ bardziej zdyscypli-
nowani i nie id¹ na rêkê Polakom w dzia³alnoœci politycznej. Pomijano przy tym
oczywisty fakt, i¿ równie¿ niektórzy Niemcy g³osowali na polskie ugrupowania
polityczne i wspó³pracowali w realizacji polskich celów politycznych. Znamienne,
¿e w sk³adzie miêdzywojennego wejherowskiego Magistratu (Zarz¹du Miasta)
ca³y czas od 1920 do 1939 r. by³ co najmniej jeden cz³onek narodowoœci niemiec-
kiej, chocia¿ w tym organie w³adzy nierzadko zapada³y decyzje niekorzystne dla
mniejszoœci niemieckiej i by³y przez ni¹ one mocno krytykowane. Wymowne,
¿e syn najbardziej docenianego, przedwojennego burmistrza Wejherowa, T. Bol-

13 AP Gd, Akta..., t. 19, br. pag. Mo¿na domniemywaæ, ¿e ta sytuacja przyczyni³a siê do zamor-
dowania R. Kuniewskiego w Lasach Piaœnickich przez hitlerowców jesieni¹ 1939 r. Por. jego
biogram w R. Osowicka, Bedeker..., s. 220.

14 B. Breza, Pomiêdzy wspó³prac¹ a konfliktem. Niemcy w Wejherowie w okresie miêdzywojen-
nym, [w:] ¯ycie spo³eczne mniejszych miast Pomorza Nadwiœlañskiego i Warmii od XVII do
XX w., Zeszyty Naukowe Szko³y Wy¿szej im. P. W³odkowica w P³ocku, 2003 nr 23, s. 153.
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duana, w subiektywnej biografii ojca, do jego najwiêkszych osi¹gniêæ zaliczy³
wyeliminowanie przez niego z Rady Miejskiej najbardziej antypolsko nastawio-
nych radnych niemieckich, do których zaliczy³ J. Sucheckiego i przysz³ego jednego
z nazistowskich katów, Gustawa Bambergera, wspó³odpowiedzialnego za masowe
mordy Polaków w Lasach Piaœnickich na prze³omie 1939/1940 r. Niestety, nie
poda³ jednak, jakimi metodami uda³o mu siê wp³yn¹æ na wyborców, ¿e osi¹gn¹³
taki efekt. Mo¿na jedynie z du¿¹ doz¹ pewnoœci przypuszczaæ, ¿e wykorzysta³
w tym celu instrumenty przys³uguj¹cej mu w³adzy, jak wymiary i zwolnienia po-
datkowe, sterowanie inwestycjami i dokonywanymi publicznymi zamówieniami
na zakup towarów oraz wykonanie us³ug. Tym bardziej, ¿e do bliskich wspó³pra-
cowników Teodora Bolduana nale¿a³ Niemiec, Henryk Stapelmann, wejherowski
kupiec. Tak wiêc móg³ byæ on (i inni Niemcy) zainteresowany takimi dzia³aniami15.

W Redzie i Rumi konfliktów pomiêdzy niemieckimi i polskimi radnymi by³o
mniej i by³y one bardziej stonowane, co ³atwo wyt³umaczyæ mniejsz¹ liczb¹ osób
narodowoœci niemieckiej w tych miejscowoœciach i mniejszym ich znaczeniem –
w porównaniu do Wejherowa – w ¿yciu publicznym. Mia³o to jednak te¿ takie
konsekwencje, ¿e o ile w pierwszych kadencjach samorz¹dowych wœród kandy-
datów w wyborach by³y osoby narodowoœci niemieckiej i te wybory wygrywa³y,
to w kolejnych by³o to wiele rzadsze. WyraŸnie da³o siê zauwa¿yæ marginalizacjê
Niemców w oficjalnym ¿yciu publicznym, ich wycofanie siê, pogodzenie siê
z faktem, ¿e nie s¹ w stanie utworzyæ nawet w marê silnej opozycji. Wzros³a
natomiast skala wzajemnych podejrzeñ, oskar¿eñ polskich radnych, którzy szero-
ko pojêt¹ niemieckoœæ wykorzystywali w w³asnych, wewnêtrznych rozgrywkach16.

W 1928 r. mandat poselski z okrêgu obejmuj¹cego prezentowany teren uzy-
ska³ – z listy niemieckiej mniejszoœci narodowej – Antoni Tatuliñski, w polskiej
literaturze czêsto nazywany „kaszubskim renegatem”, gdy¿ na sta³e osiad³ w Linii
w powiecie wejherowskim. By³ typowym cz³owiekiem pogranicza, swobodnie
poruszaj¹cym siê w obrêbie dwóch jêzyków i kultur, polskiej i niemieckiej, czy
nawet trzech, je¿eli weŸmiemy pod uwagê jeszcze kaszubszczyznê. Jego poli-
tyczny temperament spowodowa³, ¿e skutecznie anga¿owa³ siê w ni¿sze struktury
w³adzy przed i po 1920 r. W pierwszej po³owie lat dwudziestych ubieg³ego wieku
by³ cz³onkiem oddzia³u polskiej Narodowej Partii Robotniczej (NPR) w Wejhero-
wie, polskim radnym wejherowskiego Sejmiku Powiatowego. Przez opiniuj¹cych
go polskich, powiatowych urzêdników by³ wtedy oceniany pozytywnie i nie zali-
czano go do osób wrogich Polakom i Polsce, wrêcz pisano o nim w poufnych
pismach, ¿e nale¿y „do polskiego obozu”. Potwierdzeniem tego by³a wstêpna

15 T. Bolduan, Burmistrz, Gdañsk 1995, s. 63 i inne. Wyeliminowanie z Rady Miejskiej J. Suchec-
kiego, G. Bambergera i niektórych innych antypolsko nastawionych Niemców potwierdzaj¹
wyniki kolejnych wyborów, zob. Historia Wejherowa..., s. 271-294.

16 Zob rozdzia³y dotycz¹ce ¿ycia politycznego w Historii Redy..., s. 206-212 i Historii Rumi...,
s. 153-158.
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decyzja o powo³aniu go na stanowisko zastêpcy wójta w Linii. Jednak szybko siê
z tego wycofano, gdy potwierdzi³ siê zarzut Polaków znaj¹cych go z okresu zabo-
ru, ¿e w tamtym czasie bra³ udzia³ w drastycznych sposobach germanizacyjnych
(bicie dzieci). To stanowi³o prze³om w jego miêdzywojennej karierze. Prawie na-
tychmiast zerwa³ znaczn¹ czêœæ wiêzów z polskimi ugrupowaniami politycznymi
i sta³ siê jednym z najaktywniejszym miejscowych dzia³aczy niemieckich. Przepro-
wadzi³ bardzo skuteczn¹ kampaniê wyborcz¹, w wyniku której zaufa³a mu w rów-
nym stopniu – miêdzy innymi w Redzie, Rumi i Wejherowie – znaczna czêœæ
polskich i niemieckich wyborców, co stanowi³o swoisty ewenement w przekroju
ca³ego miêdzywojnia. Osi¹gn¹³ to bardzo prostymi metodami. Chocia¿, jak infor-
mowa³a polska policja, w domu rozmawia³ wy³¹cznie po niemiecku, to na wiecach,
spotkaniach z mieszkañcami, z wy³¹czeniem zebrañ niemieckich, mówi³ bezb³êdn¹
polszczyzn¹ (kaszubszczyzn¹?). Wiêcej ni¿ rzadko porusza³ kwestie ideologiczne,
napomyka³ o problemach ogólnopañstwowych, a najbardziej skupia³ siê na przy-
ziemnych, lokalnych problemach: usprawnieniu komunikacji, negatywnym zacho-
waniu konkretnych urzêdników w lokalnych organach w³adzy, skróceniu drogi
uczniów do szkó³ itp. To wystarczy³o, ¿e zosta³ uznany za swojego przez polskich
i niemieckich mieszkañców przysz³ego Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego. Tym
samym wysoce prawdopodobnym jest, ¿e mieli oni doœæ wci¹gania ich w ideolo-
giczne, polityczne spory polsko – niemieckie, próby przeci¹gniêcia na jedn¹ b¹dŸ
drug¹ stronê, a chcieli ¿yæ przede wszystkim codziennoœci¹, rozwi¹zywaniem przy-
ziemnych trosk i k³opotów17.

Dlatego te¿ gospodarka by³a t¹ dziedzin¹, która najbardziej ³¹czy³a miejsco-
wych Polaków i Niemców. Poniewa¿ wiêkszoœæ tych ostatnich by³a ludŸmi majêt-
nymi, posiadaj¹cymi w³asne warsztaty pracy, maj¹tki i gospodarstwa ziemskie,
zak³ady us³ugowe oraz handlowe, to si³¹ rzeczy ci pierwsi byli ich pracownikami
i odbiorcami ich produktów. St¹d w przekazach rodzinnych obecnych mieszkañców
Redy, Rumi i Wejherowa sporo pozytywnych informacji o by³ych niemieckich
pracodawcach ich przodków, nawet o niew¹tpliwych przeciwnikach polskoœci,
przysz³ych nazistowskich katach. Starsi dot¹d pamiêtaj¹, ¿e jako dzieci woleli
chodziæ z tradycyjnymi bo¿onarodzeniowymi gwi¿d¿ami, wielkanocnym œpiewem
i psotami do niemieckich domów ni¿ do polskich, bo tam otrzymywali bogatsze
podarunki. £atwo to wyt³umaczyæ wiêksz¹ zamo¿noœci¹ gospodarstw niemiec-
kich oraz trosk¹ o dobrego pracownika, bo chocia¿ poszukuj¹cych pracy by³o
wielu, to nie³atwo by³o znaleŸæ takich, którzy spe³niali wszystkie stawiane wyma-
gania, a wdra¿anie nowych osób w obowi¹zki by³o kosztowne. Wiêc chocia¿

17 O dzia³alnoœci A. Tatuliñskiego zachowa³o siê sporo przekazów Ÿród³owych, zob. m.in. AP
Gd, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, t. 1, s. 290-291, AP Gdynia, Wydzia³..., t. 9, s. 51,
AP Bdy, Urz¹d..., t. 6835 i 6839, br. pag., Kto by³ kim w Drugiej Rzeczpospolitej, pod red.
J. M. Majchrowskiego, Warszawa 1994, s. 454 (biogram A. Tatuliñskiego), B. Breza, A. Tatu-
liñski – kaszubski renegat?, „Pomerania”, 2012, nr 5, s. 21-23.
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Polacy i Niemcy solidarnie narzekali, ¿e s¹ dyskryminowani przez polskich b¹dŸ
niemieckich pracodawców na rynku pracy, to w ówczesnych Ÿród³ach jest sporo
przekazów, i¿ w tym zakresie przede wszystkim decydowa³ rachunek ekonomiczny.
Najbardziej znajdowa³o to swoje odzwierciedlenie w stosunku do osób, których
pozycja ekonomiczna by³a najciê¿sza, ludzi starszych, chorych itp. W ten nurt wpi-
suje siê chocia¿by przymusowe usuniêcie z gospodarstwa przez hrabiego Henryka
Keyserlingka z Wejherowa wdowy po jego niemieckim dzier¿awcy, Kaufmanie18.

Je¿eli spojrzymy z perspektywy ró¿nych ówczesnych wypowiedzi, to ca³y
okres miêdzywojenny by³ wype³niony polsko-niemieck¹ rywalizacj¹ gospodarcz¹,
swoist¹ wojn¹ ideologiczn¹. Sprowadza³a siê ona w du¿ej mierze po stronie pol-
skiej do zlikwidowania w imiê sprawiedliwoœci dziejowej silnej pozycji ekono-
micznej Niemców i zast¹pienie jej polsk¹ dominacj¹, dla strony niemieckiej by³a
to przede wszystkim – prowadzona równie¿ w imiê zasad ogólnoludzkiej spra-
wiedliwoœci – obrona stanu nabytego w okresie zaboru. W ¿yciu codziennym
wzglêdy ideologiczne schodzi³y jednak na drugi plan i w praktyce dochodzi³o do
szeregu kompromisów, przynosz¹cych obu stronom wymierne korzyœci. Dla pol-
skich w³adz by³o to g³ównie odst¹pienie przez niemieckich ziemian i przedsiê-
biorców od publicznego popierania szeroko pojêtej niemczyzny i przerwania czêœci
wiêzi z niektórymi niemieckimi podmiotami oraz partycypacja w zyskach niemiec-
kich podmiotów gospodarczych. W przejrzanej przez autora niniejszego artyku³u
Ÿród³ach najbardziej pod tym wzglêdem uderza informacja, ¿e drugi z kolei wej-
herowski, polski starosta, Wojciech Lemañczyk, zosta³ w pierwszej po³owie lat
dwudziestych jednym z najwiêkszych akcjonariuszy fabryki cementu w podwej-
herowskim Orlu. By³ to drugi co do wielkoœci zak³ad przemys³owy w powiecie.
W czasie zaborów i bezpoœrednio po lutym 1920 r. nale¿a³ w ca³oœci do niemieckiej
rodziny Schrammów, których przedstawiciele stali siê po kolejnych przekszta³ce-
niach w³asnoœciowych w latach trzydziestych jej dyrektorami. Trzeba zaznaczyæ,
¿e Max Schramm by³ w pierwszej po³owie lat dwudziestych ubieg³ego wieku
aktywnym dzia³aczem wejherowskiej mniejszoœci niemieckiej, podejrzanym przez
polskie w³adze o antypolsk¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ i wywiadowcz¹. Pe³ni³
miêdzy innymi funkcjê przewodnicz¹cego niemieckiej organizacji politycznej
Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitenrechte in Polen (Dtb). Zosta³a
ona formalnie rozwi¹zana przez miejscowe w³adze, a u M. Schramma przeprowa-
dzono rewizjê domow¹ i sprawowano nad nim poufny nadzór policji. W konse-

18 AP Bdy, Urz¹d..., t. 195, 267-268. Jest to tym bardziej znamienne, ¿e jednoczeœnie H. Keyser-
lingk wydzier¿awi³ czêœæ swojej majêtnoœci Polakom, bo to u³atwia³o kontakt z polsk¹ w³adz¹,
por. Dzieje gminy Wejherowo, Wejherowo-Kraków 2013, s. 310 i inne; relacje ze zbiorów
autora, szczególnie J. Hinckego z Redy, którego ojciec pracowa³ u niemieckich m³ynarzy
A. H. i R. Kühlów, najaktywniejszych, najbardziej znacz¹cych Niemców w tej miejscowoœci
(Historia Redy, s. 211) oraz P. Bacha z Rumi (o przedœwi¹tecznych wizytach polskich dzieci
w niemieckich domach).
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kwencji wycofa³ siê on z politycznej i spo³ecznej aktywnoœci na rzecz niemiec-
kiej spo³ecznoœci, a polskie instytucje powoli odstêpowa³y od zainteresowania
jego osob¹. Uprawnione jest przypuszczenie, ¿e dosz³o do nieoficjalnego uk³adu.
M. Schramm z³agodzi³ swoj¹ antypolsk¹ postawê, u³atwi³ czêœciowe spolszcze-
nie w³aœcicieli fabryki, w zamian zachowa³ wraz czêœci¹ swojej rodziny p³yn¹ce
z niej dochody i u³atwienia w jej dzia³alnoœci19.

W 1930 r. upad³o jedyne niemieckie czasopismo wydawane w miêdzywojniu
na omawianym terenie, „Der Bote für Pomorze”. Jedn¹ z tego g³ównych przyczyn
by³a obojêtnoœæ miejscowych Niemców na jego los. Niemieccy przedsiêbiorcy
masowo rezygnowali z og³aszania w nich reklam, informacji. Zyskiwa³a na tym
wydawana w Wejherowie polska „Gazeta Kaszubska”, której nieskrywanym celem
by³o wygranie konkurencji z pismami niemieckimi. Po prostu reklama adresowana
bezpoœrednio do polskich odbiorców, stanowi¹cych jednoczeœnie wiêkszoœæ klien-
tów niemieckich podmiotów gospodarczych, dawa³a im lepsz¹ gwarancjê sku-
tecznego oddzia³ywania. St¹d w tej polskiej gazecie znajdujemy – w znacznej
czêœci numerów – oferty sprzeda¿y, wykonania us³ug prawie wszystkich niemiec-
kich przedsiêbiorstw z prezentowanego obszaru. Publikowa³a ona je, chocia¿ jed-
noczeœnie piêtnowa³a wszelkie przejawy wspierania Niemców w ka¿dej dziedzi-
nie ówczesnego ¿ycia. Znalaz³y te¿ tam miejsce og³oszenia Polaków, wskazuj¹ce,
¿e z rywalizacji gospodarczej polsko – niemieckiej chcieli oni wyci¹gn¹æ jak naj-
wiêcej korzyœci osobistych. Tak mo¿na miêdzy innymi odczytaæ og³oszenie syna
polskiego ziemianina, który poszukiwa³ ¿ony wœród córek optantów, posiadaj¹cych
gospodarstwo rolne b¹dŸ przedsiêbiorstwo, pod warunkiem, i¿ bêdzie ona wyzna-
nia katolickiego oraz „mówi¹c¹ i czuj¹c¹ choæ troszeczkê po polsku”. Og³oszenie
to z jednej strony œwiadczy, ¿e dla tego i mu podobnych Polaków wa¿niejszym
by³a religia przysz³ej ¿ony ni¿ narodowoœæ, z drugiej, i¿ zamierza³ on wykorzy-
staæ trudn¹ sytuacjê optantów dla pomno¿enia w³asnego maj¹tku. Wiadomym jest
bowiem, i¿ pañstwo polskie d¹¿y³o do pozbawienia optantów posiadanych dóbr.
W tej sytuacji polsko-niemiecki maria¿ móg³ skutecznie stawiæ tamê takim
zamiarom20.

Oddzielnie nale¿y nawi¹zaæ do zasygnalizowanej w tym og³oszeniu kwestii
znajomoœci jêzyka polskiego. Parafrazuj¹c powiedzenie wybitnego polskiego jêzy-

19 Do podobnych przekszta³ceñ, jak w Orlu dosz³o tak¿e w najwiêkszym zak³adzie przemys³o-
wym w powiecie, fabryce krzese³ w Goœcicinie (tutaj tak¿e akcjonariuszami zostali w czêœci
wejherowscy, miejscowi Polacy), AP Gdynia, S¹d Grodzki w Wejherowie, t. 88, 89, 92 (akta
rejestrowe tych fabryk), zob. te¿ Dzieje gminy Wejherowo..., s. 326, 372 i inne. Na marginesie
mo¿na dodaæ, ¿e z kolei na pocz¹tku okupacji hitlerowskiej wspó³w³aœcicielem tych zak³a-
dów sta³ siê wejherowski landrat, H. Lorenz (tam¿e).

20 „Gazeta Kaszubska”, 7.04.1925, nr 42 oraz inne z lat 1922-1939, T. Kowalak, Prasa nie-
miecka w Polsce 1918-1939, Warszawa 1971, s. 144, 352, W. Pepliñski, Prasa pomorska
w Drugiej Rzeczpospolitej, Gdañsk 19987, s. 106-107 i inne, M. Sta¿ewski, Exodus..., s. 200-
201 i in.
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koznawcy, Jana Baudounina de Cortenay, ¿e ile jest ludzi, tyle te¿ jest jêzyków,
mo¿na powiedzieæ, i¿ w miêdzywojniu na opisywanym terenie ka¿dy z mieszkañ-
ców mia³ nie tylko inny stopieñ znajomoœci dwóch podstawowych, funkcjonuj¹-
cych tam jêzyków, polskiego (kaszubskiego) i niemieckiego, ale te¿ zró¿nicowane
podejœcie do ich stosowania. Oczywiœcie prawdziwe jest stwierdzenie, ¿e wzrasta³a
znajomoœæ jêzyka polskiego, zmniejsza³a jêzyka niemieckiego. By³a te¿ rosn¹ca
liczba osób dwujêzycznych wœród mniejszoœci niemieckiej. Coraz wiêcej m³odych
Niemców zna³o polski, a m³odzi Polacy – w mniejszym stopniu ni¿ w okresie
zaboru – byli w stanie biegle pos³ugiwaæ siê niemczyzn¹. Jednak te ogólne uwagi
niejednokrotnie w ¿adnej mierze nie przystaj¹ do realiów ¿ycia codziennego, co
najlepiej wykazaæ na przyk³adach. Nawet bardzo s³abo pos³uguj¹cy siê polsz-
czyzn¹ Niemcy, u¿ywali j¹ w kontaktach z organami w³adzy, szczególnie w pis-
mach, uznaj¹c, ¿e w ten sposób ³atwiej za³atwi¹ konkretne sprawy. Przy tej okazji
polszczyli swoje imiona i nazwiska, co wcale nie wywo³ywa³o u polskich urzêd-
ników spodziewanego efektu, a nawet irytacjê, ¿e niew¹tpliwi Niemcy poprzez
tego typu spolszczenia, chc¹ przykryæ swoj¹ niemieckoœæ. Niemieckie ugrupowa-
nia polityczne rozprowadza³y ulotki w jêzyku polskim i niemieckim, chc¹c dotrzeæ
do polskich i niemieckich wyborców. Polacy zabiegaj¹cy o pracê u niemieckich
pracodawców, na wyrost wykazywali swoj¹ znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Kiedy,
przyby³emu do Wejherowa z Bydgoszczy sekretarzowi niemieckiej organizacji
pomocowej „Berufshilfe”, przed³o¿ono skargê m³odej Niemki, bo zwolniono j¹
z pracy z powodu nieznajomoœci polskiego, w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e „sama
sobie jest winna, gdy¿ dla swojego dobra powinna uczyæ siê po polsku”21.

Z polskich wspomnieñ wynika, ¿e obecnoœæ polszczyzny i niemczyzny, ich
wzajemne przenikanie by³o czymœ codziennym i naturalnym. Ks. Franciszek Müller
poda³, ¿e na ul. J. III Sobieskiego w Wejherowie, gdzie mia³a swoje sklepy wiêk-
szoœæ niemieckich kupców, dominowa³a mowa niemiecka, z któr¹ dopiero pod
koniec lat trzydziestych ubieg³ego wieku w równym stopniu rozbrzmiewa³a tak¿e
polszczyzna. Urodzony w 1925 r. Leon Denc z Redy przekaza³, ¿e jego najstarszy
brat s³owa „mama” i „tata” („Vater”, „Mutter”) pozna³ w wersji niemieckojêzycz-
nej, bo czêsto przebywa³ u niemieckich s¹siadów, którzy rozmawiali z nim wy³¹cz-
nie po niemiecku. PóŸniej przejê³o to te¿ m³odsze rodzeñstwo „i tak pozosta³
u Denców: Vater i Mutter”. Ich rodzice, co jeszcze bardziej wymowne „nie przy-
wi¹zywali do tego wiêkszej wagi, pocz¹tkowo ich to nawet bawi³o i w koñcu
przyzwyczaili siê”22.

21 AP Bdy, Urz¹d..., t. 195, s. 267-268, Historia Rumi..., s. 193, 207 oraz inne, rozproszone
Ÿród³a i opracowania.

22 L. Denc, Redzkie wspomnienia, oprac. B. Breza, Reda 2013, s. 20 oraz rkp wspomnieñ ks.
F. Müllera w zbiorach autora.
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Mimo wielu ograniczeñ stosunkowo ³atwy by³ dostêp do przejawów niemiec-
kojêzycznej kultury. Jak ubolewa³a „Klëka”, piêtnuj¹c wymienion¹ z imienia
i nazwiska mieszkankê Wejherowa, ka¿dy zainteresowany móg³ bez ¿adnych prze-
szkód uzyskaæ egzemplarze wydawanych w Wolnym Mieœcie Gdañsku czasopism.
Bowiem ta wejherowianka zajmowa³a siê ich kolporta¿em i nikt jej w tym nie
przeszkadza³. W latach trzydziestych ubieg³ego wieku bol¹czk¹ polskich w³adz
by³y niemieckojêzyczne programy radiowe. Wed³ug nich niemieckie rozg³oœnie
dysponowa³y mocniejszym sygna³em, z którym nie mog³a siê mierzyæ rozg³oœnia
toruñska. Skutek by³ taki, ¿e Polacy i Niemcy czêsto s³uchali niemieckich progra-
mów, korzystaj¹c z prywatnych radioodbiorników i przebywaj¹c w restauracjach,
co zdaniem polskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych równa³o siê „propa-
gandzie niemczyzny, a lekcewa¿eniem kultury polskiej i uczuæ spo³eczeñstwa
polskiego”23.

Dla Niemców usuwanie przez w³adze, postulowanie tego przez polskie orga-
nizacje, niemieckich pami¹tek z czasów zaboru by³o nagann¹ ingerencj¹ w tradycjê
miejscowej spo³ecznoœci, jej specyfikê. Tego typu argumenty podnieœli, gdy za-
rz¹d Wejherowa na czele z burmistrzem T. Bolduanem doprowadzi³ do usuniêcia
resztek pomnika cesarza Wilhelma II z wejherowskiego rynku. Wczeœniej, kiedy
z powszechn¹ krytyk¹ polskiej spo³ecznoœci spotka³y siê publicznie eksponowane,
pochodz¹ce z prze³omu XIX/XX w. niemieckie emblematy wejherowskiego Brac-
twa Strzeleckiego, jego niemieccy cz³onkowie, którzy wówczas w nim domino-
wali, nieudolnie przykrywali je taœmami, papierem itp., chc¹c poprzez to przed³u-
¿yæ ich ¿ywot. Miêdzywojenne dzieje tej organizacji s¹ najlepszym przejawem
zmiennego podejœcia do historii i rzeczywistej tradycji, jej instrumentalnego wy-
korzystywania, nie popartego rzeczywist¹ wiedz¹ o przesz³oœci. W pierwszych
latach po w³¹czeniu Wejherowa do Drugiej Rzeczpospolitej Bractwo Kurkowe
stanowi³o dla strony polskiej niepodwa¿alny przejaw niemieckiej polityki germa-
nizacyjnej, który nale¿a³o zwalczyæ b¹dŸ spolszczyæ. Natomiast, gdy do tego do-
sz³o, podkreœlano jego polski charakter w przesz³oœci, obronê przez jego cz³on-
ków w ubieg³ych wiekach „zachodnich krañców Rzeczpospolitej”24.

Takie sformu³owania by³y o tyle uprawnione, ¿e w drugiej po³owie lat trzy-
dziestych ubieg³ego wieku, wbrew swoim korzeniom jeszcze z poprzedniego dzie-
siêciolecia, Bractwo Kurkowe sta³o siê jedn¹ z najbardziej patriotycznych, pol-
skich organizacji w Wejherowie, miêdzy innymi aktywnie w³¹czaj¹c siê w zbiórkê
pieniêdzy na dozbrojenie polskiej armii itp. Pod tym wzglêdem by³o swoistym
ewenementem, gdy¿ grupowa³o cz³onków polskiej i niemieckiej narodowoœci,

23 AP Bdy, Urz¹d..., t. 2756, s. 105 i inne (tutaj te¿ spis wejherowskich restauracji, w których
stale odbierano niemieckojêzyczne audycje), „Klëka”, 1938, nr 1.

24 J. Grochocka, B. Breza, M. Sta¿ewski, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Historia
i Wspó³czesnoœæ, Wejherowo 2004, s. 91 i inne, T. Bolduan, Burmistrz..., s. 54-55.



BOGUS£AW BREZA (REDA-GDAÑSK)98

polskich i niemieckich patriotów, osoby obojêtne narodowe i przysz³ych nazistów,
katów polskiej spo³ecznoœci w latach okupacji hitlerowskich. Ich zgodn¹ wspó³-
pracê w ramach jednego stowarzyszenia mo¿na wyt³umaczyæ w³aœnie potrzebami
¿ycia codziennego. Koszty uczestnictwa w nim by³y znaczne, nie wytrzymywa³
ich przeciêtny bud¿et domowy. Jego cz³onkami wiêc zostawali przedstawiciele
ówczesnej, miejscowej elity politycznej i gospodarczej. Mo¿liwoœæ wspólnego
funkcjonowania podczas hobbistycznych spotkañ, dawa³a im pole do nieoficjal-
nych rozmów, nieformalnego wp³ywu na podejmowane póŸniej decyzje ró¿nych
podmiotów i organów25.

W mniejszym stopniu jednoczesna obecnoœæ osób narodowoœci polskiej i nie-
mieckiej w polskich b¹dŸ niemieckich organizacjach by³a powszechna. Wynika³a
jednak z innych przes³anek. By³a wynikiem niezbyt precyzyjnego podejœcia do
kryteriów decyduj¹cych o uznaniu kogoœ za Niemca lub Polaka, polityki prowa-
dzonej w tej kwestii przez dane stowarzyszenie, jej instrumentalizacjê. Dzisiaj
nie sposób wyjaœniæ w pe³ni wszystkich dostêpnych przekazów Ÿród³owych.
Z prowadzonego w formie spo³ecznego towarzystwa wejherowskiego chóru „Har-
monia” wykluczono jednego z cz³onków, bo przyznawa³ siê do narodowoœci nie-
mieckiej, chocia¿ jednoczeœnie nale¿a³o do niego kilku innych Niemców, w tym
radny miejski wybrany z listy mniejszoœciowej. W³adze chóru na pewno wiedzia³y,
¿e na forum Rady Miejskiej publicznie podkreœla on swoj¹ niemieckoœæ. Czêstym
by³o w nazwie organizacji podawanie przymiotnika „polska” i okreœlenie w statu-
cie, ¿e grupuje ona Polaków. Mimo to nale¿eli do nich tak¿e pojedynczy Niemcy.
Na pocz¹tku lat dwudziestych ubieg³ego wieku zgodnie wspó³pracowa³y ze sob¹
przy organizacji strajków i demonstracji polskie i niemieckie zwi¹zki zawodowe,
chocia¿ na co dzieñ ostro rywalizowa³y o cz³onków, ³¹czy³ je wiêc interes ekono-
miczny, dzieli³a dba³oœæ o w³asny rozwój i istnienie. Organizacje niemieckie, co
do zasady przyjmowa³y wiêcej osób przeciwnej narodowoœci, bo ich œrodowisko
by³o mniej liczne. Jednoczeœnie, w jednostkowych przypadkach nie tylko potrafi³y
one zachowaæ swoj¹ niemieck¹ to¿samoœæ, ale te¿ obroniæ siê przed wprowadze-
niem jakichkolwiek polskich elementów do swojej dzia³alnoœci. Niemiecki, wejhe-
rowski, parafialny chór „Cecylienverein” nie pozwoli³ na protoko³owanie obrad
swoich organów w jêzyku polskim i nawet odmówi³ ksiê¿om, którzy sprawowali
formalny nad nim nadzór, by wykonaæ chocia¿ jeden utwór w jêzyku polskim.
W wyniku tego dosz³o do utworzenia polskiego chóru o takiej samej nazwie, „œw.
Cecylii”. Stosunki pomiêdzy nimi by³y ch³odne, ale poprawne. Zaprasza³y siê
wzajemnie na koncerty, jubileusze itp.26

25 Ogólny wniosek wysnuty z opisu dzia³alnoœci Bractwa, zawarty w jego monografii, ujêtej
w przypisie 24 (patrz szczególnie s. 101-102).

26 Archiwum Parafii œw. Trójcy w Wejherowie, protokolarz „Cecylienverein” i inne luŸne doku-
menty zwi¹zane z tymi chórami, Historia Rumi..., s. 189 i 200-201, Historia Wejherowa...,
s. 300, 302 i inne.
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Z³o¿onoœæ wzajemnych relacji polsko-niemieckich, ich spo³eczne i polityczne
uwarunkowania, najlepiej przedstawiæ, nieco szerzej omawiaj¹c opinie i niektóre
powi¹zania hrabiego H. Keyserlingka, gdy¿ z racji swojego maj¹tku i pozycji by³
on znany, wzbudza³ zainteresowanie wiêkszoœci polskich œrodowisk. Tym bar-
dziej, ¿e w ¿yciu publicznym by³ on wa¿nym partnerem miejscowych, polskich
w³adz, które traktowa³y go ze znaczn¹ podejrzliwoœci¹, ale te¿ estym¹. Obu stro-
nom nie zale¿a³o na otwartym konflikcie, co umo¿liwia³o im poprawne wspó³ist-
nienie w ¿yciu publicznym, nawet w niektórych sprawach staæ ich by³o na wza-
jemn¹ przychylnoœæ, œwiadczenie grzecznoœci. W 1921 r. na skutek bli¿ej nie-
okreœlonej interwencji wejherowskiego burmistrza, W³adys³awa Kruczyñskiego,
H. Keyserlingk bezp³atnie przekaza³ 20 mórg roli z przeznaczeniem na budowê
domu dla polskich reemigrantów z Ameryki. Wejherowskie wiêzienie natomiast
kierowa³o wiêŸniów do wykonywania prac gospodarskich hrabiego27.

Ni¿sze warstwy spo³eczne podchodzi³y do H. Keyserlinga z uwagi na jego
maj¹tek, z onieœmieleniem i jednoczeœnie by³ on otoczony aur¹ niedostêpnoœci
oraz tajemniczoœci. W 1928 r. Bractwo Kurkowe postanowi³o mu przyznaæ hono-
rowe cz³onkostwo i wrêczyæ odpowiedni, sformu³owany w jêzyku polskim,
dyplom. Decyzja ta wywo³a³a kontrowersje, bo obawiano siê, czy hrabia siê obra-
zi, ¿e otrzyma dyplom w jêzyku polskim. Podniesienie takiego argumentu, mog³o
byæ te¿ prób¹ przeciwstawienia siê polonizacji tej organizacji przez niemieckich
jej cz³onków. Regina Osowicka przytoczy³a relacjê wejherowianki, która zapa-
miêta³a z okresu miêdzywojennego, ¿e jej matka po zmroku kaza³a zamykaæ okna,
bo o tej porze „Ten diabe³ wcielony Keyserlingk ju¿ jedzie na swój sabat”, czyli
spotkanie masonów28.

Najbardziej podkreœlali niemieckoœæ H. Keyserlingka, jego antypolsk¹ po-
stawê, osoby, chc¹ce doprowadziæ do parcelacji jego maj¹tku, wi¹za³o siê to bo-
wiem z ich interesem osobistym. By³y wœród nich te¿ takie, które w innych sytua-
cjach, dalekie by³y od podnoszenia tego rodzaju argumentów. W ten sposób chcieli
sk³oniæ polskie w³adze do jak najszybszej decyzji w tej sprawie. Przeciwnikiem
hrabiego by³ te¿ burmistrz T. Bolduan i równie¿ podnosi³ jego antypolsk¹ posta-
wê. Z tego wzglêdu, mimo niejednokrotnego zaproszenia, jak wspomina syn bur-
mistrza, nigdy nie przekroczy³ progu hrabiowskiego pa³acu. Burmistrzowskie uniki
mo¿na wyt³umaczyæ jednak inaczej. T. Bolduan d¹¿y³ do rozbudowy Wejherowa,
a to wymusza³o przejêcie czêœci ziemi H. Keyserlingka i konfliktowa³o obu ad-
wersarzy. Takich skrupu³ów nie mia³ inny polski patriota i przysz³a ofiara nazi-
stów, wejherowski proboszcz, ks. E. Roszczynialski. Jego sytuacja by³a jednak

27 AP Gd, Akta..., t. 18, s. 44, G. B. v. Grass, Wspomnienia, s. 74.
28 (r.os.), Diabe³ wcielony, „Kurier wejherowski”, 9.07.2003, AP Gdañsk, Bractwo Kurkowe

w Wejherowie, t. 3, s. 551-554. Na pewno pos¹dzenie H. Keyserlingka o bycie masonem,
diab³em by³o te¿ skutkiem faktu, ¿e by³ on ewangelikiem, a tak okreœlaj¹cy go wejherowianie
katolikami.
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odmienna. Wejherowska parafia by³a bowiem patronatu prywatnego, czyli
H. Kayserlingka, który mia³ znaczny wp³yw na jej obsadê personaln¹. Z nie do
koñca wiadomych przyczyn pozytywnie ocenia³ H. Keyserlngka i odwiedza³ go
w pa³acu wejherowski starosta, Stefan Wendorff. Proponowa³ nawet, by wejhe-
rowskie dobra nie poddawaæ parcelacji, gdy¿ w³aœciciel maj¹tku Wejherowo –
Zamek stanowi wzór lojalnej postawy obywateli polskich narodowoœci niemiec-
kiej i brak parcelacji w tym wypadku wp³ynie pozytywnie na innych Niemców29.

¯ycie na miêdzywojennym pograniczu polsko-niemieckim, a takim by³ wów-
czas dzisiejszy obszar Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego, charakteryzowa³o siê
sta³ym poczuciem zagro¿enia. Przez ca³e dwudziestolecie rozpowszechnia³y siê
plotki o zbli¿aj¹cym siê zbrojnym konflikcie pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami, rzeko-
mym plebiscycie, który mia³ ponownie zdecydowaæ o przynale¿noœci pañstwowej
Pomorza lub jego czêœci. Po dojœciu w 1933 r. do w³adzy w Niemczech nazistów,
a jeszcze bardziej w ostatnim roku poprzedzaj¹cym wybuch II wojny œwiatowej,
wspó³¿ycie Polaków i Niemców by³o naznaczone wzajemnymi prowokacjami,
oskar¿eniami, nerwowoœci¹. W stosunkach s¹siedzkich by³o to mniej zauwa¿alne,
na forum publicznym wyraziste. Do wejherowskiej codziennoœci nale¿a³y zorga-
nizowane przemarsze cz³onków niemieckich organizacji, ubranych w mundury,
wzorowane na ubiorach organizacji hitlerowskich z III Rzeszy i Wolnego Miasta
Gdañska. Budzi³y one zaniepokojenie w³adz Wejherowa, które nie mog³y sobie
z nimi poradziæ, stosuj¹c kary za zak³ócanie porz¹dku publicznego. W Redzie
i Rumi, przeje¿d¿aj¹ce przez nie samochody z emblematami hitlerowskimi, by³y
witane hitlerowskimi pozdrowieniami przez tamtejszych Niemców i niektórych
Polaków. Jeden z niemieckich piekarzy wyrabia³ i sprzedawa³ bu³ki w formie
swastyki. Czêœæ Niemców, niespodziewanie, opuszcza³a swoje domostwa i prze-
nosi³a siê do III Rzeszy lub Gdañska. Niektórzy niszczyli celowo swój maj¹tek,
spodziewaj¹c siê wysokich odszkodowañ. Dosz³o do szeregu wybryków chuli-
gañskich, wybicia szyb w domach niemieckich mieszkañców i namalowania na
nich z³oœliwych napisów. W wejherowskim kinie polska m³odzie¿ w trakcie wy-
œwietlania filmu odœpiewa³a polski hymn narodowy i „Rotê”, a po seansie urz¹-
dzi³a demonstracjê antyniemieck¹, za co zosta³a ukarana grzywnami. Zaobserwo-
wano wzmo¿one zainteresowanie obiektami wojskowymi turystów, przyje¿d¿a-
j¹cych od strony niemieckiego Pomorza i Gdañska. Wywo³a³o to po stronie polskiej
prawdziw¹ szpiegomaniê, w ka¿dym niemal Niemcu, czy po prostu w nieznanej
osobie widziano niemieckiego agenta30.

29 T. £aszkiewicz, Ziemiañstwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego –
w perspektywie codziennoœci, Inowroc³aw – Toruñ 2013, s. 315, AP Gdynia, Powiatowy Urz¹d
Ziemski w Wejherowie, t. 42, br. pag. „Stra¿nica Zachodnia”, R. 29, nr 3 (o parcelacji maj¹tku
H.Keyserlingka), T. Bolduan, Burmistrz..., s. 70, 118.

30 Instytut Pamiêci Narodowej w Gdañsku, sygn. 19/85 (akta P. Ritzeu – Kositzkau, Ko¿ycz-
kowski, T. Bolduan, Burmistrz..., s. 78-81, T. Chinciñski, Fortpoczta Hitlera. Niemiecka
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dywersja w Polsce w 1939 r., Gdañsk-Warszawa 2010, s. 241, Historia Redy..., s. 265-266,
S. Owiñski, V kolumna na Pomorzu Gdañskim, Warszawa 1965, s. 135-136 i inne, T. Sta-
niewski, W cieniu haniebnej swastyki, [w:] Pamiêtnik pierwszego zjazdu kole¿eñskiego. So-
dalitas jednodniówka wydana z okazji I. zjazdu kole¿eñskiego b. uczniów gimnazjum i liceum
im. króla J. Sobieskiego w Wejherowie. Czêœæ II jednodniówki, Wejherowo 1948, s. 15-16
i inne Ÿród³a oraz opracowania.

Rozpoczêta 1 wrzeœnia 1939 r. II wojna œwiatowa nie zakoñczy³a wspólnej
egzystencji Polaków i Niemców na opisywanym terenie, nada³a mu jednak nowy,
w czêœci tragiczny, kszta³t.

Bogus³aw Breza

The Daily Life of Poles and Germans in The Little
Kashubian Tricity (Reda, Rumia, Wejherowo)

Between the First and Second World Wars

SUMMARY

The entire interwar period in the territory of today’s Little Kashubian Tricities involved
much Polish-German interaction.  The primary cause was the former partition and its legacy
which involved influence for the next twenty years because of the political and social
situation.  The leaders of both nations ordered strict separation between the Poles and the
Germans.  However, especially in daily contacts, there were many compromises, much
cooperation and even unity in actions of representatives of both nations.  At the beginning
of the twenty year period it was most visible in the organizations and activities of local
authorities.  Since few people in the Little Tricity spoke or wrote high Polish, the authori-
ties, mainly the local prefects, did not require a number of strict qualifications from the
lowest level of local administrative authorities and even allowed some who talked better
German than Polish.  The economy was the strongest connection between the Poles and the
Germans.  It dictated national solidarity.  Among other things, the workers of the Polish
State authorities were allowed to share the profits of the German companies but did not
continue the process of taking over the companies by the Polish side.  In exchange, the
German businessmen stopped promoting German organizations, stopped many German
investments and did not show off their nationality.  In the work market it was necessary to
hire a good worker regardless of his nationality.  Residents in the discussed territory had
access to all forms of culture represented by both Poles and Germans.  However, when the
Nazis took over power, “Hitlerization” of the German minority in Pomerania led to escala-
tion of conflicts in daily life.  There was a rise in pride and arrogance on the part of the
Germans and their organizations, anti-Polish speeches, a feeling of danger, anti-German
attitude and a kind of extreme spying involving the Polish society.
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Zenon Romanow
S³upsk

Freie Europäische Jugend
– tajna organizacja bytowskiej m³odzie¿y

kaszubskiej w 1950 r.

W listopadzie 1948 r. dwaj m³odzi mieszkañcy Bytowa: Edmund Walkusz1

i Franciszek ̄ ukowski, nie maj¹c mo¿liwoœci legalnego wyjazdu z Polski do Nie-
miec, postanowili nielegalnie przekroczyæ granicê w okolicach Szczecina. Zostali
jednak zatrzymani w Gumieñcach przez patrol Wojsk Ochrony Pogranicza i osa-
dzeni w wiêzieniu w Stargardzie. W ci¹gu oœmiomiesiêcznego pobytu w wiêzie-
niu Walkusz przeszed³ brutalne œledztwo. By³ bity metalowymi prêtami po ca³ym
ciele, przywi¹zywany do œciany za rêce, tak ¿e musia³ staæ godzinami na czub-
kach palców, przycinano mu palce r¹k drzwiami2. W czerwcu 1949 r. zosta³ ska-
zany przez S¹d Okrêgowy w Szczecinie na sesji wyjazdowej w Stargardzie na
dwa lata pobytu w domu wychowawczym w zawieszeniu na rok i zwolniony
w nastêpnym miesi¹cu3. ¯ukowski zosta³ skazany na dwa lata wiêzienia. W wiê-
zieniu Walkusz zetkn¹³ siê z ¿o³nierzami Armii Krajowej i Narodowych Si³ Zbroj-
nych, a ich opowiadania o ¿yciu konspiracyjnym i partyzanckim zrobi³y na nim
du¿e wra¿enie4.

Po powrocie do Bytowa nie zaniecha³ planów ucieczki do Niemiec. Spotyka-
j¹c siê z kolegami, opowiada³ im o swoich prze¿yciach wiêziennych i snu³ plany

1 Edmund Walkusz (Walkusch), ur. 18 XI 1931 r. w M¹drzechowie w powiecie bytowskim,
w rodzinie W³adys³awa i Heleny z domu Stolz. Jego ojciec by³ w³aœcicielem przedsiêbiorstwa
budowlanego w Bytowie, dok¹d rodzina przenios³a siê w 1938 r. Tam Edmund skoñczy³
7 klas niemieckiej szko³y podstawowej. By³ cz³onkiem Hitlerjugend. Po wojnie, do czasu
powrotu ojca z niewoli (brytyjskiej lub amerykañskiej), pracowa³ w gospodarstwie rolnym,
a nastêpnie w Pañstwowej Fabryce Wyrobów Drzewnych w Bytowie. Gdy w 1946 r. ojciec
wróci³, pracowali razem, jako murarze. Nale¿a³ do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (Instytut
Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Szczecinie (dalej: IPN Sz), sygn. 00101/392/2, protokó³ prze-
s³uchania E. Walkusza z 17 V 1950 r.).

2 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 16 V 1950 r.
3 IPN Sz 00101/392/2, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 17 V 1950 r.
4 Tam¿e, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 14 V 1950 r.
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opuszczenia Polski. Do grona jego najbli¿szych przyjació³ nale¿eli: jego kuzyn
Gerhard Wojaczek5, Alfons Rekowski6, jego kuzyn Ginter Rekowski7, Hubert
Ordowski8, jego brat Roman9 oraz Jan Pa³ubicki10. LuŸny kontakt z grup¹ utrzy-
mywa³ starszy brat Alfonsa Rekowskiego – Bernard11.

Najstarszy w tej grupie mia³ 22 lata, najm³odszy – 16. Mimo m³odego wieku
musieli podj¹æ trud utrzymania swoich rodzin, gdy¿ ich ojcowie nie ¿yli lub nie

5 Gerhard Wojaczek, ur. 16 X 1930 r. w Udorpiu w powiecie bytowskim, w rodzinie Franciszka
i Walerii z domu Stolz. Skoñczy³ 6 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz, 00101/392/2,
protokó³ przes³uchania G. Wojaczka z 11 V 1950 r.).

6 Alfons Rekowski, ur. 23 V 1932 r. w Bytowie, w rodzinie krawca Franciszka i El¿biety
z domu Padoch. Skoñczy³ 7 klas niemieckiej szko³y podstawowej. By³ cz³onkiem Hitlerjugend.
Po wejœciu do Bytowa Armii Czerwonej rozpocz¹³ pracê zarobkow¹ u prywatnego przedsiê-
biorcy, a w latach 1947–1949 w Pañstwowej Fabryce Wyrobów Drzewnych, nastêpnie praco-
wa³ w Gminnej Spó³dzielni, jako malarz (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania
A. Rekowskiego z 16 V 1950 r.).

7 Ginter (Günter) Rekowski, ur. 8 X 1932 r. w Bytowie, w rodzinie Paw³a i Heleny z domu
Padoch. Ojciec by³ dekarzem. Do zakoñczenia wojny ukoñczy³ 5 klas niemieckiej szko³y
podstawowej. Od 1947 r. pracowa³ w Pañstwowej Fabryce Wyrobów Drzewnych, gdzie nale-
¿a³ do ZMP (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania G. Rekowskiego z 31 V 1950 r.,
tam¿e, sygn. 00103/359, kwestionariusz osobowy cz³onka nielegalnej organizacji G. Rekow-
skiego z 3 VII 1974 r.).

8 Hubert Ordowski, ur. 11 XI 1927 r. w Mestwinowie w powiecie koœcierskim, w rodzinie
leœniczego Stefana i Ma³gorzaty z domu Witt. Do 1939 r. skoñczy³ 5 klas polskiej szko³y
podstawowej, a w czasie okupacji 3 klasy niemieckiej szko³y podstawowej. Rodzina przyjê³a
III grupê Deutsche Volksliste. Na pocz¹tku marca 1945 r. Hubert zosta³ powo³any do Wehr-
machtu i przez kilka dni walczy³ z Armi¹ Czerwon¹ w Królewcu. Dosta³ siê do sowieckiej
niewoli, z której zosta³ w marcu 1948 r. przewieziony do Frankfurtu nad Odr¹ i zwolniony.
W czerwcu 1948 r. wróci³ do rodziców w Ludwikowie w powiecie koœcierskim. Po œmierci
ojca znalaz³ w lutym 1949 r. pracê w Pañstwowej Fabryce Wyrobów Drzewnych w Bytowie
i sprowadzi³ do siebie matkê i m³odszego brata (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania
H. Ordowskiego z 11 i 14 V 1950 r.).

9 Roman Ordowski, ur. 19 VIII 1933 r. w Starogardzie (Gdañskim). Do 1945 r. skoñczy³ 6 klas
niemieckiej szko³y podstawowej, siódm¹ klasê skoñczy³ w polskiej szkole w Bytowie. By³ cz³on-
kiem ZMP (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania R. Ordowskiego z 10 i 31 V 1950 r.).

10 Jan (Heinz) Pa³ubicki, ur. 18 X 1931 r. w Bytowie, w rodzinie murarza Stanis³awa i Matyldy
z domu Szulc. Jego ojciec zosta³ w 1940 r. skierowany do pracy w fabryce w Pyrzycach, gdzie
pracowa³ do koñca wojny. Jan do 1945 r. ukoñczy³ 6 klas niemieckiej szko³y podstawowej.
Nale¿a³ do Hitlerjugend. W 1948 r. zosta³ powo³any na kilka miesiêcy do pracy na Œl¹sku
w ramach Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce”. Po powrocie do Bytowa w sierpniu tego
roku pracowa³, jako robotnik w tartaku, u gospodarza, przy remontach dróg. Od stycznia
1950 r. pracowa³ przy pracach rozbiórkowych w Bytowie (IPN Sz, 00101/392/1, protokó³
przes³uchania J. Pa³ubickiego z 11 i 31 V 1950 r.).

11 Bernard Rekowski (Wantoch-Rekowski), ur. 4 IX 1927 r. w Bytowie. Skoñczy³ 6 klas nie-
mieckiej szko³y podstawowej. W latach 1944-1945 s³u¿y³ w Wehrmachcie i dosta³ siê do
niewoli brytyjskiej, z której wróci³ w 1948 r. (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania
B. Rekowskiego z 11 V 1950 r., protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 14 V 1950 r.).
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wrócili jeszcze z niewoli. Podejmowali prace dorywcze przy robotach rozbiórko-
wych, w gospodarstwach rolnych, czêœæ z nich pracowa³a w Pañstwowej Fabryce
Wyrobów Drzewnych. Niskie zarobki nie pozwala³y na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb bytowych. Wszyscy wywodzili siê z robotniczych rodzin kaszub-
skich lub niemiecko-kaszubskich. Bezpoœrednio po wojnie zadeklarowali naro-
dowoœæ polsk¹ i w wyniku weryfikacji narodowoœciowej, b¹dŸ w przypadku braci
Ordowskich – rehabilitacji narodowoœciowej, otrzymali polskie obywatelstwo.
Mimo tego niewiele ³¹czy³o ich z polskoœci¹. By³o to pokolenie Kaszubów ju¿
w znacznym stopniu zniemczone poprzez niemieck¹ szko³ê, Hitlerjugend, woj-
sko. Po polsku mówili bardzo s³abo. Nie potrafili w tym jêzyku ani pisaæ, ani
czytaæ. Nie znali te¿ polskiej historii, kultury i tradycji. We w³asnym gronie
mówili po niemiecku, w rodzinnych domach u¿ywano jêzyka kaszubskiego, albo
niemieckiego. S³aba znajomoœæ jêzyka urzêdowego, a tak¿e nieufnoœæ i niechêæ
w³adz do Kaszubów – by³ych obywateli niemieckich, w tym Eingedeutschtów,
skazywa³a ich na marginalizacjê i brak perspektyw na lepsze ¿ycie. Sytuacja ta
rodzi³a frustracjê i alienacjê, co skutkowa³o przekonaniem, ¿e w Polsce nie ma
dla nich ¿adnej dobrej przysz³oœci. Nadziejê na poprawê w³asnej sytuacji ¿ycio-
wej widzieli w wyjeŸdzie legalnym, albo nielegalnym do Niemiec.

Wyci¹gaj¹c wnioski z nieudanej ucieczki do Niemiec w 1948 r., Edmund
Walkusz postanowi³ zorganizowaæ grupê kolegów w celu wspólnego przedosta-
nia siê do tego kraju. Wspólnie z Alfonsem Rekowskim postanowili w styczniu
1950 r. za³o¿yæ tajn¹ organizacjê o nazwie Freie Europäische Jugend (FEJ) –
Wolna M³odzie¿ Europejska. Inspiracj¹ by³a nazwa komunistycznej organizacji
w Niemieckiej Republice Demokratycznej – Freie Deutsche Jugend (Wolna M³o-
dzie¿ Niemiecka), choæ chodzi³o wy³¹cznie o nazwê, bowiem FEJ nie mia³a ¿ad-
nego zabarwienia ideologicznego, a tym bardziej komunistycznego12. Chc¹c za-
chêciæ kolegów do konspiracji, Walkusz konfabulowa³, jakoby organizacja mia³a
byæ za³o¿ona na polecenie oficerów angielskich, z którymi mia³ byæ w kontakcie.
Oficerowie ci mieli rzekomo w przysz³oœci dostarczaæ ¿ywnoœæ, pieni¹dze, umun-
durowanie i broñ. Opowiada³ tak¿e, jakoby w lutym 1950 r. bra³ udzia³ w napa-
dzie na posterunek Milicji Obywatelskiej (MO) w powiecie kartuskim wraz
z grup¹ oficerów angielskich i ¿o³nierzy polskich13.

Pod wp³ywem takich fantastycznych opowieœci Edmundowi Walkuszowi
i Alfonsowi Rekowskiemu uda³o siê w styczniu i lutym 1950 r. zwerbowaæ do
organizacji oko³o 20 m³odych Kaszubów z Bytowa, Ugoszczy, Udorpia i Pomy-

12 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 9 i 25 V 1950 r.; protokó³ przes³u-
chania H. Ordowskiego z 11 V 1950 r.; tam¿e, sygn. 00101/392/2, protokó³ przes³uchania
E. Walkusza z 14 V 1950 r.

13 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 16 V 1950 r. i H. Ordowskie-
go z 11 V 1950 r.; tam¿e, sygn. 00101/392/2, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V
1950 r.
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ska Wielkiego. Wszyscy cz³onkowie znajdowali siê w podobnej sytuacji ¿ycio-
wej jak za³o¿yciele FEJ. Wst¹pienie do organizacji nastêpowa³o poprzez zapisa-
nie siê, a rejestr prowadzi³ Alfons Rekowski. Innych dokumentów FEJ nie wy-
tworzy³a. Werbowano wœród kolegów, znajomych, krewnych, tak¿e na zabawach
ludowych. Znaczna czêœæ cz³onków nie prowadzi³a ¿adnej dzia³alnoœci konspi-
racyjnej. W³aœciwie organizacja ogranicza³a siê do kilku osób: Walkusza, braci
Ordowskich, Alfonsa i Gintera Rekowskich, Wojaczka i Pa³ubickiego. Spotykali
siê oni w niedzielne popo³udnia w mieszkaniu Alfonsa Rekowskiego i snuli plany
ucieczki do Niemiec14.

Edmund Walkusz i Alfons Rekowski s³uchali czêsto audycji radiowych
w jêzyku niemieckim nadawanych przez BBC, G³os Ameryki i Radio Madryt.
Pod ich wp³ywem doszli do wniosku, ¿e wojna miêdzy Stanami Zjednoczonymi
Ameryki i Wielk¹ Brytani¹ a Zwi¹zkiem Sowieckim i Polsk¹ jest ju¿ bliska
i rozpoczêli do niej przygotowania. Postanowili zbudowaæ dwa schrony, nazywa-
ne przez nich bunkrami, które mia³y daæ im schronienie w przypadku rozpoczêcia
wojny. Pierwszy schron o g³êbokoœci 1,6 m, szerokoœci 1 m i d³ugoœci 1,5 m zbudo-
wali Jan Pa³ubicki i Alfons Rekowski na posesji Pa³ubickiego w Bytowie. Drugi
mniejszy schron cz³onkowie FEJ zaczêli budowaæ w lesie nad jeziorem Jeleñ
w lutym 1950 r. Po kilku godzinach kopania zrezygnowali z powodu dotkliwego
zima i rozpoczêtej pracy ju¿ nie dokoñczyli15.

Znacznie wiêkszym problemem by³o zdobycie broni, która by³a im potrzebna
do ³atwiejszego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej. Niedzielne spotkania
u Alfonsa Rekowskiego zdominowa³a dyskusja o sposobach jej pozyskania.
Wysuwane by³y ró¿ne pomys³y: zamierzano rozbrajaæ funkcjonariuszy MO i Po-
wiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego (PUBP), proponowano dokony-
waæ napadów rabunkowych na osoby majêtne, a zdobyte w ten sposób pieni¹dze
przeznaczaæ na kupno broni. Pomys³y te nie wysz³y poza fazê projektów. Poszu-
kiwano broni w podziemiach zamku bytowskiego (bez pozytywnego rezultatu)
oraz w ruinach miasta i w lasach. Te ostatnie poszukiwania zakoñczy³y siê sukce-
sem. W posiadaniu organizacji znalaz³y siê dwa bagnety, dwa zamki do karabinów,
pistolet szturmowy Mauser kal. 9 mm, pistolet Walther P38 kal. 9 mm (niezdatny
do u¿ytku), pistolet Parabellum kal. 9 mm (niezdatny do u¿ytku) i straszak16.

14 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 9 i 14 V 1950 r.
15 Tam¿e, protokó³ przes³uchania J. Pa³ubickiego z 19 V 1950 r.; protokó³ przes³uchania

R. Ordowskiego z 25 V 1950 r.; protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 25 V 1950 r.; protokó³
przes³uchania A. Rekowskiego z 16 V 1950 r.; protokó³ przes³uchania R. Ordowskiego z 10 V
1950 r.; tam¿e, sygn. 00101/392/ 2, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V 1950 r.

16 IPN Sz 00101/392/2, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V 1950 r.; protokó³ prze-
s³uchania R. Ordowskiego z 25 V 1950 r.; protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 14 V 1950 r.;
tam¿e, sygn. 00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 9 i 25 V 1950 r.; protokó³
przes³uchania R. Ordowskiego z 15 V 1950 r.; protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 16 V
1950 r.; akt oskar¿enia, b.d.
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Cz³onkowie FEJ nie przestrzegali zasad konspiracji. Rozmowy o organizacji
prowadzili na ulicach, przed kinem, na zabawach. Nic zatem dziwnego, ¿e ju¿
w po³owie lutego 1950 r. po Bytowie zaczê³y kr¹¿yæ plotki na ich temat. W tym
czasie do PUBP zg³osi³ siê by³y pracownik tej instytucji Józef Gostkowski, z in-
formacj¹ o dzia³aj¹cej w Bytowie tajnej organizacji m³odzie¿y kaszubskiej (auto-
chtonicznej)17, sk³adaj¹cej siê z by³ych cz³onków Hitlerjugend. Donos ten zosta³
potwierdzony przez innych informatorów PUBP. Na dodatek lekkomyœlny 16-letni
Roman Ordowski zaproponowa³ przyst¹pienie do FEJ ormowcowi Romanowi
Makryniakowi, który poinformowa³ o tym PUBP18. Propozycja Romana Ordow-
skiego wywo³a³a wœród konspiratorów konsternacjê i zaniepokojenie, poniewa¿
jednak nie mo¿na by³o ju¿ siê z niej wycofaæ, polecono Makryniakowi, na dowód
lojalnoœci wobec organizacji, zerwaæ gwiazdê z jednego z nagrobków ¿o³nierzy
sowieckich, co ten uczyni³19. Nastêpnie zosta³ przyjêty do organizacji i tym
samym PUBP uzyska³ w niej swojego tajnego informatora20.

PUBP w Bytowie w porozumieniu z Wojewódzkim Urzêdem Bezpieczeñ-
stwa Publicznego (WUBP) w Szczecinie oraz Wydzia³em I – zajmuj¹cym siê m.in.
podziemiem niemieckim21, Departamentu I (kontrwywiad) Ministerstwa Bezpie-
czeñstwa Publicznego (MBP) przyst¹pi³ 25 lutego 1950 r. do agencyjnego rozpra-
cowania FEJ pod kryptonimem „Niewdziêczni”. W tym celu 5 kwietnia 1950 r.
zwerbowano cz³onka organizacji Gerharda Wojaczka, jako agenta o pseudonimie
„Gustaw”, którego zadaniem by³o informowaæ PUBP o wszystkich poczynaniach
konspiratorów. Ponadto jego doniesienia mia³y weryfikowaæ informacje dostar-
czane przez Romana Makryniaka22. Wojaczek nie spe³ni³ oczekiwañ bezpieki.
Nie tylko, ¿e nie denuncjowa³ kolegów, ale uprzedzi³ ich o gro¿¹cym niebezpie-
czeñstwie23.

17 W obszernej dokumentacji na temat FEJ wytworzonej przez PUBP w Bytowie, WUBP
w Szczecinie i MBP ani razu nie wystêpuje nazwa w³asna „Kaszubi”, którzy nazywani s¹
wy³¹cznie autochtonami.

18 IPNSz 00101/392/1, raport specjalny PUBP w Bytowie z 25 II 1950 r.
19 Tam¿e, protokó³ przes³uchania R. Ordowskiego z 25 V 1950 r.; tam¿e, sygn. 00101/392/2,

protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V 1950 r.; tam¿e, raport specjalny WUBP
w Szczecinie dla MBP z 25 III 1950 r.

20 IPN Sz 00101/392/2, raport specjalny WUBP w Szczecinie dla MBP z 25 III 1950 r.
21 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeñstwa, [w:] Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra

kierownicza, t. 1: 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 28.
22 IPN Sz 00101/392/2, plan dalszych przedsiêwziêæ operacyjnych do sprawy „Niewdziêczni”

z 6 IV 1950 r.; raport z przeprowadzonej realizacji spr. „Niewdziêczni” z 12 V 1950 r.; raport
WUBP w Szczecinie o likwidacji wstêpnego rozpracowania krypt. „Niewdziêczni” z 13 V
1950 r.

23 Tam¿e, sygn. 00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 25 V 1950 r.; raport likwi-
dacyjny PUBP w Bytowie z 11 V 1950 r.
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Rozpracowanie o kryptonimie „Niewdziêczni” by³o prowadzone krótko, na-
st¹pi³y bowiem wydarzenia, które pokrzy¿owa³y plany bytowskiej bezpieki. Dnia
30 kwietnia w póŸnych godzinach wieczornych, trzej cz³onkowie FEJ – Edmund
Walkusz oraz Alfons i Ginter Rekowscy, wracaj¹c z akademii pierwszomajowej
w Domu Kultury i bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, zrywali na ul. Sikorskiego pla-
katy propagandowe i dekoracje œwi¹teczne, a nastêpnie udali siê na cmentarz po-
leg³ych ¿o³nierzy sowieckich, który znajdowa³ siê u zbiegu ul. Mickiewicza i Si-
korskiego. Walkusz zosta³ na ulicy, natomiast Rekowscy zdemolowali osiem na-
grobków. Podczas tych czynnoœci zauwa¿y³ ich pe³ni¹cy w pobli¿u s³u¿bê
funkcjonariusz MO, próbuj¹c ich powstrzymaæ przy u¿yciu broni. Zosta³ jednak
przez Rekowskich pobity, którzy nastêpnie zbiegli. Nie uda³o siê to Walkuszowi.
Pojmano go i doprowadzono na Komendê Powiatow¹ (KP) MO. Poniewa¿ mili-
cjant rozpozna³ Rekowskich, zostali oni nastêpnego dnia zatrzymani i osadzeni
wraz z Walkuszem w areszcie PUBP24. Decyzjê o ich tymczasowym aresztowa-
niu prokurator S¹du Apelacyjnego w Szczecinie wyda³ 4 maja25.

Pocz¹tkowo funkcjonariusze PUBP zamierzali postawiæ aresztowanym tylko
zarzut zdemolowania nagrobków i pobicia milicjanta, nie chcieli bowiem przery-
waæ rozpracowywania FEJ. Dlatego rewizjê w ich mieszkaniach przeprowadzono
powierzchownie, tak, aby nie znaleŸæ ¿adnych materia³ów organizacyjnych.
W trakcie przes³uchania Rekowscy przyznali siê do niszczenia nagrobków i pobi-
cia milicjanta, natomiast Walkusz za³ama³ siê w œledztwie i zaproponowa³ funk-
cjonariuszom wspó³pracê za cenê zwolnienia. Ponadto niepytany zezna³, ¿e Re-
kowscy nale¿¹ do konspiracji, natomiast Alfons Rekowski zwierzy³ siê wspó³-
wiêŸniowi, którym by³ agent celny, o istnieniu tajnej organizacji26. Wyjaœniaj¹c
zaœ w trakcie przes³uchania powody zniszczenia nagrobków ¿o³nierzy sowiec-
kich powiedzia³: „czujê nienawiœæ do Rosjan, dlatego ¿e w 1945 roku zabrali
mojego ojca i ojciec do tego czasu nie wróci³”27.

Aresztowanie Walkusza i Rekowskich wywo³a³o w Bytowie wiele plotek
i komentarzy i ogromnie zaniepokoi³o pozosta³ych cz³onków FEJ. Czêœæ z nich
przyst¹pi³a do ukrywania broni, a 6 maja Gerhard Wojaczek i Jan Pa³ubicki ucie-
kli do lasu, gdzie wykopali ziemiankê, w której ukrywali siê do 10 maja28. W tej

24 IPN Sz 00101/392/2, raport specjalny WUBP w Szczecinie dla naczelnika Wydz. I Dep.
I MBP z 5 V 1950 r.; protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V 1950 r.; tam¿e, sygn.
00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 25 V 1950 r.

25 IPN Sz 00101/392/2, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu E. Walkusza, A. Rekow-
skiego i G. Rekowskiego z 4 V 1950 r.

26 Tam¿e, raport specjalny WUBP w Szczecinie dla naczelnika Wydz. I Dep. I MBP z 5 V 1950 r.
27 Tam¿e, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V 1950 r.
28 Tam¿e, protokó³ przes³uchania G. Wojaczka z 11 V 1950 r.; raport specjalny WUBP w Szcze-

cinie dla naczelnika Wydz. I Dep. I MBP z 5 V 1950 r.; tam¿e, sygn. 00101/392/1, protokó³
przes³uchania J. Pa³ubickiego z 16 V 1950 r.
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sytuacji PUBP, obawiaj¹c siê ucieczki pozosta³ych cz³onków FEJ, postanowi³
zakoñczyæ sprawê o kryptonimie „Niewdziêczni”, przystêpuj¹c do aresztowania
pozosta³ych konspiratorów. Ich nazwiska ustalono g³ównie na podstawie zeznañ
Walkusza i Alfonsa Rekowskiego29. Dnia 10 maja 1950 r. ponad trzydziestu funk-
cjonariuszy WUBP w Szczecinie oraz KP MO i PUBP w Bytowie aresztowa³o
13 cz³onków organizacji. Byli to: Józef Bukowski30, Edwin Dorawa31 i jego brat
Gerhard Dorawa32, Erich Gaul33, Gertruda Lewiñska – narzeczona Alfonsa Re-
kowskiego34, Hubert Ordowski i jego brat Roman Ordowski, Alfons Ostrowski35,
Henryk Radtke36, Bernard Rekowski, Jan Sikora37, Kurt Trzebiatowski38 i Jan
Ziêba39. Nastêpnego dnia zostali aresztowani Jan Pa³ubicki i Gerhard Wojaczek,
którzy poprzedniego dnia wrócili z lasu do swoich domów.

29 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 9 V 1950 r.; tam¿e, sygn.
00101/392/2, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 7 V 1950 r.

30 Józef Bukowski, ur. 27 II 1931 r. w K³¹cznie w powiecie bytowskim, w rodzinie rolników
Franciszka i Franciszki z domu Edel. Skoñczy³ 4 klasy niemieckiej szko³y podstawowej (IPN
Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania J. Bukowskiego z 10 V 1950 r.).

31 Edwin Dorawa, ur. 4 XI 1931 r. w Czarnej D¹browie w powiecie bytowskim, w rodzinie
Antoniego i jego ¿ony Marty z domu Turzyñska. Skoñczy³ 7 klas niemieckiej szko³y podsta-
wowej (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Dorawy z 10 V 1950 r.).

32 Gerhard Dorawa, ur. 16 XII 1932 r. w Przewozie w powiecie bytowskim. Skoñczy³ 6 klas
niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania G. Dorawy
z 10 V 1950 r.).

33 Erich Gaul, ur. 3 I 1931 r. w Rekowie w powiecie bytowskim, w rodzinie Ericha i Anny
z domu Janikowska. Skoñczy³ 6 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz 00101/392/1,
protokó³ przes³uchania E. Gaula z 10 V 1950 r.).

34 Gertruda Lewiñska, ur. 3 XI 1932 r. w Bytowie, w rodzinie Franciszka i Jadwigi z domu
Gruba. Skoñczy³a 6 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz 00101/392/1, protokó³
przes³uchania G. Lewiñskiej z 19 V 1950 r.).

35 Alfons Ostrowski ur. 22 XII 1930 r. w Niezabyszewie w powiecie bytowskim, w rodzinie
Franciszka i Idy z domu Rudnik. Skoñczy³ 7 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz
00101/392/1, protokó³ przes³uchania A. Ostrowskiego z 10 V 1950 r.).

36 Henryk (Hans) Radtke, ur. 18 III 1931 r. w ¯ukówku w powiecie bytowskim, w rodzinie
Emila i Anny z domu Jereczek. Skoñczy³ 8 klas niemieckiej szko³y podstawowej. Wed³ug
zeznania H. Radtke z 27 V 1950 r. jego matka przez 2,5 roku by³a wiêziona w niemieckim
obozie koncentracyjnym, a nastêpnie przeniesiona do wiêzienia w Lipsku i skazana na karê
œmierci. Wyrok nie zosta³ wykonany, poniewa¿ zosta³a uwolniona przez Armiê Czerwon¹.
Nie uda³o siê ustaliæ powodów uwiêzienia i skazania jego matki (IPN Sz 00101/392/1, proto-
kó³ przes³uchania H. Radtke z 11 i 27 V 1950 r.).

37 Jan Sikora, ur. 8 I 1930 r. w Pomysku Ma³ym w powiecie bytowskim, w rodzinie Franciszka
i Heleny z domu Dalecka. Skoñczy³ 7 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz 00101/
392/1, protokó³ przes³uchania J. Sikory z 10 V 1950 r.).

38 Kurt Trzebiatowski (Jutrzenka-Trzebiatowski), ur. 28 I 1930 r. w Bytowie, w rodzinie Paw³a
i Dominiki z domu Rekowska. Skoñczy³ 7 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz
00101/392/1, protokó³ przes³uchania K. Trzebiatowskiego z 10 V 1950 r.).

39 Jan Ziêba (Ziemba), (19 I 1929 – 8 II 1971). Ur. w miejscowoœci Palentin (?) w powiecie
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Razem od 30 kwietnia do 11 maja aresztowano 18 cz³onków organizacji.
Wiêkszoœæ z nich mieszka³a w Bytowie, Radtke i Sikora w Pomysku Wielkim,
Bukowski w Ugoszczy, a Ziêba w Udorpiu. W chwili aresztowania mieli od 16 lat
(Roman Ordowski) do 22 lat (Hubert Ordowski i Bernard Rekowski). Wszystkich
zatrzymanych 10 i 11 maja tymczasowo aresztowano postanowieniem prokura-
tora Wojskowego S¹du Rejonowego (WSR) w Szczecinie pp³k. Kazimierza Gol-
czewskiego z 12 maja 1950 r.40  Sprawê Wojaczka postanowiono wy³¹czyæ i prze-
prowadziæ oddzielnie z uwagi na zarzucanie mu dwóch przestêpstw: przynale¿-
noœæ do nielegalnej organizacji oraz zatajenie po zwerbowaniu informacji intere-
suj¹cych PUBP41.

Aresztowanych cz³onków FEJ umieszczono w areszcie PUBP w Bytowie
(osiem osób) i areszcie KP MO w Bytowie (dwie osoby). Pozosta³ych umieszczo-
no w pokojach PUBP. Po wstêpnych przes³uchaniach Józefa Bukowskiego, Edwina
Dorawê, Gerharda Dorawê, Ericha Gaula, Gertrudê Lewiñsk¹, Huberta Ordow-
skiego, Alfonsa Ostrowskiego, Henryka Radtke, Jana Sikorê, Kurta Trzebiatow-
skiego i Jana Ziêbê przeniesiono do aresztu PUBP w S³awnie42. W pierwszych
dniach po zatrzymaniu cz³onkowie FEJ byli przes³uchiwani przez funkcjonariu-
szy PUBP w Bytowie (g³ównie przez Mariana Szkupa) oraz WUBP w Szczecinie
(g³ównie przez ppor. Janusza Laskowskiego). Po 14 maja osadzeni w Bytowie
byli nadal przes³uchiwani przez funkcjonariuszy tamtejszego PUBP, natomiast
osadzeni w S³awnie – przez funkcjonariusza PUBP w tym mieœcie, chor. W³ady-
s³awa Machnickiego. W dniach 25-27 maja wszyscy aresztowani zostali przes³u-
chani przez podprokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Szcze-
cinie, ppor. W³adys³awa Partykê.

Wiêkszoœæ aresztowanych nie przyzna³a siê do przynale¿noœci do FEJ. Byli
to: Józef Bukowski, Edwin Dorawa, Gertruda Lewiñska, Alfons Ostrowski, Hen-
ryk Radtke, Bernard Rekowski, Jan Sikora i Kurt Trzebiatowski. Gerhard Dorawa
i Erich Gaul w trakcie przes³uchania przez ppor. W³adys³awa Partykê odwo³ali swoje
wczeœniejsze zeznania, w których przyznawali siê do cz³onkostwa w organizacji,
wyjaœniaj¹c, ¿e zostali do tego zmuszeni przez przes³uchuj¹cego43. Zapisywanie
skarg podejrzanych na brutalne œledztwo do protoko³ów przes³uchañ nale¿a³o wów-

pyrzyckim (prawdopodobnie chodzi o Mellentin – Mielêcin), w rodzinie rolników Józefa
i Leokadii z domu Arciszewska. Skoñczy³ 5 klas niemieckiej szko³y podstawowej (IPN Sz
00101/392/1, protokó³ przes³uchania J. Ziêby z 10 V 1950 r.).

40 IPN Sz 00101/392/2, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z 12 V 1950 r.
41 IPN Sz 00101/392/2, raport WUBP w Szczecinie o likwidacji wstêpnego rozpracowania krypt.

„Niewdziêczni” z 13 V 1950 r.
42 Tam¿e, raport WUBP w Szczecinie z przeprowadzonej realizacji spr. „Niewdziêczni” z 12 V

1950 r.
43 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania G. Dorawy i E. Gaula z 27 V 1950 r. Gaula

przes³uchiwa³ chor. W³adys³aw Machnicki.
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czas do rzadkoœci. Prze³o¿eni ppor. Partyki mieli o to do niego pretensje. Miêdzy
innymi z tego powodu, a tak¿e zarzucanego mu braku zaufania do w³adz bezpie-
czeñstwa, zosta³ zwolniony z pracy w WPR w Szczecinie w czerwcu 1952 r.44

Pozostali aresztowani przyznali siê do dzia³alnoœci konspiracyjnej i z³o¿yli
obszerne zeznania. Poœrednim dowodem na to, ¿e przes³uchania mia³y przebieg
brutalny jest treœæ niektórych zeznañ, niemaj¹cych nic wspólnego z rzeczywisto-
œci¹. Edmund Walkusz i Alfons Rekowski zeznali, ¿e celem organizacji by³o,
w przypadku wojny, przedostanie siê do wojsk amerykañskich i angielskich i wal-
czenie przeciwko Polsce i ZSRR. W tym samym protokole Rekowski zezna³, ¿e
konspiratorzy d¹¿yli do zmiany ustroju Polski45. Z kolei, wed³ug Gerharda Wo-
jaczka, cz³onkowie FEJ mieli dzia³aæ na ty³ach wojsk polskich, jako grupa party-
zancka, która m.in. mia³a niszczyæ tory kolejowe46. Im d³u¿ej trwa³o œledztwo,
tym zeznania g³ównych podejrzanych by³y coraz bardziej fantastyczne. Pod ko-
niec maja 1950 r. Alfons Rekowski zezna³, ¿e cz³onkowie FEJ zamierzali zdoby-
tymi samochodami pojechaæ do Stargardu, rozbiæ tam wiêzienie i wraz z uwolnio-
nymi wiêŸniami przekroczyæ granicê Polski z NRD. W czasie tego samego prze-
s³uchania oœwiadczy³, ¿e celem organizacji by³o oderwanie Ziem Odzyskanych
od Polski i uczynienie z nich wolnego terytorium47. O planach rozbicia jakiegoœ
wiêzienia i oderwania od Polski Ziem Odzyskanych mówi³ tak¿e Edmund Wal-
kusz, który ponadto poinformowa³ funkcjonariuszy UB, ¿e organizacja zamie-
rza³a w czasie wojny wysadzaæ mosty na ty³ach wojsk polskich48. Podobnie ze-
znawa³ Roman Ordowski49, natomiast wed³ug Jana Pa³ubickiego, FEJ planowa³a
zajêcie Bytowa, obsadzenie swoimi cz³onkami wszystkich urzêdów, nastêpnie ode-
rwanie od Polski Ziem Odzyskanych i utworzenie na tym terytorium wolnego
pañstwa, w którym bêd¹ mogli ¿yæ swobodnie Polacy i Niemcy50. Owe niesk³adne,
wykluczaj¹ce siê nawzajem i fantastyczne zeznania, sprawiaj¹ce miejscami wra-
¿enie podyktowanych przez œledczych z UB, mia³y zapewne byæ dowodem na to,
¿e FEJ by³a groŸn¹ organizacj¹ terrorystyczn¹, zagra¿aj¹c¹ ustrojowi i integral-
noœci terytorialnej Polski Ludowej.

W po³owie czerwca 1950 r. œledztwo zosta³o zakoñczone. Œledczy PUBP
w Bytowie Marian Szkup wyda³ 14 czerwca postanowienie o umorzeniu œledztwa

44 R. Ptaszyñski, Wojskowy S¹d Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie
w latach 1946-1955, Szczecin 2010, s. 183.

45 IPN Sz 00101/392/2, protokó³ przes³uchania E. Walkusza z 14 V 1950 r.; protokó³ przes³u-
chania A. Rekowskiego z 16 V 1950 r.

46 Tam¿e, protokó³ przes³uchania G. Wojaczka z 15 V 1950 r.
47 Tam¿e, protokó³ przes³uchania A. Rekowskiego z 25 V 1950 r.
48 IPN Sz 00101/392/1, protokó³ przes³uchania E. Walkusza 25 V 1950 r.
49 Tam¿e, protokó³ przes³uchania R. Ordowskiego z 25 V 1950 r.
50 Tam¿e, protokó³ przes³uchania J. Pa³ubickiego z 26 V 1950 r.
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w sprawie przeciwko Józefowi Bukowskiemu, Erichowi Gaulowi, Alfonsowi
Ostrowskiemu, Henrykowi Radtke i Janowi Sikorze i zwolnieniu ich z aresztu
PUBP w S³awnie oraz Paw³owi Gliszczyñskiemu, który przebywa³ w szkole szty-
garów na Œl¹sku i nie zosta³ aresztowany, z uwagi na niecelowoœæ poci¹gniêcia
ich do odpowiedzialnoœci karnej. W uzasadnieniu napisano, ¿e podejrzani odmó-
wili udzia³u w nielegalnej organizacji, jednak pope³nili przestêpstwo, nie zawia-
damiaj¹c w³aœciwej w³adzy o istnieniu FEJ. Œledczy wzi¹³ jednak pod uwagê fakt,
¿e wszyscy podejrzani byli autochtonami, a ponadto:
– Henryk Radtke by³ aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (ZMP),

przodownikiem pracy, wyrabiaj¹cym 250 proc. normy, jego rodzina by³a prze-
œladowana przez hitleryzm, a matka skazana na karê œmierci;

– Jan Sikora by³ traktorzyst¹ w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym;
– Alfons Ostrowski le¿a³ w szpitalu w Gdañsku i nie mia³ mo¿liwoœci zawiado-

miæ w³adz o dzia³alnoœci FEJ;
– Józef Bukowski by³ „cz³owiekiem o bardzo niskim poziomie intelektualnym,

mieszkaj¹cym daleko od miasta na wsi” i nie zna³ dostatecznie jêzyka pol-
skiego;

– Erich Gaul by³ „robotnikiem niewykwalifikowanym, bardzo ma³o inteligent-
ny, nieznaj¹cy niemal jêzyka polskiego”;

– Pawe³ Gliszczyñski wyjecha³, jako cz³onek ZMP, do szko³y sztygarów na
Œl¹sku i nie mia³ od tego czasu ¿adnego kontaktu z FEJ.

Bior¹c pod uwagê te przes³anki, Marian Szkup doszed³ do wniosku, ¿e „nie-
celowe jest poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej przed Wojskowym S¹dem
Rejonowym w Szczecinie z uwagi na bardzo s³abe nasilenie z ich strony z³ej woli
w kierunku pope³nienia przestêpstwa. Dzia³anie ich jest raczej Ÿle zrozumianym
kole¿eñstwem. Wzi¹wszy jednak pod uwagê kwestiê wychowania autochtonów,
w ogóle zaaklimatyzowania ich w nowej rzeczywistoœci Polski Ludowej, bardziej
celowym bêdzie dzia³anie wychowawcze na wy¿ej wymienionych, zaœ odcierpie-
nie dotychczas pozbawienia wolnoœci bêdzie dla nich przestrog¹ na przysz³oœæ”51.

Równie¿ 14 czerwca 1950 r. Marian Szkup wyda³ postanowienie o umorze-
niu œledztwa w sprawie Gerharda Dorawy, Edwina Dorawy, Kurta Trzebiatow-
skiego i Gertrudy Lewiñskiej, z powodu braku dostatecznych dowodów winy,
i zwolnieniu ich z aresztu PUBP w S³awnie. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e po-
dejrzani wprawdzie znali cz³onków tajnej organizacji, jednak nie wiedzieli o jej
istnieniu. Jedynie Kurt Trzebiatowski wiedzia³ o istnieniu FEJ, jednak natych-
miast powiadomi³ o tym KP MO w Bytowie52.

51 Tam¿e, postanowienie o umorzeniu œledztwa w sprawie H. Radtke, J. Sikory, E. Gaula,
A. Ostrowskiego, J. Bukowskiego i P. Gliszczyñskiego z 14 VI 1950 r.

52 Tam¿e, postanowienie o umorzeniu œledztwa przeciwko G. Dorawie, E. Dorawie, K. Trzebia-
towskiemu i G. Lewiñskiej z 14 VI 1950 r.
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Akta œledztwa przeciwko Gerhardowi Wojaczkowi postanowiono wy³¹czyæ
z uwagi na to, ¿e zarzucano mu nie tylko przynale¿noœæ do tajnej organizacji, ale
tak¿e uprzedzenie cz³onków FEJ o gro¿¹cym im niebezpieczeñstwie ze strony
PUBP. S¹dzenie Wojaczka razem z kolegami musia³oby doprowadziæ do jego
dekonspiracji, jako by³ego tajnego agenta UB53.

Pozosta³ych podejrzanych, tj. Edmunda Walkusza, Alfonsa Rekowskiego,
Gintera Rekowskiego, Romana Ordowskiego, Jana Pa³ubickiego, Bernarda Re-
kowskiego, Huberta Ordowskiego i Jana Ziêbê, postanowiono poci¹gn¹æ do od-
powiedzialnoœci karnej przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Koszalinie. Akt
oskar¿enia zosta³ sporz¹dzony przez oficera œledczego PUBP w Bytowie Mariana
Szkupa i zatwierdzony przez naczelnika Wydzia³u Œledczego WUBP w Szcze-
cinie. Rozpoczyna³ siê on obszernym wstêpem historycznym, który warto przyto-
czyæ w ca³oœci, gdy¿ jest charakterystyczny dla ówczesnej propagandy:

„Z historii wiadomym nam jest, ¿e ziemie nad Odr¹ i Nys¹ od wieków za-
mieszkiwali S³owianie szczepów £u¿yczan, Pomorzan, Œlêzan. Bieg ko³a historii
potoczy³ siê nierówno i ziemie nad Odr¹ i Nys¹ zosta³y zagarniête przez ksi¹¿¹t
niemieckich. Mimo dyskryminacyjnej polityki ksi¹¿¹t niemieckich, a póŸniej
Bismarcków i siepaczy hitlerowskich, S³owianie zamieszkuj¹cy na prastarych
ziemiach polskich nie utracili swej polskoœci. Zatrzymali to, co jest ich w³asne,
pochodzenie s³owiañskie, mowê, tradycje. Wojna sprawiedliwoœci Zwi¹zku Ra-
dzieckiego przeciwko hitleryzmowi i przy jej boku armia Polski Ludowej przy-
nios³y wyzwolenie S³owian znad Odry i Nysy, a ziemie te powróci³y do Macierzy.
Ziemie Odzyskane zosta³y zagospodarowane, zadymi³y kominy szeregu fabryk,
a ugory zosta³y zlikwidowane do zera. W zaszczytnej pracy tej bior¹ udzia³ nasi
bracia autochtoni, którym Rz¹d RP da³ wszelkie zdobycze naukowe, kulturalne,
ekonomiczne oraz polityczne. Polska nie robi ró¿nic miêdzy autochtonami a in-
nymi obywatelami pañstwa – wszyscy obywatele s¹ sobie równi. Wielu z auto-
chtonów zajmuje obecnie bardzo wysokie i zaszczytne stanowiska w aparacie
pañstwowym. Wielu autochtonów pracuje pozytywnie dla Polski Ludowej.
M³odzie¿ uczy siê ojczystego jêzyka w polskich szko³ach.

Niemniej jednak pewien od³am autochtonów stan¹³ po przeciwnej stronie
barykady, kieruj¹c swe ostrze w naj¿ywotniejsze interesy Polski Ludowej, go-
dz¹c w swych braci, którzy lata i dziesi¹tki lat oczekiwali na wyzwolenie Ziem
Zachodnich i przy³¹czenie ich do Macierzy. S¹ to miêdzy innymi ludzie, którzy
za czasów re¿imu hitlerowskiego byli cz³onkami Hitlerjugend, Wehrmachtu,
karani przez s¹dy polskie za ró¿norodne przestêpstwa”54 .

53 IPN Sz, 00101/392/1, postanowienie w przedmiocie wy³¹czenia akt sprawy celem odrêbnego
prowadzenia, b.d.

54 Tam¿e, akt oskar¿enia przeciwko E. Walkuszowi, A. Rekowskiemu, G. Rekowskiemu,
R. Ordowskiemu, J. Pa³ubickiemu, B. Rekowskiemu, H. Ordowskiemu i J. Ziêbie.
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W³aœnie do tej ostatniej kategorii autochtonów zostali zakwalifikowani ka-
szubscy konspiratorzy, których oskar¿ono o to, ¿e od dnia bli¿ej nieustalonego
w styczniu 1950 r. do dnia aresztowania, na terenie Bytowa i powiatu bytowskie-
go zawi¹zali nielegaln¹ organizacjê Freie Europäische Jugend, której celem by³o
oderwanie od Polski Ziem Odzyskanych i utworzenie z nich tzw. Wolnych Tere-
nów, tj. o przestêpstwo z art. 85 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z 23 wrze-
œnia 1944 r.55, przy czym:
– Edmund Walkusz by³ dowódc¹ tej organizacji, zwerbowa³ piêciu cz³onków,

organizowa³ zebrania, budowa³ bunkry i poleci³ gromadziæ broñ;
– Alfons Rekowski by³ zastêpc¹ dowódcy tej organizacji, zwerbowa³ kilku cz³on-

ków, organizowa³ zebrania, budowa³ bunkry, zrywa³ plakaty 1-Majowe i po-
leci³ gromadziæ broñ;

– Ginter Rekowski by³ czynnym cz³onkiem organizacji, chodzi³ na zebrania,
kopa³ leœne bunkry, mia³ za zadanie gromadzenie broni i werbowanie no-
wych cz³onków i zrywa³ plakaty 1-Majowe;

– Roman Ordowski i Jan Pa³ubicki byli czynnymi cz³onkami organizacji, cho-
dzili na zebrania, kopali leœne bunkry, mieli za zadanie gromadzenie broni
i werbowanie nowych cz³onków;

– Bernard Rekowski i Hubert Ordowski byli typowany przez za³o¿ycieli na
dowódców organizacji po jej ca³kowitym zorganizowaniu z uwagi na pobyt
w wojsku niemieckim oraz brali udzia³ w zebraniach;

– Jan Ziêba by³ czynnym cz³onkiem organizacji, chodzi³ na zebrania, mia³
za zadanie gromadzenia broni i werbowanie nowych cz³onków.

Ponadto:
– Edmund Walkusz, Alfons Rekowski i Bernard Rekowski zostali oskar¿eni

o to, ¿e przechowywali bez zezwolenia broñ paln¹, tj. pistolet szturmowy
Mauser, kal. 9 mm, tj. o przestêpstwo z art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r.
o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañ-
stwa56;

– Alfons Rekowski i Ginter Rekowski zostali oskar¿eni o to, ¿e 30 kwietnia
1950 r. obok cmentarza ¿o³nierzy radzieckich w Bytowie dopuœcili siê gwa³-
townego zamachu na funkcjonariusza MO W³adys³awa Rekowskiego, pod-
czas pe³nienia przez niego obowi¹zków s³u¿bowych, bij¹c go po twarzy

55 Art. 85 stanowi³: „Kto usi³uje pozbawiæ Pañstwo Polskie niepodleg³ego bytu lub oderwaæ
czêœæ jego obszaru, podlega karze wiêzienia od lat 10 do 15 albo karze œmierci”, Dz. U. 1944,
Nr 6, poz. 27.

56 Art. 4 § 1 stanowi³: „Kto bez zezwolenia wyrabia, gromadzi lub przechowuje broñ paln¹,
amunicjê, materia³y lub przyrz¹dy wybuchowe albo inne przedmioty mog¹ce sprowadziæ nie-
bezpieczeñstwo powszechne, podlega karze wiêzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub do¿y-
wotnio albo karze œmierci”, Dz. U. 1946, Nr 30, poz. 192.
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piêœciami oraz kopi¹c po g³owie do nieprzytomnoœci, tj. o przestêpstwo z art. 1
§ 2 dekretu z 13 czerwca 1946 r.57;

– Alfons Rekowski i Ginter Rekowski zostali oskar¿eni o to, ¿e 30 kwietnia
1950 r. zniewa¿yli zw³oki i miejsce spoczynku, wywracaj¹c osiem nagrob-
ków ¿o³nierzy radzieckich na cmentarzu w Bytowie, tj. o przestêpstwo z art.
26 dekretu z 13 czerwca 1946 r.58;

– Roman Ordowski zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w lutym 1950 r. nak³oni³ Romana
Makryniaka, by ten na dowód swej odwagi i lojalnoœci wobec FEJ zniewa¿y³
i uszkodzi³ miejsce spoczynku ¿o³nierzy radzieckich, w ten sposób, ¿e kaza³
mu zerwaæ gwiazdê z nagrobka ¿o³nierza radzieckiego na cmentarzu w Byto-
wie, po czym gwiazdê tê zaniós³ do mieszkania Alfonsa Rekowskiego, gdzie
zosta³a ona zbezczeszczona przez cz³onków organizacji, tj. o przestêpstwo
z art. 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z 23 wrzeœnia 1944 r. w zwi¹zku
z art. 26 dekretu z 13 czerwca 1946 r.59.

Oskar¿yciel proponowa³ powo³aæ na œwiadków: Henryka Radtke, Jana Sikorê,
Józefa Bukowskiego, Ericha Gaula, Alfonsa Ostrowskiego i milicjanta W³adys³awa
Rekowskiego60.

Oskar¿enia opiera³y siê wy³¹cznie na zeznaniach œwiadków uzyskanych
w trakcie brutalnego œledztwa. Nie mia³y one wiele wspólnego z rzeczywistoœci¹,
zw³aszcza absurdalny zarzut d¹¿enia do oderwania od Polski Ziem Odzyskanych
i utworzenia wolnego terytorium. Cz³onkowie FEJ w³aœciwie nie podjêli ¿adnych
konkretnych dzia³añ, z wyj¹tkiem poszukiwania broni. Ich dzia³alnoœæ mo¿na
nazwaæ zabaw¹ w konspiracjê, a jedynym celem by³o przedostanie siê do Nie-
miec. Oskar¿eni mieli stan¹æ przed s¹dem nie za przestêpstwa dokonane (z wyj¹t-
kiem zdemolowania nagrobków i pobicia milicjanta), lecz za przestêpstwa, które,
wed³ug przypuszczeñ oskar¿ycieli, mogli w przysz³oœci pope³niæ.

57 Art. 1 § 2 stanowi³: „Kto dopuszcza siê gwa³townego zamachu na pos³a do Krajowej Rady
Narodowej, cz³onka innej rady narodowej, urzêdnika pañstwowego lub samorz¹dowego, osobê
nale¿¹c¹ do si³ zbrojnych polskich lub sprzymierzonych, albo cz³onka zwi¹zku zawodowego,
organizacji spo³ecznej o znaczeniu ogólnopañstwowym podczas lub z powodu pe³nienia przez
nich obowi¹zków albo z powodu ich stanowiska lub przynale¿noœci do organizacji lub si³
zbrojnych, podlega karze wiêzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub wiêzienia do¿ywotniego”,
Dz. U. 1946, Nr 30, poz. 192.

58 Art. 26 stanowi³: „Kto zniewa¿a lub uszkadza zw³oki, b¹dŸ miejsce spoczynku ¿o³nierza Wojska
Polskiego lub sprzymierzonego, albo osoby, która pad³a ofiar¹ zbrodniczych dzia³añ faszy-
stowskich, podlega karze wiêzienia do lat 5 lub aresztu”, Dz. U. 1946, Nr 30, poz. 192.

59 Art. 27 stanowi³; „Pod¿egania dopuszcza siê, kto inn¹ osobê nak³ania do pope³nienia prze-
stêpstwa”, Dz. U. Nr 6, poz. 27.

60 IPN Sz 00101/392/1, akt oskar¿enia przeciwko E. Walkuszowi, A. Rekowskiemu, G. Rekow-
skiemu, R. Ordowskiemu, J. Pa³ubickiemu, B. Rekowskiemu, H. Ordowskiemu i J. Ziêbie.
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Po kilku miesi¹cach stanêli oni przed WSR w Koszalinie, którego wyrok
zosta³ og³oszony 29 listopada 1950 r. Wszyscy oskar¿eni zostali uznani za winnych
zarzucanych im przestêpstw i skazani: Edmund Walkusz i Alfons Rekowski na
karê po 15 lat wiêzienia, Ginter Rekowski – na karê 13 lat wiêzienia, Jan Pa³ubicki
– na karê 12 lat wiêzienia, Jan Ziêba – na karê 11 lat wiêzienia, Bernard Rekowski
– na karê 8 lat wiêzienia, Hubert Ordowski i Roman Ordowski – na kary po 5 lat
wiêzienia61. Gerhard Wojaczek s¹dzony by³ oddzielnie. Wyrokiem WSR w Kosza-
linie z 6 lutego 1951 r. zosta³ skazany na karê 5 lat wiêzienia z art. 3 ust. 1 dekretu
z 26 paŸdziernika 1949 r. o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej62.

Na pierwszy rzut oka mo¿e zaskakiwaæ tak surowy wyrok, a ju¿ zw³aszcza
w odniesieniu do Jana Ziêby, który nie by³ aktywnym cz³onkiem organizacji oraz
niepe³noletnich: Romana Ordowskiego oraz Alfonsa i Gintera Rekowskich. By³
to jednak proces polityczny, którego celem, jak mo¿na przypuszczaæ, by³o zastra-
szenie tych Kaszubów, którzy nie akceptowali powojennej rzeczywistoœci. Zgodnie
z propagand¹ Polski Ludowej Kaszubi, podobnie jak Krajniacy, Œl¹zacy, Mazurzy
i Warmiacy, przez stulecia jêczeli pod knutem pruskim i z utêsknieniem czekali na
powrót do Macierzy. Zapewni³a im to komunistyczna Polska, której winni byli
wdziêcznoœæ po wsze czasy. Kwestionowanie tej narracji w pierwszej po³owie lat
piêædziesi¹tych XX w., a zw³aszcza planowanie ucieczki do Niemiec, w³adze
uwa¿a³y za zdradê. Nieprzypadkowo kryptonim rozpracowywania FEJ nosi³ nazwê
„Niewdziêczni”. Mo¿na w uproszczeniu powiedzieæ, ¿e cz³onkowie FEJ zostali
skazani za niewdziêcznoœæ wobec Polski Ludowej.

Na mocy ustawy z 22 listopada 1952 r. o amnestii skazanym, którzy byli pe³-
noletni w chwili pope³nienia przestêpstwa, z³agodzono karê pozbawienia wolnoœci
o jedn¹ trzeci¹ (dotyczy³o to Edmunda Walkusza, Gerharda Wojaczka, Huberta
Ordowskiego, Jana Pa³ubickiego, Bernarda Rekowskiego i Jana Ziêby), natomiast
tym, którzy w chwili pope³nienia przestêpstwa nie ukoñczyli 18 lat – o po³owê (doty-
czy³o to Romana Ordowskiego, Alfonsa Rekowskiego i Gintera Rekowskiego)63.

61 IPN Sz 00103/359, kwestionariusz osobowy cz³onka nielegalnej organizacji FEJ z 3 VII
1974 r.: H. Ordowskiego, R. Ordowskiego, J. Pa³ubickiego, A. Rekowskiego, G. Rekowskie-
go, E. Walkusza, B. Rekowskiego i J. Ziêby. W cennej pracy Arkadiusza S³abiga, Aparat bez-
pieczeñstwa wobec mniejszoœci narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989,
Szczecin 2008, s. 73-74, znajduje siê zwiêz³a informacja o FEJ. Jednak Autor opar³ siê na
materia³ach wtórnych, st¹d informacja ta jest nieœcis³a. Podobnie jest w przypadku ksi¹¿ki
Gerarda Czaji, Tajemnice bytowskiej bezpieki. PUBP w Bytowie wobec mniejszoœci narodo-
wych w latach 1945-1954, Jastrzêbie Zdrój 2010, s. 174-176.

62 IPN Sz 00101/392/2, karta informacyjna G. Wojaczka z Oœrodka Pracy WiêŸniów w Piechci-
nie, w powiecie ¿niñskim z 28 IV 1953 r. Art. 3 ust. 1 stanowi³: „Kto nie bêd¹c do tego
uprawniony zbiera, przechowuje, przekazuje, ujawnia lub og³asza wiadomoœci, dokumenty
lub inne przedmioty, stanowi¹ce tajemnicê pañstwow¹, podlega karze wiêzienia do lat 10”.
Dz. U. 1949, Nr 55, poz. 437.

63 Dz. U. 1952, Nr 46, poz. 309.
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Gerhard Wojaczek zosta³ zwolniony z wiêzienia 28 kwietnia 1953 r.64, Hubert
Ordowski – 1 maja 1953 r.65, Roman Ordowski – prawdopodobnie w marcu 1953 r.,
Jan Pa³ubicki – w 1954 r.66, Edmund Walkusz – w 1955 r.67, pozostali prawdopo-
dobnie tak¿e w 1954 lub 1955 r. Niektórzy z by³ych cz³onków FEJ, po zwolnieniu
z wiêzienia byli powo³ywani do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej. Gerhard
Wojaczek by³ w wojsku w latach 1954–195568, natomiast Edmund Walkusz od
paŸdziernika 1955 do sierpnia 1957 r. w ramach zasadniczej s³u¿by wojskowej
zosta³ skierowany do batalionu roboczego i pracowa³ w kopalni „Kleofas” w Ka-
towicach, a nastêpnie w kopalni „Victoria” w Wa³brzychu. W tym czasie prawdo-
podobnie wspó³pracowa³ z Informacj¹ Wojskow¹, a nastêpnie z Wojskow¹ S³u¿b¹
Wewnêtrzn¹, mia³ bowiem przyczyniæ siê do zlikwidowania nielegalnej organiza-
cji ¿o³nierzy pracuj¹cych w kopalni69 . Nie uda³o siê ustaliæ, czy pozostali skazani
byli tak¿e powo³ywani do s³u¿by wojskowej.

Wszyscy byli cz³onkowie FEJ byli nadal pod œcis³¹ obserwacj¹ S³u¿by Bez-
pieczeñstwa (SB). W 1956 r. SB KP MO w Bytowie za³o¿y³a 7 spraw operacyjnej
obserwacji na by³ych cz³onków FEJ: Gintera Rekowskiego, Jana Pa³ubickiego,
Bernarda Rekowskiego, Jana Ziêbê, Kurta Trzebiatowskiego, Gerarda Dorawê
i Edwina Dorawê. Jednak ze wzglêdu na to, ¿e nie prowadzili oni ¿adnej wrogiej
dzia³alnoœci, sprawy te zosta³y w latach 1957–1958 przekazane do archiwum70.
Nie oznacza³o to, ¿e SB przesta³a siê nimi interesowaæ. W ramach teczki zagad-
nieniowej dotycz¹cej rewizjonizmu niemieckiego, za³o¿onej w listopadzie 1963 r.
byli oni stale kontrolowani operacyjnie. Wœród 28 osób, które by³y kontrolowane
„po zagadnieniu” rewizjonizmu niemieckiego w listopadzie 1963 r. znajdowa³o
siê 9 by³ych cz³onków FEJ: Józef Bukowski, Edwin Dorawa, Gerhard Dorawa,
Erich Gaul, Jan Pa³ubicki, Jan Sikora, Edmund Walkusz, Gerhard Wojaczek i Jan
Ziêba71. Jeszcze w listopadzie 1968 r. SB KP MO w Bytowie sporz¹dzi³a wykaz

64 IPN Sz 00101/392/2, pismo WPR w Koszalinie do PUBP w Bytowie z 5 V 1953 r.
65 Tam¿e, pismo WPR w Koszalinie do PUBP w Bytowie z 15 V 1953 r.
66 IPN Sz 00103/228/22, raport z 8 III 1957 r. z przeprowadzonej kontroli w PK MO w Bytowie.
67 Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Gdañsku (dalej: IPN Gd), sygn. 008/273/1, pismo SB

KP MO w Bytowie do Wydz. II SB KW MO w Bia³ymstoku z 29 XII 1960 r.
68 IPN Sz 00101/392/2, notatka s³u¿bowa z 7 IV 1956 r.
69 IPN Gd 008/273/1, wniosek o zezwolenie na opracowanie kandydata na tw. z 15 II 1962 r.;

wniosek o dokonanym pozyskaniu tw. „Andrzej” z 8 V 1962 r.; notatka s³u¿bowa z rozmowy
z tw. „Andrzej” z 29 I 1963 r.

70 Tam¿e, sygn. 002/8/1, kontrwywiadowcza charakterystyka powiatu Bytów po zagadnieniu
rewizjonizmu z 15 XI 1963 r.; analiza kontaktów z NRF i dzia³alnoœci wrogiej po zagadnieniu
rewizjonizmu niemieckiego z 29 V 1964 r.

71 Tam¿e, analiza kontaktów z NRF i dzia³alnoœci wrogiej po zagadnieniu rewizjonizmu nie-
mieckiego z 29 V 1964 r.; wykaz osób, które maj¹ za³o¿one teczki zagadnieniowe po rewizjo-
nizmie z 15 XI 1963 r.
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osób, które w okreœlonych sytuacjach mog³y podj¹æ wrog¹ dzia³alnoœæ. W wykazie
tym znalaz³o siê 7 by³ych cz³onków FEJ: Józef Bukowski, Edwin Dorawa, Ger-
hard Dorawa, Jan Sikora, Edmund Walkusz, Gerhard Wojaczek i Jan Ziêba72.
Ostatni¹ spraw¹ prowadzon¹ przeciwko by³ym cz³onkom FEJ by³a sprawa obiek-
towa o kryptonimie „Moor”. By³a ona realizowana przez Referat SB KP MO
w Bytowie od stycznia 1972 do listopada 1975 r. w celu ujawniania osób utrzy-
muj¹cych kontakty z organizacjami pomocowymi w RFN. Wœród 16 osób, które
by³y poddane kontroli operacyjnej zarejestrowano tak¿e Józefa Bukowskiego,
Edmunda Walkusza i Gerharda Wojaczka. Poniewa¿ nie zebrano ¿adnych mate-
ria³ów obci¹¿aj¹cych, sprawê zakoñczono73.

SB stara³a siê te¿ pozyskaæ tajnych wspó³pracowników w tym œrodowisku.
Zosta³ nim Edmund Walkusz, pseudonim „Andrzej”, którego pozyskano na za-
sadzie dobrowolnoœci 8 maja 1962 r. „Andrzej” udziela³ informacji o osobach
utrzymuj¹cych kontakty z RFN, przyje¿d¿aj¹cych do powiatu bytowskiego z tego
kraju na pobyt czasowy, by³ych cz³onkach FEJ, tak¿e tych, którzy wyjechali do
RFN, a tak¿e duchownych rzymskokatolickich. Za swoje us³ugi by³ wynagradza-
ny. SB zrezygnowa³a z jego us³ug we wrzeœniu 1966 r. z powodu nadu¿ywania
przez niego alkoholu74.

Byli cz³onkowie FEJ nie czuli siê w Polsce dobrze. Robili wszystko, aby
uzyskaæ pozwolenie wyjazdu do RFN. Mo¿liwoœæ taka pojawi³a siê po 1956 r.,
gdy rozpoczê³a siê akcja ³¹czenia rodzin. W 1958 r. wyjechali do RFN Alfons
Rekowski i Alfons Ostrowski, w 1959 – Bernard Rekowski, Ginter Rekowski,
Henryk Radtke, Jan Pa³ubicki i Roman Ordowski75. Hubert Ordowski wyjecha³
w 1965 r.76, Gerhard Dorawa – w 197377, Edmund Walkusz – w 197478 i Gerhard
Wojaczek – w 1976 r.79 Z wyj¹tkiem Jana Ziêby, który zmar³ w 1971 r., pozostali
skazani w 1950 i 1951 r. cz³onkowie FEJ wyjechali na pobyt sta³y do RFN.

72 Tam¿e, wykaz osób po zagadnieniu niemieckim z 6 XI 1968 r., które w okreœlonych sytua-
cjach mog¹ podj¹æ wrog¹ dzia³alnoœæ.

73 Tam¿e, wniosek o zakoñczenie sprawy obiektowej kryp. „Moor” z 24 XI 1975 r.
74 IPN Gd 008/273/1, ankieta tajnego wspó³pracownika E. Walkusza, pseud. „Andrzej” z 5 V

1962 r.; charakterystyka pracy tw. „Andrzej” za okres 8 V 1962 – 1 I 1963; wniosek o zanie-
chanie wspó³pracy z tw. „Andrzej” z 24 IX 1966 r.

75 IPN Sz 00103/359, kwestionariusz osobowy A. Rekowskiego, A. Ostrowskiego, B. Rekow-
skiego, G. Rekowskiego i R. Ordowskiego z 3 VII 1974 r.; IPN Gd 008/273/1, notatka s³u¿bo-
wa z rozmowy z E. Walkuszem z 15 II 1962 r.

76 IPN Sz 00101/392/1, informacja Wydz. VI i III, Biura „C” MSW z 23 I 1970 r.
77 IPN Gd 06/114/4, informacja WUSW w S³upsku z 14 II 1976 r.
78 Tam¿e, sygn. 0026/233, notatka s³u¿bowa kpt. T. Klimowicza z 10 XI 1974 r.
79 Tam¿e, sygn. 06/110/1, wykaz osób, które wyjecha³y na pobyt sta³y do RFN i Berlina Zachod-

niego w 1976 r.
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Zenon Romanow

Freie Europäische Jugend – a secretorganization
of Kashubian youths from Bytów in 1950

SUMMARY

In January 1950, a group of about twenty Germanised Kashubian youths established
a secret organization called Free European Youth. Their aim was to leave Poland and enter
Germany illegally. Edmund Walkusz was their leader.The conspirators met in private
homes, collected weapons abandoned in the forests and town ruins and dug out earth shel-
ters in the forests. They did not perform any other activities. As they did not observe the
rules of conspiracy, the District Office of Public Security soon tracked them down. In May
1950, 18 people were arrested and 9 of them were brought to trial in the District Military
Court in Koszalin after brutal investigation in November the same year. The other arrested
people were released. The accused were found guilty and sentenced to imprisonment of
5 to 15 years, however, they were released after being granted amnesty in the years 1953-
-1955. After leaving prison, they were under surveillance by Security Service for seve-
ral years. In 1958-1976, all of them went to live in the Federal Republic of Germany
permanently.

We wnioskach wyjazdowych wszyscy zadeklarowali narodowoœæ niemieck¹.
W nowej ojczyŸnie otrzymali wysokie odszkodowania od w³adz RFN za przeœla-
dowania w Polsce z tytu³u dzia³alnoœci na rzecz Niemiec80.

80 Tam¿e, sygn. 008/273/1, notatka s³u¿bowa z rozmowy z E. Walkuszem z 15 II 1962 r.; tam¿e,
sygn. 0026/233, notatka s³u¿bowa kpt. T. Klimowicza z 10 XI 1974 r.
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To¿samoœæ kaszubska
– przyk³ad Sierakowic

Wstêp

W dobie globalizacji zagadnienia odnosz¹ce siê do to¿samoœci mieszkañców
poszczególnych regionów Polski, Europy i œwiata nabieraj¹ szczególnego zna-
czenia. W kszta³towaniu i umacnianiu siê to¿samoœci etnicznej ludnoœci znacz¹c¹
rolê odgrywaj¹ obiektywne cechy wyró¿niaj¹ce dan¹ spo³ecznoœæ. Nale¿¹ do nich:
kultura, jêzyk, pochodzenie, terytorium, religia oraz odrêbnoœæ, jak równie¿ aspekty
œwiadomoœciowe (ich subiektywne korelaty)1.

W niniejszym artykule poddano analizie to¿samoœæ kaszubsk¹ mieszkañców
Sierakowic. Wybór miejscowoœci podyktowany jest przede wszystkim bardzo
wysokim udzia³em Kaszubów i osób z czêœciowym rodowodem kaszubskim wzglê-
dem ogó³u mieszkañców2. Skupiaj¹c siê na wybranych cechach, takich jak: po-
chodzenie, jêzyk i przestrzeñ, za podstawê analizy przyjêto badania kameralne
(analizê literatury i danych statystycznych), a tak¿e terenowe (obserwacje, wywia-
dy z mieszkañcami). Wywiady ustrukturyzowane zosta³y przeprowadzone w 2013
roku wœród dziewiêciu losowo wybranych osób zamieszkuj¹cych Sierakowice
i dotyczy³y stopnia znajomoœci oraz popularnoœci lokalnej mowy, jak równie¿
wp³ywu pochodzenia i znaczenia przestrzeni dla poczucia to¿samoœci. Stanowi¹
one zatem badanie pilota¿owe dotycz¹ce to¿samoœci kaszubskiej mieszkañców
wsi Sierakowice.

To¿samoœæ rozpatrywaæ mo¿na zarówno z punktu widzenia psychologicznego,
jak i socjologicznego, do którego zalicza siê m.in. to¿samoœæ grupow¹, czyli et-
niczn¹. Jak twierdzi Brunon Synak3, to¿samoœæ jest tym, czym cz³owiek najg³ê-

1 B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ. Ci¹g³oœæ i zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk 1998.
2 Por. J. Mordawski, Statystyka ludnoœci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdañsk 2005.
3 B. Synak, op. cit.
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biej siê czuje. Identyfikacja narodowo-kulturowa stanowi jeden z podstawowych
wymiarów, bazuj¹cy na uto¿samianiu siê z dan¹ zbiorowoœci¹, jej kultur¹ i syste-
mem wartoœci. To¿samoœæ etniczna polega na okreœlaniu siebie poprzez przyna-
le¿noœæ do okreœlonej grupy etnicznej. Zdaniem Moniki Mazurek4 powy¿sza de-
finicja odzwierciedla poczucie etnicznoœci, narodowoœci i rodzi siê w wyniku kon-
frontacji z inn¹ grup¹ stanowi¹c¹ punkt odniesienia dla okreœlenia to¿samoœci
indywidualnej. Opisywany rodzaj to¿samoœci zalicza siê do to¿samoœci tzw. pro-
duktu kulturowego, bowiem w przypadku Kaszubów mo¿na stwierdziæ, i¿ posia-
daj¹ podwójn¹ to¿samoœæ narodowo-etniczn¹. Wed³ug Chrisa Barkera „to¿samoœæ
jest swoista dla konkretnego czasu i miejsca”5. Nasuwa siê w tym przypadku wnio-
sek, ¿e jest ona zjawiskiem zmiennym, czego dowiód³ równie¿ w swoich badaniach
B. Synak. Wed³ug tych autorów to¿samoœæ jest wynikiem kreowania siê spo³e-
czeñstwa i zmienia siê w zale¿noœci od czasu, miejsca i sposobu wykorzystania.

Pojêcie etnicznoœci nieco ró¿ni siê od pojêcia to¿samoœci etnicznej. M. Ma-
zurek6 definiuje etnicznoœæ jako rodzaj wiêzi, która ³¹czy dan¹ zbiorowoœæ, zaj-
muj¹c¹ wyznaczony obszar, wp³ywaj¹c¹ na relacje spo³eczne, a w szczególnoœci
na relacje miêdzygrupowe. Jest ona ró¿norodna, stopniowalna i wielowymiaro-
wa. Zdaniem autorki nie istnieje jedna podstawowa definicja etnicznoœci i mo¿e
byæ ona interpretowana wielorako. Z kolei Ewa Nowicka7 uwa¿a, ¿e etnicznoœæ
w pewnych elementach zmienia swój sens z uwagi na zauwa¿alne przemiany za-
równo w psychologicznym i spo³ecznym znaczeniu tego zjawiska. Modyfikacjom
ulegaj¹ bowiem coraz czêœciej wiêzi czy forma przekazu treœci kulturowych. Wa¿ne
jest jednak, aby dana grupa etniczna czy te¿ jednostka mia³a œwiadomoœæ tego,
¿e posiada wartoœæ, jak¹ jest odrêbna kultura etniczna i potrafi³a to pielêgnowaæ.
Jest to tzw. samoœwiadomoœæ kulturowa, objawiaj¹ca siê osobistym zaanga¿owa-
niem i indywidualnym wyborem to¿samoœciowym.

W przypadku to¿samoœci etnicznej nie sposób nie wspomnieæ o przestrzeni
jako swoistym czynniku j¹ wyznaczaj¹cym. Autor indywidualistycznej koncepcji
miasta i przestrzeni, Yi-Fu Tuan, w nastêpuj¹cy sposób okreœla przestrzeñ: „prze-
strzeñ stoi otworem, sugeruje przysz³oœæ i zachêca do dzia³ania. Zamkniêta i ucz³o-
wieczona przestrzeñ staje siê miejscem. W porównaniu z przestrzeni¹ miejsce
jest spokojnym centrum ustalonych wartoœci. Miejsce to bezpieczeñstwo, prze-
strzeñ to wolnoœæ: przywi¹zani jesteœmy do pierwszego i têsknimy za drug¹. Nie
ma lepszego miejsca ni¿ dom”8.

4 M. Mazurek, Jêzyk-przestrzeñ-pochodzenie. Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk 2010.
5 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 25.
6 M. Mazurek, op. cit.
7 E. Nowicka, Stara i nowa kaszubskoœæ. Kaszubskoœæ jako etnicznoœæ i jako regionalizm,

[w:] Kim s¹ Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach, pod red. C. Obracht-Prondzyñskiego,
Gdañsk 2007, s. 83-102.

8 Y.-F. Tuan, Przestrzeñ i miejsce, Warszawa 1987, s. 75.
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Szeroko pojmowana przestrzeñ wi¹¿e siê nieod³¹cznie z regionalistyk¹.
Wed³ug Bohdana Ja³owieckiego9 fundamentem regionalizmu s¹ odrêbnoœci et-
niczne lub kulturowe. Zdaniem autora g³ównym wyznacznikiem niezale¿noœci
regionalnej jest zachowanie silnych wiêzi z w³asn¹ grup¹, a z drugiej strony pe-
wien dystans w stosunku do innych grup. B. Ja³owiecki wyjaœnia, ¿e okreœlona
grupa etniczna jest zazwyczaj w pe³ni œwiadoma swej odrêbnoœci, przy jednocze-
snym poczuciu przynale¿noœci do wiêkszej zbiorowoœci. Sytuacja taka jest wido-
czna w przypadku Kaszubów, dla których szczególn¹ wartoœci¹ jest zachowanie
podwójnej to¿samoœci: kaszubsko-polskiej i polsko-kaszubskiej10.

Kaszubi jako grupa etniczna

Jak podaje Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubi s¹ spo³ecznoœci¹ d³ugiego
trwania, gdy¿ „wiele zjawisk zakorzenionych jest tu w odleg³ej przesz³oœci i ma
swoje konsekwencje tak¿e dla wspó³czesnych mieszkañców Kaszub: trwa³oœæ sil-
nych wiêzi rodzinnych, przywi¹zanie do religii, specyficzna mentalnoœæ i postawy
spo³eczne. Wa¿na jest te¿ zasiedzia³oœæ na kaszubskim terytorium – w naszej Ma³ej
OjczyŸnie”11.

Kaszubi postrzegaj¹ siebie obecnie jako spo³ecznoœæ, któr¹ cechuje pracowi-
toœæ, religijnoœæ, sprawiedliwoœæ, zaradnoœæ oraz wytrwa³oœæ. W wyniku wielo-
letnich obserwacji A. Karbiñskiej, wspó³autorki niniejszego artyku³u, stwierdzono,
i¿ tak¿e sierakowiczanie odbierani siê s¹ jako osoby o pozytywnych autostereoty-
pach, co stanowi obraz zgodny z tendencj¹ do zachowywania pozytywnego wize-
runku tej¿e grupy etnicznej.

Wed³ug badañ prowadzonych w latach 1997–2004 przez Jana Mordawskiego,
najwy¿szy udzia³ Kaszubów i osób z czêœciowym rodowodem kaszubskim wystê-
puje w granicach powiatu kartuskiego, gdzie stanowi¹ ponad 90,0 proc. wszyst-
kich mieszkañców (rycina 1). W samej gminie Sierakowice odsetek ten wynosi
a¿ 99,1 proc.12

Porównuj¹c badania J. Mordawskiego z wynikami Narodowego Spisu Pow-
szechnego Ludnoœci z 2002 i 2011 roku, o których wspomniano równie¿ w kolej-
nej czêœci artyku³u, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e „sprawa liczebnoœci Kaszubów pozosta-
je nierozstrzygniêta, a sposoby i metody ich szacowania s¹ nadal wysoce niedo-
skona³e”13. Liczba ludnoœci kaszubskiej jest bowiem warunkowana procesami

9 B. Ja³owiecki, Regionalizm, [w:] Encyklopedia socjologii, pod red. Z. Bokszañskiego, War-
szawa 2000, s. 283.

10 B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ...
11 C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi dzisiaj. Kultura-jêzyk-to¿samoœæ, Gdañsk 2007, s. 5.
12 J. Mordawski, Statystyka ludnoœci kaszubskiej...
13 C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi dzisiaj..., s. 8.
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demograficznymi, na które sk³ada siê mobilnoœæ cywilizacyjna i kulturowa, a tak¿e
wp³yw struktur politycznych i spo³ecznych, utrudniaj¹cych aktualizacjê i uwie-
rzytelnianie danych14.

Mapa 1.
Odsetek Kaszubów i osób z czêœciowym rodowodem kaszubskim wed³ug wybra-
nych gmin województwa pomorskiego

14 H. Galus, Spo³ecznoœæ kaszubska, http://hgalus.republika.pl/tom.09.htm#_Obszar_jêzyko-
wy_kaszubszczy zny, uzyskano dnia 26.01.2014.

Źród³o: J. Mordawski, Statystyka ludnoœci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdañsk 2005,
s. 54.

Poddaj¹c analizie kaszubsk¹ grupê etniczn¹, nale¿y równie¿ wspomnieæ
o kulturze tej¿e spo³ecznoœci, która postrzegana by³a bardzo ró¿norodnie. Uwa¿ano
j¹ m.in. za kulturê ch³opsk¹, zwi¹zan¹ ze œrodowiskiem wiejskim, czy te¿ kulturê
ludow¹. Wspó³czeœnie nabra³a jednak szerszego znaczenia. Nie jest ju¿ bowiem
mo¿liwym uznawaæ kulturê kaszubsk¹ wy³¹cznie za wartoœæ lokaln¹, tworzon¹
i odbieran¹ przez niewielki odsetek spo³ecznoœci. Nadmieniæ warto m.in. o dzia-
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³alnoœci m³odych artystów, zw³aszcza muzyków, którzy ³¹cz¹c tradycjê z nowo-
czesnoœci¹, kultywuj¹ zwyczaje zwi¹zane z jêzykiem kaszubskim, ³¹cz¹c je z po-
¿¹danymi aktualnie na rynku muzycznym trendami.

Struktura spo³eczno-funkcjonalna Sierakowic

Sierakowice stanowi¹ bardzo charakterystyczny teren pod wzglêdem prze-
mian spo³ecznych i demograficznych – nie tylko na tle pozosta³ych jednostek
administracyjnych województwa pomorskiego, ale tak¿e ca³ego kraju. Na koniec
2014 roku mieszkañcy wsi stanowili 36,8 proc. ogó³u populacji gminy i wyró¿-
niaj¹ siê przede wszystkim rekordowymi wskaŸnikami przyrostu naturalnego lud-
noœci15. Sytuacja ta ma œcis³y zwi¹zek z poziomem tradycjonalizmu spo³eczeñ-
stwa wp³ywaj¹cego znacznie na zachowania prokreacyjne, matrymonialne, czy
migracyjne, jak równie¿ stylem czy jakoœci¹ ¿ycia, a tak¿e struktur¹ ludnoœci
wed³ug p³ci oraz wieku. Mo¿na uznaæ, i¿ zarówno gmina, jak i wieœ Sierakowice
nale¿¹ do jednostek typu progresywnego. Wysoki udzia³ zameldowanych stano-
wi¹ osoby miêdzy 15 a 29 rokiem ¿ycia, jak równie¿, ze wzglêdu na wysok¹ rod-
noœæ16, mieszkañcy poni¿ej 4 roku ¿ycia. Potwierdza to tak¿e mediana wieku lo-
kalnej spo³ecznoœci, która wynosi niewiele ponad 30 lat.

Wspomnieæ nale¿y równie¿, ¿e wysoka rodnoœæ jest g³ównym procesem kszta³-
tuj¹cym przyrost naturalny ludnoœci na analizowanym terenie. W ostatnich latach
zwi¹zana jest ona przede wszystkim z wejœciem w optymalny wiek matrymo-
nialny licznej spo³ecznoœci Sierakowic urodzonej miêdzy 1980 a 1990 rokiem.
Dodatkowe znaczenie ma tak¿e zaistnia³y model rodziny i zachowañ prokreacyj-
nych, który zosta³ w sposób naturalny przejêty i w wysokim stopniu powielony od
poprzedniego kaszubskiego pokolenia17.

Z kolei bior¹c pod uwagê szacowany ruch migracyjny mieszkañców, nale¿y
podkreœliæ, ¿e rekordowy nap³yw ludnoœci mia³ miejsce w pierwszej po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych, a nastêpnie w roku 2007, jednak zauwa¿ono tendencjê miej-
scowej spo³ecznoœci do osiedlania siê w granicach innych gmin. Pomimo tego, na
analizowanym terenie sytuacjê demograficzn¹ nadal silnie warunkuj¹ kwestie
kulturowe, w tym wysoki odsetek ludzi wierz¹cych i praktykuj¹cych18, który

15 Por. B. Cirocki, Najwiêcej dzieci rodzi siê w Sierakowicach, http://www.dziennikbaltycki.pl/
artykul/36 1931,najwiecej-dzieci-rodzi-sie-w-sierakowicach ,id,t.html, uzyskano dnia 26.01.
2014.

16 Por. A. Budnik, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Pol-
sce. Studium antropologiczne, Poznañ 2005.

17 A. Cicharska, £. Dopiera³a, Przemiany struktur i procesów demograficznych w gminie Siera-
kowice, „Acta Cassubiana”, t. 15, 2013, s. 103-114.

18 Por. Statystyka diecezji Koœcio³a katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz,
S.H. Zarêba, Warszawa 2006.
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rzutuje na wskaŸniki ruchu rzeczywistego, a w efekcie dynamikê zmian liczby
ludnoœci.

Istotn¹ rolê dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego pe³ni struktura zawodowa
ludnoœci i kondycja lokalnego rynku pracy. Wed³ug danych udostêpnionych przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny, wœród pracuj¹cych mieszkañców Sierakowic, 54,5
proc. stanowi¹ mê¿czyŸni. Nie zanotowano zatem du¿ych dysproporcji pod wzglê-
dem udzia³u zatrudnionych kobiet19. Bior¹c pod uwagê stopê bezrobocia rejestro-
wanego, w powiecie kartuskim na koniec 2014 roku oscylowa³a w granicach
8,5 proc. Szacuje siê jednak, ¿e w samych Sierakowicach nie przekracza 3,5 proc.
Faktyczna stopa bezrobocia mo¿e byæ jednak nieco wy¿sza. Zwi¹zane jest to
z tzw. bezrobociem ukrytym, które ma szczególne znaczenie w gminach rolni-
czych. Problem ten niwelowany jest w pewien sposób w okresie sezonu letniego
poprzez prowadzenie dzia³alnoœci turystycznej przez czêœæ mieszkañców20.

Wspomnieæ warto równie¿, i¿ wieœ Sierakowice, m.in. z uwagi na charakter
gêstej zabudowy jednorodzinnej, a tak¿e liczne wêz³y komunikacyjne, przypomi-
na zamo¿ne miasteczko ¿yj¹ce g³ównie z handlu i us³ug. Uwa¿ana jest bowiem za
obszar dynamicznego wzrostu gospodarczego. Struktura u¿ytkowania gruntów
ma charakter rzemieœlniczo-rolniczy, zaœ wœród gospodarstw rolnych dominuj¹
ma³e i œrednie. W Sierakowicach wystêpuje znaczna liczba podmiotów gospodar-
czych, m.in.: firmy stolarskie, hydrauliczne, budowlane, mechaniki pojazdowej
czy przetwórstwa miêsnego.

To¿samoœæ kaszubska w Sierakowicach

Poddaj¹c badaniu to¿samoœæ kaszubsk¹, nale¿y przypomnieæ, cytuj¹c Zyg-
munta Baumana, i¿ to¿samoœæ jest „znacz¹cym i, przynajmniej potencjalnie, nie-
zwykle pouczaj¹cym faktem kulturowym”21. Wed³ug wspomnianego autora to¿-
samoœæ jest zjawiskiem nieoczywistym. Ka¿da jednostka w spo³eczeñstwie osi¹ga
dan¹ to¿samoœæ, a nie przypisuje jej sobie. Poczucie to¿samoœci nale¿y do jednej
z najbardziej uniwersalnych i wrêcz oczywistych ludzkich potrzeb. Jest ona
odzwierciedleniem pragnienia przynale¿noœci do grupy, bycia uznanym i akcep-
towanym przez drugiego cz³owieka. To¿samoœæ spo³eczna pozwala wyra¿aæ siê
w tzw. kategorii „my”. Daje ona satysfakcjê bezpieczeñstwa i umocnienie w œwia-
domoœci, ¿e uzyska³o siê drug¹ to¿samoœæ – to¿samoœæ spo³eczn¹. Nie bez zna-
czenia jest fakt, i¿ zgodnie z Ustaw¹ o mniejszoœciach narodowych i etnicznych,

19 Por. J. Kuniewski, Kobieta na Kaszubach i jej doœwiadczenie rzeczywistoœci. Studium z po-
granicza socjologii i etnografii, Gdañsk 2013.

20 Uchwa³a Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie przyjêcia „Planu
odnowy miejscowoœci Sierakowice”, s. 10.

21 Z. Bauman, Kultura jako praxis, Warszawa 1012, s. 45.
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jêzyk kaszubski posiada status jêzyka regionalnego22. Lokalna spo³ecznoœæ unika
jednak zaliczania siebie do kategorii mniejszoœci.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pojêcie podwójnej to¿samoœci Kaszubów,
równie¿ tych, którzy ¿yj¹ w Sierakowicach. B. Synak nie uwa¿a³, ¿e to¿samoœæ
polska stanowi wy¿sz¹ wartoœæ od to¿samoœci kaszubskiej b¹dŸ odwrotnie, podkre-
œlaj¹c, ¿e „silna identyfikacja kaszubska nie przeszkadza w jednoznacznym okre-
œlaniu i podkreœlaniu polskiej przynale¿noœci. Kaszubskoœæ i polskoœæ s¹ to¿sa-
moœciami, które zachodz¹ na ró¿nych poziomach identyfikacyjnych (regionalnym
i narodowym), ale w obrêbie tych samych uniwersalnych wartoœci kulturowych.
(…) To¿samoœæ kaszubska i to¿samoœæ polska nie s¹ to¿samoœciami substytutyw-
nymi, zatem umacnianie jednej mo¿e siê odbywaæ bez os³abiania i wyzbywania
siê drugiej”23. Autor ten zauwa¿y³ równie¿, ¿e „kultura w³asnej grupy regionalno-
-etnicznej oraz kultura dominuj¹cej wspólnoty narodowej mog¹ zgodnie funkcjo-
nowaæ w œwiadomoœci jednostki, a w wymiarze zbiorowym mog¹ siê wzajemnie
przenikaæ i wzbogacaæ, nie burz¹c autonomii, odrêbnoœci kulturowej i zwartoœci
spo³ecznej mniejszej grupy etnicznej”24. B. Synak podkreœli³ tak¿e, ¿e to¿samoœæ
narodowa rozwija siê z to¿samoœci ni¿szego pu³apu, bêd¹c¹ jej czêœci¹ sk³adow¹.

Omawiaj¹c zagadnienie to¿samoœci kaszubskiej, wspomnieæ nale¿y o wyni-
kach Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ, który odby³ siê
w 2011 roku. Pierwszy spis po wst¹pieniu kraju do struktur Unii Europejskiej by³
szczególnie wa¿ny dla Kaszubów, gdy¿ po raz pierwszy mieli mo¿liwoœæ deklara-
cji przynale¿noœci narodowo-etnicznej. Wyniki wspomnianego spisu wydaj¹ siê
byæ bardziej miarodajne ni¿ te z 2002 roku, g³ównie ze wzglêdu na elastyczn¹
formu³ê pytañ umo¿liwiaj¹c¹ oœwiadczenie przynale¿noœci do jednej lub dwóch
kategorii etnicznych.

Zgodnie z danymi G³ównego Urzêdu Statystycznego spoœród 38,5 mln Pola-
ków deklaracjê kaszubskiej identyfikacji narodowo-etnicznej z³o¿y³o 229,0 tys.
osób, z czego 213,0 tys. stanowi³y deklaracje przynale¿noœci polsko-kaszubskiej,
czyli podwójnej to¿samoœci, a zaledwie 16,0 tys. wy³¹cznie kaszubskiej25. Oznacza
to, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ osób zamieszkuj¹cych i pochodz¹cych z regionu
czuje siê zarówno Polakiem, jak i Kaszub¹ i „postrzegaj¹ w³asn¹ odrêbnoœæ w ka-
tegoriach regionalnych i kulturowych, a nie narodowych”26.

22 Dziennik Ustaw, Nr 17, poz. 141, Warszawa 2005.
23 B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ. Ci¹g³oœæ i zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk 1998,

s. 72-73.
24 Ibidem, s. 37.
25 Por. Przynale¿noœæ narodowo-etniczna ludnoœci – wyniki spisu ludnoœci i mieszkañ 2011,

http://www.stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf,
uzyskano dnia 19.01.2014.

26 S. £odziñski, Instytucje i to¿samoœæ etniczna. Œl¹zacy i Kaszubi wobec Narodowego Spisu
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Ponadto, wed³ug dostêpnych danych, jêzyk kaszubski jest jednym z najczê-
œciej wymienianych przez Polaków jêzykiem u¿ywanym w kontaktach domowych
– wraz z polskim i œl¹skim. Ju¿ podczas Narodowego Spis Powszechnego Ludnoœci
i Mieszkañ, który odby³ siê w 2002 roku, godna uwagi by³a deklaracja mieszkañ-
ców gminy Sierakowice, ¿e prawie dla 40,0 proc. ogó³u ludnoœci mowa kaszub-
ska stanowi ich jêzyk ojczysty. Z kolei badania przeprowadzone przez J. Mor-
dawskiego27 wykaza³y, ¿e w 2005 roku w granicach gminy Sierakowice, jak rów-
nie¿ jednostkach z ni¹ granicz¹cych (Stê¿yca i Linia) udzia³ Kaszubów i osób
z czêœciowym rodowodem kaszubskim pos³uguj¹cych siê rodzimym jêzykiem co-
dziennie lub bardzo czêsto przekracza³ 50,0 proc. zameldowanych. Odsetek ten
nieco wzrós³ do 2011 roku, kiedy to w ramach Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ 58,3 proc. spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej Sierakowice dekla-
rowa³a, i¿ pos³uguje siê jêzykiem kaszubskim w kontaktach domowych28.

Wyznaczniki kaszubskiej to¿samoœci w Sierakowicach

Poddaj¹c analizie zagadnienie to¿samoœci, nale¿y wzi¹æ pod uwagê podsta-
wowe czynniki, które j¹ warunkuj¹. W przypadku to¿samoœci kaszubskiej, w toku
badañ kameralnych i terenowych, wyró¿niono trzy najwa¿niejsze, do których
nale¿¹: jêzyk, pochodzenie, przestrzeñ.

Jêzyk kaszubski, bêd¹cy pierwszym wyznacznikiem to¿samoœci miejscowej
ludnoœci zyska³ na znaczeniu w skali ogólnopolskiej po og³oszeniu w 2005 roku
treœci ustawy o mniejszoœciach narodowych i jêzyku regionalnym. W zwi¹zku
z powy¿szym zaistnia³a mo¿liwoœæ m.in. oficjalnego porozumiewania siê w tym¿e
jêzyku w placówkach oœwiatowych i urzêdach pañstwowych. W tym miejscu warto
zatem wspomnieæ o edukacji regionalnej, która wci¹¿ popularyzowana jest w Sie-
rakowicach i innych kaszubskich szko³ach. Lekcje nie odbywaj¹ siê wy³¹cznie
w jêzyku kaszubskim, jednak stanowi¹ bezsprzecznie element buduj¹cy i umac-
niaj¹cy to¿samoœæ indywidualn¹ uczniów i ich rodziców29.

Badania przeprowadzone wœród sierakowiczan dotyczy³y m.in. stopnia zna-
jomoœci jêzyka kaszubskiego w mowie i piœmie. Da³y siê zauwa¿yæ ró¿nice po-
miêdzy aktywnym a biernym praktykowaniem tych¿e wartoœci. Dostrzega siê

Powszechnego Ludnoœci (2002 r.) i ustawy o mniejszoœciach (2005 r.), [w:] Œl¹zacy, Kaszubi,
Warmiacy – miêdzy polskoœci¹ a niemieckoœci¹, red. A. Sakson, Poznañ 2008, s. 38.

27 J. Mordawski, Geografia Kaszub, Gdañsk 2008.
28 Czwarty raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regio-

nalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
29 Por. A. Cicharska, Znaczenie edukacji regionalnej w poszukiwaniu to¿samoœci indywidual-

nej, [w:] Edukacja XXI wieku. Edukacyjne zagro¿enia i wyzwania m³odego pokolenia t. 2,
red. D. Rondalska, A. Zduniak, Poznañ 2009, s. 87-90.
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bowiem „wyraŸnie zarysowuj¹c¹ siê tendencjê do zmniejszania siê z wiekiem
znajomoœci i aktywnego u¿ywania jêzyka kaszubskiego”30. Potwierdzeniem tej
tezy okaza³y siê niektóre wypowiedzi respondentów: „Oczywiœcie, ¿e w³adam
jêzykiem kaszubskim, przecie¿ to codziennoœæ w Sierakowicach” (Marek, 55 lat);
„Nie potrafiê mówiæ po kaszubsku, ale rozumiem wszystko” (Agnieszka, 22 lata);
„Mówiæ po kaszubsku nie za bardzo umiem, ale moja mama w³ada tym jêzykiem
perfekcyjnie” (Katarzyna, 18 lat). Przytoczyæ równie¿ warto opinie cz³onków Za-
rz¹du Gminy Sierakowice, bêd¹ce efektem badañ M. Karolaka31: „Moi rodzice
wywodzili siê z rodzin od pokoleñ zakorzenionych na Kaszubach, zna³am mowê
kaszubsk¹ wczeœniej ni¿ jêzyk polski, do dzisiaj chêtnie pos³ugujê siê rodn¹ mow¹”
(Maria Dyczewska); „M³ode pokolenie, generacja moich wnuków, rozumie ten jê-
zyk, ale siê nim nie pos³uguje, szczególnie w relacjach miêdzy sob¹” (Józef Klasa).

Wed³ug osób bior¹cych udzia³ w badaniu, znajomoœæ pisowni jêzyka kaszub-
skiego jest szczególnie trudna i przez wiêkszoœæ mieszkañców Sierakowic nie-
praktykowana. Zgodnoœæ respondentów wyst¹pi³a tak¿e w przypadku pytania
dotycz¹cego koniecznoœci popularyzowania jêzyka wœród m³odego pokolenia.
Jêzyk regionalny uwa¿any jest bowiem za fundament w zachowaniu kaszubskoœci.
Stanowi, wed³ug sierakowiczan, ogniwo ³¹cz¹ce poszczególne pokolenia i jest
ich najwy¿sz¹ wartoœci¹ identyfikacyjn¹.

Jak podaje P.Q. Yang „etnicznoœæ jest bardzo g³êboko zakorzeniona, jest to
podstawowa wiêŸ z przodkami krwi. (…) Ostatecznie, nasi przodkowie determi-
nuj¹ nasz¹ etnicznoœæ”32. Zdaniem tego autora pochodzenie jest wynikiem dzie-
dzictwa biologicznego i kulturowego, a wiêc niezwykle istotnym elementem jest
posiadanie przodków nale¿¹cych do bliŸniaczej grupy. Silny wp³yw pochodzenia
na kreowanie to¿samoœci kaszubskiej potwierdzaj¹ przeprowadzone w Sierako-
wicach badania. Cytuj¹c wypowiedzi mieszkañców wsi wyró¿niæ nale¿y nastêpu-
j¹ce zdania: „Pochodzenia nie mo¿na zmieniæ, jest to wartoœæ dana raz na za-
wsze” (Janusz, 53 lata); „Uwa¿am siê za Kaszubê, poniewa¿ moi rodzice i dziad-
kowie s¹ Kaszubami” (Kazimierz, 40 lat); „Czujê, ¿e p³ynie we mnie kaszubska
krew. Korzenie siêgaj¹ dziada pradziada” (Dorota, 32 lata); „Wychowa³am siê
wœród Kaszubów, mieszkam tu od urodzenia” (Maria, 28 lat). Równie¿ Maria
Szulc, pracownik samorz¹du gminy Sierakowice, w publikacji M. Karolaka, za-
znaczy³a: „Moje korzenie rodzinne s¹ na Kaszubach, z czego jestem dumna”33.

30 E. Nowicka, Stara i nowa kaszubskoœæ. Kaszubskoœæ jako etnicznoœæ i jako regionalizm,
[w:] Kim s¹ Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach, pod red. C. Obracht-Prondzyñskiego,
Gdañsk 2007, s. 91.

31 M. Karolak, Wywiady, [w:] 20 lat samorz¹du w Gminie Sierakowice 1990-2010, pod red.
M. Kolka, Sierakowice 2011, s. 160, 180.

32 Cyt. za: M. Mazurek, Jêzyk-przestrzeñ-pochodzenie. Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk
2010, s. 42.

33 M. Karolak, Wywiady, [w:] 20 lat samorz¹du w Gminie Sierakowice..., s. 217.
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Pochodzenie mo¿na wiêc uznaæ za niezwykle wa¿ny wyznacznik to¿samoœci ka-
szubskiej, pozwalaj¹cy zachowaæ poczucie silnej odrêbnoœci. Tak¿e zdaniem Zbi-
gniewa Bokszañskiego34, granice budowane w oparciu o kod pokrewieñstwa s¹
wrêcz niemo¿liwe do przekroczenia.

Zamieszkiwane terytorium (przestrzeñ) jest kolejnym z istotniejszych wy-
znaczników to¿samoœci etnicznej. Jak twierdzi Maurice Halbwachs, „ka¿de spo-
³eczeñstwo dzieli i modeluje przestrzeñ na swój w³asny sposób, jednak czyni to
raz na zawsze lub wedle tych samych linii, tak ¿e powstaj¹ sta³e ramy, w których
ono zamyka i odnajduje swe wspomnienia”35. Przestrzeñ wi¹¿e siê poœrednio
z pojêciem ojczyzny, która okreœla miejsce wa¿ne i bezpieczne dla poszczególnej
jednostki b¹dŸ grupy. Stanowi ona swoisty punkt odniesienia dla poczucia zako-
rzenienia, co jest niezwykle istotne w przypadku Kaszubów, którzy szczególnie
ceni¹ sobie tê cechê.

Omawiana spo³ecznoœæ, g³ównie ze wzglêdu na przynale¿noœæ do grupy et-
nicznej, posiada najczêœciej pozytywny stosunek do zamieszkiwanego regionu
czy gminy. Dotyczy to równie¿ Kaszubów w Sierakowicach, które stanowi¹ ich
tzw. ojczyznê prywatn¹. Œwiadcz¹ o tym m.in. wypowiedzi mieszkañców: „Tu
jest moja rodzina, mój dom, moje miejsce na ziemi” (Pawe³, 35 lat); „Mieszkam
w Sierakowicach od urodzenia, jestem bardzo przywi¹zana do tego miejsca, czujê
mentalnoœæ kaszubsk¹ w 100%” (Monika, 33 lata).

Silne przywi¹zanie do miejsca zamieszkania wykazuj¹ zatem tak¿e ludzie
m³odzi, bêd¹cy w wieku produkcyjnym, którzy w wielu innych gminach i wsiach
województwa pomorskiego stanowi¹ spo³ecznoœæ cechuj¹c¹ siê wysok¹ mobilno-
œci¹ przestrzenn¹. W Sierakowicach ludnoœæ prezentuje postawê cechuj¹c¹ siê nieco
wy¿szym poziomem tradycjonalizmu. Wi¹¿e siê to w wysokim stopniu z przywi¹-
zaniem do miejsca zamieszkania, ale podkreœliæ nale¿y, ¿e wp³yw na to wywiera
równie¿ lokalna sytuacja ekonomiczna. W przypadku trudnej kondycji gospodar-
czej Sierakowic, by³yby one prawdopodobnie zagro¿one depopulacj¹ w stopniu
zbli¿onym do gmin, których ludnoœæ deklaruje ni¿szy stopieñ przywi¹zania do tery-
torium, z którego pochodzi. Wspomnieæ warto tak¿e, i¿ w przestrzeni wsi Sierako-
wice kaszubskoœæ podkreœlana jest równie¿ za pomoc¹ symboli. Szczególnie wy-
ró¿nia siê tablica drogowa miejscowoœci w jêzyku polskim i kaszubskim; kamieñ
z nutami kaszubskimi w centrum wsi; Figura Matki Boskiej z kaszubsk¹ inskrypcj¹;
sta³a ekspozycja muzealna w Gminnym Oœrodku Kultury w Sierakowicach.

Istotne znaczenie maj¹ równie¿ postawy ludnoœci skutkuj¹ce zaanga¿owa-
niem w dzia³alnoœæ lokalnych grup i organizacji pracuj¹cych na rzecz regionu36.
W samych Sierakowicach tego typu instytucji wyró¿niæ mo¿na kilka. Jedn¹ z nich

34 Z. Bokszañski, To¿samoœci zbiorowe, Warszawa 2008.
35 M. Halbwachs, Spo³eczne ramy pamiêci, Warszawa 1969, s. 176.
36 W. £ukowski, Spo³eczne tworzenie ojczyzn. Studium to¿samoœci mieszkañców Mazur, War-

szawa 2002.
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jest przynale¿noœæ gminy do Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby promuj¹ce-
go analizowany obszar, a tak¿e wspó³praca z Kaszubskim Uniwersytetem Ludo-
wym czy twórcami ludowymi (np. Kaszubski Zespó³ Pieœni i Tañca Sierakowice;
Chór Kameralny Discantus). Najwa¿niejsz¹ instytucj¹ jest jednak Gminny Oœrodek
Kultury, który rozwija inicjatywy kulturalne i spo³eczne. Zajmuje siê propagowa-
niem kultury kaszubskiej poprzez organizowanie ró¿nego rodzaju imprez i festi-
wali, popularyzacj¹ edukacji regionalnej oraz sta³ej ekspozycji muzealnej kultury
kaszubskiej. Dziêki swoim staraniom Gminny Oœrodek Kultury wspiera dziedzic-
two kulturowe w Sierakowicach i stanowi fundament ma³ej kaszubskiej ojczyzny37.

Zdaniem M. Mazurek38 na to¿samoœæ przestrzenn¹ sk³adaj¹ siê równie¿ takie
elementy, jak zwyczaje i obyczaje oraz tradycja. Do najwa¿niejszych, kultywo-
wanych dzia³añ w Sierakowicach nale¿¹: kaszubska Sobótka – w tym tradycja
œcinania kani, palenia ognisk, puszczania wianków na wodzie; Do¿ynki – trady-
cyjne œwiêto rolników, którzy gromadz¹ siê, aby podziêkowaæ Bogu za zebrane
plony, prezentuj¹c ich pracê na wsi; Powiatowy Przegl¹d Kaszubskich Teatrów –
prezentacje kaszubskie teatrów szkolnych; Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Ko-
lêdniczych – tradycja kolêdowania w okresie Bo¿ego Narodzenia i parada kolêd-
ników ulicami wsi; Kaszubski Festiwal Pieœni Religijnej i Patriotycznej, obejmu-
j¹cy m.in. konkursy recytatorskie prowadzone w jêzyku kaszubskim39.

Poddan¹ analizie przestrzeñ mo¿na potraktowaæ za strefê symboliczn¹, gdy¿
„ods³ania kulturowe charakterystyki, których miejscowi ludzie u¿ywaj¹ do defi-
niowania przynale¿noœci w ramach jednostek lokalnych, regionalnych”40. Osoby
bior¹ce udzia³ w przeprowadzonych badaniach postrzegaj¹ bowiem Sierakowice
jako ma³¹ ojczyznê, dla której tradycje, kultura czy obyczaje stanowi¹ wartoœci
nadrzêdne. Powszechny patriotyzm lokalny, daj¹cy siê zauwa¿yæ w miejscowoœci,
zamyka kaszubskoœæ w metaforycznych granicach, o czym œwiadczy pewnego
rodzaju introwertyzm mieszkañców.

Podsumowanie

Pochodzenie ludnoœci, jêzyk regionalny oraz specyfika przestrzeni odgrywaj¹
kluczow¹ rolê w kreowaniu i umacnianiu to¿samoœci kaszubskiej mieszkañców
wsi Sierakowice. Szczególne znaczenie ma g³êbokie poczucie zakorzenienia
w danym miejscu i silne poczucie odrêbnoœci kulturowej lokalnej spo³ecznoœci.

37 Por. A. Lehmann, Kultura i sport w gminie Sierakowice, [w:] 20 lat samorz¹du w gminie
Sierakowice 1990-2010, pod red. M. Kolka, Sierakowice 2011, s. 101-120.

38 M. Mazurek, Jêzyk-przestrzeñ-pochodzenie...
39 A. Lehmann, Kultura i sport w gminie Sierakowice, [w:] 20 lat samorz¹du w gminie Siera-

kowice...
40 H. Donnan, Granice to¿samoœci, narodu, pañstwa, Kraków 2007, s. 29.
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Kashubian identity – Sierakowice case study

SUMMARY

The purpose of this article is the analyses of the Kashubian identity in Sierakowice
rural area. The spatial extent of an area with a very high share of the Kashubian and people
with partial Kashubian origin compared to the general population. Analyses of literature
and field studies have shown that the identity of the Kashubian in Sierakowice mainly
affects regional language, the origin of the inhabitants and the specificity of the space
in which they live.

Przestrzeñ i pochodzenie zosta³y przedstawione w postaci fundamentu doœwiad-
czeñ ¿yciowych formuj¹cych siê w kontaktach spo³ecznych, czemu sprzyja two-
rzenie patriotyzmu lokalnego. Natomiast jêzyk kaszubski traktowany jest jako
spoiwo ³¹cz¹ce poszczególne pokolenia, stanowi¹ce wartoœæ identyfikacyjn¹
w zachowaniu to¿samoœci kaszubskiej. Dodatkow¹ rolê pe³ni równie¿ podwójna
to¿samoœæ mieszkañców (polsko-kaszubska, kaszubsko-polska). Zagadnienie to
porusza³ w swoich pracach B. Synak41, którego zdaniem to¿samoœæ polsk¹ i to¿-
samoœæ kaszubsk¹ nale¿y traktowaæ na równi. Autor podkreœli³, ¿e umacnianie
jednej z nich mo¿e odbywaæ siê bez ubytku drugiej.

Kaszubi, w tym mieszkañcy Sierakowic, wyra¿aj¹ swoj¹ etnicznoœæ w pod-
kreœlaniu postawy odrêbnoœci kulturowej, a tak¿e poczuciu przynale¿noœci gru-
powej, podzielaj¹cej wspólne wartoœci, kulturê i styl ¿ycia. Wszystkie te czynniki
wp³ywaj¹ na zachowanie to¿samoœci, wzmacniaj¹c tym samym jej standaryzacjê.
Zdaniem G. Labudy „tyle zawsze by³o historii Kaszubów, ile w niej by³o dokonañ
samych Kaszubów. Ale historia ich bêdzie trwa³a tak d³ugo, dopóki imiê Kaszu-
bów, ich mowa, ich obyczaj, ich kultura bêd¹ stanowi³y wartoœæ dla nich samych.
Takie jest przes³anie historii ku przysz³oœci”42 . Przytoczony cytat œwiadczy to
tym, ¿e mimo obaw przed utrat¹ kaszubskiej to¿samoœci, na przysz³oœæ tej¿e grupy
nale¿y patrzeæ pozytywnie. Choæ niew¹tpliwie to¿samoœæ jako zjawisko bardzo
dynamiczne bêdzie skupia³o jeszcze wiele razu uwagê badaczy.

41 B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ...
42 G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 120-121.
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i jich jazëka~

Jerzi Tréder
Gdañsk
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Jerzy Treder

Miejsce K.C. Mrongowiusza w dziejach Kaszubów
i ich jêzyka

STRESZCZENIE

Artyku³ prezentuje sylwetkê Mrongowiusza-leksykografa i wydawcê Katechizmu Pon-
tanusa (1828) przedstawia porównanie Sammlung einiger Kaschubischen Wörter, die nach
Polnischer Orthographie geschrieben sind und vom polnischen abweichen. Die mit dem
Polnischen übereinstimmenden sind hier nicht genannt (Zbiór wybranych kaszubskich
wyrazów spisanych polsk¹ ortografi¹ ró¿ni¹cych siê od polskich) z jego odpisami zna-
lezionymi w Szczecinie (Szultka), tak¿e odpis Brylowskiego, Petersburgu (Popowska-
-Taborska), nadto z Raportem Prejsa, który – jak wynika z badañ porównawczych – wyko-
rzysta³ materia³ leksykalny Mrongowiusza bez powo³ywania siê na Ÿród³o. Ca³y materia³
ukazuje K.C. Mrongowiusza tak¿e jako fonetyka, dialektologa, lingwistê, który o statusie
jêzykowym kaszubszczyzny pisa³, ¿e jest 1) narzeczem jêzyka polskiego, 2) bliska mowie
³u¿yckiej, 3) „siostr¹ po³abskiego”.
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Jerzy Treder

The Place of K.C. Mrongowiusz in the History
of the Kashubs and their Language

SUMMARY

The article describes Mrongowiusz as a lexicographer and publisher of Catechism by
Pontanus (1828) which contains the comparison A collection of some Kashubian words
written using Polish orthography but which are different than in Polish. The words which
are the same as in Polish are not mentioned. (Sammlung einiger Kaschubischen Wörter,
die nach Polnischer Orthographie geschrieben sind und vom Polish abweichen. Die mit
dem Polnischen übereinstimmenden sind hier nicht genannt). Additional copies were found
in Szczecin (Szultka), as well as an additional copy by Brylowski from Saint Petersburg
(Popowski-Taborska), and the report of Preja who learned from similar investigations using
lexical texts of Mrongowiusz without naming the source. All the material indicates that
K.C. Mrongowiusz was a phoneticist, dialectologist, and linguist who wrote about the
status of Kashubian language as being: 1) a dialect of Polish; 2) close to Lusatian; 3)
a „sister of the Po³abian dialect”.
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Hanna Makurat
Gdañsk

Cësk s³owarza Jana Trepczika na sztô³towanié
sa terôczasny kaszëbskojazëczny

lingwisticzny terminologii
~ ~
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Hanna Makurat

Wp³yw s³ownika Jana Trepczyka na kszta³towanie siê wspó³czesnej
kaszubskojêzycznej terminologii jêzykoznawczej

STRESZCZENIE

Niniejszy artyku³ stanowi analizê terminów jêzykoznawczych zgromadzonych w S³ow-
niku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka. Terminy lingwistyczne notowane w s³owniku
czêsto maj¹ charakter neologizmów i neosemantyzmów rejestrowanych obok nazw inter-
nacjonalnych oraz polonizmów zaadaptowanych fonetycznie, ponadto czêœæ terminów
zosta³a przejêta od poprzedników. Mimo pewnych nieœcis³oœci i sztucznego neologizo-
wania propozycja Trepczyka stanowi doœæ spójn¹ i najbardziej rozbudowan¹ propozycjê
kaszubskiej terminologii jêzykoznawczej. Rozwi¹zania terminologiczne Trepczyka ode-
gra³y istotn¹ rolê w procesie kszta³towania siê jêzyka wspó³czesnych lingwistów kaszub-
skich. Mimo i¿ jest to praca niekompletna, stanowi ona bazê dla budowania dalszych ter-
minów z zakresu lingwistyki.

Hanna Makurat

Influence of Jan Trepczyk's dictionary on the development
of contemporary Kashubian linguistic terms

SUMMARY

This article is an analysis of linguistic terms gathered in Polish – Kashubian Dictionary
by Jan Trepczyk. The linguistic terms listed in the dictionary are frequently neologisms
and neosemantisisms recorded together with the international names and Polishisms
adapted phonetically, moreover, a part of the terms has been taken from the predecessors.
Despite some inconsistencies and artificial neologisms Trepczyk’s proposal is quite consi-
stent and the most complex one for Kashubian linguistic terms . Trepczyk’s terminologi-
cal solutions played an important role in the emergence of the language of modern Kashu-
bian linguists. Although the work is incomplete, it is the base for building further terms
in the field of linguistics.
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~

Jerzi Tréder
Gdañsk
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Jerzy Treder

Teaching Kashubian language – historical background

SUMMARY

The author presents, using the Kashubian language, conditions regarding teaching
Kashubian (language, literature, culture) as a subject in the schools, and also educating
the teachers, creating text book, conducting scientific studies, and organizing teacher asso-
ciations. There was no such subject in Prussian schools (1772-1920), in Polish schools
(1920-1939) or during the Polish People’s Republic (1945-1989). In the schools, the pro-
grams only mentioned elements about the various aspects of Kashubia and other regions.
Finally, in 1980, ZK-P proposed three postulates: l. Introducing in schools the subject
“knowledge about Pomerania” (history, literature, language) where previously separate
segments of this knowledge had been included as parts of various subjects; 2. Preparing
programs and text books; 3. Educating teachers concerning the subject.

The “knowledge about Pomerania” program first started in 1991. The first text book
was published in 2001 and the first teachers with certificates began to work in 1999 and
2000. After that time, teaching the Kashubian language in the schools was a reality. Today
the program encompasses 16,000 children and youth in approximately 400 schools.
It became more significant after the Polish parliament passed a law in 2005 recognizing
Kashubian as an independent regional language (not a dialect) which obliged the state to
oversee both the language and the Kashubian culture. In the same year the first matura
exam in Kashubian occurred. The present situation is still needs improvement.

Jerzy Treder

Nauczanie jêzyka kaszubskiego – rys historyczny

STRESZCZENIE

Przedstawiam – po kaszubsku – uwarunkowania nauki jêzyka kaszubskiego jako przed-
miotu szkolnego (tj. jêzyka, literatury i kultury), a tak¿e kszta³cenia nauczycieli, powsta-
wania podrêczników i pomocy naukowych oraz stowarzyszeñ nauczycieli. Nauki takiej
nie by³o w szkole pruskiej (1772–1920) i w szkole polskiej w miêdzywojniu (1920–1939),
a za czasów PRL (1945–1989) w programach szkolnych zalecano elementy kultury i mowy
mieszkañców ró¿nych regionów, w tym Kaszub. Dopiero w 1980 r. ZK-P zg³osi³o 3 postu-
laty: 1. wprowadzenie przedmiotu „wiedza o Pomorzu” (historia, literatura i jêzyk kasz.),
gdy inne treœci tej wiedzy mia³y byæ realizowane na ró¿nych przedmiotach; 2. przygoto-
wanie programów i podrêczników; 3. kszta³cenie nauczycieli przedmiotu. Ich realizacja
„ruszy³a” w³aœciwie w 1991 r. Pierwszy podrêcznik powsta³ w 2001 r., a pierwsi nauczy-
ciele z certyfikatami zaczêli pracê w 1999 i 2000 r. Od tego momentu mo¿na mówiæ
o nauce jêzyka kaszubskiego w szkole. Dziœ obejmuje ok. 16 tys. dzieci i m³odzie¿y w ok.
400 szko³ach. Wiêkszy rozmach nada³a jej ustawa Sejmu RP z 2005 r., uznaj¹ca kaszub-
ski za jêzyk regionalny i zobowi¹zuj¹ca pañstwo do opieki nad jêzykiem i kultur¹ ka-
szubsk¹. W tym¿e roku odby³a siê pierwsza matura z kaszubskiego. Obecny stan tej edu-
kacji jednak nie zadowala.
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Rafa³ Foltyn
S³upsk

Obecnoœæ wczesnoœredniowiecznej
S³owiañszczyzny nadba³tyckiej i zaodrzañskiej

w polskiej powieœci historycznej
lat 1945–1989

Gdy w XIX w. upowszechni³ siê termin Po³abie na okreœlenie czêœci S³o-
wiañszczyzny pó³nocno-zachodniej1 (pomorskiej, nadodrzañskiej i zaodrzañskiej)
w literaturze historycznej, najpierw nasi romantycy, a potem m³odopolanie
ze wzmo¿onym zainteresowaniem zajêli siê w swojej twórczoœci tematem kultury
S³owian, a tak¿e ziemiami nale¿¹cymi do nich w wiekach œrednich. Rozpamiêty-
wano wczesne œredniowiecze, kiedy na obszarach po rzekê £abê ¿yli S³owianie2

i pielêgnowana by³a rodzima tradycja. Z czasem zajêto siê tak¿e tragicznymi
losami s³owiañskiej ludnoœci, zw³aszcza po lewej stronie Odry.

Terytoria plemion s³owiañskich za Odr¹ by³y ekspansywnie zajmowane przez
¿ywio³ germañski (g³ównie Sasów) od X w. co doprowadzi³o do utraty suweren-
noœci pod koniec XII w. Zdobyto wtedy rugijsk¹ Arkonê, a Ksiêstwo Zachodnio-
pomorskie (powsta³e z okrojonych ziem Ksiêstwa Obodrzyców, Zwi¹zku Wielec-
kiego, dzisiejszego Pomorza Zachodniego i czêœci obecnego Pomorza Œrodkowe-
go), popad³o w siln¹ zale¿noœæ od w³adców niemieckich.

Pocz¹tkowo tematyka historyczna w polskiej literaturze piêknej realizowana
by³a g³ównie w poematach, lirykach czy dramatach. Powieœæ historyczna, któr¹
chcia³bym zaj¹æ siê szerzej, by³a w Romantyzmie jeszcze czymœ œwie¿ym i do-
piero w Pozytywizmie i M³odej Polsce powsta³o kilka tytu³ów dotycz¹cych inte-
resuj¹cego mnie zagadnienia3. Jeœli opisy dotyczy³y pó³nocnych krain Europy,

1 Tematykê tê i terminologiê najobszerniej systematyzuje ju¿ Pawe³ Józef Szafarzyk (1795-
-1861). Zob. P.J. Szafarzyk, S³owiañskie staro¿ytnoœci, pos³. T. Lewaszkiewicz, J. Strzelczyk,
Poznañ 2003. Rozdzia³ X: O S³owianach po³abskich, s. 660-733.

2 Zachodnios³owiañska grupa lechicka to: Po³abianie, Pomorzanie i Polacy.
3 Z wa¿niejszych bêd¹ to: Stara baœñ (1876) Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lelum-Polelum

(1888) i Chrobry (1889) Walerego Przyborowskiego, Popiel i Piast (1899) oraz Chrzest
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posi³kowane by³y w g³ównej mierze dostêpnymi kronikami œredniowiecznymi
i ich interpretacjami historyków. Przekazy o Rugii i Arkonie (Ranie, Rujanie),
Retrze-Radogoszczy, Wolinie, Szczecinie, Stargardzie Wagryjskim, Wo³ogoszczy,
GardŸcu, Uznamiu i innych miejscach przedchrzeœcijañskiego sacrum odnajdzie-
my u Widukinda, Thietmara, Adama z Bremy, Ebona i Herborda (¿ywotopisarzy
œw. Ottona), Helmolda, Saxo Gramatyka. Dali oni œwiadectwo o specyfice kultu-
rowej wiêkszoœci plemion, ¿yj¹cych dawniej na ziemiach dzisiejszych Niemiec,
b¹dŸ bezpoœrednio w ich pobli¿u i s¹siaduj¹cych z Polsk¹ od zachodu i pó³nocy.

Przyjrzyjmy siê obecnoœci tych ziem rozpoœcieraj¹cych siê od Pomorza przez
Odrê i Rugiê po rzekê £abê w literaturze powojennej. Kiedy od¿y³y dawne krañ-
ce s³owiañskiego osadnictwa zachodniego, a S³owiañszczyzna pó³nocno-zachod-
nia na nowo ujêta zosta³a z perspektywy polskiej, literatura obficie nawi¹zywa³a
do S³owiañszczyzny tak w tradycyjnym znaczeniu polskich granic, jak i do ró¿-
nych terenów nadba³tyckich i zaodrzañskich. Owe nawi¹zania znalaz³y poczesne
miejsce w powojennych opracowaniach historyczno-naukowych i popularnonau-
kowych, kiedy polskoœæ ponownie pojawi³a siê nad Ba³tykiem i na nowo przypo-
minano s³owiañsk¹ przesz³oœæ ziem pó³nocnych po Odrê i dalej. Ziem, które przez
kilka wieków nale¿a³y do nies³owiañskiej pañstwowoœci b¹dŸ sw¹ s³owiañsk¹
to¿samoœæ zatraci³y niemal ca³kowicie ju¿ wczeœniej. I tutaj opierano siê na
Ÿród³ach kronikarskich, które w polskim przek³adzie ju¿ w XX w. opracowywa³
m.in. Gerard Labuda.

Wybitny historyk – mediewista i pomorzoznawca ju¿ w swoich wczesnych
pracach powojennych, podkreœla³: „(…) siêgaliœmy kiedyœ po £abê i Salê. W bie-
gu dziejów przemoc i nieustêpliwa praca ¿ywio³u germañskiego, zw³aszcza
w wieku XIII i XIV, nie tylko wypar³a nas za Odrê, która od wieków p³ynê³a
w polskich granicach, ale w szczytach swego powodzenia potrafi³a nas zagroziæ
w najstarszych pieleszach ¿ycia pañstwowego nad Wart¹ i Wis³¹”4. Przebieg tych
procesów zachodz¹cych w dziejach jest doœæ dobrze znany, ale pytanie o przyczy-
ny tego stanu rzeczy stale interesowa³o Labudê. St¹d te¿ czêsto na jego prace
pomorzoznawcze5 powo³ywali siê literaci pisz¹cy o czasach s³owiañskiej chwa³y.

Mieczys³awa (£ódŸ 1899) E. Zorjana (pseudonim Edwarda Józefa Sedlaczka), Brandenburg,
kraina s³owiañskich mogi³ (Poznañ 1903) i Boles³aw Chrobry (Poznañ 1903) Ludwika Stasiaka.

4 G. Labuda, Źród³a niemocy polskiej na Kresach Zachodnich, Poznañ 1946, s. 3.
5 Spoœród literatury poœwiêconej temu zagadnieniu zob. G. Labuda: Wielkie Pomorze w dzie-

jach Polski, Poznañ 1947; S³owiañszczyzna pierwotna, Warszawa 1954; Szkice z dziejów
Pomorza, t. 1. Pomorze œredniowieczne pod red. G. Labudy, Warszawa 1958; Źród³a, sagi
i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Poznañ 1960; Fragmenty dziejów S³owiañsz-
czyzny Zachodniej, Poznañ 1964; Polska granica zachodnia, Tysi¹c lat dziejów politycznych,
Poznañ 1974 i inne.
Labuda by³ tak¿e (jako student) konsultantem od ziem pó³nocno-zachodnich podczas prac
nad ksi¹¿k¹ o S³owianach na terenach niemieckich Ziemia gromadzi prochy Józefa Kisielew-
skiego. Stanowi¹ca reporta¿owo-felietonowy zapis z podró¿y autora po Niemczech i Pomorzu
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Dawna S³owiañszczyzna sta³a siê inspiracj¹ dla wielu powieœci historycz-
nych o wczesnym œredniowieczu, które skupia³y siê na ¿yciu w grodach ró¿nych
plemion, ich wierzeniach i codziennych troskach, walce, otaczaj¹cej przyrodzie
i krajobrazach, pozytywnych i negatywnych bohaterach... Nie by³o to ju¿ takie
uduchowione widzenie, jak u niektórych wczeœniejszych literatów dostrzegaj¹-
cych swoj¹ s³owiañsk¹ ojczyznê duchow¹ na Rugii i nad £ab¹. Zagadnienia doty-
cz¹ce S³owiañszczyzny powraca³y w nowej sytuacji spo³eczno-politycznej.

W powojennych warunkach nast¹pi³a równie¿ pilna potrzeba zmiany œwiado-
moœci narodowej; wzmocnienia pamiêci historycznej o dziejach Ziem Zachodnich,
dostarczenia przekonuj¹cej argumentacji o ich polskoœci, w formie powszechnie
zrozumia³ej (...)6. Dlatego te¿ w pierwszych latach po wojnie problematyka ziem
odzyskanych sta³a siê priorytetowa w dzia³aniach i planach w³adzy ludowej.
Powsta³o zapotrzebowanie na nowy mit, integruj¹cy naród, a jednoczeœnie legi-
tymizuj¹cy rz¹d i zmiany ustrojowe oraz oswajanie przestrzeni historycznej
Pomorza7.

Powieœæ we wczesnych latach powojennych

Ju¿ w czasie wojny zaczê³a powstawaæ trzytomowa Saga o Jarlu Broniszu
W³adys³awa Jana Grabskiego. Jego twórczoœæ wywodziæ mo¿na z literackiego
nurtu repolonizacji odzyskanych ziem i powrotu kultury polskiej na Ziemie Za-
chodnie, a zatem zainteresowania autora by³y niejako spuœcizn¹ dwudziestolecia
miêdzywojennego, kiedy na nowo podejmowano kwestie przynale¿noœci i po-
œwiadczenia polskiego okcydentu, tak wa¿nego dla polityki miêdzynarodowej
i wewnêtrznej polskich w³adz. Grabski boryka³ siê na pocz¹tku lat czterdziestych,
by zdobyæ informacje o s³owiañskiej przesz³oœci czêœci niemieckich ziem, jednak
to tylko bardziej zmotywowa³o go do zebrania Ÿróde³ i materia³ów maj¹cych po-
s³u¿yæ do napisania powieœci o przesz³ej rzeczywistoœci ludów nadba³tyckich.

Oparta na kronikach, sagach i legendach powieœæ (wydana zaraz po wojnie)
przedstawia obraz Ba³tyku, Rugii, Wolina-Jomsborga i innych s³owiañskich gro-
dów u ujœcia Odry, na które wzrok zwrócono w nowej sytuacji politycznej po
II wojnie œwiatowej. Jej akcja rozpoczyna siê jednak pod koniec X w., gdy pose³
i jeden z najlepszych wojów Chrobrego – Bronisz, przybywa do Jomsborga,

(w 1937 roku) pozycja, uzupe³niona jest szeregiem nawi¹zañ do œredniowiecznych dziejów
pokonanych ludów s³owiañskich. Wydana w przededniu II wojny œwiatowej, przyczyni³a siê
do rozwoju powojennych opracowañ w zakresie dawnej S³owiañszczyzny po³abskiej czy
pomorskiej i procesu germanizacji na tych terenach (widaæ to chocia¿by w Troi Pó³nocy).

6 H. Tumolska, Mitologia Kresów Zachodnich w pamiêtnikarstwie i beletrystyce polskiej (1945-
-2000). Szkice do dziejów kultury pogranicza, Toruñ 2007, s. 78.

7 Ibidem, s. 79.
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siedziby szwedzkich wikingów po³o¿onej obok Wo³ynia (Wolina), by omówiæ
polsko-szwedzki sojusz. Na kartach ksi¹¿ki mowa jest o zwi¹zkach Piastów ze
Skandynawi¹ i obszernie ukazane s¹ najwa¿niejsze miejsca S³owiañszczyzny pó³-
nocno-zachodniej, jak Arkona, nad któr¹ Chrobry chce rozci¹gn¹æ swoje zwierzch-
nictwo. Pogañski Szczecin czy Wo³ogoszcz równie¿ funkcjonuj¹ w zamys³ach
politycznych Polaków, którzy wraz z cesarzem Ottonem i wikingami wyprawiaj¹
siê na S³owian po³abskich, wzniecaj¹cych powstania przeciw saksoñskiemu jarz-
mu. Po oblê¿eniu Retry dochodzi do starcia nad rzek¹ Ka³u¿¹ (Hawel¹) i przegra-
nej Lutyków i Obodrytów:

Samotny Przec³aw, wódz (…) Wilków, choæ ju¿ wolny, z obola³ym sercem po-
wraca³ do swoich. Szed³ po œladach kopyt kiryœników polskich, zbiera³ drzazgi
por¹banych bo¿ków, ¿egna³ trupy tak niedawno zwyciêskich towarzyszy, a¿ gdy
doszed³ do Hobolina i ujrza³ zgliszcza chramu, niezdobytego dotychczas chramu
Trzyg³owa, gdy us³ysza³ o rzezi kap³anów i zbezczeszczeniu œwiêtego konia (...)
zaprzysi¹g³ na krew niewinnych, na Tryg³awa, Ziemica i Œwiatowita, na swoj¹
g³owê wreszcie, ¿e póki ¿yje on i jego ród, nie spoczn¹ w walce przeciwko Bo-
les³awowi i choæby z Niemcem w sojuszu bêd¹ walczyæ z chrzeœcijañsk¹ Polsk¹8.

Zwrot ten t³umacz¹cy decyzje zaodrzañskich S³owian jest kluczowy dla hi-
storii ewokowanej w powieœci historycznej dotycz¹cej plemion, które nie przyjê-
³y chrzeœcijañstwa. Pomimo podobnej mowy czêsto wystêpowa³y one przeciwko
s³owiañskim s¹siadom, co dla w³asnych celów i podbojów wykorzystywali sascy
ksi¹¿êta. Sam autor oprócz przywo³ania wygl¹du œwi¹tyni w Arkonie i znajduj¹-
cego siê tam pos¹gu, stworzy³ w³asny opis innej rañskiej wyspy – Chyciny. Chram
znajdowa³ siê tutaj w trudno dostêpnej skalnej pieczarze gdzieœ nad morzem w
pobli¿u Jeziora Goc³awskiego, na Górze Œwiêtych, a pos¹g Œwiatowita „nie mia³
na sobie zbroi ani orê¿a, jak w Hobolinie, natomiast przy nim i nad nim, pod
œcianami, na stropie roi³o siê od postaci rzeŸbionych i barwionych zwierz¹t, pta-
ków i potworów tak zmyœlnych, ¿e w pó³mroku i migocie ognia zdawa³y siê goto-
we do o¿ycia i a¿ dziw, ¿e jeszcze nie rycza³y, nie wy³y, nie ³opota³y skrzyd³ami”9.

Mamy tutaj do czynienia z fikcyjnym miejscem kultowym, na które przenie-
siono znane elementy obrazuj¹ce œwi¹tyniê w Szczecinie10 w po³¹czeniu z wia-
domoœciami o rzeŸbiarskich elementach wszystkich g³ównych œwi¹tyñ S³owiañsz-
czyzny pó³nocnej i ich ornitomorficznych ornamentach, a jak wiadomo, dusze
ludzkie czêsto wyobra¿ano sobie przed wiekami jako ptaki. „Przy pos¹gu Œwiato-

8 W.J. Grabski, Saga o jarlu Broniszu: Zrêkowiny w Uppsali, Warszawa 1965, s. 128.
9 Ten¿e, Saga o jarlu Broniszu: Œladem Wikingów, Warszawa 1965, s. 16.
10 Szczeciñska k¹cina mia³a byæ wg Herborda „zbudowana dziwn¹ sztuk¹ i kunsztem, maj¹c

zewn¹trz i wewn¹trz rzeŸby, wystaj¹ce ze œcian obrazy ludzi, ptaków, zwierz¹t, tak dok³adnie
wyra¿one w swych w³aœciwoœciach, ¿e zdawa³o siê, oddycha³y i ¿y³y”. Podajê za: A. Gieysztor,
Mitologia S³owian, Warszawa 1982, s. 122.
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wita trzymaj¹ odwieczn¹ stra¿ dusze wszystkich zwierz¹t zaklête w kszta³tach
rzeŸb, wiêc nie podleg³e zwyczajnej œmierci i gniciu”11.

Ciekawy jest te¿ opis charakteru rañskiej starszyzny; kiedy Bronisz „pos³uje
w pokoju i przyjaŸni do œwiêtej Rany”, zauwa¿a, ¿e „starsi Ranowie nie poni¿ali
siê do odruchów chciwoœci, tak pospolitej w normañskich i duñskich portach”12.
Ukazanie dumnych wyspiarzy nie zmienia faktu, ¿e powieœæ Grabskiego raczej
krytycznie odnosi siê do pogañstwa nadba³tyckiego, w wielu miejscach prezentu-
j¹c apoteozê chrzeœcijañstwa i wyczuwaln¹ niechêæ do dawnych wierzeñ S³owian.

Saga zosta³a pomyœlana jako morska epopeja. Jej historyczne i legendarne
w¹tki oraz akcja prowadz¹ do bitwy pod Zw³ociem, która odda³a Polsce przewagê
na Ba³tyku i wp³yw na Skandynawiê. Z rozleg³ego t³a historycznego poznajemy
tak¿e ca³¹ sieæ intryg i zabiegów, ods³aniaj¹cych zasiêg morskiej potêgi pierwszych
Piastów. W¹tki przygodowe jak chocia¿by pobyt Bronisza na wyspie Chycinie,
urzekaj¹ piêknem legendarno-historycznego kolorytu13.

Piêknem urzekaj¹ opisy odwiecznej przyrody w Puszczy Antoniego Go³ubie-
wa, bêd¹cej pierwszym tomem (pisanym tak¿e w czasie wojny) cyklu Boles³aw
Chrobry. W nadodrzañskiej kniei ludzie, których ¿ycie splata siê z leœn¹ prze-
strzeni¹, spogl¹daj¹ ku pó³nocy i zachodowi dziêki Kuternodze, który przyby³ do
nich – plemienia ŒliŸniów zza Odry. Opowiada on o Radogoszczy, walnym i œwiê-
tym grodzie boga Swaro¿yca nad Jeziorem Doleñskim, którego broni têgi ostro-
kó³. „Trzy wrota s¹ w onym ostrokole, wko³o œwiêta puszcza szumi, szumi, ludzk¹
mow¹ gada, œwiête dêby grzyw¹ trzês¹ (…) Dwie bramie zaw¿dy stoj¹ otworem
dla goœci (…) trzecia brama na p³o wiedzie, tam¿e œwiêty dzik mieszka. A w gro-
dzie ¿yj¹ bogi, Swaro¿yc z dru¿yn¹, a strzeg¹ ich knêdzy wielicy i mo¿ni”14.

Przywo³anie stolicy kraju Redarów (najznaczniejszego plemienia Zwi¹zku
Wieleckiego) i krajobrazu wokó³ niej s¹ wstêpem do rozwa¿añ o puszczy i nad-
odrzañskich ziemiach, których spokój w czasach Mieszka I zak³ócaj¹ wikingowie
z Jomsborga. Kuternoga rozmyœlaj¹c o swojej m³odoœci przywo³uje wydarzenia
z polsko-pomorskiego i wielecko-niemieckiego pogranicza, postacie Gerona i Wich-
mana, którzy u plemion pomorskich szukali sprzymierzeñców w walce o panowa-
nie po obu stronach Odry, a tak¿e pog³êbiali miêdzyplemienne konflikty. Zdary
(prawdopodobnie Redarowie, choæ pewne analogie do tego plemienia u Go³ubiewa
s¹ nie do koñca jasne) wysuniêci zostaj¹ na czo³o s³owiañskiej bitnoœci plemien-
nej nad „g¹szczami pomorskiego brzegu”15. Z nich te¿ pochodzi Kuternoga, któ-
ry po ostatecznej klêsce pobratymców (walcz¹cych przeciw jomsborczykom

11 Ibidem, s. 22.
12 W.J. Grabski, Saga o jarlu Broniszu: Rok tysiêczny, Warszawa 1965, s. 23.
13 J. Tuczyñski, Marynistyka polska, Poznañ 1975, s. 179.
14 A. Go³ubiew, Boles³aw Chrobry: Puszcza, Warszawa 1970, s. 12.
15 Ibidem, s. 39.
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i wszystkim ich sojusznikom) w nadnoteckich b³otach, b³¹dzi³ po zapad³ych pusz-
czach, by zag³uszyæ echo wspomnieñ o tym pogromie i tak trafi³ do kraju Miesz-
ka, by dokonaæ ¿ywota poœród lasów.

Refleksje dotycz¹ce w³asnego ¿ycia i przemijania Kuternogi, który œmiertel-
nie zraniony mieczem przez jednego z najeŸdŸców próbuje resztk¹ si³ dotrzeæ
z ostrze¿eniem do Mieszka, s¹ zapowiedzi¹ szerokiej gamy ludzkich prze¿yæ
i uczuæ przewijaj¹cych siê w powieœci Go³ubiewa. Powieœci uwydatniaj¹cej kon-
frontacjê chrzeœcijañstwa z pogañstwem, nasyconej obrazami s³owiañskiej ob-
rzêdowoœci, a nade wszystko komponentami krajobrazu.

Postrzy¿yny ma³ego Boles³awa koñcz¹ wiêŸ jego ojca ze starym obyczajem
i dawnymi bogami, ale lud nie chce siê ich wyrzec i z têsknot¹ patrzy za Odrê,
gdzie puszcza wci¹¿ uwa¿ana jest za œwiêtoœæ, bêd¹c podobnie jak rzeka ³¹czni-
kiem z morzem.

Akcja powieœci, w której wa¿n¹ rolê odgrywa archaizacja jêzykowa, przenosi
siê tak¿e w inne regiony, obrazuj¹c granice pañstwa pierwszych Piastów i walkê
o ich utrzymanie. Mieszkowy brat Czcibor dzier¿y Wolin oraz takie pomorskie
grody, jak: Kamieñ, Gdañsk, Chabrowo, S³upsk i Stawno; dru¿ynnicy Chrobrego
próbuj¹ zdobyæ Jomsborg i Ko³obrzeg. Przy poczynaniach takich jak rozci¹ganie
w³adzy, sw¹ obecnoœæ wci¹¿ zaznacza las, bo on tak¿e roztacza swe w³adztwo nad
spo³eczeñstwem niczym ksi¹¿êta, na których wolê skazany jest zwyk³y cz³owiek.

Akcentowanie puszczañskich pejza¿y tak to¿samych dla ca³ej S³owiañszczy-
zny pó³nocno-zachodniej odnajdziemy w powieœciach piastowskich Karola Bun-
scha i Dzikowym skarbie (wydanym w 1945 roku), rozgrywaj¹cym siê w czasach
Mieszka I. Ju¿ we wprowadzeniu do I rozdzia³u Œmieræ Ziemomys³a mowa jest
o s³owiañskich ziemiach nad Odr¹ i £ab¹, gdzie:

w wilgotnych mrokach odwiecznych borów zaczyna³y siê te¿ budziæ do ¿ycia
z pó³œwiadomego bytu plemiona s³owiañskie.
Przebudzenie nie by³o ³agodne. Najbli¿si œciany zachodniej £u¿yczanie, Weleci
i Obodryci budzili siê z p³on¹cymi nad g³ow¹ dachami; w ³añcuchach, ³ami¹c
kamienie na budowê koœcio³ów i zamków, poznawali moc i wspania³oœæ zachod-
niego Boga, a pod batem, buduj¹c drogi i krêc¹c kamienie cudzych ¿aren – ko-
rzyœci nie znanej im cywilizacji Zachodu. I jak przeœladowane zwierzêta nauczy-
li siê bardziej nienawidziæ symbole, z którymi szed³, i narzêdzia, którymi ich
niszczy³, ni¿ wroga, który niós³ im zag³adê16.

Opis ten przywodzi na myœl styl ̄ eromskiego w Wietrze od morza, w którym
pisarz porusza dzieje s³owiañskiego ducha poprzez wieki. U Bunscha jednak jê-
zyk taki, stanowi¹cy u ¯eromskiego sta³y element powieœci, odnajdziemy tylko
we wprowadzeniu do maj¹cych nast¹piæ wydarzeñ.

16 K. Bunsch, Dzikowy skarb, t. 1, Kraków 1979, s. 5.
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Jesieni¹ 963 r. do Gniezna zje¿d¿aj¹ szczepowi ksi¹¿êta, by radziæ nad obra-
niem nowego w³adcy przed zbli¿aj¹c¹ siê œmierci¹ Ziemomys³a. Do umieraj¹cego
kniazia trafia tak¿e kap³an DadŸboga (Swaro¿yca) Medobor z dalekiej Retry,
by pomówiæ z Ziemomys³em o zachowaniu wiary w starych bogów w obliczu
przejêcia w³adzy przez Mieszka, który gardzi dawnymi wierzeniami. GnieŸnieñ-
ski w³adca umiera jako poganin, ale przekazuje retrzañskiemu kap³anowi swoje
przemyœlenia wzglêdem plemion zaodrzañskich i pomorskich, wytykaj¹c im soju-
sze z Niemcami, które przynosz¹ tylko zag³adê… G³ównym bohaterem powieœci
Bunscha jest leœny rozbójnik Gniady, który zachêcony walk¹ z Niemcami wstê-
puje do dru¿yny Œcibora (brata Mieszka) jako Dzik. Wraz z innymi towarzyszami
trafia w wiele historycznych miejsc: do Gniezna, na dwór Gerona, nad morze i na
wyspê Wolin, zamieszka³¹ przez:

ma³e plemiê weleckie Wo³ynian, którzy dawniej mieli w³asnego ksiêcia, póŸniej
kap³ani dorwali siê do rzêdów, ninie jednak po prawdzie rz¹dz¹ na niej duñscy
zbóje, którzy za obronê przed innymi i za spokój dla kupców ka¿¹ sobie p³aciæ
(...) Handel tu kwitnie wszystkim, co jeno dostaæ mo¿na na œwiecie (...) Wszel-
kich bogów œwiata tam wyznaj¹, a choæ ma³o kto o to siê troszczy jakiego, prze-
cie weleccy kap³ani tyle utrzymali, ¿e chrzeœcijañskich obrzêdów nie wolno jaw-
nie odprawiaæ17.

Wolin przedstawiony jest tak jak zas³yn¹³ w przekazach, jako ludny port,
w którym œciera³y siê ró¿ne kultury, jednak najwa¿niejsze pozostawa³o pomor-
skie pogañstwo. Dzik, który bardziej wierzy w swoj¹ si³ê ni¿ jakichkolwiek bogów,
wstêpuje do bractwa Jomswikingów, by poznaæ zamiary Wichmana, szukaj¹cego
sojuszników wœród morskich rozbójników przed nadchodz¹c¹ wojn¹ z Polanami
o panowanie nad Odr¹.

W tym samym czasie w Retrze gromadz¹ siê zaodrzañskie plemiona szykuj¹-
ce siê do tej samej rozgrywki politycznej. Wiec, któremu przewodzi wódz Nakon
i kap³an Medobor, ma zdecydowaæ, czy S³owianie znowu maj¹ siê opowiedzieæ
przeciw Mieszkowi i pobratymcom jednej mowy. Niektórzy, pomni pogromu obo-
drzyckiego Stoigniewa nad Reknic¹ (16 X 955), nie chc¹ walczyæ u boku Wich-
mana, podburzaj¹cego S³owian; wró¿ba przed otoczon¹ prastarymi drzewami
œwi¹tyni¹ Swaro¿yca okazuje siê nader pomyœlna, a wodzowie otrzymuj¹ ple-
mienne znaki w celu okrycia ich s³aw¹. Wprawdzie kolejna potyczka okazuje siê
przegran¹, Mieszko zawiera jednak pokój z Redarami, w trakcie którego docho-
dzi do bitwy pod Cedyni¹.

Zgo³a inna perspektywa X-wieczna przebija z powieœci Franciszka Fenikow-
skiego D³ugie morze. Autor w swojej twórczoœci podejmowa³ powojenne postu-
laty w³adzy ludowej o powrocie na „odwieczne s³owiañskie ziemie”, któremu

17 K. Bunsch, Dzikowy skarb, t. 2, Kraków 1970, s. 32.
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towarzyszy³y liryki18 bêd¹ce peanami na czeœæ ziem odzyskanych (kresów za-
chodnich) potwierdzaj¹cymi ich wielowiekow¹ przynale¿noœæ do Polski.

D³ugie morze jest pierwsz¹ powieœci¹ powojenn¹, w której odnajdziemy naj-
wiêcej rozdzia³ów poœwiêconych S³owianom pomorskim i zaodrzañskim, opisów
ich œwi¹tyñ, bóstw czy zwyczajów. W cieniu poznañskiego grodu, wœród war-
ciañskich rybaków przebywa jeniec mieszkowych wojów, pojmany w puszczach
Redarów – Pomorzanin Do³gi Barnisz, który zdaje siê rybackiej braci tajemniczy,
skryty i nieufny. Mimo tego chêtnie s³uchaj¹ jego opowieœci o morzu, smokach,
dalekich wyspach i ludach; wydaje im siê, ¿e Do³gi zna krainy Welesa19, którego
siedzib S³owianie upatrywali gdzieœ za morzem. Polanie, wci¹¿ modl¹cy siê do
DadŸboga, widz¹ jego gasn¹c¹ moc, ale znaj¹ „b³yskawicow¹ potêgê” Swaro¿y-
ca, pe³ni¹cego rolê g³ównego boga nadba³tyckich plemion. Przywo³ane zostaj¹
jego „k¹tyny w b³otnistej Radgoszczy, na bia³ej Ranie, na trzech szczyciñskich
wzgórzach, w wielkim, dwunastobramnym Wolinie”20. Jest to czas walk z Wiele-
tami, swatów z D¹brówk¹, odchodzenia od politeizmu i tworzenia nowego pañ-
stwa przez Polañskiego ksiêcia, który ma œwiadomoœæ rozpaczliwej walki S³o-
wian po³abskich z Niemcami. Ostrze¿ony przez siódm¹ z odes³anych ¿on – Bo-
gnê – by nie siêga³ po Pomorze, bo to ziemia bogów21, widzi sw¹ wielkoœæ w³aœnie
nad morzem.

W widzeniach Mieszka pojawiaj¹ siê œwiête konie s³owiañskich bogów,
Arkona, Wolin, k¹tyna nad Do³êczem (Radogoszcz), do której:

Szli z daleka i z bliska, na obiaty, na wiece albo na wieszczby. Przychodzili
rybacy, bartnicy, ³owcy. Przyje¿d¿ali starostowie, w³odycy, ¿ercy. D¹¿yli zabój-
cy œcigani rodow¹ zemst¹. W œwiêtym lesie, otaczaj¹cym od zachodu gród i je-
zioro, w cieniu roz³o¿ystych dêbów, omsza³ych chojarów, srebrzystych w¹sa-
tych modrzewi i buków o siwej korze, pleœni¹ od pó³nocy poros³ej, mogli bez-
piecznie z³o¿yæ g³owê na zielonych mchach, na pachn¹cych ga³êziach ja³owca22.

18 Tytu³y zbiorów wierszy Fenikowskiego to np. Odra szumi po polsku czy Gramatyka morza.
Zob. tak¿e opracowanie: D. Kalinowski, Franciszka Fenikowskiego i Leszka Goliñskiego
wyprawa na £u¿yce, „Zeszyty £u¿yckie”, t. 47, Warszawa 2013-2014, s. 173-183.

19 Weles – bóg magii, przysiêgi i zaœwiatów (Nawii). W³adca œwiata podziemnego i opiekun
zmar³ych. Na Pomorzu uto¿samiany z Trzyg³owem. Zob. A. Gieysztor, Mitologia S³owian,
Warszawa 1982, s. 111-126; A. Szyjewski, Religia S³owian, Kraków 2010, rozdzia³: Weles,
Miko³aj i sfera chtoniczna, s. 52-59; M. £uczyñski, Kognitywna definicja Welesa-Wo³osa:
Etnolingwistyczna próba rekonstrukcji fragmentu s³owiañskiego tradycyjnego i mitologicz-
nego obrazu œwiata, „Studia Mythologica Slavica”, t. 15, 2012, s. 169-178; R. Foltyn, Weles,
Trzyg³ów, Czernobog. Kult podziemi i zaœwiatów u S³owian nadba³tyckich, [w:] Wielkie Po-
morze IV. Wierzenia i religie, pod red. D. Kalinowskiego, Gdañsk-S³upsk 2015, s. 37-57.

20 F. Fenikowski, D³ugie morze, Warszawa 1956, s. 17.
21 Ibidem, s. 89.
22 Ibidem, s. 177.
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Radogoszcz powraca w powieœci Fenikowskiego kilkakrotnie wraz z boga-
tym przedstawieniem jej wygl¹du, otoczenia czy odprawianych tam obrzêdów.
Stary ¿erca Barz, jak i plemiona wykrwawione w bojach chc¹ pokoju z Miesz-
kiem i „na ziemiach wszystkich tych, co konie czcz¹ Swaro¿yca”23, nawet wró¿-
by s¹ temu sprzyjaj¹ce. Choæ œwiêty odyniec z radogoskiego jeziora nie pojawia
siê, by przepowiedzieæ wojnê, wszyscy staj¹ pod ogromnym, groŸnym i nieodga-
d³ym bogiem S³owian, „który w jednej rêce, wyrzezanej z poczernia³ego lipowe-
go drzewa, trzyma³ poz³ocisty róg nape³niony ofiarnym miodem, w drugiej œwiêt¹
chor¹giew Wieleckiego Zwi¹zku. Na stanicy czernia³ ³eb tura, na g³owie bo¿yca
zaœ, na wspania³ym, bogato zdobionym sz³omie rozpina³ skrzyd³a czarny ptak”24.
Pos¹gowi, maj¹cemu przydane atrybucje tak arkoñskiego Œwiêtowita jak i Wie-
leckiego Swaro¿yca, pieœni¹ sk³adaj¹ ho³d (w tym jak i kilku innych momentach
powieœci Fenikowski korzysta ze swoich umiejêtnoœci poetyckich).

Swaro¿yc (chwilami Trójg³owy25) w D³ugim morzu jest punktem odniesie-
nia do prze¿yæ ró¿nych postaci po obu stronach Odry, podobnie jak staros³owiañ-
ska Noc Krzesu ku jego czci. Polska jest krajem pe³nym pogañskich upiorów
i tych, co nie k³aniaj¹ siê Kierleszowi, w³¹cznie z Mieszkiem. Kiedy Bogna, która
„zawsze pojawia³a siê i znika³a tajemniczo, jakby naprawdê by³a brzegini¹”26,
uczestniczy w obrzêdzie ku czci ognia nad Wart¹, przypomina sobie jak by³a ka-
p³ank¹ k¹tyny w g³êbi lasu nad Do³êczem.

Mieszko, doceniaj¹c wartoœæ dawnych s³owiañskich wierzeñ w podtrzyma-
niu wiêzów spo³ecznych, po raz ostatni zezwala na pogañskie œwiêto, po czym
przyjmuje imiê Dagobert. Mija lato. W Arkonie jesteœmy œwiadkami œwiêta ku
czci plonów, tak¿e zwi¹zanego ze Swaro¿ycem27; jego dziedzin¹ jest równie¿
Wolin opisany w rozdziale Droga ku morzu.

W nadodrzañskim obozie Mieszka przed bitw¹ z Pomorzanami Serba Wilkan
wspomina Rzeknicê, gdy walczy³ pod obodrzyck¹ stanic¹ u boku Stojgniewa.
Teraz walczy po stronie polskiej, by zemœciæ siê za tamt¹ klêskê, pamiêtaj¹c tak¿e
z dzieciñstwa biesiadn¹ komnatê zbryzgan¹ krwi¹ konaj¹cych ksi¹¿¹t zabitych
przez Gerona28. Z tymi oto s³owami na ustach: „Za Rzeknicê, za klêskê ¯elibora,

23 Ibidem, s. 179.
24 Ibidem, s. 319.
25 W takich konstrukcjach myœlowych wydaje siê pobrzmiewaæ znawstwo „szko³y” Aleksandra

Brücknera. Por. A. Brückner, Mitologia s³owiañska i polska, Warszawa 1980.
26 F. Fenikowski, op. cit., s. 591.
27 Historycznie w Arkonie czczono Œwiêtowita, boga lasu, urodzaju, s³oñca, ognia ale i wojny,

który przej¹³ schedê po Swaro¿ycu i zniszczonej Radogoszczy, staj¹c siê w II po³owie XI w.
g³ównym bogiem ca³ego Pomorza. Znane s¹ pielgrzymki z ca³ej S³owiañszczyzny do arkoñ-
skiej wyroczni.

28 F. Fenikowski, op. cit., s. 466.
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za Stargard, za Ostroboda”29 w Wolinie Wagr Trzezbor, woj ¯elibora wraz z Bar-
niszem dope³niaj¹ zemsty, zabijaj¹c krzywoprzysiêzcê Wichmana.

Powieœæ koñczy siê tak¿e œmierci¹ – Bogny, dla której Mieszko ka¿e przygo-
towaæ stos godny Swaro¿ycowej wieszczki, z dêbów gnieŸnieñskiej k¹tyny, na
miejscu której ostatni raz zap³onê³y ognie Swaro¿yca. Z mroków dziejów zaœ
wy³ania siê wyspa Rana i Swantewit…

Uwypuklanie heroizmu S³owian, wskazywanie na szczytne wartoœci ich œwiata
czy piêtnowanie niehonorowego postêpowania przez Fenikowskiego, s³u¿y³o pod-
trzymaniu wyobra¿eñ o przesz³oœci, jako mog¹cej mieæ wp³yw na ¿ycie w Polsce
w XX wieku. Pisarz „traktowa³ swoj¹ twórczoœæ jako rodzaj artystycznego po-
s³annictwa, œrodek na promowanie okreœlonych postaw, kultywowanie wiedzy
historycznej, interpretowanej w kierunku dowartoœciowania zachodnich kresów
kultury polskiej. Wprowadza³ zatem idee odwiecznej polskoœci Pomorza czy w¹tki
piêkna Kaszub (...)30. Realizuje to w D³ugim morzu, w którym zwraca uwagê przede
wszystkim zachwyt nad piêknem przyrody i krajobrazem regionu oraz „wydobywa-
nie z niepamiêci wa¿nych dla Pomorza wydarzeñ lub postaci, wreszcie konse-
kwentnie realizowane s³awienie pó³nocno-zachodnich kresów kultury polskiej”31.

Ranie-Arkonie poœwiêcony jest tytu³ wydanej z okazji tysiêcznej rocznicy
chrztu Polski (acz w 1960 r.) Troi Pó³nocy, bêd¹cej histori¹ militarnych zmagañ
i oporu plemion S³owian pó³nocno-zachodnich i ich ksi¹¿¹t podbijanych przez
Niemców i Duñczyków (napisanej przez Zofiê Kossak-Szczuck¹ i Zygmunta Szat-
kowskiego, opieraj¹cych siê na Ÿród³ach historycznych). Dzieje S³owian przelewa-
j¹cych swoj¹ krew w walce o ziemiê i dawne wierzenia, gin¹cych pod naporem
chrzeœcijañskiego rycerstwa, rozpoczynaj¹ siê tutaj w czasach Karola Wielkiego,
a koñcz¹ upadkiem tytu³owej Troi, czyli Arkony na Rugii, ostatniego bastionu
Œwiêtowita (nazywanego bogiem ca³ej S³owiañszczyzny), który zosta³ zniszczo-
ny 12 czerwca 1168 r. Troja Pó³nocy jest jak dot¹d najwa¿niejszym popularno-
naukowym o walorach literackich, opracowaniem dotycz¹cym S³owian pó³nocno-
-zachodnich. Spotkamy siê tutaj z jêzykiem w quasi-powieœciowym tonie, choæ
zawartoœæ faktograficzna mo¿e przewa¿yæ w uznaniu tej ksi¹¿ki za typowo na-
ukow¹. Nie znajdziemy tu wymyœlonych bohaterów czy wierszowanych fragmen-
tów, a takie typowo historyczne rozdzia³y jak: Pod znakami Jerowita, Krut syn
Gryna, Rex Obodritorum czy Jaczo z Kopanika klasyfikuj¹ tê ksi¹¿kê jako pozy-
cjê stanowi¹c¹ najobszerniejsze kompendium na temat walk za Odr¹ i nad Ba³ty-
kiem w czasach wczesnego œredniowiecza.

29 Ibidem, s. 499.
30 D. Kalinowski, Historia i zabawa na pomorskim brzegu. O dramaturgii Franciszka Fenikow-

skiego, [w:] Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane, pod red. D. Kalinowskiego,
S³upsk-Gdañsk 2012, s. 165.

31 Ibidem.



RAFA£ FOLTYN (S£UPSK)170

Powieœæ w latach szeœædziesi¹tych

W trzeciej z Powieœci piastowskich Bunscha Rok tysiêczny (1961), w której
w kontekœcie walk, tak ze stron¹ polsk¹, jak i niemieck¹, wzmiankowane s¹ bunty
pó³nocnych i po³abskich S³owian, w „proroczych” s³owach ukazane jest Chrobre-
mu ca³e Pomorze najoporniej zrastaj¹ce siê z reszt¹ pañstwa: „Ciê¿ka wam jest
pó³nocna S³owiañszczyzna, ale ciê¿ka i Niemcom. A gdy bita przez nich [Niem-
ców – R.F.] i przez was sczeŸnie, nie wy, ale margrafy zajm¹ jej ziemiê”32 albo
w innym miejscu: „Niemce si³¹ ochrzcili Po³abian, jednak zwali³ siê koœció³ na
Za³abiu, a nie poskromione jeszcze pó³nocne pogañstwo Lutyków-Wieletów i Obo-
drzyców jest wspó³zawodnikiem w dziele zjednoczenia s³owiañskich narodów
oraz Ÿród³em oporu Pomorza33. W Roku tysiêcznym ¿aden z w¹tków pó³nocnych
nie jest zbytnio rozwiniêty poza koñcowym opisem ataku Lutyków na Niemczê.
Otrzymujemy wtedy nadbudowany literacko przekaz o obra¿eniu przez Niemców
(i tutaj Zaodrzanie walcz¹ po ich stronie) po³abskiej bogini Siwy, któr¹ tu zast¹pi³
na stanicach Swaro¿yc Redarów34.

Do ujœcia Odry, dziejów Wolina-Jomsborga, jego powi¹zañ z w³adcami nad-
ba³tyckimi i wikingami odnosz¹ siê dwie powieœci Jerzego Bohdana Rychliñskie-
go: Szczêœcie z morskimi oczami35 oraz Saga o jarlu i piastównach. Postaci¹ wy-
stêpuj¹c¹ w obu jest Wieszczek, na Pó³nocy znany jako Smentir, którego wieszcz-
by s³ynne by³y u Obodrytów, „na wyszomierskiej gontynie”36. Za¿ywa³ on wielkiej
czci po dworzyszczach, grodach i chatach, ale kry³ siê bacznie ze swoimi myœla-
mi. „Jawnie wyznawa³ ino to, co ludzie, do których przyby³. Na dworze króla
Niklota by³ poganinem. U Ranów na Rujanie bra³ udzia³ w obrzêdach Œwiêtowi-
ta. U Wieletów by³ ofiarnikiem Swaro¿yca”37.

Tak trafia na dwór podstarza³ego Mieszka, nazywanego przez Normanów
„królem Burislafem”. Zasiada on na Sto³bie Brzêskim w Puszczy Stuchowskiej,
a jego lennikami s¹ jomscy wikingowie w Wolinie. S¹ to czasy bezpoœrednio po
bitwie pod Cedyni¹; Wieszczek, opowiadaj¹c Mieszkowi sagi skandynawskie,
w myœlach powraca do sytuacji na Przymorzu i S³owian zaodrzañskich, „zamiesz-
kuj¹cych nad Rakienic¹, Dolenk¹, Pian¹, Hawel¹”38.

32 K. Bunsch, Rok tysiêczny, t. 1, Kraków 1971, s. 16.
33 Ibidem, s. 77.
34 Ibidem, s. 337.
35 Pierwotnie wydana jako powieœæ w 1962 roku, nastêpnie poszerzona o drug¹ czêœæ i wydana

pod wspólnym tytu³em czêœci drugiej.
36 J.B. Rychliñski, Saga o jarlu i piastównach. Szczêœcie z morskimi oczami, Poznañ 1974, s. 36.
37 Ibidem, s. 40.
38 Ibidem, s. 17.
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Przebywaj¹c na dworze norweskiego jarla Haakona, w Trondheim rozbrzmie-
waj¹ jego gêdŸby (pieœni) o Piastach i s³owiañskich bogach, pojawiaj¹ siê wiêc
sk¹pe informacje o Rujanie i Œwiêtowicie, Swaro¿ycu, Perunie i wierzeniach
Wendów jak nazywani s¹ S³owianie, a Pomorze wystêpuje tu jako Wendlandia39.

Wieszczek, przemierzaj¹c nadba³tyckie ziemie tak¿e jako wojownik i emisa-
riusz, pewnego razu rusza z pomorsk¹ wypraw¹ do arkoñskiej œwi¹tnicy, o której
tak prawi:

Bóg rujañski Œwiatowid, zwany te¿ Œwiêtowit lub Trzyg³ów, uchodzi³ za wszech-
wiedz¹cego. Od jego kap³anów S³owianie, nawet z najdalszych ziem, domagali
siê wró¿b i przepowiedni. Pielgrzymi tedy przybywali nie tylko z pobli¿a, ale
i od Serbów i Wagrów, zwo¿¹c skarby. Wielkie by³y bogactwa w arkoñskiej œwi¹-
tyni, ale i wiele wiedzy o ówczesnym œwiecie. S³owianie wierzyli, ¿e kto wie
wszystko, ten i wszystko mo¿e40.

Rozmawiaj¹c z arcykap³anem arkoñskim Wszelechem, Wieszczek, wydaj¹-
cy siê byæ ju¿ pod wp³ywem chrzeœcijañstwa, t³umaczy swoj¹ niegdysiejsz¹ funk-
cjê ¿ercy boga Smêtka. Pochodz¹cego jeszcze ze staro¿ytnoœci, który osiad³szy na
ziemiach S³owian zas³yn¹³ z kunsztów i czarów41, lecznictwa i wieszczb, a jego
zniekszta³cone imiê i kult zwêdrowa³y na Pomorze do Kaszubów, gdzie na £ysej
Górze znajdowa³a siê gontyna.

Smêtek jest bli¿ej nieokreœlon¹ postaci¹ z kaszubskiej demonologii – „diabe³
nie diabe³ zarazem, ni to istota dobra, ni to z³a, bezradosny wêdrowiec ziemi ka-
szubskiej”42. U Rychliñskiego znajdziemy tak fikcjê literack¹ tego typu (bóstwo
Smêtek), jak i pomieszanie wieków, gdy¿ ksi¹¿ê Niklot-Niek³ót ¿y³ w XII wieku,
a sam Burislaf (imiê wymieniane w sagach skandynawskich) te¿ jest kwesti¹ sporn¹
historyków, widz¹cych w tej postaci zarówno Mieszka I, Boles³awa Chrobrego,
jak i Bogus³awa I pomorskiego, a nawet jakiegoœ ksiêcia po³abskiego. Nie zmie-
nia to w powieœci donios³oœci i znaczenia Wolina w polityce pierwszych Piastów,
dziêki któremu mogli oni korzystaæ z dobrodziejstw handlu morskiego.

39 Od ok. 1700 r. terminem Wendland, wprowadzonym przez pastora Chrystiana Henniga (auto-
ra s³ownika jêzyka drzewiañskiego), zaczêto okreœlaæ historyczno-geograficzny region w pó³-
nocnych Niemczech, na lewym brzegu dolnej £aby (ni¿ej Hamburga), gdzie by³ jeszcze
w u¿yciu jêzyk po³abskiego plemienia Drzewian. Zob. S³ownik Staro¿ytnoœci S³owiañskich,
red. G. Labuda i Z. Stieber, t. 6, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1977, s. 369. Z kolei
niemieckie Ÿród³a szesnastowieczne opisuj¹ ziemie Serbo³u¿yczan jako dzikie pola zamiesz-
ka³e przez ,,psy wendyjskie”, czyli S³owian Po³abskich. Niemcy jeszcze do II wojny œwiato-
wej Wendami nazywali mieszkañców Pomorza itp.

40 J.B. Rychliñski, op. cit., s. 154-155.
41 Ibidem, s. 71.
42 L.J. Pe³ka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 191. Najpe³niej o tej postaci

J. Samp, Smêtek. Studium kreacji literackich, Gdañsk 1984.
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Od handlu morskiego blisko do s³owiañskiego piractwa ba³tyckiego, w któ-
rym zw³aszcza na prze³omie XI i XII wieku zas³ynêli ch¹œnicy43. Ich g³ówne „gniaz-
da” mieœci³y siê m.in. w Szczecinie, Chockowie (obecnie Gützgow), Mechlinie,
Dyminie, Wolinie, a wiêc na ca³ym wybrze¿u, oraz na wyspach: Chycina (obecnie
Hidensee) i Rugia. Temat to coraz bardziej atrakcyjny dla historyków, ale ju¿
wczeœniej zajêli siê nim tak¿e powieœciopisarze.

Minipowieœæ Oko za oko innego spoœród kaszubsko-pomorskich pisarzy –
Lecha B¹dkowskiego, traktuje o XII-wiecznym Pomorzu i dzia³alnoœci w³aœnie
owych piratów – ch¹siebników. Walcz¹ oni z wikingami i urz¹dzaj¹ najazdy na
porty skandynawskie44.

Na Wolinie spotykaj¹ siê przedstawiciele pomorskich grodów, radz¹c nad
kolejn¹ napaœci¹ odwetow¹ na Duñczyków. Po œmierci Wartys³awa I w³adzê na
Pomorzu Zachodnim sprawuje jego brat – „król morski” Ratybor, ju¿ wczeœniej
dowódca s³owiañskiej floty. Przygotowania do wyprawy s¹ pretekstem do wspo-
mnienia o walkach Obodrytów z Sasami i wsparciu niesionym przez Pomorzan
dla pobratymców. W powieœci tej odznaczaj¹cej siê wartk¹ akcj¹, nie ma miejsca
na opisy krajobrazów i zwyczajów S³owiañszczyzny nadba³tyckiej, tak rozpo-
wszechnionych u wielu innych pisarzy zajmuj¹cych siê tymi obszarami w wie-
kach œrednich. Za to pisarz wprowadza w¹tki zwi¹zane z dzisiejszym Pomorzem
Œrodkowym. Poœród ch¹siebników walecznoœci¹ ws³awiaj¹ siê Bandimir ze Smo³-
dzina, S³owiniec Barc czy g³ówny bohater Bork ze Stargardu, który zakochuje siê
w Jaskrze z Rybnicy w kraju Chy¿an45. Zostaje ona porwana przez wikiñskiego
jarla Esberna i uprowadzona do Norwegii.

W¹tek mi³osny u B¹dkowskiego s³u¿y jako t³o dla jednej z najs³ynniejszych
wypraw ³upie¿czych pod wodz¹ ksiêcia Racibora I na norwesk¹ Konungahelê –
bogaty port handlowy na pograniczu Norwegii i Szwecji, kontrolowany przez
duñskiego króla Eryka II. Miasto to zosta³o zdobyte przy udziale Pomorzan (len-
ników Boles³awa Krzywoustego) i posi³kuj¹cych ich pogañskich Rugian w sierp-
niu 1136 roku.

Chwila triumfu S³owian u B¹dkowskiego jest objaœniona jako dope³nienie
zemsty za rozgrywaj¹cy siê na ich ziemiach proces podboju: „Tak odp³acano

43 Inaczej ch¹siebnicy (od s³ów chasa – gromada i ch¹œba – rozbój), a tak¿e „Vindafrelsi”,
o których mówi¹ ju¿ X-wieczne sagi skandynawskie, a nastêpnie œredniowieczne przekazy
kronikarskie.

44 Jak wiemy, by³o to naturaln¹ konsekwencj¹ wypierania ich ze swojej ojczyzny. „W miarê
nasilania siê nacisku niemieckiego na ziemie S³owian nad³abskich i pomorskich, pozbawia-
nia ich ziemi i dobytku, wzrasta³ te¿ s³owiañski rozbój na morzu. (...) Przyczyn¹ piractwa nie
by³o jakieœ szczególne zami³owanie do rabunku, lecz po prostu koniecznoœæ szukania œrodków
do ¿ycia na morzu, gdy p³ody pracy l¹dowej – rolniczej czy hodowlanej – przechwytywa³y
rêce niemieckie” – B. Miazgowski, Morze w literaturze polskiej, Gdynia 1964, s. 83.

45 Chy¿anie – jedno z najwa¿niejszych plemion Zwi¹zku Wieleckiego obok Redarów, Czrezpie-
nian i Doleñców.
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po¿og¹ za po¿ogê, rabunkiem za rabunek, krwi¹ za krew. Mœciciele nie myœleli o
tym, ¿e ich odwet poci¹gnie za sob¹ nowy odwet przeciwników i ¿e ofiarom nie
bêdzie koñca. Brali okup za krzywdy swoje i rodaków, sycili siê triumfem”46.

Wydarzenia te jak i dzieje nieszczêœliwej mi³oœci „poœród mórz” w pamiêci
przechowa³ Przybys³aw Rugijczyk – jedyny ocala³y z ostatecznego starcia Borka
i Esberna, które mo¿emy odczytaæ jako paralelê do prób podporz¹dkowywania
sobie S³owian przez Duñczyków w II po³owie XII w. Schy³ek s³owiañskiego pa-
nowania na Ba³tyku przypieczêtowa³o zdobycie Arkony, grodu i œwi¹tyni Œwiêto-
wita na Rugii oraz rozbicie floty pomorskiej Bogus³awa I w 1184 roku.

W dwutomowym Grodzisku nad bobrem Janiny Macierzewskiej, powieœci
napisanej nieco na fali popularnoœci i inspirowanej Troj¹ Pó³nocy, odnajdziemy
sporo materia³u faktograficznego, jednak osnuta wokó³ Poznania i dotycz¹ca cza-
sów przymierza Ottona III z Chrobrym powieœæ, zawiera ju¿ wiele fikcyjnych
postaci. Zw³aszcza w drugim tomie, okraszonym stylizowanymi cytatami ze Ÿróde³
historycznych, odnajdziemy szereg nawi¹zañ do Pomorza i Zaodrza. W Kolonii
ma miejsce zjazd biskupów i sprzymierzeñców Henryka Bawarskiego, którzy
obawiaj¹ siê, ¿e Chrobry po³¹czy siê z ¿yj¹cymi „na Za³abiu dzikimi, lecz wojow-
niczymi ludami Pó³nocy, zwanymi Wilkami i Redarami”47 oraz pogañskimi Po-
morcami. Po œmierci cesarza, ostfalski hrabia Winfryd zostaje wys³any z posel-
stwem do Poznania, by prosiæ Chrobrego o poparcie korony dla Henryka, skrycie
udaje siê tak¿e na pó³noc. Gubi siê jednak w lesie i natrafia na znajduj¹c¹ siê:

w gêstym uroczysku leœnym okaza³¹ k¹cinê, otoczon¹ starymi dêbami. K³ad³y
na jej stromym dachu swe zielone konary niby b³ogos³awi¹ce rêce. Œwi¹tynia
by³a obszerna, a jej œciany pokrywa³y rzeŸby oraz malowid³a napuszczone czer-
won¹ farb¹. Przedstawia³y postacie Jarowita i Swantewita, nieudolne, zniekszta³-
cone, w dziwacznych ozdobach na g³owie48.

By³a to jedna z pomniejszych œwi¹tyñ (literacko zostaje tutaj po³¹czona tra-
dycja kilku œwi¹tyñ: Jarowita w Wo³ogoszczy i Œwiêtowita w Arkonie) na drodze
do Lenczy, dworu wodza Lutyków Wisztyna. Niemcy chc¹ go przeci¹gn¹æ na
swoj¹ stronê, gdy¿ Zwi¹zek Wielecki jest u szczytu potêgi. Po rozmowie z po-
s³em Wisztyn uœwiadamia sobie „d³awi¹ce arkana niemieckiej polityki”49; wie,
¿e Niemcy nigdy nie bêd¹ sprzymierzeñcem jakiegokolwiek s³owiañskiego ple-
mienia, dlatego rozpatruje uk³ad z polskim w³adc¹:

Weleci, nade wszystko przywi¹zani do swoich bóstw i do starych jak puszcza
obyczajów, coraz wiêksz¹ nienawiœci¹ pa³ali do Germanów. Nienawidzili tak¿e

46 L. B¹dkowski, Oko za oko, Gdynia 1963, s. 65.
47 J. Macierzewska, Grodzisko nad bobrem, t. 2, Katowice 1964, s. 8.
48 Ibidem, s. 86.
49 Ibidem, s. 91.
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niemieckiego boga, który w ich mniemaniu kaza³ zabijaæ i nieœæ po¿ogê. I tym
mocniej pragnêli pozostaæ przy swoich bo¿yszczach, rozdaj¹cych hojn¹ rêk¹ dary
ziemi. Po³abianie z rozpacz¹ bronili swej wiary i wolnoœci50.

W myœlach Chrobrego udaj¹cego siê na dwór nowego cesarza pobrzmiewa
echo uczty geronowej51. Wracaj¹c z nieudanych rozmów, ju¿ za £ab¹ wpada
w zasadzkê, w której ginie druh Mieszkowy – Krzon. Nawet Chrobry, choæ chrze-
œcijanin nakazuje starym obyczajem urz¹dziæ tryznê dla swojego poleg³ego woja,
który „nie rozsta³ siê za ¿ywota z bogami i obyczajem przodków”52. Tak rozpo-
czyna siê wojna o £u¿yce, Niemcy chc¹ zdobyæ Poznañ, a Wieleci staj¹ po ich
stronie, niszcz¹c Miêdzyrzecz, tak, jakby nie mogli wybaczyæ Polanom, ¿e przy-
jêli chrzest. „Nienawidz¹ oni krzy¿a. I odk¹d my go przyjêliœmy, zgody z Lutyka-
mi nie masz. Tryg³awa i Jarowita to dzieci. Wilkami siê wo³aj¹ i jako wilcy dra-
pie¿ni”53. To, co zwraca uwagê w powieœci Macierzewskiej, to czêste epitety pod
adresem plemion nadba³tyckich i zaodrzañskich, padaj¹ce zarówno z ust strony
polskiej, jak i niemieckiej.

Poœród wielu przytoczonych dot¹d fragmentów powieœciowych wa¿ne miej-
sce zajmuje pewna wspólna idea, któr¹ g³osz¹ pisarze – pomimo ró¿nic w obrêbie
religii, trudu utrzymania Pomorza w polskich granicach i bratobójczych bitew,
S³owianie wczesnoœredniowieczni próbuj¹ d¹¿yæ do zjednoczenia i zaczynaj¹ ci¹-
¿yæ ku Polsce, która prêdzej stworzy³a zrêby pañstwowoœci. Jednak dla niektó-
rych narodów s³owiañskich zbyt póŸne opowiedzenie siê po stronie wspólnej mowy
okaza³o siê byæ tragiczne w skutkach.

Powieœæ w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych

W powieœci Anny Œwirszczyñskiej Arkona gród Œwiêtowita przywo³ana zo-
staje inna z najwa¿niejszych bitew z udzia³em Wieletów – ich starcie 10 wrzeœnia
1056 r. z niemieckimi wojskami pod Przec³aw¹, u ujœcia Haweli. Na wieœæ o tym
jednym z najwiêkszych s³owiañskich zwyciêstw54 cesarz Henryk III dozna³ udaru
i zmar³. O tej przes³awnej bitwie œpiewa stary woj Krut, który walczy z wikingami

50 Ibidem, s. 90-91. Pobrzmiewa tu echo charakterystyki Pomorzan przez Galla Anonima.
51 By zapobiec kolejnemu powstaniu s³owiañskiemu przeciw bezlitosnemu uciskowi niemiec-

kiemu, margrabia Marchi Wschodniej Gero uciek³ siê do podstêpu. W 939 roku zaprosi³ na
ucztê trzydziestu ksi¹¿¹t s³owiañskich (wieleckich i serbskich), napoi³ ich winem, a nastêpnie
kaza³ swym ludziom wymordowaæ. Sta³a siê ona symbolem zdradzieckiego postêpowania
i stosunku agresywnego feudalizmu niemieckiego do S³owian.

52 J. Macierzewska, op. cit., s. 139.
53 Ibidem, s. 167.
54 W Troi Pó³nocy Z. Kossak nazwanym „wieleckim Grunwaldem”.
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na morzu u boku swego wodza Nakona. Ich gród Arkona – „per³a Ba³tyku, œwiête
miasto S³owian” stoi na jasmundzkim brzegu, „na bia³ej, niedostêpnej skale, ob-
lana dooko³a falami morza”55. Przy opisie œwi¹tyni pojawia siê wizerunek ogrom-
nego pos¹gu Œwiêtowita:

Ka¿da twarz inna. Ta, która patrzy na pó³noc, wzbudza trwogê. To groŸna twarz
boga wojny. Ta, która patrzy na po³udnie – uœmiecha siê. To twarz boga ¿ycia
i p³odnoœci, dawcy urodzajów. Ta, która patrzy na zachód – jest spokojna. To
twarz boga ³adu i zbawiennych praw, który uczy ludzi umiejêtnoœci, a w³adców
m¹droœci. Ta wreszcie, która zwrócona jest na wschód, to twarz pana œwiata
podziemnego, boga czarów, zsy³aj¹cego moc magiczn¹ wieszczycom, a ¿ercom
œwiêty dar widzenia rzeczy przysz³ych56.

W tej samej œwi¹tyni, gdzie stoi Œwiêtowit, znajduj¹ siê tak¿e „wizerunki
pomniejszych bóstw, czczonych na Ranie i u s¹siednich ludów s³owiañskich: Trzy-
g³owa wielbionego w Szczecinie i Prowego w Stargardzie. Obok sta³ Rujewit
o siedmiu g³owach i mo¿ny Swaro¿yc, Porenut i Pogoda”57. Ukazana jest tak¿e
uczta ¿niwna, w której bierze udzia³ ksi¹¿ê Cies³aw, w³adca ca³ej Rugii oraz jego
powiernik Sakso58, sprowadzony z zachodnich krajów. Na wiecu plemion w Arko-
nie, która ma mir z bratnim Szczecinem, zagro¿onym ze strony Niemców, zostaje
podjêta decyzja o wsparciu grodu Trzyg³owa. Cies³aw skrycie trzyma jednak stronê
wrogów i próbuje odwlec widmo wojny; wró¿ba œwiêtego rumaka bo¿yca jest
jednak jednoznaczna, dodatkowo z toni radogoskiego jeziora wychodzi Swaro¿y-
cowy odyniec59. Ratuj¹c Szczecin, Nakon zostaje zdradziecko raniony. Wracaj¹c
ze zwyciêskimi œwiêtymi stanicami i ujrzawszy znów cudne skalne brzegi, boha-
ter œwiêtej Rany umiera z myœl¹ o ukochanej Jantarce i bo¿ym ostrowie.

Arkona gród Œwiêtowita, to ksi¹¿ka napisana raczej z myœl¹ o m³odszym czy-
telniku, w ca³oœci jednak poœwiêcona jednemu z najwa¿niejszych miejsc S³o-
wiañszczyzny – œwi¹tyni i grodowi czterolicowego boga oraz krajobrazom wyspy
Rugii. Jej przestrzeñ ujêta z punktu widzenia walk z Niemcami eksponuje rolê
nadba³tyckich S³owian w obronie i poœwiêceniu dla swojej ojczyzny, lecz tak¿e

55 Ibidem, s. 40.
56 Ibidem, s. 47.
57 Ibidem, s. 50.
58 Oczywista analogia do duñskiego kronikarza Saxo Gramatyka, któremu zawdziêczamy opis

Arkony z XII w.
59 „Ze staro¿ytnoœci (…) pochodzi œwiadectwo, ¿e ilekroæ gro¿¹ im srogie przykroœci d³ugiej

wojny domowej, wychodzi ze wspomnianego wy¿ej jeziora potê¿ny odyniec z pian¹ po³ysku-
j¹c¹ na bia³ych k³ach i na oczach wszystkich tarza siê z upodobaniem w ka³u¿y wœród strasz-
liwych wstrz¹sów” – Kronika Thietmara, pod red. J. Lohmana, prze³. M.Z. Jedlicki, Kraków
2005, s. 131.
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ich cywilizacyjne osi¹gniêcia mog¹ zyskaæ uznanie w oczach potomnych, dlatego
warto pamiêtaæ o ró¿nych zak¹tkach s³owiañskiej pó³nocy.

Mgliste wspomnienie Rugii towarzyszy tak¿e osnutej na pradziejach Konina
opowieœci S³owiana60 Janiny Wenedy (pseudonim Janiny Perathoner); w losy
bohaterów odnajdziemy wplecione opowieœci postaci wystêpuj¹cych na kartach
powieœci, w tym dwa opowiadania nadmorskie, dotycz¹ce ujœcia Odry do Ba³tyku.

Z Opowiadania Radyma o Juracie dowiemy siê o ba³tyckiej „kniegini zielo-
now³osych rusa³ek”. Jest to okazj¹ do przywo³ania Rugii, wystêpuje tu bowiem
Rugiewit Siedmiog³owy, jawi¹cy siê jako wojenny pan zazdrosny o Juratê mi³u-
j¹c¹ nadodrzañskiego rybaka. Kiedy od uderzenia perunowego m³ota rozpada siê
trzem (pa³ac) Juraty – ona sama umiera. Rugijski Rujewit jest tu przedstawiony
jako gniewny i mœciwy wojenny bóg, ale takie w³aœnie atrybuty bogowie Pomo-
rza zyskali w dobie walk z agresorami. Radyn w S³owianie to wziêty w niewolê
Pyrzyczanin znad Dolnej Odry, który trafia najpierw do Gniezna, a stamt¹d do
grodu Lestka w ziemi warciañskiej, któremu zaczyna s³u¿yæ. Lestek bierze za
¿onê napiêtnowan¹ S³owianê i odchodzi z ni¹ z rodzinnego grodu, by za³o¿yæ
now¹ osadê (Konin).

Opowiadaj¹c S³owianie o Wielkiej Rzece, Radyn opisuje nadba³tyckie grody,
do których p³ywa³ z ojcem po jantar. Jego rodzinne gniazdo – Zawodzie zostaje
zniszczone podczas jednego z najazdów wikingów na s³owiañskie ziemie. On sam,
poprzysiêgaj¹c zemstê, trafia do dru¿yny Zbys³awa, ksiêcia sprzymierzonego
z plemionami pomorskimi w walce przeciwko Polanom. Po przegranej swojego
kniazia gdzieœ w okolicach Cedyni, niedosz³y mœciciel trafia do niewoli… Tutaj
reprezentuje niepokorny ¿ywio³ nadmorski i mroczne moce – pod nieobecnoœæ
Lestka przychodzi do S³owiany pod postaci¹ wilko³aka… Zabija tak¿e Wojbora,
pragn¹cego zniewoliæ S³owianê, po czym ucieka do k¹tyny Nyi. Na potrzeby
ukazania obrzêdów i wró¿by w œwi¹tyni tego bóstwa w GnieŸnie (tutaj Gnezno),
adaptowane zosta³y w powieœci zapisy kronikarskie mówi¹ce m.in. o obrzêdzie
w œwi¹tyni Trzyg³owa w Szczecinie przy u¿yciu czarnego konia i u³o¿onych na
ziemi w³óczni. Pojawia siê rzucanie losów znane z Radogoszczy i Arkony oraz
wró¿ba z lotu ptaka: „Kap³ani wró¿yli przysz³oœæ dobr¹ lub z³¹, id¹c¹ z czterech
stron œwiata. Pó³noc, wschód i po³udnie zapowiada³y siê nad wyraz pomyœlnie,
jeno granica zachodnia mia³a kosztowaæ wiele ³ez i krwi”61.

Nyja pe³ni tutaj funkcjê g³ównej bogini Polan, choæ to chtoniczne bóstwo
pochodzi z tzw. panteonu D³ugoszowego62, w którym wymieniane jest obok

60 J. Weneda, S³owiana, Poznañ 1987.
61 Ibidem, s. 110.
62 Tak utar³o siê okreœlaæ bogów Polaków w czasach legendarno-bajecznych. Wymienia ich

w rozdziale O bogach, których Polacy jako poganie podówczas czcili Jan D³ugosz – Jana
D³ugosza Roczniki czyli kroniki s³awnego Królestwa Polskiego, ks. I i II, pod red. J. D¹brow-
skiego, Warszawa 1961, s. 165. Wprawdzie w swoim dziele D³ugosz zbyt wiele miejsca owym
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szeregu istot fantastycznych, bêd¹c bogiem podziemi i opiekunem dusz. W tym
kontekœcie odwo³anie Nyji do Trzyg³owa pomorskiego mo¿e wskazywaæ tak¿e na
kolejne wcielenie ogólnos³owiañskiego Welesa, czczonego pod postaci¹ Trzyg³o-
wa w wielu k¹cinach Pomorszczyzny63 i Po³abszczyzny.

Te zaœ odnajdziemy równie¿ w trylogii Dagome Iudex Zbigniewa Nienackie-
go, rozpoczynaj¹cej siê od przytoczenia fragmentów ze staro¿ytnych zapisów
o wieloœci plemion nad £ab¹. Ju¿ na pierwszych stronach I tomu zatytu³owanego
Ja, Dago pojawia siê Rujana-Arkona oraz ba³tyckie piractwo wieków œrednich.
W g³ównym bohaterze Dagonie, jednocz¹cym plemiona i przemierzaj¹cym zie-
mie plemion nie tylko s³owiañskich, odnajdziemy protoplastê Polan. Jego misja
rozpoczyna siê nad rzek¹ Swebsk¹ b¹dŸ Viadu¹, nazywan¹ potocznie Rzek¹
Zapomnienia, „poniewa¿ ludy, jakie za ni¹ ¿y³y, dot¹d nie wesz³y jeszcze do hi-
storii”64. Mowa oczywiœcie o Odrze65. Dago udaje siê na Wschód przez tereny
plemion pomiêdzy Albis i Viadu¹ (m.in. Wieletów), by dotrzeæ do Vistuli (Wis³y),
Gedanii i kraju Spalów. Po nauce na chrzeœcijañskim dworze Ludwika Teutoñ-
skiego wraca do swej ojcowizny „gnany ¯¹dz¹ Czynów zmierza ku œwiatu, aby
staæ siê w³adc¹ ludów, które kryj¹ siê w mroku dziejów”66 i udowodniæ, ¿e jest
synem olbrzymów. Jego podró¿ przeplatana jest opisami dorastania oraz cywili-
zacji zachodniej. Dowiadujemy siê o realiach epoki i podstêpnych knowaniach
Sasów na ziemiach S³owian: Obodrzyców, Zwi¹zku Wieleckiego i Sorabów.
Uwolniwszy nad Odr¹ cherlawego Serba Herima, zyskuje w³asnego kronikarza,
a sytuacje, w jakich siê znajduj¹ na drodze do stworzenia nowego pañstwa, czêsto
s¹ przesycone odwo³aniami do nadba³tyckich krain i zwyczajów, do których Dago
powraca nie tylko w myœlach o tworzeniu nowego pañstwa, ale w ³¹czeniu ró¿-
nych rodów.

Przyci¹ga go wspania³oœæ Wolina-Jumna, choæ nigdy w nim nie by³ podobnie
jak na œwiêtej wyspie Ruanów – w Arkonie, ale dobrze wie, ¿e s¹ wa¿nym ogni-
wem jego zamierzeñ.

W wielobóstwie tych ludów widzi próbê ich zjednoczenia i unifikacji to¿sa-
moœciowej:

bogom nie poœwiêci³ – jego zapiski na ten temat zosta³y znacznie rozpowszechnione i uros³y
do rangi „panteonu”.

63 W swojej poezji tego zwrotu u¿ywa³ chocia¿by Wincenty Pol (1807-1872). On te¿ jako pierwszy
wprowadzi³ do literatury pojêcie kresy w odniesieniu do wschodnich obrze¿y Rzeczypospo-
litej i pocz¹tkowo kojarzone wy³¹cznie z nimi. Jednak stosunkowo szybko objê³o ono tak¿e
inne ziemie nale¿¹ce niegdyœ do Polski.

64 Z. Nienacki, Dagome Iudex, t. 1, Olsztyn 1989, s. 7.
65 Nienacki dla realiów historycznych IX w. zastosowa³ wiele z nazw funkcjonuj¹cych w staro-

¿ytnoœci i spisanych np. przez Tacyta w Germanii.
66 Ibidem, s. 15.



RAFA£ FOLTYN (S£UPSK)178

(…) u Ruanów w osobie czterog³owego boga zawar³y z sob¹ przymierze a¿ czte-
ry plemiona, a w Jumnie trzy plemiona postawi³y trzyg³owego boga. Bo przecie¿
u Sklavinów spotyka³o siê – jak o tym donosili szpiedzy – i bogów o piêciu,
a nawet siedmiu obliczach. I tylko wspólna dla nich by³a wiara we wró¿ebn¹
moc œwiêtych bia³ych koni (…)67.

Takie nieco uproszczone widzenie politeizmu nadba³tyckiego z pominiêciem
pewnych szczegó³ów uzmys³awia jednak nadchodz¹ce przemiany religijne.

II tom Ja, Dago Piastun rozpoczyna siê od opisu Jumna (Wolina), przeœwiet-
nego, ludnego i weso³ego miasta, s³yn¹cego z kupców oraz piratów, maj¹cego
latarniê morsk¹ z greckim ogniem i œwi¹tyniê Tryg³awa. Pojawiaj¹cy siê dok³ad-
ny jej obraz (o którym przekazy kronikarskie milcz¹, a wspólne jest tu tylko to
same bóstwo) to przerysowany wizerunek œwi¹tyni Trzyg³owa ze Szczecina, zna-
nej z opisu Herborda. Zabieg to nader czêsto spotykany u XX-wiecznych pisarzy
– przydawanie opisów z poœwiadczonych historycznie miejsc tym, o których ist-
niej¹ jedynie domys³y. Takie prawa literackiej fikcji, jednak zawartoœæ II tomu
Dagome Iudex to g³ównie wydarzenia nad Wis³¹, w centralnej (i po³udniowej)
Polsce. Dagon dociera równie¿ na Pó³noc do plemion Tucholan, Charzyków
i Wdzydzów, czyli ludów Kaszebe, którymi od Vistuli a¿ po Ko³o Brzeg w³ada
Bolebut II.

W III tomie Dago-Piastun jest ju¿ nad Ba³tykiem, lecz wci¹¿ pragnie Jumna
i ziem Wieletów, niezwykle bogatych i wci¹¿ niezdobytych. Dociera tu jednak
dopiero jego syn – Lestek (zrodzony z matki Gedanii), obsadzaj¹c gród Lubusz
na prawym brzegu Viaduy, nazywanej ju¿ Odr¹. Stacza on bitwê z Wilkami, pro-
wadzonymi przez wodza Mad¿aka.

Trylogia Nienackiego, w której znajdziemy spor¹ iloœæ odwo³añ do bogów,
œwi¹tyñ i ziem S³owian nadba³tyckich, to powieœæ zdecydowanie dla doros³ego
czytelnika za spraw¹ scen erotycznych. Sporo w niej tak¿e luŸnych adaptacji
i skojarzeñ zwi¹zanych ze sfer¹ magiczn¹. Rok 1989, w którym wysz³a drukiem
jest prze³omowy nie tylko ze wzglêdu na transformacje ustrojowe. Koñczy on te¿
okres wzmo¿onego historyzmu w literaturze (podyktowanego polityk¹ pros³o-
wiañsk¹ na odzyskanych Ziemiach Zachodnich), który ideologicznie mia³ przy-
pominaæ o s³owiañskiej bytnoœci na terenach dzisiejszych nad i zaodrzañskich we
wczesnym œredniowieczu. Po przemianach politycznych koñca lat osiemdziesi¹-
tych, w literaturze powieœciowej interesuj¹ca mnie tematyka zel¿a³a. Powróci³a
jednak w nowym millennium, o czym ju¿ w innym miejscu68.

67 Ibidem, s. 127-128.
68 Podejmujê ten temat w artykule S³owiañszczyzna pó³nocno-zachodnia w polskiej powieœci

XXI w. o wczesnym œredniowieczu, z³o¿onym do druku w nr. 2 „Nowego S³upnika” w marcu
2015.
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*  *  *

Na ponad trzydzieœci powieœci historycznych poœwiêconych wczesnemu œre-
dniowieczu, jakie ukazywa³y siê po wojnie do roku 1989, a które zbada³em pod
k¹tem obecnoœci S³owiañszczyzny nadba³tyckiej, zaodrzañskiej i po³abskiej, obecna
jest ona w po³owie z nich, przy czym zwraca³em uwagê tylko na obecnoœæ moty-
wów lub bohaterów, maj¹cych rzeczywisty zwi¹zek z Pó³noc¹ oraz te zachowuj¹ce
pewn¹ dozê realizmu historycznego. Interesowa³y mnie tak¿e wy³¹cznie czasy do
koñca XII w. (zwi¹zanego z kresem niepodleg³oœci Po³abia, jak i bez prze¿ytków
pogañstwa chocia¿by w XIII w., na które zwracali uwagê inni pisarze) i najwiêksze
nasycenie odniesieniami do S³owiañszczyzny pó³nocno-zachodniej.

Bogowie, jak: Swaro¿yc, Trzyg³ów czy Œwiêtowit, œwi¹tynie i grody Pomorza:
Radogoszcz, Szczecin, Arkona oraz Wolin, wydaj¹ siê byæ najwa¿niejszymi, stale
powtarzaj¹cymi siê komponentami wielu powieœci, podobnie jak postaæ ¿ercy –
pogañskiego kap³ana, stra¿nika starej wiary, której echa najd³u¿ej wybrzmiewa³y
u S³owian nad Ba³tykiem i za Odr¹ (tutaj te¿ uzyska³y najwy¿sz¹ formê organiza-
cji). Drugi element to dramatyczna walka S³owian za Odr¹ o swój byt (to, co
najbardziej uwidacznia siê ju¿ w utworach M³odej Polski), ale przy tym tak¿e
opór ludu w przyjmowaniu chrzeœcijañstwa, gdy¿ tym zagadnieniom sporo miejsca
poœwiêcili najpierw obcy, a potem rodzimi dziejopisarze. Przez pryzmat takich
odniesieñ wyra¿ona jest œwiadomoœæ i widmo nieuchronnego nadejœcia nowych
czasów oraz daleko id¹cych przemian. Przeobra¿enia kulturowe we wzglêdzie
religijnym przed wiekami mog¹ przecie¿ poœrednio odnosiæ siê do nowo zaistnia-
³ej sytuacji powojennej zwi¹zanej z polskimi granicami.

Trzecia grupa wyrazistych ewokacji, najbardziej rozwijanych w opisach po-
wieœciowych to specyficzny, dziki krajobraz Pomorza i Po³abia. Lasy i puszcze –
niemi œwiadkowie czêsto tragicznych wydarzeñ; miejsca przechowuj¹ce w swych
podwojach pamiêæ o dawnej chwale. Tutaj skrywali siê wyznawcy dawnych wie-
rzeñ; tutaj zatrzyma³ siê czas i powracali dawni bohaterowie.

Powieœciopisarze historyczni „dzie³om swoim wyznaczyli zadanie o wiele
g³êbsze ni¿ to, które mog³oby wynikaæ z doraŸnego zapotrzebowania. W wielu
przypadkach, pos³uguj¹c siê metafor¹ czy te¿ parabolicznym podtekstem, ukazy-
wali, jak splata siê historia w wielorakie zwi¹zki ze wspó³czesnoœci¹, poszukuj¹c
w dziejach odpowiedzi na pytania aktualne”69.

Oprócz tego, ¿e powieœci nasycone by³y ró¿nym stopniem historycznoœci,
mia³y te¿ jeszcze jeden wymiar – przypominanie, ¿e powrót na Kresy Zachodnie70

69 H. Tumolska, op. cit., s. 143.
70 „Pisane wielk¹ liter¹ Kresy stanowi¹ jedyny w swoim rodzaju równowa¿nik nazwy geogra-

ficznej, zakresem swym obejmuj¹cy kilka regionów, kilka krain, kilka nawet obszarów etnicz-
nych, uznanych jednak z obszar polskiej swojskoœci” – J. Kolbuszewski, Kresy, Wroc³aw
1995, s. 12.
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po wojnie by³ jak najbardziej uzasadniony historycznie. Pisarze mieli te¿ za zada-
nie uœwiadamianie czytelnika o trwaj¹cym do niedawna konflikcie narodowym,
który swoj¹ genezê mia³ we wczesnym œredniowieczu, a ujœcie w 1939 roku.
Wydaje mi siê, ¿e przywo³ywane obrazy i wizje zwi¹zane z ziemi¹ ojców w cza-
sach bogów mia³y tak¿e podkreœlaæ nasze pochodzenie, s³owiañskie korzenie
i tradycje, bez których bylibyœmy dzisiaj znacznie ubo¿si duchowo.

Rafa³ Fo³tyn

Presence of the Slavic language in the early Middle Ages
as used near the Baltic Sea and west of the Odra River appearing

in Polish historical novels of the years 1945–1989

SUMMARY

The article is devoted to the Slavic language used in the northwest in its former bor-
ders: Pomerania; Zaodrze (Land beyond the Odra River); Po³abie (Land between the Elbe
and Saale Rivers). The theme is the culture and traditions of the Slavs who lived in those
territories in the Middle Ages and motives are presented which appear in historical novels
that recall past times of Slavs near the Baltic Sea and to the west of the Odra River.

Also considered is an attempt to answer the reason that this subject was so popular
in prose, especially directly after WWII (Grabski, Go³ubiew, Fenikowski, Bunsch) when
the Slavs returned to the land which was earlier called Slavic-German Borderland.
Throughout the centuries the land has experience changes seen in the eyes of writers
who look at the Kresy Zachodnie (Western Borderlands) in the new political situation
following WWII.
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Daniel Kalinowski
S³upsk

Jasna strona codziennoœci.
Sztuki teatralne Jana Piepki

Status autora-aktora

Leon Roppel we wstêpie do tomu poetyckiego Stojedna chwilka wspomnia³
o bardzo wa¿nej cesze osobowoœci artystycznej Jana Piepki, która wywo³uje styl,
poetykê i kompozycjê wielu jego utworów wi¹¿¹cych siê z ¿ywym s³owem:

Jego kaszubska komedia Choróbsko od 1955 r. cieszy siê wielkim powodzeniem
i razem z nastêpn¹ sztuk¹ pt. Domôcy wión spopularyzowa³a jego nazwisko.
Zamieszczony w niniejszym tomiku obrazek sceniczny Darënk œwiadczy, ¿e Stasz-
ków Jan posiada tak zwany „nerw sceniczny”, zna wymogi sceny i umie w dialogu
rysowaæ charaktery. S³u¿¹c regionowi kaszubskiemu swym piórem, a tak¿e licz-
nymi i ciesz¹cymi siê du¿¹ popularnoœci¹ wieczorami autorskimi, na których
doskonale recytuje swoje wiersze, a tak¿e opowiada niezliczone gadki kaszub-
skie, Staszków Jan wie, ¿e satyrycznymi docinkami czasem skuteczniej mo¿na
dzia³aæ ni¿ powa¿nym „przemawianiem do rozumu” i dlatego form tych nie
zaniedbuje. A ¿e dzia³alnoœæ jego wydaje pierwsze owoce w terenie, o tym
z przyjemnoœci¹ ju¿ siê przekonaliœmy1.

Zdanie Roppla dotyczy przede wszystkim utworów scenicznych Piepki, które
choæ wówczas nie by³y jeszcze opublikowane, musia³y mu byæ znane z wersji
maszynopisowych lub z realizacji teatralnych. Wymienione cechy poetyki satyry
i umiejêtnoœci budowania sytuacji dramatycznej, to bardzo trafne rozpoznanie
badacza. Ca³e, nie a¿ tak bardzo rozbudowane dramatopisarstwo Piepki jest nim
nacechowane. Cechy owe, raz zaistnia³e, nie by³y zawieszane lub przekszta³cane
w póŸniejszych latach jego twórczoœci scenicznej2. Poeta-pisarz-dramaturg po-

1 L. Roppel, S³owo wstêpne i s³owniczek, [w:] J. Piepka, Stojedna chwilka, Gdañsk 1961, s. 7-8.
2 Powo³uj¹c siê na zdanie Józefa Borzyszkowskiego, jeszcze jedna nieopublikowana dot¹d
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przesta³ na tej stylistyce, zadowalaj¹c siê ni¹ w pe³ni jako najlepiej trafiaj¹c¹
w gusta.

Wspomniany w cytacie obrazek sceniczny Darënk3 rzeczywiœcie doskonale
siê nadaje do tego, by dostrzec, jak wa¿na jest u Piepki zdolnoœæ tworzenia intere-
suj¹cej od strony wizualnej i charakterologicznej sceny teatralnej. Wszak w sensie
intrygi mamy tutaj do czynienia ze statycznym uk³adem dyskusji wiejskich akty-
wistów spo³ecznych nad tym, jaki prezent przygotowaæ dla obchodz¹cego jubileusz
szeœædziesiêciu lat ¿ycia. Brak wydarzeñ fabularnych bynajmniej nie czyni tego
obrazka scenicznego nudnym. Skontrastowane ze sob¹ postacie, ich ubiór, sposób
myœlenia i mówienia to zestaw figur komicznych, które swym zachowaniem od
razu wzbudzaj¹ weso³oœæ. Dodatkowo wprowadzenie do t³a wydarzeñ postaci sa-
mego jubilata, dobijaj¹cego siê do zamkniêtych w œwietlicy wiejskiej bohaterów,
to kolejny atrakcyjny i dynamizuj¹cy wydarzenia sceniczne element.

Równie wa¿na jest jednak kwestia wykonawczoœci i komunikatywnoœci utwo-
rów pisanych przez Piepkê. To w³aœnie jego chêæ dotarcia do rzeczywistego od-
biorcy, d¹¿enie do wyra¿enia w³asnej emocji i oczekiwanie natychmiastowej re-
akcji u czytelnika/widza motywowa³y pisarza/dramaturga w tworzeniu takich,
a nie innych sztuk teatralnych. We wspomnianym przed chwil¹ Darënku widaæ to
komunikacyjno-kompozycyjne podejœcie w pewnym przerysowaniu postaci, tyle¿
satyrycznym, co i czyni¹cym z wystêpuj¹cych postaci wyrazistych, zrozumia³ych
w czynach ludzi, których siê rozpoznaje nie tyle na scenie, co w ¿yciu codziennym.
Zauwa¿ony przez interpretatora „nerw sceniczny” Piepki, przyprawiony jeszcze
satyr¹, to tak¿e umiejêtnoœæ zarysowania szerszego kontekstu spo³ecznego. W mi-
niaturze scenicznej o jubileuszu miejscowego notabla daje siê zauwa¿yæ ironiczny
dystans do wydarzeñ i atmosfery polityczno-spo³ecznej. Zarysowane postacie s¹
zabawne nie tylko ze wzglêdu na ich w³asny wygl¹d i zachowanie, lecz i przez to,
¿e uczestnicz¹ w sztucznym, rytualnym i pustym obchodzeniu œwiêta „lokalnego
boga”: przewodnicz¹cego, prezesa i komendanta w jednej osobie – Patelczika.
Wyœmiewana jest przez to ogólnoludzka g³upota, serwowanie w sytuacjach ofi-
cjalnych fa³szywych pochlebstw i organizowanie nadêtych imprez, które markuj¹
tylko autentyczne œwiêtowanie.

Zacytowane zdania Roppla o Piepce-teatralniku to oryginalna opinia sformu-
³owana w dawnym akcie tradycji badawczej, lecz obowi¹zuj¹ca a¿ do czasów
wspó³czesnych. Nie komentowa³ pisania dramatów sam Piepka, bardziej bêd¹c
skupiony na uœwiadamianiu œrodowisku i samemu sobie, ¿e jest poet¹, a w mniej-

sztuka Piepki, polskojêzyczna ¯ona konieczna tak¿e zosta³a napisana w ¿artobliwej tonacji,
choæ z wiêkszym udzia³em czynnika socrealistycznego. Patrz: J. Borzyszkowski, O niezna-
nych dot¹d sztukach scenicznych Jana Piepki, [w:] Pro memoria Jan Piepka (1929-2001),
zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013, s. 465-466.

3 J. Piepka, Darënk, [w:] tego¿, Stojedna chwilka, s. 75-95 najnowsze wydanie: J. Piepka, Mòje
stronë. Utwory zebrane, Gdynia 2012, s. 114-133.
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szym stopniu prozaikiem4. Tym bardziej wiêc trzeba byæ uwa¿nym przy ocenie
kilku przyk³adów twórczoœci scenicznej Staszków Jana, poniewa¿ niektóre z opra-
cowañ ¿ycia literackiego Pomorza koloryzuj¹ znaczenie tego typu utworów.
Zauwa¿y³ to ostatnio Józef Borzyszkowski w odniesieniu do tak wa¿nej dla œro-
dowiska literackiego Pomorza krytyczki jak Maria Kowalewska, która formu³u-
j¹c has³o w przewodniku Gdañsk literacki5, wykaza³a nieco za du¿o entuzjazmu
dla rzekomej popularnoœci sztuk Piepki6. W póŸniejszym haœle biograficzny
w zbiorku Pisarze gdañscy7 ju¿ owej atencji dla kaszubskich dramatów nie od-
najdziemy. Z kolei Ferdinand Neureiter jako autor Historii literatury kaszubskiej
poprzesta³ tylko na lakonicznym zaznaczeniu intrygi scenicznej sztuk, nie anali-
zuj¹c specyfiki stylistycznej tych utworów8. Jeszcze bardziej zdawkowo uczyni³
Jan Drze¿d¿on, kwituj¹c sprawozdawczymi zdaniami sztuki teatralne Piepki, które
dotycz¹ „aktualnych problemów dnia codziennego wsi kaszubskiej”9. Wiêksze
uwagi o Choróbsku i Œcinaniu kani poczyni³a jedynie Krystyna Maksymowicz,
omawiaj¹c ca³¹ dostêpn¹ do koñca lat siedemdziesi¹tych w obiegu czytelniczym
twórczoœæ sceniczn¹ napisan¹ po kaszubsku10. W obliczu dostêpnoœci niemal ca³e-
go materia³u dramaturgicznego Jana Piepki mo¿na dzisiaj pokusiæ siê o okreœlenia
specyfiki tej twórczoœci i umiejscowienie jej wœród innych autorów sztuk teatral-
nych w tradycji kaszubskiej.

Œmiech ze swoich dla swoich

Choróbsko to najwiêksza objêtoœciowo sztuka Jana Piepki. Napisana w po³o-
wie lat piêædziesi¹tych, najpierw by³a grana przez kaszubskie zespo³y teatralne,
a dopiero póŸniej zosta³a wydana drukiem11. Ta niskoobsadowa forma teatralna
w krzywym zwierciadle satyry ukazuje rzeczywistoœæ spo³eczn¹ lat piêædziesi¹-

4 J. Piepka, Moja stegna do kaszubskiej liryki, [w:] J. Drze¿d¿on, Wspó³czesna literatura ka-
szubska 1945-1980, Warszawa 1986, s. 266-272.

5 Gdañsk literacki, oprac. M. Kowalewska, Gdynia 1964, s. 65.
6 J. Borzyszkowski, O ¿yciu i twórczoœci Jana Piepki. (Stan naszej wiedzy 12 lat po jego œmierci),

[w:] Pro memoria Jan Piepka..., s. 45.
7 Pisarze gdañscy, opr. M. Misiorny, Gdañsk 1969, s. 55-56.
8 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, prze³. M. Boduszyñska-Borowi-

kowa, Gdañsk 1982, s. 24-241.
9 J. Drze¿d¿on, Wspó³czesna literatura kaszubska 1945-1980..., s. 185.
10 K. Maksymowicz, Kaszubska twórczoœæ sceniczna po roku 1945, [w:] Literatura gdañska

i ziemi gdañskiej w latach 1945-1975, red. A. Bukowski, Gdañsk 1979, s. 310-323.
11 Pierwsze wydanie: J. Piepka, Choróbsko, „Dodatek do Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Po-

morskiego”, 1968, nr 1; w najnowszych wydaniu: J. Piepka, Chòróbskò, [w:] Antologiô
kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, red. i wyb. B. Ugowska, Gdañsk 2011, s. 109-193.
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tych, a zw³aszcza realia ¿ycia na kaszubskiej wsi przeobra¿aj¹cej siê powoli
z dawnych stosunków gospodarczych w narzucany zewnêtrznie system gospodarki
planowej. Zbiorowym bohaterem utworu jest rodzina Walkuszów, kaszubskich
gburów, którzy uprawiaj¹ swoj¹ ziemiê, a jednoczeœnie musz¹ oddawaæ pañstwu
zakontraktowane wczeœniej plony. Wszystkie komiczne sytuacje sztuki Piepki wy-
nikaj¹ z faktu napiêcia pomiêdzy przemo¿n¹ chêci¹ prowadzenia w³asnej uprawy
czy hodowli a wymaganiami, jakie stawia nowa, socjalistyczna w³adza kaszub-
skim ch³opom. Zderzenie sprytu i chciwoœci Walkuszów z metodycznoœci¹ i urzê-
dowoœci¹ so³tysa, wywo³uj¹ zabawny konflikt postaw, które ogl¹da siê z przy-
mru¿eniem oka, w przeœwiadczeniu, ¿e bardziej chodzi w sztuce Piepki o atmos-
ferê ludycznej zabawy, nie zaœ aurê ideowego sporu.

Tytu³owe choróbsko, jakie wymyœla dla swojego mê¿a Walkuszowa, ma byæ
zrêcznym sposobem ominiêcia ¿¹dañ w³adzy i unikniêciem egzekucji z³o¿onych
przez jej mê¿a zobowi¹zañ. Pierwszy akt utworu ukazuje w³aœnie taki moment,
kiedy to Walkuszowie wmawiaj¹ so³tysowi, i¿ z racji bólu g³owy g³owa rodziny
nie mo¿e wykonywaæ ¿adnych prac fizycznych i najprawdopodobniej dopiero
nazajutrz wype³ni obowi¹zek wobec wiejskiej gromady. W drugim akcie sytuacja
jeszcze bardziej siê komplikuje, a raczej k³amstwa Walkuszów przynosz¹ coraz to
bardziej powa¿ne konsekwencje. Oto bowiem do izby ich domostwa przychodz¹
so³tys wraz z delegatem gminy, aby bezpoœrednio za³atwiæ sprawê wype³nienia
kontraktu o dostawê buraków cukrowych. Walkuszowa zdeterminowana do tego,
aby nie oddawaæ zbiorów pañstwu, specjalnie rani nogê mê¿a, byle tylko uprawdo-
podobniæ jego chorobê i uniemo¿liwiæ mu wykopanie buraków. Teraz naprawdê
Walkusz jest ob³o¿nie chory i wymaga rzeczywistego leczenia. Trzeci akt sztuki
ukazuje jeszcze dobitniejsze przyk³ady „sprytu” i „zapobiegliwoœci” ¿yciowej
Walkuszowej. Aby zaoszczêdziæ na profesjonalnej opiece medycznej w szpitalu,
wzywa ona do chaty wiejskiego znachora Brzäczôka, aby ten przyniós³ ulgê
mê¿owi. Us³ugi znachora wydaj¹ siê jej na tyle u¿yteczne, a przy tym tak tanie,
¿e przy okazji jego pobytu zamawia lekarstwo na choroby wszystkich cz³onków
rodziny. Mniejsza o to, ¿e kosztuje to j¹ du¿o wiêcej, ani¿eli leczenie szpitalne
i mniejsza, ¿e owe choroby to wymyœlone przez znachora dolegliwoœci, wa¿ne,
¿e kobieta czuje zasadnoœæ swojego postêpowania. Zapisane lekarstwa i sposób
postêpowania w „rekonwalescencji” s¹ wszak¿e tak kuriozalne i trudne do reali-
zacji, ¿e stary Walkusz nie jest w stanie temu sprostaæ. Na dodatek mieszkañcy
wsi pod przywództwem so³tysa, sami przychodz¹ na pole krn¹brnych gospodarzy
i wyrywaj¹ zakontraktowane buraki. Przepada zatem plan wyrobu syropu, nie
dope³niono guse³ nakazanych przez znachora, a ca³a rodzina narazi³a siê na ob-
œmianie i drwiny.

G³ównym motorem dzia³añ w sztuce Piepki zdaje siê byæ Walkuszowa. To
ona charakteryzuje siê niespo¿yt¹ pomys³owoœci¹, która wywo³uje coraz to nowe
sytuacje humorystyczne, w których ofiarami okazuj¹ siê jej m¹¿, syn, a w ostatecz-
nym wyniku tak¿e i ona. Agata Walkuszowa tward¹ rêk¹ rz¹dzi w domu, kieruj¹c
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ka¿d¹ (rzekomo samodzieln¹) decyzj¹ swojego mê¿a i równie zasadniczo postê-
puj¹c wobec syna Józka. Jej artystyczna kreacja to wynik siêgniêcia przez Piepkê
do ludowej tradycji opowiastek o fertycznych niewiastach, które przed autorem
dramatu tak wyraziœcie opisa³ Hieronim Derdowski w swym poemacie o Czorliñ-
skim lub Majkowski w powieœci o Remusie12 albo z czasów mu bli¿szych Jan
Rompski w dramacie Jô chcã na swiat13 czy Stefan Bieszk w humoresce Pokòrnô
Ro¿a14. Walkuszowa z Choróbska jest wszak¿e przedstawiona w bardziej kary-
katuralnej ani¿eli wspomniane postacie z literatury kaszubskiej. Jej zachowania
przynosz¹ ze sob¹ same pora¿ki, a w zakoñczeniu utworu rodzaj kary dla ca³ej
rodziny, choæ dla widza s¹ one przede wszystkim Ÿród³em œmiechu.

Sztuka Piepki silnie naznaczona zosta³a ludowym kontekstem znaczeniowym.
Przedstawiona w Choróbsku rodzina Walkuszów to trafne, choæ oczywiœcie arty-
stycznie wyolbrzymione sportretowanie wiejskiej mentalnoœci, pe³nej przes¹dów
i ograniczeñ. Przybiera ona postaæ spo³ecznoœci nieufnej wobec abstrakcyjnie
wygl¹daj¹cych dla niej pañstwa czy rz¹du. To ludzie, którzy skupieni s¹ nade
wszystko na w³asnej egzystencji i z tej perspektywy podejmuj¹cy siê jakichœ dzia³añ
czy decyzji. Poniewa¿ mamy tutaj do czynienia z komedi¹, trzeba pamiêtaæ, ¿e
obraz kaszubskiej spo³ecznoœci „namalowa³” Piepka w szczególnym, tendencyj-
nym œwietle. To wizerunek nie tylko z zaœlepion¹ wizj¹ zysku Walkuszow¹, ale
i z gadatliw¹ plotkark¹ Krãckòw¹ oraz przedziwn¹ figur¹ Wãdrowczika Brzãczôka.
Ta ostatnia postaæ, szczególnie komiczna swoj¹ obcoœci¹, wygl¹da na relikt daw-
nego typu ludzkiego, obecnego w kulturze ludowej XIX wieku15. Znachorskie
praktyki Wãdrowczika, z okadzaniem domostwa, magicznymi wierszykami oraz
irracjonalnymi zaleceniami wnosz¹ do sztuki najwiêksz¹ chyba dozê humoru.
W rzeczywistoœci powojennej Kaszub Brzaczôka nie traktuje siê zupe³nie serio.
M³ode pokolenie, co obrazuje postaæ Józka, myœli o znachorach jako o obycza-
jowych prze¿ytkach. Tym wiêkszy wiêc efekt komiczny uzyskuje Piepka, wpro-
wadzaj¹c go do izby, w której poszukuje siê skutecznie dzia³aj¹cych k³amstw.
Nastêpuje w tym momencie zabawne spiêtrzenie, kiedy to oszuœci staj¹ siê ofia-
rami jeszcze lepszego oszusta.

12 Patrz analiza postaci tych kobiet w pracy: A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie prze-
strzenie Kaszub, Gdañsk-S³upsk 2011, s. 49-52, 56-59.

13 Dramat ten mia³ jak dot¹d swoje trzy wydania, co znaczy, ¿e cieszy siê na Kaszubach sporym
powodzeniem. Pierwsze wydanie: Gdañsk 1987; drugie, najlepiej przygotowane od strony
filologicznej, opublikowane w ramach serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich – J. Rompski,
Dramaty kaszubskie, oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdañsk
2009, s. 255-342; trzecie wydanie w Antologiô kaszëbsczi dramê..., s. 195-297.

14 S. Bieszk, Pòkornô Ró¿a, [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964), oprac. J. Borzysz-
kowski, Gdañsk 2013, s. 348-356.

15 Przedstawione w sztuce sposoby „lekarzenia” ró¿y i zgagi, jakie zastosowa³ Wãdrowczik nie
s¹ bynajmniej niedorzeczne wobec praktyk stosowanych dawniej na Kaszubach. Patrz:
M. Kwaœkiewicz, Ludowa medycyna Pomorza, Pruszcz Gdañski 2007.
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Jeszcze jednym, bardzo ciekawym, a podanym nie wprost czynnikiem Cho-
róbska jest krytyka wprowadzania gospodarki spó³dzielczej na Kaszubach.
W dramaturgii kaszubskiej czasy owe widoczne s¹ choæby na przyk³adach utwo-
rów scenicznych Jana Rompskiego Zemia i Stefana Bieszka Polnô mësz. Trzeba
jednak zauwa¿yæ, ¿e owi dramaturdzy pokazali relacje miêdzyludzkie na kolekty-
wizowanej kaszubskiej wsi z chêci¹ skrytykowania ich w tonie serio16. Piepka
natomiast wybra³ dramaturgiê satyryczno-obyczajow¹, która mniej zajmuje siê
naprawianiem systemu polityczno-ekonomicznego, a skupiona zosta³a bardziej
na napiêtnowaniu z³ych postaw ludzi. Choróbsko staje siê przez to tak negatywn¹
ocen¹ nowych porz¹dków polityczno-ekonomicznych, jak i wyœmiewaniem Kaszu-
bów niepotrafi¹cych siê dostosowaæ do nowych warunków ¿ycia codziennego17.

Socrealizm po kaszubsku?

Jan Piepka jako autor tekstów kaszubskich stan¹³ w latach piêædziesi¹tych
przed dylematem ideowo-artystycznym typowym dla wielu literatów owego okresu.
Myœlê w tym miejscu o socrealizmie jako ideologii i jako stylistyce wypowiedzi
literackiej18. Dla Piepki jako twórcy dopiero rozpoczynaj¹cego sw¹ dzia³alnoœæ
socrealizm mia³ znaczenie powa¿ne: dziêki niemu móg³ przebiæ siê do czytelnika.
Dziêki takiej stylistyce w zasiêgu rêki widnia³y mira¿e kariery literackiej, wizje
znaczenia œrodowiskowego i nie najmniejsze kwoty apana¿y. W najbli¿szym
s¹siedztwie literackim Piepki, wœród nieco starszych od niego autorów Pomorza,
tak¿e i Lechowi B¹dkowskiemu zdarza³y siê powieœci œrodowiskowo-ideowe
(Kuter na str¹dzie)19 albo i Franciszkowi Fenikowskiemu tomiki poetyckie z bo-
haterami pracy w tle (Lewy brzeg)20. Choæ wymienieni literaci szybko wydobyli

16 Pisa³em o tych kwestiach: D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Romskiego, Tematy, idee, techniki,
[w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie..., s. 5-44; D. Kalinowski, Pamiêæ o piêknej mowie.
Kaszubskojêzyczne dramaty Stefana Bieszka, [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964)...,
s. 280-304.

17 Zauwa¿a tê problematykê K. Maksymowicz, Kaszubska twórczoœæ sceniczna po roku 1945...,
s. 310-323.

18 Patrz choæby: S. Burkot, Upolitycznienie literatury. Powieœæ realizmu socjalistycznego, [w:]
tego¿, Proza powojenna (1945-1980), Warszawa 1982; W. Tomasik, Polska powieœæ tenden-
cyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej, Wroc³aw 1988; T. Wilkoñ, Polska poezja
socrealistyczna w latach 1949-1955, Gliwice 1992; M. Piekara, Bohater powieœci socreali-
stycznej, Katowice 2001.

19 K. Turo, Twórczoœæ literacka Lecha B¹dkowskiego wobec morza i Pomorza, [w:] Pro memoria
Lech B¹dkowski (1920-1984), zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004, s. 38-56; tej¿e,
Dzia³alnoœæ pisarska Lecha B¹dkowskiego w latach piêædziesi¹tych XX wieku, [w:] Lech B¹d-
kowski. Literatura i wartoœci, red. D. Kalinowski, Bytów – S³upsk – Gdañsk 2009, s. 93-104;

20 E. Foltyn, Brzeg jutra a wspó³czesne Inferno. Realizm socjalistyczny a wczesna twórczoœæ
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siê z zadañ opiewania idea³u nowego cz³owieka socjalizmu, to wszak w œrodowi-
sku trójmiejskim flirty z literatur¹ schematyczn¹ i zideologizowan¹ nie nale¿a³y
do rzadkoœci21.

Kaszubskojêzyczni autorzy sztuk scenicznych socrealizmu unikali, ale prze-
cie¿ widaæ sk³adniki tej poetyki u Jana Rompskiego we wspomnianym ju¿ drama-
cie Zemia lub dodatkowo w podobnej stylistycznie sztuce Porenk22, albo w poezji
wspó³wydaj¹cego z Piepk¹ wspólny tomik poetycki – Leona Roppla23. Nieufnoœæ
twórców kaszubskich w stosunku do socjalizmu jest zrozumia³a w obliczu polityki
narodowoœciowej i rozwi¹zañ administracyjnych Polski Ludowej, jakich doœwiad-
czyli wymienieni, tak zrzeszyñcy, jak klekowcy czy inni dzia³acze kaszubscy przed
i po latach piêædziesi¹tych. Poza tym o programowym podejœciu literatów ka-
szubskich do socrealizmu nie mo¿na pisaæ, poniewa¿ nie tworzyli zwartego œro-
dowiska artystycznego, tak jak to mia³o miejsce w przypadku literatów polskich
i zjazdu œrodowiska w Szczecinie w 1949 roku.

Rebaczi trzôsk to niewielkiej objêtoœci sztuka teatralna, której autorem dwóch
pierwszych ods³on jest Jan Piepka, zaœ ostatniej Stefan Bieszk. Utwór najprawdo-
podobniej powsta³ w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych. Tytu³ wi¹¿e siê z kon-
fliktem dwóch postaw wobec nadchodz¹cej nowoczesnoœci: liberalnej oraz kon-
serwatywnej. W warstwie intrygi teatralnej dotyczy losów mieszkañców wioski
rybackiej le¿¹cej w okolicy W³adys³awowa, prze¿ywaj¹cych zmiany ustrojowe
i mentalnoœciowe pierwszy lat powojennych. W zarysowaniu œwiata wartoœci sztuki
pozytywnym bohaterem starszego pokolenia jest Macej, stary rybak i wêdrowiec24.
Jego ideowym przeciwnikiem jest K¹kol, uosobienie zacofania, defetysta i nierób.
Z m³odszego pokolenia reprezentantem postawy otwartoœci jest rybak Budzisz
oraz najbardziej rzutka i ideowo wyrazista Anka. Bohater w przemianie osobowo-
œciowej to Józk, motorniczy na kutrze K¹kola, kombinator, leñ i wiejski pysza³ek,
a potem po ideowej zmianie dzielny marynarz s³u¿b ratunkowych, odpowiedzial-
ny, pracowity i skromny mê¿czyzna.

Rebaczi trzôsk to zgodnie z poetyk¹ tekstu socrealistycznego zarysowanie
dwóch œwiatów. Pierwszy wynika z dawnych, tradycyjnych jeszcze uk³adów spo-

Franciszka Fenikowskiego, [w:] Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane, red.
D. Kalinowski, S³upsk-Gdañsk 2012, s. 91-108.

21 Omawia te zjawiska: A. Flisikowska, Gdañsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego s³owa
(1945-2005), Gdañsk 2011, s. 25-30.

22 J. Rompski, Pòrénk, [w:] tego¿, Dramaty kaszubskie..., s. 537-655.
23 Myœlê tutaj o takich wierszach jak: Nowô piesñ rëbackô, Frantóweczka, Pegaz ujarzmiony

w tomie: Piêtów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze stronë. Wybór wierszy
i opowiadañ kaszubskich, Warszawa 1955, s. 19, 24, 48.

24 Imiê wspominanego tutaj bohatera wraz z jego przezwiskiem ma postaæ Macej Wanoga. Jest
on mediatorem sk³óconych postaw spo³ecznoœci kaszubskiej, jednoczeœnie opowiadaj¹c siê
po stronie postêpu i zmian. Nie bez znaczenia wiêc Macej Wanoga by³ pseudonimem arty-
stycznym u¿ywanym przez krótki czas przez Piepkê.
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³ecznych i postaw mentalnoœciowych. Jego najdobitniejszym reprezentantem jest
K¹kol, zwolennik dawnego typu maszoperii, hierarchicznych uk³adów spo³ecz-
nych, braku bezpoœredniej odpowiedzialnoœci. Drugi œwiat to nowoczesna rze-
czywistoœæ oparta na pracy i zbiorowej odpowiedzialnoœci. Jego rzeczniczk¹ jest
Anka, propagatorka spó³dzielni rybackiej, a przy tym równouprawnienia i pracy
spo³ecznej. Wzorami do naœladowania s¹ w sztuce dwie postacie: Macej jako
postaæ uœwiadomionego rybaka, który sk³ania otoczenie do przyjêcia nowej rze-
czywistoœci ekonomicznej i mentalnoœciowej oraz Anka, która jest przodowniczk¹
pracy, narzucaj¹c¹ tak¹ w³aœnie wartoœæ swojemu otoczeniu i ewentualnym kan-
dydatom na mê¿a. Figur¹, która dojrzewa ideologicznie, jest Józk, pocz¹tkowo
¿yj¹cy pod wp³ywem K¹kola, póŸniej rzucaj¹cy egoizm na rzecz pracy dla szczê-
œcia zbiorowoœci25.

Jan Piepka nie sta³ siê jednak w sztuce Rebaczi trzôsk piewc¹ realizacji planu
piêcioletniego lub wyrazicielem jedynie s³usznych postaw politycznych, co by³o
najczêstszym tematem sztuk socrealistycznych. Jego autorstwa dwie ods³ony utwo-
ru nasycone s¹ na tyle silnym ³adunkiem czynnika kaszubskiego, ¿e wypowiadane
przez bohaterów wiersze i piosenki o patriotycznym ³adunku emocjonalnym, pod-
kreœlaj¹cym przywi¹zanie do najbli¿szej ziemi ojczystej, eliminuj¹ antyregional-
ne i internacjonalistyczne elementy system wartoœci socjalizmu. Trzecia ods³ona
sztuki napisana przez Stefana Bieszka zosta³a zaopatrzona w jeszcze g³êbiej sytu-
owane elementy kaszubskiego dyskursu to¿samoœciowego. Pojawia siê wszak
wiersz Niebòrôk Leona Heykego, pieœñ Jana Trepczyka Hej na morze, gôdka
o tabace wywo³uj¹cej uœmiech, czy wzmianki o duszy kaszubskiej. To zdecydo-
wanie odmienne, podkreœlaj¹ce odrêbnoœæ kulturow¹ czynniki, które bra³y w na-
wias propagandowe has³a o uniwersalnym szczêœciu sojuszu robotniczo-ch³op-
skiego. Nawet zabarwione czerwonym sztandarem ¿¹dania poœwiêcenia siê dla
pracy, jakie wypowiada³a w pierwszych ods³onach Anka, teraz w ods³onie trzeciej
wygl¹daj¹ na wyra¿enie typowego kaszubskiego etosu pracowitoœci. Podobna
zmiana nastêpuje w zakresie zachowania Anki, jej rewolucyjnoœæ i dynamizm
z pocz¹tku sztuki (wszak jako animatorka wiejskiego ¿ycia kulturalnego wyrzuca
za drzwi œwietlicy26 zachêcaj¹cego j¹ do o¿enku Józka) zmienia siê w konserwa-
tywn¹ biernoœæ w zakoñczeniu utworu, kiedy ze spuszczonymi oczami nie odma-
wia na propozycjê œlubu.

25 Wspó³gra z dojrzewaniem ideowo-spo³ecznym Józka wiersz Piepki Jakub i Kuba z tomu
Nasze stronë, s. 76-78. Tutaj to odnajdziemy wizerunki pozytywnego, pracowitego ch³opaka,
któremu wszystko w ¿yciu siê uda, w przeciwieñstwie do drugiego, który przez swoje leni-
stwo i wygodnictwo straci powa¿anie.

26 Ponownie odwo³uj¹c siê do pierwszego tomu poezji Piepki, warto przywo³aæ inny wiersz pt.
U nas w œwietlicy, s. 105, który jest zapisem ca³ej wersji tego, co œpiewaj¹ dziewczêta w jednej
ze scen sztuki. Pokazuje to ³¹cznoœæ tematyczn¹ pomiêdzy ró¿nymi formami jego wypowie-
dzi artystycznej.



189JASNA STRONA CODZIENNOŒCI. SZTUKI TEATRALNE JANA PIEPKI

W stronê tragikomedii

Domôcy wión to trzyaktowa sztuka Jana Piepki napisana najprawdopodob-
niej w latach piêædziesi¹tych27. Jak przypuszcza Józef Borzyszkowski, przygo-
towywana by³a do druku przez Leona Roppla, który napisa³ do niej lakoniczny
biogram autora, datowany na kwiecieñ 1957 roku28. Do druku nigdy nie dosz³o,
trudno zreszt¹ jednoznacznie okreœliæ, z jakich powodów. Byæ mo¿e w 1957 r.
wyczerpano ju¿ przez zewnêtrzne czynniki decyzyjne pulê wydawnictw kaszub-
skich, a póŸniej ta w³aœnie sztuka Piepki ustêpowa³a innym kaszubskojêzycznym
ksi¹¿kom, a wobec Choróbska wydawa³a siê mniej atrakcyjna...

Domôcy wión to sceniczna opowieœæ o kaszubskiej rodzinie Dargów, ¿yj¹cej
na pó³nocy Kaszub w latach piêædziesi¹tych. Darga i Dargowa obserwuj¹ dora-
stanie swoich dzieci: siedemnastoletniej Anieli oraz dziewiêtnastoletniego Paw³a.
Zw³aszcza córka zaprz¹ta ich uwagê, s¹dz¹ bowiem, ¿e zbli¿a siê ona do wieku
wyjœcia za m¹¿, a ku ich niezadowoleniu, dziewczyna nie szuka sobie mê¿a, lecz
wypatruje mo¿liwoœci dalszej nauki w mieœcie. Rodzice podejmuj¹ wiêc inicjatywê
i chc¹ w tradycyjny na Kaszubach sposób wydaæ j¹ za m¹¿, za upatrzonego wcze-
œniej kawalera, który im najbardziej odpowiada – naiwnego i nieskomplikowanego
Alosza. Wybrany ch³opak, choæ skrycie kocha Anielê, nie jest jeszcze gotowy na
sformalizowany zwi¹zek i nie ma zbytnio pomys³u na wspólne ¿ycie. Aniela jest
takim obrotem sprawy zaskoczona i czuje siê wrêcz towarem na sprzeda¿. O wszyst-
kim bowiem pomyœlano (przede wszystkim o tytu³owym domowym wianie, jakie
powinna wnieœæ w swoje ma³¿eñstwo), natomiast nie podjêto rozmowy na ten
temat z ni¹ sam¹… Poza tym dziewczyna ukrywa przed najbli¿szymi, ¿e chce
podj¹æ naukê w szkole wy¿szej, do której z³o¿y³a ju¿ dokumenty i ma wielkie
szanse staæ siê studentk¹.

Równolegle z jej rozterkami ukazuje Piepka w swojej sztuce relacje pomiêdzy
najbli¿sz¹ kole¿ank¹ Anieli – Maryn¹ a Paw³em Darg¹. Maryna przedstawiona
zosta³a jako ambitna, odwa¿na dziewczyna, która wyjechawszy do miejskich szkó³,
wraca do domu rodzinnego z nowymi pomys³ami na ¿ycie i z nowym spojrzeniem
na kaszubsk¹ rzeczywistoœæ. Jej postawa ¿yciowa nie zyskuje akceptacji u przed-
stawicieli starszego pokolenia. Raczej uosabia ona dla nich nowe, obce porz¹dki,
zagra¿aj¹ce ich przyzwyczajeniom. Przyk³ad Maryli inspiruje jednak wiejskie
dziewczyny. Dla najm³odszego pokolenia kaszubskiej wsi ta w³aœnie dziewczyna

27 J. Piepka, Domôcy wión, [w:] Pro memoria Jan Piepka..., s. 503-557. Trzeci akt tej sztuki nie
zosta³ jak dot¹d opublikowany. Korzystam zatem z wersji maszynopisowej dramatu z³o¿onego
w Izbie Pamiêci Jana Piepki zorganizowanej w £ebnie w budynku Filii Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heykego. Dziêkujê w tym miejscu pani Marii Chustak
za wykonanie skanów trzeciego aktu utworu.

28 J. Borzyszkowski, O nieznanych dot¹d sztukach scenicznych Jana Piepki..., s. 465.
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jest dowodem sensownoœci dalszej edukacji. Wieloma rozmowami, empati¹ i zro-
zumieniem dla rozterek Anieli, szczególnie mocno na ni¹ oddzia³uje i zachêca do
wyboru zawodu dentystki. Maryna ¿ywi serdeczne uczucia wobec brata Anieli,
lecz ch³opak, tkwi¹c mocno w mentalnoœci wiejskiej, nie potrafi zwalczyæ w so-
bie ograniczeñ, przes¹dów i sk³onnoœci do alkoholu29, przez co zwi¹zek mi³osny
pomiêdzy m³odymi nie ma raczej szans na pozytywne rozwi¹zanie.

Sztuka Piepki nieco schematycznie zestawia dwa ró¿ne stanowiska spo³ecz-
ne. Obroñcami ciasnego tradycjonalizmu s¹ Dargowie, s¹dz¹cy, ¿e rol¹ m³odej
kobiety jest szybko wyjœæ za m¹¿, urodziæ dzieci i pracowaæ obok mê¿a na roli.
Wykszta³cenie kobiecie jest w takim uk³adzie niepotrzebne, zaœ zajmowanie siê
ksi¹¿kami lub pozarodzinnymi aktywnoœciami to strata czasu. Przeciwstawiona
jest takiemu stylowi myœlenia rodzina Muzów. Ojciec Maryli to reprezentant ka-
szubskoœci otwartej, wychylonej ku przysz³oœci, chêtnie korzystaj¹cej z dobro-
dziejstwa edukacji i nowego modelu spo³eczeñstwa, które rozwija siê nie tylko na
wsi, ale równie¿ w mieœcie. Wobec tak zantagonizowanych postaw z trudnoœci¹
próbuj¹ odnaleŸæ swoje miejsce m³odzi: Aniela i Alosz oraz Pawe³ i Maryla.

W³aœnie trudnoœæ egzystencji m³odego pokolenia Kaszubów, ich ograniczo-
ne relacjami spo³ecznymi i ekonomicznymi wybory ¿yciowe oraz troska o samo-
realizacjê i zdobycie szczêœcia rodzinnego, wszystko to powoduje, ¿e nie mo¿na
uznaæ sztuki Piepki za gatunkow¹ realizacjê komedii. To raczej tragikomedia30,
zwa¿ywszy na niezrealizowanie uczuæ u Maryli i Paw³a oraz sytuacji zawiesze-
nia w relacji uczuciowej pomiêdzy Aniel¹ i Alosz¹. Utrzymanie dalszych losów
m³odych ludzi w niedomówieniu zostawia widza w sytuacji dyskomfortu. Nie
wiadomo bowiem, czy Aniela porzuci rodzinny dom i mimo zakazu wyjedzie
z wioski w poszukiwaniu swego szczêœcia? Czy wróci do domu? Czy dalej bêdzie
¿ywi³a mi³oœæ wobec Alosza? Podobnie mo¿na snuæ przypuszczenia co do ch³o-
paka… czy w czasie nieobecnoœci Anieli trafi do wojska? Czy odbywaj¹c s³u¿bê,
nie skieruje swych uczuæ ku innej? I wreszcie zupe³nie inna mo¿liwoœæ: jeœli m³o-
dzi zostan¹ na ojcowiznach i bêd¹ tworzyæ zwi¹zki ma³¿eñskie w poczuciu zmar-
nowanych szans m³odoœci, w wype³nianiu obowi¹zków wobec rodziny lub wobec

29 Krytyka alkoholizmu w kaszubskiej dramaturgii jest tak¿e sta³¹ cech¹ utworów scenicznych
Stefana Fikusa, zw³aszcza w drugiej czêœci Strachu pt. A nasz tata nie jidze. Patrz: S. Fikus,
Strach. Teatralnô sztëka w dwuch aktach, [w:] Antologiô kaszëbsczi dramê..., s. 357-485.
W maszynopisie pozostaj¹ równie¿ inne sztuki Fikusa piêtnuj¹ce pijañstwo: Obarchnia³i
jad¹, Oedprawa baniewëch. Pisa³em o tym w artykule: Moralistyka we wszelakich odcie-
niach. Dramaturgia Stefana Fikusa, „Nasze Pomorze”, 2014, nr 16.

30 Kwestie terminologiczne nie by³y dla Piepki-twórcy najwa¿niejsze. Bardziej liczy³ siê pozy-
tywny efekt koñcowy intrygi scenicznej albo dominuj¹ca stylistyka; to one sprawia³y, ¿e utwór
mo¿na by³o nazwaæ komedi¹. Okreœlenie „komedia” choæ jest nieprecyzyjne genologicznie,
odnosi siê jednak do zwyczajowego na Kaszubach traktowania zabawnych widowisk jako
„komedjów”. Patrz: B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II, Wro-
c³aw 1968, s. 252.
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wiejskiej spo³ecznoœci, czy takie ¿ycie bêdzie mia³o g³êbszy sens? Wszystkie te
pytania przekszta³caj¹ komediowoœæ w ton powagi…

Wa¿n¹ rolê w ideowym wymiarze dramatu nada³ Piepka kobietom. To szcze-
gólnie Maryli, a w œlad za ni¹ Anieli, przychodzi zmieniaæ kaszubsk¹ mentalnoœæ
na wsi. One w³aœnie maj¹ ambicje, chêæ rozwoju i g³ód wiedzy i byæ mo¿e powa¿¹
siê na œrodowiskowe wyobcowanie, aby tylko zrealizowaæ swoje pasje. Nie s¹
w swoich d¹¿eniach i marzeniach odosobnione. Inne wiejskie dziewczêta (Ula,
Gosia i Anka) tak¿e pragn¹ odmiany i w czasie niby to lekkiej zabawy wypowia-
daj¹ ¿yczenia, które wyraŸnie œwiadcz¹, ¿e zamierzaj¹ one realizowaæ siê nie
w pracach gospodarskich, ale raczej w bardziej nowoczesnych profesjach, które
pozwalaj¹ kobietom uniezale¿niæ siê od mê¿czyzn. Piepka nie jest w zarysowaniu
tego typu sytuacji zwolennikiem nurtów feministycznych, raczej notuje zmiany
mentalnoœciowe i gospodarcze na Kaszubach, jakie pojawi³y siê wraz z gospo-
dark¹ planow¹, spó³dzielniami produkcyjnymi oraz powszechn¹ edukacj¹.

Otwarte zakoñczenie sztuki Piepki wyzwala ten utwór z poetyki dydakty-
zmu, choæ jednoczeœnie daje siê tutaj odczuæ sympatie podmiotu dramatycznego
dla postawy Muzów i dla chêci dalszej edukacji Anieli. Dramatycznoœæ pytania
o domowe wiano zawieszona w zakoñczeniu sztuki zmusza widza do opowiedze-
nia siê po którejœ ze stron ideowego konfliktu, jednak¿e postaæ Anieli i Maryli
zdaje siê przekonywaæ, ¿e w³aœnie wybory odwa¿ne, czyny odpowiedzialne i kon-
sekwencja postêpowania przynios¹ w koñcu dobre efekty. Pozostali, którzy s¹
niezdecydowani (Alosz, Pawe³) powinni wybraæ lepsze perspektywy egzystencji,
zaœ ci, którzy sprzeciwiaj¹ siê postêpowi (Darga, Dargowa) skazuj¹ siê na niebyt.

Wobec kaszubskiego dziedzictwa teatralnego

Jan Piepka by³ nie tylko autorem oryginalnych utworów scenicznych, ale rów-
nie¿ adaptatorem zastanej kaszubskiej tradycji teatralnej. Nie pozostawi³ w tym
wzglêdzie imponuj¹cych rozmiarami przyk³adów twórczoœci, lecz mimo to œwia-
dcz¹ one o preferencjach dramaturgicznych, jakie wykazywa³ ich twórca i w jak¹
stronê kierowa³ swoje zabiegi odœwie¿aj¹ce formy klasyczne. Aby nieco dok³ad-
niej omówiæ tê kwestiê, warto siêgn¹æ ku dwóch tekstom: adaptacji szo³obu³ki
Leona Heykego Agùst Szlôga oraz scenariusza widowiska œcinania kani.

Datowanie adaptacji pierwszej chronologicznie szo³obu³ki Heykego jest trudne
do ustalenia. Mog³o to nast¹piæ zarówno na pocz¹tku, jak i pod koniec dzia³alnoœci
artystycznej Piepki. W sensie treœciowym jest to niemal identyczna wersja tekstu,
który napisa³ Heyke31. Powtarzaj¹ siê te same wydarzenia, sytuacje oraz niemal

31 Sztuka ta mia³a swoje dwa wydania przedwojenne: L. Heyke, Agùst Szlôga, „Gryf”, 1932, nr 1,
s. 5-12 i osobno August Szloga. Szo³obu³ka (wieso³o rozegra), Kartuzy 1935. Dzisiejsze wy-
danie: Szô³ôbù³ki. Agùst Szlôga, Katilina, Gdañsk 2002.
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identyczne kwestie s³owne. Jedyn¹ znaczniejsz¹ ró¿nic¹ jest usuniêcie partii
z kroœniêtami z trzeciego aktu sztuki, co czyni sztukê nieco bardziej realistyczno-
-satyryczn¹, a mniej bajkowo-ludow¹32. W sensie jêzykowym w adaptacji Piepki
nast¹pi³o pewne uproszczenie w kierunku spolonizowania niektórych form wy-
powiedzi bohaterów. Jest to równie¿ odmienna wersja gwarowa kaszubszczyzny,
ani¿eli ta, jak¹ pos³ugiwa³ siê w oryginalnym zapisie Heyke. Myl¹cy jest przy
tym podtytu³ adaptacji Piepki, tj. informacja, ¿e sztukê autor „przëstosowô³ do
grani na Bëlôkach”. Okazuje siê bowiem, ¿e w tekœcie wcale nie u¿ywa siê byla-
czenia. Okreœlenie „Bëlôce” ma zatem specyfikê oznaczenia terytorium geogra-
ficznego, nie zaœ jêzykowego. Jeœli Piepka dokonywa³ adaptacji Heykego, to g³ów-
nym powodem tego zabiegu by³a chyba chêæ u¿ywania bardziej swojskich dla
niego form jêzykowych w popularnej na ca³ych Kaszubach szo³obu³ce. Mo¿e te¿
nie bez znaczenia by³ fakt s³abej dostêpnoœci tekstu, który po przepisaniu z przed-
wojennego wydania móg³ póŸniej u¿ywaæ Piepka w dalszej pracy.

Bardziej twórczo, choæ nie a¿ tak bardzo znowu ambitnie, podszed³ Piepka
do tradycji kaszubskiej w przypadku siêgniêcia do obrzêdowoœci ludowej. Mowa
tutaj o jego scenariuszu widowiska œcinania kani, które przekszta³ca³ z wymiaru
folklorystyczno-rytualnego ku zdarzeniu ludycznemu33. Z aury dawnego, tajemni-
czego rytua³u o przedchrzeœcijañskich kontekstach niewiele tutaj zosta³o. Widowi-
sko podzielone zosta³o na piêæ sekwencji: Przygotowanie, Heroldowie, Pochód,
S¹d, Scynanié kani. Poszczególne elementy obrzêdu powtarzaj¹ w zarysie pier-
wowzór zarejestrowany i opublikowany przez Floriana Ceynowê34, lecz widaæ,
¿e Piepce bardziej zale¿a³o na rozbudowaniu cz¹stki Heroldowie oraz S¹d, ani¿eli
na innych. To w³aœnie w tych fragmentach bardziej mog¹ wybrzmieæ wypowiedzi
satyryczne, które obarczaj¹c ptaka win¹ za wszelkie niedogodnoœci wiejskiego
¿ycia, bardziej wspó³kreuj¹ atmosferê zabawy, ani¿eli wywo³uj¹ wra¿enie jakie-
goœ czynnika ofiarnego. Poza tym istotne jest w³¹czenie do obrzêdu œcinania kani,
jakie zaprojektowa³ Piepka, takich postaci, jak: Smantk, Purtk, Zmora, Gwi¿d¿e,
¯ëtnô Mac, Stolem, Zwidki, Marchewnik, które maj¹ w zamyœle wspó³tworzyæ
efektowny pochód z pojman¹ i prowadzon¹ do os¹dzenia kani¹. Bardziej prowa-
dzi to do efektu widowiskowoœci, czy nastroju radosnego œwiêtowania, co tym
samym zmarginalizowa³o kontekst religijny czy mityczny35.

32 J. Piepka, Agust Szloga. Szo³obu³ka w 3 aktach, [w:] Pro memoria Jan Piepka..., s. 471-488.
33 Ten¿e, Scynanié kani, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, 1968, nr 2, s. 87-93.
34 Patrz charakterystyka obrzêdu œcinania kani zawarta w opracowaniach: J. Rompski, Œcinanie

kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruñ 1973, s. 16-18; J. Samp, Misterium ptaka ofiarnego,
[w:] tego¿, Droga na sabat, Gdañsk 1981, s. 5-29; J. Treder, Zwyczaj i widowisko Œcinania
kani w etnologii i literaturze, Wejherowo 2012.

35 Ludycznoœæ i widowiskowoœæ zapisu Piepki podkreœla tak¿e K. Maksymowicz, Kaszubska
twórczoœæ sceniczna po roku 1945..., s. 319-320.
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Siêgniêcie zatem do tradycyjnych tekstów kaszubskich nie sprawi³o, aby
Piepka napisa³ jakieœ bardzo ciekawe sztuki czy scenariusze. Nie umia³ lub nie
chcia³, jak uczynili to przed nim Jan Karnowski, czy Jan Rompski oryginalnie
o¿ywiæ kaszubskiego pierwowzoru literackiego. Karnowskiego przystosowanie
na scenê poematu o Czorliñskim Derdowskiego ma zdecydowanie bardziej autor-
skie podejœcie (zmiana metrum i wprowadzenie odmiennych wobec orygina³u
wypowiedzi)36, ani¿eli niemal przepisanie treœci sztuki Heykego przez Piepkê.
Podobnie jest w przypadku interpretowania obrzêdu œcinania kani. Karnowski
zinterpretowa³ go w nowych warunkach kulturowych i zbudowa³ ponadludow¹
opowieœæ o ludzkich ograniczeniach37, natomiast Piepka zaakcentowa³ jedynie
sferê ludyczn¹. Zupe³nie przy tym zmarginalizowa³ aspekt rytualny widowiska,
co potrafi³ uczyniæ Jan Rompski, nasycaj¹c swoj¹ wersjê bardzo atrakcyjnymi
z teatralnego punktu widzenia elementami38. Mo¿na s¹dziæ, ¿e autor Choróbska
w swoim temperamencie i chêci osi¹gniêcia natychmiastowego efektu spo³eczne-
go, potraktowa³ mo¿liwoœæ adaptacji klasyki kaszubskiej jako pracê poœledni¹;
bardziej u¿ytkow¹, ani¿eli artystyczn¹.

Projektowanie teatru

Jan Piepka, przede wszystkim ceni¹c sobie mo¿liwoœci prezentowania swych
utworów na forum publicznych spotkañ, nie zastanawia³ siê zbytnio nad techni-
kami teatralnymi. Nie wchodzi³ w swych sztukach w problematykê dyskusji ideo-
logicznych, skupiaj¹c siê bardziej nad klarownym przes³aniem treœciowym, które
g³ównie mia³o uzdrowiæ, pomóc, zabawiæ lub rozœmieszyæ. Okazywa³ siê w swych
komediach autorem mniej lub bardziej œwiadomie, ale jednak trafnie, stosuj¹cym
komizm w odmianie s³ownej, sytuacyjnej i postaci39. Jego „granie” wieloznacz-
nym lub emocjonalnie nacechowanym s³owem, tworzenie dynamicznych zdarzeñ

36 Tekst adaptacji: J. Karnowski, Czôrliñsczi, [w:] tego¿, Dramaty, oprac. i przyp. M. Cybulski,
wstêp C. Obracht-Prondzyñski, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdañsk 2011, s. 281-312, 449-
-488. Interpretacja w tym¿e wydaniu: D. Kalinowski, Obraz – idea – to¿samoœæ. O dramaturgii
Jana Karnowskiego..., s. 101-106.

37 J. Karnowski, Scynanié kani, [w:] tego¿, Dramaty..., s. 269-280, 435-448. Interpretacja w tym¿e
wydaniu, s. 107-112.

38 Tekst dramatu: J. Rompski, Scinanié Kanië, [w:] J. Treder, Zwyczaj i widowisko Œcinania kani
w etnologii i literaturze..., s. 77-117. Interpretacja: D. Kalinowski, Œcinanié Kanië Jana Romp-
skiego. Dawna i wspó³czesna moc rytua³u, „Acta Cassubiana”, t. XII, 2010, s. 33-47.

39 W odniesieniu do dramaturgii kategorie te omówione zosta³y w tekstach, m.in.: J. Kleiner,
Z zagadnieñ komizmu, [w:] ten¿e, Studia z zakresu teorii literatury, Warszawa 1956; B. Dzie-
midok, O komizmie, Warszawa 1967; J. Ziomek, Komizm – spójnoœæ teorii i teoria spójnoœci,
[w:] Powinowactwa literatury, Warszawa 1980.
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i uk³adów motywacji, wreszcie kontrastowe i naznaczone aksjologi¹ zestawianie
postaci wywo³ywa³o œmiech, refleksjê, czasami gorzki humor. Owe trzy aspekty
komizmu istnia³y w jego sztukach na równym poziomie, stale wspó³tworz¹c lek-
koœæ stylu, potoczystoœæ wypowiedzi i kieruj¹c siê ku optymistycznym rozwi¹-
zaniom.

Sztuki Piepki nie maj¹ w sobie artystycznego naddatku formalnego, s¹ proste
w prowadzeniu intrygi scenicznej i wyraziste w propagowaniu swojskoœci, praco-
witoœci i otwartoœci, a krytyce takich zjawisk negatywnych, jak: zacofanie, leni-
stwo i bezrefleksyjnoœæ. Zgromadzone w utworach postacie nie s¹ odleg³e wiej-
skiej spo³ecznoœci kaszubskiej lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX wieku.
Nawet jeœli znajduj¹ siê w niej ludzie o niskich pobudkach dzia³ania, to ich cha-
rakterystyka nie tyle s³u¿y bardzo surowej ocenie, co raczej satyrycznej karykatu-
rze. Podmiot dramaturgiczny jest bowiem nie moralist¹, a swoistym historionem,
opowiadaczem rozlicznych gadek i humorystycznych anegdot, dla którego szcze-
gólnie wa¿ny jest kontakt ze s³uchaczem-widzem. Który w³aœnie z powodu chêci
zachowania bliskiej relacji porzuci chêci, aby ukazywaæ w sztukach w³asne ambi-
cje œwiatopogl¹dowe czy zasadniczo oceniaæ czyjeœ stanowiska ideowe.

Jan Piepka wiele razy podkreœla³, jak¹ radoœæ przynosi mu prezentowanie
¿ywej kaszubszczyzny podczas spotkañ autorskich40. W tej aktywnoœci by³a
oczywiœcie mo¿liwoœæ zarobkowania, ale warto równie¿ widzieæ w niej czynnik
„g³odu” sceny, chêci komunikowania siê ze swojakami i radosnego dzielenia siê
s³owem. S³owem kaszubskim, którego wed³ug niego nie by³o wówczas w ¿yciu
teatralnym zbyt wiele. Piepka zaœ stale myœla³ o kondycji kaszubskiego teatru,
a zw³aszcza o jego cesze aktualnoœci. W jednej ze swoich wypowiedzi zauwa¿y³:

Krótko mówi¹c: jakie sztuki, taki owoc, takie rezultaty uczestnictwa w kulturze
ludzi z amatorskich zespo³ów teatralnych. Znane sztuki Bernarda Sychty
i innych autorów odnosz¹ siê przewa¿nie do czasu przesz³ego. Czêœæ z nich to
tzw. klasyka kaszubska. A co poza tym? Otó¿ g³ówn¹ przeszkod¹ w pe³niejszym
rozwoju amatorskich zespo³ów teatralnych, w ich szerszym pojawieniu siê, jest
brak repertuaru przede wszystkim wspó³czesnego. Dostarczenie tego podsta-
wowego elementu, czyli po prostu sztuk teatralnych ludziom naszych wiosek,
miasteczek i miast powinna byæ jednym z g³ównych zadañ ZK-P41.

W œwietle takiego przekonania utwory sceniczne Piepki mo¿na dziœ postrze-
gaæ jako próby wype³nienia kaszubskiego niedoboru repertuarowego. Trzy sztuki

40 Najpe³niej ukazuj¹ to Piepki Notatki z podró¿y, [w:] Pro memoria Jan Piepka..., s. 249-353.
Wspominaj¹ te¿ ow¹ cechê przyjaciele kaszubskiego twórcy w swoich relacjach we wspom-
nianym wielokrotnie tomie Pro memoria Jan Piepka.

41 J. Piepka, Teatr jednego i wspólnego aktora, [w:] Spo³ecznoœæ zrzeszona, Gdañsk 1971, s. 40-
-41.
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teatralne to mo¿e nie najliczniejsze, ale jednak ciekawe przyk³ady kaszubskojê-
zycznej dramaturgii powojennej. Ich bezpretensjonalnoœæ i klarownoœæ wyrazu,
do dziœ wspó³gra z propozycjami lirycznymi oraz prozatorskimi kaszubskiego
twórcy – Jana Piepki42.

42 Patrz opinie zawarte w artyku³ach: A. Bukowski, Dwaj prozaicy kaszubscy: Augustyn Necel
i Jan Piepka, [w:] Literatura gdañska i ziemi gdañskiej w latach 1945-1975, red. A. Bukow-
ski, Gdañsk 1979, s. 118-134; R. Karwacki, Staszków Jan czy Jan Piepka, „Pomerania”, 1978,
nr 3, s. 3-7; J. Drze¿d¿on, Trzy pokolenia pisarzy kaszubskich, „Pomerania”, 1969, nr 3-4,
s. 13; J. Drze¿d¿on, Wspó³czesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986, s. 65-74,
114-119; M. Boduszyñska-Borowikowa, Tryptyk kaszubski, „Pomerania”, 1978, nr 1, s. 10
oraz nr 2, s. 12-15; P. Kuncewicz, Leksykon polskich pisarzy wspó³czesnych, Warszawa 1995,
t. II, s. 105-106.

Daniel Kalinowski

The bright side of everyday life.
Plays of Jan Piepka

SUMMARY

The article includes analysis and interpretation of the plays of John Piepki. „Chorób-
sko” is the largest volume of Jan Piepka play. The drama appears in the form of a satirical
social reality of the fifties and especially the realities of life in the Kashubian village.
"Rebaczi trzôsk" is in line with the poetics of socialist realist text outline of two worlds:
the traditional and conservative as well as modern and liberal. „Domôcy wión” is a story
of the surviving family Kashubian societal transformations. Plays of Piepka do not have
a difficult art form, are easy to conduct intrigue stage and expressive in promoting familia-
rity, diligence and openness and criticism of negative phenomena such as backwardness,
laziness and lack of reflection. The collected works of figures are not distant rural commu-
nity Kashubian fifties and sixties of the twentieth century.
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Kazimierz Koz³owski
Szczecin

Kilka uwag o specyfice patriotyzmu lokalnego.
O dwóch mitach za³o¿ycielskich

polskiego Szczecina.
Z perspektywy 2015 r.

Uwagi wstêpne

W dodatku specjalnym do „Gazety Wyborczej” z 25 marca 2015 r. zamiesz-
czono has³o Gdañsk – tu roœnie nowe centrum Europy, a poni¿ej Stolica powinna
byæ w Gdañsku (Lech Wa³êsa o Gdañsku, Tusku i Unii Europejskiej). S¹ te¿ inne,
bardzo pozytywne dla Gdañska, tytu³y, które oczywiœcie ciesz¹ autora tego tek-
stu. Radoœæ zm¹cona jest jednak, gdy zestawia siê je z równie subiektywnym
publicystycznym obrazem Pomorza Zachodniego. Latem i jesieni¹ 2014 r.,
w przededniu Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, na stro-
nie tytu³owej równie¿ opiniotwórczego czasopisma, tzn. tygodnika „Polityka”,
ukaza³y siê tytu³y: Ujœcie Odry – jedyna polska kolonia1 czy te¿ Szczecin – mia-
sto niekochane. 26 kwietnia 2015 r. obchodziliœmy rocznicê zdobycia Szczecina
przez Armiê Czerwon¹. Odnotowano te¿, i¿ 30 kwietnia 1945 r. pierwszy w histo-
rii polski prezydent miasta Piotr Zaremba wywiesi³ na gmachu obecnego Urzêdu
Wojewódzkiego (a wczeœniej siedziby w³adz rejencji) polsk¹ flagê. Prof. Piotr
Zaremba wspó³czeœnie przez jednych oceniany jest jako postaæ wyj¹tkowo zas³u-
¿ona dla miasta, przez innych zaœ jako filar re¿imu w dobie Polski Ludowej.

W niniejszym artykule próbujê pokazaæ przyk³ady sposobu myœlenia o pol-
skich i s³owiañskich losach Szczecina przez niektórych Polaków z lat trzydzie-
stych XX w., przez innych rodaków w 1945 r. (i póŸniej), z uwypukleniem wymo-
wy wspomnianych wy¿ej tytu³ów w tygodniku „Polityka” w 2014 r. wraz z prób¹
spojrzenia na dwa mity za³o¿ycielskie polskiego Szczecina autorstwa przedstawi-
ciela historyków m³odego pokolenia.

1 Z. Szczerek, Ujœcie Odry: jedyna polska kolonia, „Polityka”, 12–19.08.2014, nr 33, s. 82–85.
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Dwa oblicza pionierskiego etosu

Niemal 70 lat temu pierwszy w historii kurator polskiej oœwiaty szczeciñskiej
dr (póŸniejszy profesor) Stanis³aw Helsztyñski pisa³, uzasadniaj¹c decyzjê objêcia
urzêdu na Pomorzu Zachodnim: „W chwili, gdy z Warszawy w marcu i kwietniu
1945 r. wojewódzkie grupy operacyjne ruszy³y na zachód i pó³noc celem objêcia
we w³adanie Ziem Odzyskanych, wybór mój pad³ na pó³nocno-zachodni¹ liniê,
liniê pó³nocnej Odry i Szczecin. W dziejach powstania naszej pañstwowoœci by³
to prawdziwy kamieñ wêgielny, punkt centralny, któremu pierwsi w³adcy polscy
poœwiêcili ogrom wysi³ku i uwagi”2. 18 czerwca 1945 r. na ZjeŸdzie Oœwiatowym
w £odzi, Helsztyñski wzywa³ nauczycieli: „Przyb¹dŸcie do Ziem Odzyskanych.
Dziesiêæ do czternastu tysiêcy nauczycieli bêdzie potrzebnych tutaj po nasyceniu
tych ziem przez osadnictwo. Proces ten odbywa siê w warunkach ciê¿kich, które
porównaæ mo¿na do ciê¿kiego, bolesnego porodu. Potrzeba nam ludzi silnych, bo
cz³owiek s³aby i nerwowy ucieka po tygodniu. PóŸniejsza fala przyjdzie ju¿ na
gotowe. Na razie musi siê znaleŸæ piêciuset sprawiedliwych, którzy utoruj¹ drogê
innym”. Plonem koszaliñsko-szczeciñskiej misji Helsztyñskiego by³a ksi¹¿ka
W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego. To zbiór esejów, reporta¿y doty-
cz¹cych historii Pomorza Zachodniego i poszczególnych miejscowoœci. Z prawd¹
historyczn¹ te dzie³ka literackie nie mia³y za wiele wspólnego, ale wówczas by³y
usprawiedliwione, a nawet mia³y g³êboki sens. Takich przyk³adów, jak twórczoœæ
Helsztyñskiego mo¿na by przytoczyæ setki. Dziœ powinny byæ sprawiedliwie oce-
niane, uwzglêdniaj¹c tak¿e fakt, ¿e do 1970–1972 r. granica na Odrze i Nysie nie
by³a uznawana przez Republikê Federaln¹ Niemiec i Stolicê Apostolsk¹.

Warto dziœ, w 2015 r., uzmys³owiæ sobie, kim by³ Stanis³aw Helsztyñski (w³a-
œciwe nazwisko Skorupka – bliski krewny ks. Ignacego Skorupki). Ten filolog,
znawca twórczoœci Szekspira i Przybyszewskiego, nie mia³ do czasu objêcia urzê-
du szefa oœwiaty zachodniopomorskiej organizacyjnych i mentalnych zwi¹zków
nie tylko z polskimi komunistami, ale i generalnie bior¹c, z polsk¹ lewic¹. By³
patriot¹ walcz¹cym w wojnie polsko-bolszewickiej, ludowcem o narodowej, zwi¹-
zanej z myœl¹ zachodni¹ orientacji, wspiera³ wysi³ek Instytutu Zachodniego z prof.
Zygmuntem Wojciechowskim na czele. Trzeba zaznaczyæ, ¿e Instytut Zachodni
oraz Polski Zwi¹zek Zachodni (prezesem okrêgowym w Szczecinie tego zwi¹zku
by³ wojewoda szczeciñski pp³k Leonard Borkowicz) nadawa³y ton wysi³kom edu-
kacyjnym i propagandowym w³adz powojennej Polski na ziemiach zwanych od-
zyskanymi, w tym i na Pomorzu Zachodnim. W pierwszych polskich latach
w omawianym regionie ludzie nauki, oœwiaty i kultury chêtnie nawi¹zywali do
tekstów twórców o endeckim rodowodzie takich jak Józef Kisielewski, autor

2 Za M. Frankel, Przedmowa do drugiego wydania pracy S. Helsztyñskiego, W piastowskich
grodach Pomorza Zachodniego, Szczecin 1995, s. 5.
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znanej i wówczas bardzo szanowanej i doœæ szeroko upowszechnianej obszernej
pracy Ziemia gromadzi prochy (1932) oraz atlasu ks. prof. Stanis³awa Kozierow-
skiego Atlas nazw geograficznych S³owiañszczyzny Zachodniej (Poznañ 1934)3.
Ks. Kozierowski we wrzeœniu 1945 r. by³ najwa¿niejszym uczestnikiem na szcze-
ciñskim ZjeŸdzie Onomastycznym, a jego ustalenia dotycz¹ce nazw s³owiañskich
by³y wprowadzane w znacznym stopniu przez polsk¹ administracjê.

Józef Kisielewski tak w 1937 r. pisa³ o niemieckim Szczecinie: „Có¿ za zbieg
okolicznoœci, ¿e codzienne ¿ycie niemieckie dane nam by³o w sposób tak dok³ad-
ny ogl¹daæ w³aœnie w Szczecinie, w Szczecinie, który tak silnie ³¹czy siê ze wspo-
mnieniami innego typu. Wielkimi wspomnieniami historycznymi. (…) Wiêksze
miasta germanizowa³y siê szybko. Tak by³o dawniej, tak jest teraz”. I dalej Kisie-
lewski, po omówieniu, ¿e w Stettinie, jego zdaniem, co trzeci szyld reprezentuje
nazwisko polskie, wspomina, ¿e spotkani po drodze „Polacy mówili mu zobaczy-
cie, ca³e Pomorze Niemieckie jest podmyte ¿ywio³em polskim (…). Nie wierzyli-
œmy, poniewa¿ informacja pochodzi³a od swoich, a wiêc mo¿e ludzi stronniczych.
Ale w Szczecinie spotkaliœmy Niemca, który to potwierdzi³. Stary, emerytowany
nauczyciel nadreñski. Na staroœæ przyjecha³ do syna mieszkaj¹cego w Szczecinie;
powiedzia³ nam tak: ¿ywio³ niemiecki nie jest tu czysty i silny. Gdyby jakiœ inny
naród okupowa³ to miasto w przeci¹gu dziesiêciu lat móg³by zupe³nie zmieniæ
jego oblicze...”4.

Ten, zaprezentowany w dobie panowania nazizmu w Niemczech, tekst sko-
mentowa³ w 1990 r. w kolejnym wydaniu ksi¹¿ki Kisielewskiego prof. Gerard
Labuda, który obok laudacji na czeœæ autora stwierdzi³, i¿ trudno j¹ traktowaæ
jako pracê obiektywn¹, gdy¿ „W razie zauwa¿onej sprzecznoœci Kisielewski
z bardziej suwerenn¹ pewnoœci¹ ni¿ na to pozwala³a podstawa wnioskowania,
wydobywa³ co mu by³o potrzebne, albo – co mu lepiej pasowa³o do obrazu
z perspektywy teraŸniejszoœci. Tymczasem historyk zawodowiec zwyk³ rozpatry-
waæ ka¿dy fakt historyczny i ka¿de wydarzenie z punktu widzenia ich stawania
siê, w zwi¹zku z czym stale sprawdza swoje rekomendacje, odnosz¹c siê do Ÿróde³”.
Inaczej rzecz siê ma z historykami amatorami lub literatami. „W ten sposób pisarz
nierzadko staje siê twórc¹ historii, której w ogóle nie by³o w rzeczywistoœci”5.
S³owa te okaza³y siê prorocze, uwzglêdniaj¹c tak¿e wspó³czesne doœwiadczenia.

3 Abp Kazimierz Majdañski we wstêpie do szczeciñskiego wydania wspomnianego atlasu na-
pisa³: „Trzeba mówiæ z czci¹ o prochach ludzi, tak¿e o prochach nie-S³owian na s³owiañskiej
ziemi. Ale w zasadniczym przekroju s³owiañskich ziem zachodnich znajduje siê wiara o wiel-
kim parciu naszych s¹siadów zachodnich na wschód. Ostatnio sta³o siê tak, i¿ przyszli tutaj
S³owianie z daleka: przyszli, by pomóc odzyskaæ. A zarazem przyszli z tego odleg³ego s³owiañ-
skiego wschodu, który zosta³ czasu ostatniej wojny zagro¿ony przez tê sam¹ ekspansjê i te
same odwieczne zmagania”, Szczecin 1990.

4 J. Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy, Poznañ 1990.
5 G. Labuda, Pos³owie do drugiego wydania pracy J. Kisielewskiego, Ziemia gromadzi prochy,

Poznañ 1990, s. XXXV.
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Gerard Labuda, doktor honoris causa tak¿e Uniwersytetu Szczeciñskiego
i honorowy obywatel Szczecina, ju¿ po przemianach politycznych 1989 r., tu
w Szczecinie przedstawi³ genezê naszej granicy zachodniej, pisz¹c, ¿e „nie jest
tworem dnia wczorajszego lub z przedwczoraj. W stosunkach polsko-niemiec-
kich i polsko-niemieckim s¹siedztwie by³a ona obecna od pocz¹tku zetkniêcia siê
obu pañstw ju¿ w X wieku, a poniewa¿ strumieñ przeobra¿eñ politycznych bezu-
stannie zalewa³ j¹ »wod¹ zapomnienia«, to w polskiej œwiadomoœci spo³ecznej
tkwi³a ona nadal jako granica etniczna, kulturalna i historyczna. Dziwnym zbie-
giem wydarzeñ ze stanu uœpienia do ¿ycia wezwa³ j¹ znowu pakt Hitlera–Stalina
z dnia 23 sierpnia 1939 roku, który pomyœlany jako akt rozbioru pañstwa polskie-
go obróci³ siê swoim ostrzem przeciwko jego autorom, wywo³a³ wybuch wojny
œwiatowej, w toku której równie¿ dosz³o do wojny na œmieræ i ¿ycie miêdzy hitle-
rowskimi Niemcami i stalinowskim zwi¹zkiem sowieckim”6.

Maj¹c œwiadomoœæ wagi powy¿ej refleksji prof. Labudy, warto skonfronto-
waæ trzy propagandowe wypowiedzi: cytowanego wy¿ej Józefa Kisielewskiego
z 1937 r., Stanis³awa Helsztyñskiego z 1945 r. ze wspó³czesnym tekstem Ziemo-
wita Szczerka z jesieni 2014 r. – Ujœcie Odry – jedyna polska kolonia. Oczywiœcie
mam œwiadomoœæ, i¿ pisz¹c o polskiej kolonii u ujœcia Odry, autor móg³ mieæ na
myœli powtórn¹ kolonizacjê Pomorza Zachodniego po 1945 r., nawi¹zuj¹c do tej,
któr¹ w XII–XIV w. realizowali niemieccy duchowni, kupcy i rzemieœlnicy. Jestem
przekonany, i¿ istniej¹ zasadnicze ró¿nice w procesie germanizacji omawianego
regionu w œredniowieczu a polonizacji (uwzglêdniaj¹cej nurt ci¹g³oœci s³owiañ-
skiej) po drugiej wojnie œwiatowej. Opinia publiczna w Szczecinie nie wykaza³a
wprawdzie wiêkszego zainteresowania tekstem red. Szczerka, lecz czêœæ czytel-
ników artyku³ ten odebra³a jako sugestiê, ¿e region jest przys³owiowym pi¹tym
ko³em u wozu III Rzeczypospolitej. A tak byæ nie powinno.

Cytowany publicysta na ³amach „Polityki” bardzo subiektywnie i specyficz-
nie ocenia region zachodniopomorski z perspektywy blisko siedemdziesiêciu lat
polskiej tu obecnoœci. Prezentuje obraz bardzo ponury. Oczywiœcie literat mo¿e
i tak pisaæ (historyk amator te¿). Konfrontuj¹c jednak wypowiedŸ propagandow¹
Józefa Kisielewskiego z okresu, gdy Szczecin by³ nie tylko w granicach Niemiec,
ale by³ tak¿e miastem niemieckim, z wypowiedzi¹ wspó³czesnego publicysty
„Nowej Europy Wschodniej”, trudno mi jako cz³owiekowi, który od pó³ wieku
mieszka i pracuje na Pomorzu Zachodnim, a urodzi³ siê na WileñszczyŸnie, wy-
chowa³ zaœ w Wielkopolsce, który prowadzi od ponad 40 lat badania nad procesa-
mi spo³ecznymi tu zachodz¹cymi, przyj¹æ bez zdumienia nastêpuj¹c¹ konstatacjê
o tysi¹cletniej historii Pomorza Zachodniego: „jacyœ s³owiañscy Pomorzanie, któ-
rzy zreszt¹ raz sprzymierzali siê z Piastami, a raz z niemieckimi margrabiami,

6 G. Labuda, Dzieje granicy polsko-niemieckiej jako zagadnienie badawcze, [w:] Problemy
granic i obszaru odrodzonego pañstwa polskiego (1918–1990), red. A. Czubiñski, Poznañ
1992, s. 45–46.
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jakieœ Tryg³awy i Arkony, jakieœ chwilowe podboje Krzywoustego, wszystko to
istnia³o zanim jeszcze mowa by³a o jakiejkolwiek konkretniejszej wersji polsko-
œci. A póŸniej przyszli Niemcy i na prawie tysi¹c lat wstawili Pomorze Zachodnie
w swoj¹ historiê. A póŸniej przyszli Rosjanie i ot tak, Pomorze dali Polakom.
(…). No ale zosta³ Szczecin, bo polska Odra bez Szczecina by³aby jak w¹¿ bez
g³owy. I chodzi³em teraz po tym Szczecinie i patrzy³em, jak na niemieckich uli-
cach osadza³a siê polskoœæ”. Zdaniem Z. Szczerka mocno tu by³a polskoœæ rozbu-
chana, wrêcz histeryczna. I tu wymienia nazwy ulic szczeciñskich: Jagielloñska,
Wielkopolska, Œl¹ska, Podhalañska, Wa³y Chrobrego, pisz¹c dalej, ¿e „od wojny
minê³o prawie siedemdziesi¹t lat, a Szczecin nadal jest dla Polski tak¹ koñczyn¹,
która byæ mo¿e i siê przyjê³a, ale o której rzadko siê myœli. Dopiêty by³ zreszt¹ do
Polski w ostatniej chwili, do ostatniej chwili niepewny”.

Dodam od siebie, ¿e taki sposób myœlenia ma i w Szczecinie wielu zwolenni-
ków. Czêœæ naszej inteligencji robi wra¿enie, ¿e wstydzi siê mówiæ o s³owiañ-
skich losach tej ziemi do XIII w. (i póŸniej), gloryfikuj¹c osi¹gniêcia gospodarki,
kultury, architektury czy urbanistyki niemieckiej, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem rozwoju regionu od po³owy XIX w. Wiele uwagi poœwiêca siê pruskiemu
militaryzmowi (pohitlerowskie relikty tak¿e ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem).
Dorobek polskich powojennych pokoleñ jest w znacznym stopniu lekcewa¿ony7.
Modna jest krytyka dorobku intelektualnego regionalistów z okresu Polski Ludo-
wej. Ma ona charakter zró¿nicowany, od nadal jeszcze wystêpuj¹cych sporadycz-
nie pochwa³, poprzez zrozumienie, do negacji i potêpienia, a nawet szyderstwa.
Specyficznie oceniane s¹ w ostatnich latach uwarunkowania, w jakich zwyciê-
skie mocarstwa w 1945 r. wyrazi³y zgodê na wykorzenienie wielowiekowej nie-
mieckiej tradycji i budowania tu polskich struktur. Doœæ czêsto pojawiaj¹ siê tek-
sty podwa¿aj¹ce klarownoœæ przejêcia przez Polskê lewobrze¿nego Szczecina.
Tym zjawiskom towarzyszy w doœæ szerokich krêgach spo³eczeñstwa i elit anty-
rosyjskoœæ (a nie tylko antyradzieckoœæ). Czasami ta aktywnoœæ ma charakter g³êb-
szy, przemyœlany, czêsto prymitywny i tandetny. Podam przyk³ad. W Szczecinie
przygotowuje siê klimat i mechanizmy do rozebrania pomnika poœwiêconego pa-
miêci poleg³ych w 1945 r. na Pomorzu ¿o³nierzy radzieckich, a jednoczeœnie doœæ
liczna grupa ludzi polityki, kultury i biznesu chce odbudowaæ pomnik Sediny,
który w 1898 r. by³ uroczyœcie ods³oniêty przez cesarza Wilhelma II. Pomnik ten
w dobie ostatniej wojny zosta³ czêœciowo rozebrany i ogo³ocony przez w³adze
niemieckie z metali przydatnych dla przemys³u zbrojeniowego. Wydaje siê, ¿e los
sam uformowa³ obecny kszta³t pomnika, który w chwili jego ods³oniêcia by³ sym-
bolem niemieckiej potêgi, a póŸniej œwiadectwem skutków nazizmu stanowi¹-

7 Szeroko na temat potrzeby recenzowania przez profesjonalistów tekstów nazywanych „histo-
ri¹” poszczególnych miejscowoœci w regionie piszê w tekœcie O potrzebie recenzowania mono-
grafii regionalnych. Refleksja na przyk³adzie trylogii Jaros³awa Leszcze³owskiego o losach
Z³ocieñca, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, R. XXVIII (LVII), z. 2, Szczecin 2013, s. 123–132.
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cych genezê utraty ziem na wschodzie Niemiec. Pragnê wyraziæ satysfakcjê, ¿e
wspó³czeœnie przywo³uje siê w Szczecinie pamiêæ o twórczych Niemcach, z któ-
rych dorobku cywilizacyjnego korzystamy lub cenimy ich osi¹gniêcia intelektu-
alne i postawê moraln¹ (przyk³adowo pastor Dietrich Bonhoeffer czy ksi¹dz Carl
Lampert). W tym samym okresie coraz bardziej daje o sobie znaæ tendencja do
programowego lekcewa¿enia dorobku spo³ecznego w 45-leciu Polski Ludowej,
tak¿e w obszarze nauki, oœwiaty, kultury i niektórych osi¹gniêæ gospodarczych
uzyskanych w trudnych uwarunkowaniach, gdy do Szczecina, Œwinoujœcia czy
innych oœrodków regionu wêdrowali z Polski centralnej m³odzi ludzie „za lep-
szym chlebem”, g³ównie w rozwijaj¹cym siê przemyœle, gospodarce morskiej. To
oczywiœcie temat sam w sobie, dotyczy bowiem potencja³u przemys³owego i de-
mograficznego regionu w XXI w.

Jak wspomina³em, latem 2014 r. specjalny numer „Polityki” poœwiêcony
w znacznej czêœci naszemu regionowi, nosi³ tytu³ Szczecin – miasto niekochane8.
Zaznaczam, ¿e zarówno egzemplarz z has³em Ujœcie Odry – jedyna polska kolo-
nia, jak i Szczecin – miasto niekochane nie spowodowa³y w krêgu naszej inteli-
gencji wiêkszego poruszenia. Poza w¹t³ym zainteresowaniem panuje na ten temat
cisza. G³ównie chodzi o nienadawanie rozg³osu kontrowersyjnym tezom. To sta-
nowisko s³uszne tylko czêœciowo. Warto bowiem wyci¹gn¹æ wnioski z funkcjo-
nuj¹cych ocen i s¹dów o polskich losach regionu po drugiej wojnie œwiatowej
w 70. rocznicê przejêcia Pomorza Zachodniego przez Polskê.

Mo¿na odnotowaæ, ¿e od wielu lat nasila siê moda, specyficzna formu³a po-
prawnoœci polityczno-towarzyskiej, do wyszydzania has³a, które szczególnie do
1972 r. doœæ powszechnie wystêpowa³o w propagandzie Polski Ludowej: „Byliœmy
– jesteœmy – bêdziemy”, co zas³uguje na spokojn¹ analizê w kontekœcie braku
uznania do 1972 r. polskiej granicy zachodniej przez Republikê Federaln¹ Nie-
miec i Stolicê Apostolsk¹. Trzeba te¿ zauwa¿yæ wyraŸn¹, nieco z³oœliw¹, dez-
aprobatê dotycz¹c¹ wywo¿enia w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych ze Szcze-
cina i innych miast ziem zachodnich cegie³ na odbudowê Warszawy (jakby ta
Warszawa by³a symbolem czegoœ zdro¿nego). Mo¿na by tu zebraæ setki przyk³a-
dów, m.in. eksponowanych w œrodkach masowego przekazu.

Wszystko wskazuje, i¿ nie bêdzie szeroko zakrojonych w pañstwowej i re-
gionalnej przestrzeni obchodów 70-lecia przejêcia przez Polskê ziem nad Odr¹
i Ba³tykiem. Myœlê jednak, i¿ warto przywo³aæ najnowsze ustalenia dwóch na-
ukowców, dotycz¹cych s³owiañskich i polskich akcentów w historii Pomorza Za-
chodniego, uwarunkowañ politycznych, moralnych i mentalnych przejêcia tego
regionu przez Polskê, mechanizmów uznania polskiej granicy zachodniej przez
pañstwa niemieckie i Stolicê Apostolsk¹ oraz znaczenie donios³ych przemian
demokratycznych i gospodarczych, jakie zachodz¹ w dobie III RP.

8 I. Iwasiów, Niekochani, „Polityka”, 23–29.07.2014, nr 30, wydanie specjalne Szczecin miasto
niekochane, s. 47–50.
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Ustalenia naukowców dotycz¹ce obecnoœci S³owian na Pomorzu
Zachodnim i klarownoœci przyznania Polsce Szczecina w 1945 r.

Przejdê do zaprezentowania ustaleñ jakby „z ostatniej chwili” naukowców,
dotycz¹ce kontrowersyjnych problemów doby wspó³czesnej. Oto konkluzja
z obszernego referatu prof. Zygmunta Szultki, wyg³oszonego 19 marca 2015 r.
w Ksi¹¿nicy Pomorskiej9 odnosz¹ca siê do ludnoœci s³owiañskiej: „Zgodnie z ak-
tualnym stanem badañ mo¿na przyj¹æ, ¿e na pocz¹tku XII w. pañstwo Gryfitów
by³o ca³kowicie s³owiañskie, tzn. jego mieszkañcami byli wy³¹cznie S³owianie
¿yj¹cy najpewniej w koherencji z mikroskopijnej wielkoœci odsetkiem ludnoœci
nordyckiej pochodzenia skandynawskiego. Historycy, archeolodzy i jêzykoznaw-
cy polscy i ca³ej œrodkowej Europy zgodni s¹ jedynie co do tego, ¿e pierwsi S³o-
wianie na Pomorzu Zachodnim pojawili siê najprawdopodobniej w drugiej po³o-
wie VI stulecia i w ci¹gu nastêpnych wieków (VII–VIII) rozprzestrzenili siê po
ca³ym jego terytorium. Jednak bli¿szy okres ich przybycia, stan Pomorza Zachod-
niego w okresie ich nap³ywu, dynamika i szlak wêdrówek plemion s³owiañskich,
jakie przebyli z dotychczasowego miejsca osiedlenia, ich struktury i szeroko po-
jêta kultura, budz¹ ostre kontrowersje, g³ównie od lat osiemdziesi¹tych minione-
go stulecia oraz pozostaj¹ w sferze hipotez”. Cytowany badacz prezentuje drama-
tyczne czêsto losy Kaszubów pomorskich, którzy w bardzo trudnych warunkach
(szczególnie po zwyciêstwie w 1534 r. reformacji w Ksiêstwie Pomorskim) prze-
trwali do czasów wspó³czesnych. W latach trzydziestych XX w. by³o ich w pro-
wincji ok. 6 tys. W odniesieniu do pañstwowej obecnoœci Polski na Pomorzu Za-
chodnim – a by³a ona podobnie jak na ziemi lubuskiej obecna g³ównie od X do
XII w. – prof. Szultka pisze m.in.: „Ksi¹¿ê pañstwa polskiego, Mieszko I (960–
–992) w latach 967–972 podbi³ Pomorze kaszubskie miêdzy doln¹ Odr¹ a doln¹
Wis³¹, a nastêpnie w 991 r. podda³ swój kraj, którego zachodni¹ granicê stanowi³a
Odra a pó³nocn¹ Morze Ba³tyckie, pod protekcjê Stolicy Apostolskiej. Wiele wska-
zuje na to, ¿e poza jego granicami znajdowa³y siê wyspa i miasto Wolin. Szczu-
p³oœæ Ÿróde³ sprawia, ¿e nie jesteœmy w stanie dok³adnie zarysowaæ stosunków
wewnêtrznych na Pomorzu. Pewnym jest, ¿e przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ jego miesz-
kañców stanowili pogañscy Kaszubi, obok których, w strefie nadmorskiej zamiesz-
kiwali nieliczni Skandynawowie. Z zachodu graniczyli oni z plemionami wielec-
kimi (lucickimi), z po³udnia – Polanami i Kujawianami, zaœ ze wschodu z Kocie-
wiakami i Prusami”.

9 Poszerzony tekst prof. Z. Szultki uka¿e siê w bie¿¹cym roku w pracy zbiorowej dotycz¹cej
ludnoœci rodzimej na Pomorzu Zachodni w skali 1000-lecia. W tym tekœcie nie zamieszczono
przypisów, które bêd¹ do wgl¹du w ww. wymienionej publikacji.
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Dalej cytowany profesor, odnosz¹c siê do relacji pañstwa polskiego z obsza-
rem Pomorza Zachodniego, konstatuje: „Wiek X–XI, w du¿ej mierze pod wp³y-
wem oddzia³ywania pañstwa Piastów, by³ okresem o¿ywienia, a nastêpnie pro-
gresywnego rozwoju rolnictwa, rzemios³a i handlu, zw³aszcza ze Skandynawi¹,
pozostaj¹cymi w sprzê¿eniu zwrotnym z wzrostem zaludnienia (sieci osadniczej)
i zacz¹tkami kszta³towania siê miast. Najwiêkszymi z nich by³y Szczecin i Ko³o-
brzeg, który z racji centralnego po³o¿enia i funkcji pañstwowotwórczych w 1000
r. zosta³ stolic¹ biskupstwa, obejmuj¹cego sw¹ jurysdykcj¹ ca³e Pomorze. Wojny
niemiecko-polskie, trwaj¹ce z przerwami w latach 1003–1018 oraz byæ mo¿e na-
zbyt gorliwa dzia³alnoœæ chrystianizacyjna pierwszego biskupa ko³obrzeskiego
Reinberna, spowodowa³y, ¿e biskupstwo przetrwa³o zaledwie do oko³o 1006 r.
Jego upadek pozostawa³ prawdopodobnie w zwi¹zku z utrat¹ zwierzchnictwa nad
Pomorzem przez Piastów, którego nie zdo³a³ odzyskaæ Boles³aw Chrobry oraz
Mieszko II (1025–1034)”. Dalej Z. Szultka, po omówieniu spraw ustrojowych
Pomorza wzorowanych na doœwiadczeniach Piastów, pisze: „Rz¹dy ksi¹¿¹t W³a-
dys³awa Hermana (1079–1102) i Zbigniewa (1102–1107) by³y kontynuacj¹ pol-
sko-pomorskich niepokojów graniczno-politycznych. Dopiero Boles³aw Krzywo-
usty (1102–1138) w 1109 r. zapocz¹tkowa³ drugi „piastowski podbój Pomorza”,
zajmuj¹c w 1121 r. ca³e Pomorze kaszubskie po Szczecin, zaœ w 1123 r. równie¿
Pomorze lewoodrzañskie (lucickie). W³adzê nad obu czêœciami Pomorza zacho-
wa³ jednak ich dotychczasowy ksi¹¿ê Warcis³aw I (1119–1135/36), który da³ po-
cz¹tek dynastii Gryfitów, panuj¹cej do 1637 r. Ksi¹¿ê ten uzna³ zwierzchnictwo
Boles³awa Krzywoustego, któremu p³aci³ trybut i dostarcza³ posi³ki na wyprawy
wojenne. Ksi¹¿ê polski z tytu³u zwierzchnictwa nad lucick¹ czêœci¹ Pomorza p³a-
ci³ trybut cesarzowi. Stworzy³o to szczególn¹ sytuacjê prawn¹, maj¹c¹ powa¿ne
konsekwencje dla przysz³oœci Pomorza Zachodniego, które zachowa³o autono-
miê w stosunku do Polski. Ksi¹¿ê Warcis³aw I zaprowadzi³ jednak w swym pañ-
stwie polski system ustrojowo-prawny, wojskowy, podatkowy i s¹dowy, którego
istot¹ by³o zast¹pienie systemu grodowego systemem kasztelañskim. Tym g³êbo-
kim przemianom wewnêtrznym towarzyszy³o ukszta³towanie siê kaszubsko-lu-
cickiego mo¿now³adztwa (elity politycznej)”.

Zygmunt Szultka, omawiaj¹c proces integracji ksiêstwa kaszubsko-lucickiego
z pañstwem polskim, zwraca uwagê na znaczenie chrystianizacji tej ziemi, która
dokona³a siê zgodnie z polityk¹ ksiêcia Boles³awa Krzywoustego (na ten temat
jest bardzo obszerna literatura)10. Warto jednak przytoczyæ ustalenia Z. Szultki

10 Pomorze Zachodnie w ¿ywotach Ottona, t³um. J. Wikarjak, przedmowa G. Labuda, Warszawa
1979; K. Malczyñski, Boles³aw Krzywousty, wyd. 2, Wroc³aw 1975, s. 125 n.; K. Liman,
Studia historyczno-literackie nad ¿ywotami œw. Ottona z Bambergu, Poznañ 1966, s. 214;
J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs, Polens
und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert, Köln-Wien 1979, s. 211 n.; G. Labuda, Pocz¹-
tki diecezjalnej organizacji koœcielnej na Pomorzu i Kujawach w XI i XII wieku, „Zapiski
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dotycz¹ce ustawania zale¿noœci pañstwowej Pomorza Zachodniego od Polski:
„Chocia¿ w ostatniej æwierci XII w. dosz³o do zbli¿enia ks. pomorskiego Bogu-
s³awa I (1155–1187) z pryncepsem i ks. wielkopolskim Mieszkiem Starym (1173–
–1177, 1191, 1195, 1199–1202), nie zdo³a³o ono jednak ochroniæ ks. Bogus³awa I
przed zwierzchnoœci¹ lenn¹ cesarza Fryderyka I Barbarossy (1181) (1152–1190).
Odt¹d ksi¹¿ê ten tytu³owa³ siê „ksiêciem Pomorzan i Luciców””.

Mo¿na skonstatowaæ, ¿e na Pomorzu Zachodnim S³owianie obecni byli
w zwartej grupie do XIII w., a potem œladowo do czasów wspó³czesnych, natomiast
pañstwowoœæ polska w w¹t³ym wprawdzie wymiarze, równie¿ do ok. 1181 r. by³a
wyraziœcie obecna. Tak wiêc has³o „Byliœmy” nie jest bezpodstawne, chocia¿ oczy-
wiœcie propagandowo z politycznych powodów dynamicznie upowszechniane,
g³ównie do 1970–1972 r. Zwracam uwagê na zasadnicz¹ ró¿nicê w sensie meryto-
rycznym w narracji prof. Szultki i publicystycznej lekcewa¿¹cej s³owiañskie
i polskie losy czêœci historii pomorskiej autorstwa Z. Szczerka. Dodam, i¿ prof.
Szultka bardzo sugestywnie przedstawi³ znaczenie zwyciêstwa reformacji na
Pomorzu Zachodnim dla os³abienia jêzyka kaszubskiego i to¿samoœci ludnoœci
rodzimej, która jednak przetrwa³a na pewnych obszarach omawianego regionu do
1945 r. Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ do 1945 r. jako S³owianie „byliœmy na Pomo-
rzu”. Prawd¹ jest te¿, ¿e jako Polacy-S³owianie jesteœmy i dziœ (nawet w 99 proc.).
Mo¿na te¿ za³o¿yæ, i¿ bêdziemy tu w przysz³oœci. Nie wiadomo tylko, czy na
pewno w Szczecinie czy te¿ w Stse’tsinie11 (udziwnienie wiêc przez w³adze mia-
sta nazwy stolicy Pomorza Zachodniego mo¿na bowiem ró¿nie interpretowaæ).

Przejdê teraz do problemu tzw. nieklarownoœci – w sensie dyplomatycznym
– przyznania Polsce lewobrze¿nego Szczecina.

Historyczne”, 33: 1968, 4, s. 550 n.; ten¿e, Zamierzenia organizacji diecezjalnej na Pomorzu
w roku 1123 (przed misj¹ chrystianizacyjn¹) biskupa Ottona z Bambergu, [w:] Instantia est
mater doctrinae. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi W³adys³awowi Filipowiakowi,
Szczecin 2001, s. 327 n.; K. Œlaski, Tworzenie siê wspólnoty ustrojowej Pomorza Zachodniego
z Polsk¹, [w:] Historia Pomorza..., t. I/2, s. 75-76; K.R. Prokop, Biskupi zachodniopomorscy
(X–XX w.), Koszalin 2003, s. 27 n.; E. Rymar, Biskupi – mnisi – reformatorzy. Studia z dziejów
diecezji kamieñskiej, Szczecin 2002, s. 12-13; W. Dziewulski, Biskup pomorski Wojciech,
„Zapiski Historyczne”, 23: 1957, 4, s. 7 n.

11 O symbolu wizji „Szczecin Floating Garden 2050” tak w³adze miasta pisz¹ na http://www.szcze-
cin.eu/marka/strategia_marki: Dla Szczecina jêzyk polski jest i pozostaje najwa¿niejszym jê-
zykiem. Symbol wizji Szczecina, ma opowiedzieæ o aspiracjach i pomyœle na miasto nie tylko
Polakom, ale te¿ ca³emu œwiatu. Dlatego ma tak¹ formê. Nazwa Szczecina jest niewymawial-
na przez cudzoziemców. Inne miasta nie maj¹ tego problemu. Ale czy to problem? Paradok-
salnie jest to potencja³ miasta, jego cecha, któr¹ miasto chce wykorzystaæ promocyjnie. Znak
projektu Szczecin P³ywaj¹ce Ogrody 2050 jest zainspirowany zapisem nazwy miasta w miê-
dzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA). Zwraca to uwagê na Szczecin, który jest otwarty,
wielokulturowy i chce komunikowaæ siê z przedstawicielami wielu narodów. Ambicj¹ Szcze-
cina jest postrzeganie go jako transgranicznego miasta basenu Morza Ba³tyckiego. St¹d decyzja
o u¿yciu jêzyka angielskiego i wykorzystaniu zapisu IPA jako elementu graficznego (dostêp
3.06.2015).
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Wicedyrektor Instytutu Zachodniego, prof. Krzysztof Malinowski w artykule
70 lat polskiej granicy na Odrze i Nysie12, gdzie omawia genezê oraz szczegó³owe
ustalenia z lat 1945, 1950, 1970, 1972, 1990 w odniesieniu do Pomorza Zachod-
niego, zwraca uwagê, ¿e „w dokumencie koñcowym z konferencji [poczdamskiej]
w rozdziale IX opisano przebieg tej linii [granicznej], nie wspominaj¹c w ogóle
miasta Szczecina, który w momencie kiedy odbywa³a siê konferencja, by³ ju¿ pod
w³adz¹ polskiej administracji. Jednak w protoko³ach rokowañ znajduj¹ siê liczne
wskazówki, ¿e kierownicy delegacji amerykañskiej, brytyjskiej i sowieckiej za-
mierzali wy³¹czyæ Szczecin z sowieckiej strefy okupacyjnej i podporz¹dkowaæ
go pod polsk¹ administracjê. Odpowiada³o to stosownemu porozumieniu osi¹-
gniêtemu ju¿ w Ja³cie. Brak wzmianki o Szczecinie w protokole koñcowym
z Poczdamu wynika³ z niedopatrzenia amerykañskich autorów projektu tekstu tego
dokumentu, którzy nie wymienili Szczecina przy opisie linii w jeszcze wczeœniej-
szej wersji swojej propozycji, lub tez uznano przejœcie Szczecina pod polsk¹ ad-
ministracjê za fakt oczywisty. Wskaza³ na to przebieg rozmów prezydenta USA
Harrego Trumana, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Bevina i Stali-
na w dniu 31 lipca 1945 r., którzy poruszaj¹c kwestiê Szczecina, potwierdzili jego
przynale¿noœæ do terytorium pod polsk¹ administracj¹”. Tego typu ustalenia ba-
dawcze nie s¹ wspó³czeœnie (oczywiœcie poza w¹skim krêgiem specjalistów) upo-
wszechnione. Podobnie jak proces uznawania polskiej granicy na Odrze i Nysie
do 1990 r. Powstaj¹ w tym zakresie nowe mity.

Dwa mity za³o¿ycielskie polskiego Szczecina

Przechodz¹c do tego zagadnienia, chcia³bym te¿ przywo³aæ ustalenia utalen-
towanego historyka, dr. Eryka Krasuckiego z Uniwersytetu Szczeciñskiego na
temat dwóch mitów za³o¿ycielskich polskiego Pomorza Zachodniego. Oceniaj¹c
¿ycie i aktywnoœæ Piotra Zaremby, Krasucki konstatuje: „To w gruncie rzeczy
starcie dwóch mitów, których stra¿nicy roszcz¹ sobie pretensje do tego, aby to
w³aœnie ten, któremu s³u¿¹ sta³ siê tym jedynym i jedynie s³usznym mitem za³o¿y-
cielskim miasta. Pierwszym z nich jest mit pionierski, drugi to mit zbuntowanego
miasta. Z oboma, oczywiœcie w ró¿nym stopniu, wi¹¿e siê biografia Zaremby. Jest
to wiêc w istocie spór o nie o przesz³oœæ, ale o dziœ i jutro, o to, w jaki sposób
szczecinianie bêd¹ opowiadaæ o swoich pocz¹tkach i gdzie szukaæ bêd¹ swego
zakorzenienia”.

Zdaniem E. Krasuckiego, Zaremba jest dla tego sporu pretekstem: „za dzi-
siejszymi mniemaniami krytyków Zaremby nie stoi nic. Nic te¿ one nie kosztuj¹.

12 Artyku³ prof. K. Malinowskiego bêdzie zamieszczony w pracy zbiorowej pod red. Kazimierza
Koz³owskiego Pomorze Zachodnie z Polsk¹, która uka¿e siê w 2015 r.
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Odbieram je natomiast jako usiln¹ próbê zniszczenia b¹dŸ pomniejszenia wspo-
mnianego na wstêpie pionierskiego mitu, z którym kojarzony jest prezydent, ale
te¿ uniewa¿nienia tego wszystkiego, co ów mit wspiera³o. Miejsce dawnej opo-
wieœci ma zast¹piæ opowieœæ o zbuntowanym mieœcie – antykomunistycznej re-
wolcie trwaj¹cej w³aœciwie od momentu zakoñczenia wojny. W³¹czono w ni¹
bowiem zarówno manifestacjê Trzymamy Stra¿ nad Odr¹ z 1946 roku, drama-
tyczny Grudzieñ ’70, jak te¿ solidarnoœciow¹ epopejê lat 80. W tej wizji spo³e-
czeñstwo Szczecina zosta³o oddzielone od rz¹dz¹cych. To narracja zerojedynko-
wa – my i oni, dobrzy i Ÿli. Jednym ze z³ych jest w³aœnie Zaremba, bo w ka¿dym
ze wspomnianych momentów sta³ po niew³aœciwej stronie”.

Krasucki przypomnia³, ¿e Zaremba po dramatycznych wydarzeniach z grud-
nia 1970 r. wypowiada³ siê na ³amach prasy na ten temat. „W jego przekonaniu to
nie robotnicy, ale chuligani dopuœcili siê niegodnych czynów, a Szczecin zosta³
opanowany nie przez rewoltê robotnicz¹, ale sta³ siê siedliskiem anarchii, prowa-
dz¹cej do zniszczenia. Tu mo¿na by postawiæ kropkê i tak siê ostatnio nierzadko
czyni. Zwolennikom nowego mitu wystarczy, ¿e by³y prezydent mówi³ g³osem
ówczesnej propagandy. Obowi¹zkiem historyka jest jednak pójœæ dalej i zapytaæ
o motywacje. W s³owach Zaremby bez trudu znaleŸæ mo¿na œwiadomoœæ koñca
pewnej epoki w dziejach miasta. Ów koniec, a raczej jego ówczesny kszta³t, by³
dla niego nie do przyjêcia. Zosta³ wiêc zdeprecjonowany. Zarembie nie chodzi³o,
rzecz oczywista, o zniszczenie jednego czy drugiego budynku ulokowanego
w konkretnej przestrzeni miejskiej, ale o zniszczenie budowli symbolicznej, z³o-
¿onej z polskoœci, marzeñ i trudnego do opisania wysi³ku, który towarzyszy³ pierw-
szym pionierskim latom. Tak zinterpretowane s³owa nie zamazuj¹ b³êdu, jakim
by³a wypowiedŸ Zaremby, tym wiêkszego, ¿e w tle pojawia siê œmieræ kilkunastu
osób. Pozwalaj¹ je jednak zrozumieæ, a o to przecie¿ chodzi”.

Dalej E. Krasucki, wykazuj¹c imponuj¹c¹ erudycjê i intuicjê, konstatuje, ¿e
s³owa wypowiedziane przez prof. Zarembê w grudniu 1970 r. pokazuj¹ konse-
kwencjê Zaremby jako polityka, którego g³ównym celem by³o uczynienie ze Szcze-
cina miasta polskiego. Ten cel wyznaczony by³ od pocz¹tku polskich losów mia-
sta. Zaremba uwa¿a³, ¿e Szczecinowi, jak i ca³ej Polsce najlepiej s³u¿y pokój,
gdy¿ konflikt wewnêtrzny czy zewnêtrzny móg³ doprowadziæ do dekompozycji
procesu polonizacji miasta. „Dlatego w³aœnie Zaremba nie protestowa³ w 1946
roku przeciwko niedopuszczeniu zbuntowanych harcerzy do manifestacji Trzy-
mamy Stra¿ nad Odr¹; z tego samego powodu w 1981 roku popar³ on wprowadze-
nie stanu wojennego. Bliskoœæ granicy z Niemcami, a szerzej – geopolityka, by³y
w obu przypadkach argumentami kluczowymi. Równie¿ œwiadomoœæ tego, ¿e
polskoœæ Szczecina buduje siê nie tylko poprzez politykê, ale te¿ poprzez naukê
i kulturê”. Dr Krasucki, który dobrze zna dokumentacjê wytworzon¹ przez poli-
cjê polityczn¹ doby PRL i alternatywne Ÿród³a informacji, odniós³ siê te¿ do za-
rzutów zaprezentowanych na zorganizowanej przez Centrum Dialou „Prze³omy”
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konferencji przez prof. Tarkê z Uniwersytetu Opolskiego, pisz¹c: „ze zdumie-
niem przyjmujê to, ¿e próbuje siê dziœ uderzaæ w niego [prof. Zarembê] przy
u¿yciu bezpieczniackiej »teczki«, a wszystko to pod niewinnie wydawa³oby siê
brzmi¹cym okreœleniem erraty do ¿yciorysu. Dyletancki tekst, a w³aœciwie opis
zawartoœci znalezionej w archiwach teczki, staje siê punktem wyjœcia dla znisz-
czenia zmursza³ego symbolu. Zapomina siê o krytyce Ÿród³a, co szczególnie istot-
ne, gdy ma siê do czynienia z dokumentami tak »wra¿liwymi« i »dra¿liwymi«;
zapomina siê o zbadaniu z³o¿onego kontekstu opisywanej w Ÿródle sytuacji; za-
pomina siê o historycznym abecadle, aby tylko daæ upust moralnemu oburzeniu”.

Zgadzam siê z konstatacj¹ cytowanego badacza i jego refleksyjn¹ uwag¹, i¿
b³êdna jest teza, ¿e oba wskazane w tekœcie mity za³o¿ycielskie nie mog¹ ze sob¹
wspó³istnieæ. „Dla to¿samoœci Szczecina s¹ one tak samo istotne i wartoœciowe.
Nie mo¿na z opowieœci o tym mieœcie wyrzuciæ ani Zaremby i [Leonarda] Borkowi-
cza, ani [Edmunda] Ba³uki i [Mariana] Jurczyka, ¿eby odwo³aæ siê do najbardziej
rozpoznawalnych postaci w obu narracjach. W³adza tutaj nie tylko s³u¿y³a z³u, ale
te¿ przyczynia³a siê do tego, co dobre; spo³eczeñstwo z kolei nie zawsze trwa³o
w postawie buntu i oporu, bo biernoœæ i przystosowanie nie by³y mu obce. Zaape-
lowaæ wiêc warto do stra¿ników obu mitów, aby zaczêli powa¿nie rozmawiaæ, bo
obraz przesz³oœci podlega negocjacji, jakkolwiek obrazoburczo by to nie brzmia³o.
Problem w tym, czy taka rozmowa jest w dzisiejszych warunkach mo¿liwa”.

Analizuj¹c tekst E. Krasuckiego o Zarembie, przypomnia³em zapis Profesora
dokonany w osobistym dzienniku z 1982 r. Otó¿ 26 kwietnia zapisa³ on:
„Paris 26.04.1982 poniedzia³ek. 12.40 siedzê na tarasie Trocadero, patrzê na Eiffla
i myœlê… Jak rzadko ma siê czas – i kondycjê do myœli. Nie ma dla Polski wa¿-
niejszego wydarzenia od wczesnego œredniowiecza po 1945 rok – jak powrót Pol-
ski nad Odrê. Szczecin / Wroc³aw oto symbole XX wieku – a nie Gierek, Gomu³ka,
Jaruzelski czy Wa³êsa. Za lat 200 wszystko siê to ludziom popl¹cze. Tak jak prze-
ciêtnemu Polakowi pl¹cze siê Zygmunt Stary z Korybutem lub Augustami. Ale
jedno zostanie w tym dziwacznym, obcym czêsto uk³adzie warunków – Polska
wcisnê³a siê w sprawy historii, wsadzi³a nogê w zamykaj¹ce siê drzwi, nie da³a
ich sobie zamkn¹æ w 1945 roku, choæ zamknê³y siê one w parê lat póŸniej.
I wleŸliœmy na te »Ziemie« intuicj¹, a nie wyrachowaniem politycznym wiedzeni,
zgodnie z narastaj¹c¹ oddoln¹ podœwiadomoœci¹ narodow¹, której wyrazu nadaæ
nie umieliœmy. By³ to istotnie »czyn Polaków« wa¿niejszy ni¿ jak¿e s³uszny
i wa¿ny zryw sierpnia 1980. I ja tam by³em, swoje robi³em – tak jak teraz widzê,
¿e nie ma dla mnie wa¿niejszej roli, ni¿ wpajaæ i w Jurczyków (moja rozmowa
z nim 31.8.1981) i w Jaruzelskich (moja rozmowa z nim 17.4.1982), ¿e najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ jest to, aby nasi nastêpcy, te wnuki trzeciego szczeciñskiego poko-
lenia mog³y trwale ¿yæ. Kto temu pomaga nasz, obojêtnie na fakty i zapêdy. Kto
przeciw temu – nasz wróg, choæby tak mi³y tradycyjnym spojrzeniem (…). Tylem
napisa³ na tarasie Trocadero w 37 rocznicê ataku na Szczecin (26.4.45) – tam,
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gdzie 10 sierpnia 1939 siedzia³em na tej¿e ³awce przera¿ony przysz³oœci¹”13.
Przytoczy³em tak obszern¹ wypowiedŸ pierwszego prezydenta Szczecina z 1982 r.
w g³êbokim przekonaniu, i¿ zas³uguje ona na spokojn¹ refleksjê w 2015 r.

Refleksja koñcowa

Odnosz¹c siê do wypowiedzi sprzed kilku lat niemieckiego pastora z Greifs-
waldu dr. Norberta Buske, i¿ „skomplikowane wspomnienia i aktualne obserwa-
cje pokazuj¹, ¿e Pomorze wcale nie jest krain¹ kulturow¹, która przepad³a po
drugiej wojnie œwiatowej”14, pragnê przywo³aæ praktykê wyraŸnie wystêpuj¹c¹
w ostatnim 25-leciu (nie tylko w okresie przynale¿noœci Polski do Unii Europej-
skiej). Otó¿ mo¿na uznaæ, i¿ w sposób doœæ dynamiczny na polskiej czêœci Pomorza
Zachodniego ma miejsce przywracanie pamiêci o niemiecko-pomorskich losach
omawianego regionu poprzez liczne publikacje autorów polskich i niemieckich
dotycz¹cych Pomorza sprzed 1945 r., odbudowê, konserwacjê i eksponowanie
w szerokim tego s³owa znaczeniu dorobku architektonicznego i urbanistycznego
miast i wsi województwa zachodniopomorskiego. Zachowane resztki cmentarzy
poniemieckich i pami¹tek po pierwszej i drugiej wojnie œwiatowej s¹ wyraziœcie
obecne w polskiej przestrzeni spo³ecznej. Na ten temat mo¿na by napisaæ nie
tylko jeden artyku³, ale ca³¹ obszern¹ monografiê. Podobnie mo¿na by mówiæ
o dzie³ach literackich.

Koñcz¹c ten artyku³ – w którym wykorzysta³em czêœciowo mój referat wy-
g³oszony na Powszechnym ZjeŸdzie Historyków Polskich w Szczecinie w 2014 r.
– pragnê przywo³aæ moj¹ rozmowê z prof. Marianem Wojciechowskim, gdy by³
naczelnym dyrektorem archiwów pañstwowych. Profesor Marian by³ synem prof.
Zygmunta Wojciechowskiego, twórcy i dyrektora Instytutu Zachodniego w Po-
znaniu. Gdy spotkaliœmy siê w Szczecinie w 1985 r. na uroczystoœci 40-lecia ufor-
mowania archiwów polskich na ziemiach zachodnich i pó³nocnych, szef archi-
wów polskich powiedzia³: „Mój ojciec poleci³ mi, abym do koñca swego ¿ycia
pamiêta³ o Szczecinie, bo to klucz do ziem zachodnich i pó³nocnych, bez których
Polska nie mo¿e nale¿ycie funkcjonowaæ i rozwijaæ siê w Europie”. Jestem prze-
konany, ¿e uniwersytecki Szczecin (a nie³atwo by³o tê uczelniê powo³aæ), poszu-
kuj¹cy nowych obszarów rozwojowych w warunkach III RP, nie by³ i nie jest,
generalnie rzecz bior¹c, dla wiêkszoœci swych mieszkañców „miastem niekocha-
nym”, ani te¿ „polsk¹ koloni¹”. Jest miastem wspó³czeœnie podobnym do innych

13 Pe³na wypowiedŸ prof. Zaremby zamieszczona zosta³a w „Kronice Szczecina” za 2013 r.
14 N. Buske, Droga do europejskiej krainy kulturowej Pomorze, praca ofiarowana prof. K. Ko-

z³owskiemu z okazji 70. urodzin, red. M. Macha³ek, J. Macholak, E. W³odarczyk, Szczecin
2012, s. 213.
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w kraju, lecz posiadaj¹cym swoj¹ wyraŸn¹ specyfikê i problemy oczekuj¹ce na
rozwi¹zanie. Zas³uguje na twórcze i skuteczne zainteresowanie Rzeczypospolitej.

Nawi¹zuj¹c do pierwszego akapitu tego tekstu, w którym przytaczam lauda-
cyjne tytu³y dotycz¹ce Gdañska („Gazeta Wyborcza”), chcê zwróciæ uwagê, i¿
Trójmiasto (które jak powszechnie wiadomo aktualnie rozwija siê bardziej dyna-
micznie ni¿ stolica Pomorza Zachodniego), odegra³o imponuj¹c¹ rolê w odbudo-
wie regionu u ujœcia Odry w pierwszych powojennych latach, póŸniej zaœ Szcze-
cin i Gdañsk z jednej strony konkurowa³y z sob¹ w zakresie rozwijania szeroko
rozumianej gospodarki morskiej, z drugiej wspó³dzia³ano w wielu obszarach go-
spodarczych i humanistycznych. Myœlê, i¿ w odniesieniu do prze³omowych wy-
darzeñ politycznych z lat 1970–1971 i 1980–1981 lepiej by³oby eksponowaæ ob-
szary, w których realizowano wspólne cele ni¿ poszukiwaæ, czêsto ma³ostkowych,
ró¿nic i animozji. Ca³e polskie Pomorze zas³uguje na skoordynowane twórcze
dzia³anie tak w³adz centralnych, jak i regionalnych. Du¿y obowi¹zek spoczywa tu
na œrodowisku ekonomistów i humanistów.
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Eugeniusz S. Kruszewski
Kopenhaga

Instytut Polsko-Skandynawski
i Pomorze

Niebawem minie 30. rocznica za³o¿enia Naukowego Instytutu Polsko-Skan-
dynawskiego z siedzib¹ w Kopenhadze. W okresie zak³adania Instytutu trwa³
w dalszym ci¹gu czas niepewnoœci co do dalszego rozwoju spo³eczno-politycz-
nych przemian, jakie zapocz¹tkowa³a w kraju „Solidarnoœæ” na prze³omie lat
1979/80. Szczêœliwie, ju¿ w stosunkowo krótkim czasie okaza³o siê, ¿e bêdzie
mo¿liwe uwolnienie siê narodu od sowieckiej kurateli i podleg³oœci. A to dla
przymusowych emigrantów oznacza³o nawi¹zywanie swobodnych kontaktów nie
tylko z rodzin¹ i przyjació³mi, ale z ojczyzn¹ w ogóle.

*  *  *

Myœl powo³ania nowej polskiej placówki naukowo-badawczej na terenie
Skandynawii zrodzi³ brak wolnoœci w poja³tañskiej Polsce oraz przebywanie wie-
lu pracowników naukowych na emigracji. Powojenna emigracja (po 1956 i 1968)
doœwiadcza³a w PRL, jak wiara w materialistyczny pogl¹d na œwiat zastêpowa³a
dawny porz¹dek, a niewyznaj¹cym tej nowej „nauki” w znacznym stopniu ogra-
nicza³a lub uniemo¿liwia³a pracê naukow¹. Budowano jedynie „s³uszny” laicki
i areligijny system wychowania. Wœród czêœci pracowników nauki i intelektuali-
stów zarysowa³ siê te¿ upadek profesjonalnej etyki. Stopniowa sowietyzacja Pol-
ski stawa³a siê faktem i by³a w swej istocie niszczeniem tkanki treœci kultury
i stylu nauki.

To by³ czas, gdy odpowiedzialnoœæ nauki polskiej wobec historii mierzy³a siê
na p³aszczyŸnie odwagi cywilnej, za któr¹ skazywano na zakaz wyk³adów akade-
mickich i publikacji, zes³ania, a nawet wiêzienia, ale w wielu wypadkach myœl,
wola i uczucia – pozosta³y wolne. Jak¹ to przybiera³o skalê, odkrywa siê obecnie
powoli w ponownie wolnym pañstwie od 1990 r.

Polacy przybywaj¹cy z kraju na Zachód, w tym do krajów skandynawskich,
z akademickim wykszta³ceniem humanistycznym, tylko wyj¹tkowo mogli liczyæ



EUGENIUSZ S. KRUSZEWSKI (KOPENHAGA)214

na zatrudnienie, zgodnie ze swoim przygotowaniem zawodowym. Wówczas trud-
no te¿ by³o przewidzieæ, kiedy naród odzyska sw¹ suwerennoœæ.

Z drugiej strony, najbardziej patriotyczna czêœæ nowej emigracji chcia³a
w sposób zorganizowany w³¹czyæ siê do polskiego pañstwa na uchodŸstwie z jej
centrum w Londynie. Chcia³a wesprzeæ jej polityczn¹ walkê o wolnoœæ narodu,
oraz zachowanie i wzbogacanie wolnej nauki i kultury polskiej.

W Skandynawii by³a poza tym ¿ywa pamiêæ o badaniach naukowych w XIX
i na pocz¹tku XX stulecia prowadzonych przez Polaków, emigrantów popowsta-
niowych, przebywaj¹cych w Skandynawii (Henryk Bukowski, Ludwik Kubala
i inni), jak i z zaboru pruskiego – Kazimierza Jarochowskiego, czy z okresu odro-
dzonej Polski – Leona Koczego i Gerarda Labudy z Uniwersytetu Poznañskiego,
oraz Józefa Jasnowskiego i Stanis³awa Sawickiego z Uniwersytetu Warszawskie-
go i innych1. Poczuwano siê równie¿ w ³¹cznoœci z Polskim Uniwersytetem na
ObczyŸnie z siedzib¹ w Londynie do s³u¿ebnej powinnoœci2.

Powo³anie Instytutu Polsko-Skandynawskiego podj¹³ siê kr¹g emigrantów
wojennych i tych po 1968 r., a wyp³ywa³o to z ich gor¹cego patriotyzmu i mi³oœci
do Macierzy, a tak¿e z wdziêcznoœci dla kraju osiedlenia. Idea kie³kowa³a ju¿
w 1970 r. u schy³ku dzia³alnoœci Polskiego Instytutu Źród³owego (Historycznego)
w Lund (Szwecja), którym kierowa³ dr Zygmunt £akociñski i ta myœl rozwinê³a
siê w kolejnych latach3.

Pod wp³ywem Kongresu Kultury Polskiej na ObczyŸnie w 1970 r. w Londy-
nie powsta³a w nastêpnym roku w Kopenhadze Pracownia Naukowo-Badawcza,
zwi¹zana od 1973 r. z Polskim Uniwersytetem na ObczyŸnie w Londynie. Inspira-
cje do pracy czerpaliœmy tak¿e od duñskich przyjació³, m.in. od Ingeborg von
Stemann (1889–1973), lektora jêzyków skandynawskich na Uniwersytecie Po-
znañskim (1921–25) i Uniwersytecie Warszawskim (1925–26), propagatora kul-
tury i t³umacza klasycznej literatury polskiej4.

Celem tej inicjatywy by³o wzajemne przybli¿anie dziejów i kultury Polski
oraz krajów pó³nocnej Europy, co prawda o ró¿nych politycznych doœwiadcze-
niach dziejowych, ale wyros³ych na chrzeœcijañskim kamieniu wêgielnym. Warto
wspomnieæ, ¿e z inspiracji wspomnianej kopenhaskiej Pracowni Naukowej zor-

1 E.S. Kruszewski, Duñscy przyjaciele sprawy polskiej, Kopenhaga 2006, s. 154, il.; S. Helsztyñ-
ski, Stanis³aw Sawicki, „Pamiêtnik Literacki”, Warszawa 1946, z. 3/4, s. 369-374; Z. Ciesielski,
Pionier skandynawistyki, „Dziennik Ba³tycki”, 24.11.1992, nr 276,; B. Piotrowski, W s³u¿bie
nauki i narodu: Instytut Ba³tycki w latach 1925-1939, Poznañ 1991, s. 314.

2 M. Sas-Skowroñski, Vivat Academia, [w:] Jubileusz 50-lecia PUNO, Londyn 1989, s. 10-15,
il.; M. Paszkiewicz, O Polskim Uniwersytecie na ObczyŸnie, „Pamiêtnik Literacki”, t. XXVII,
Londyn, Zwi¹zek Pisarzy Polskich na ObczyŸnie, 2002, s. 46-55.

3 E.S. Kruszewski, Polski Instytut Źród³owy w Lund 1939-1972, Londyn 2001, s. 153, il.
4 Ten¿e, Første danske lektor ved Poznañ Universitet. I: Folia Scanndinavica Posnaniensia

vol. 10, 2009, s. 37-46.
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ganizowano Sympozjum Kultury Wolnych Polaków, celem uczczenia 500-lecia
Miko³aja Kopernika5.

Powsta³e w tym czasie archiwum i biblioteka stwarza³a ramy do poszerzenia
dzia³alnoœci z tym jednak, ¿e wówczas brak by³o na miejscu odpowiedniej kadry
naukowej oraz w³asnej podstawy finansowej.

Na pocz¹tku 1980 r. dojrzewa³a myœl utworzenia fundacji, maj¹cej na celu
finansowanie badañ naukowych dotycz¹cych historycznych i kulturalnych zwi¹z-
ków Polski i krajów skandynawskich. Tymczasem stan wojenny w PRL odsun¹³
w czasie realizacjê tego pomys³u, gdy¿ polskie œrodowisko by³o silnie zaanga¿o-
wane, czêsto z wydatn¹ pomoc¹ Skandynawów, przy organizowaniu pomocy dla
rodaków w Kraju.

Dopiero postanowienie osiad³ego od czasów wojny w Sztokholmie in¿. Tade-
usza G³owackiego o powo³aniu fundacji, stworzy³o realn¹ mo¿liwoœæ utworzenia
Instytutu. Decyzje podjête w dniu 29 lipca 1985 r., w czasie pobytu inicjatorów na
pograniczu szwedzko-norweskim poza krêgiem polarnym, stworzy³y mo¿liwoœæ
utworzenia Instytutu.

Decyzja obejmowa³a zespolenie wysi³ków dotychczasowej dzia³alnoœci Pra-
cowni Naukowej wraz z archiwum i bibliotek¹ oraz redakcji pisma „Kronika po-
œwiêcona sprawom polskim” (1971) w Kopenhadze i Wydawnictwa „Kronika” w
Sztokholmie (1973), co w sumie da³o podstawy do utworzenia placówki nauko-
wo-badawczej.

Jeszcze w tym samym roku, postanowienia zosta³y urzeczywistnione przez
urzêdowe zarejestrowanie fundacji u w³adz duñskich i z³o¿enie nienaruszalnego
kapita³u w duñskim banku, uprawnionym do gromadzenia kapita³u instytucji u¿y-
tecznoœci publicznej w Danii.

W wyniku tych dzia³añ powsta³a fundacja i instytut naukowo-badawczy pod
nazw¹ Instytut Polsko-Skandynawski. Instytut jako placówka naukowo-badaw-
cza w zakresie stosunków Polski z krajami skandynawskimi zosta³ powo³any przez
Radê Powierników Fundacji w dniu podpisania statutu Fundacji, to jest 3 paŸ-
dziernika 1985 r. w Kopenhadze. Oficjalna inauguracja z udzia³em przedstawi-
cieli polskich organizacji niepodleg³oœciowych odby³a siê 10 listopada 1985 r.,
po³¹czona z uroczystoœci¹ Œwiêta Niepodleg³oœci Polski, zorganizowan¹ przez
polskie organizacje niepodleg³oœciowe w Kopenhadze.

*  *  *

Rada Powierników Fundacji mia³a od pocz¹tku decyduj¹cy wp³yw na orga-
nizacjê i finansowanie dzia³alnoœci Instytutu i czêœciowo na sprawy organizacyjne,
a praca przebiega³a w dwóch oœrodkach – Kopenhadze i Sztokholmie. Instytutem

5 Ten¿e, Obchody 500-lecia Miko³aja Kopernika w Danii, „Zeszyty Naukowe”, seria trzecia,
nr 2, Londyn, Polski Uniwersytet na ObczyŸnie, 2014, s. 27-37.
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kierowa³ mianowany przez Radê Powierników Fundacji dyrektor, który by³ jed-
noczeœnie cz³onkiem kierownictwa Fundacji i tak by³o do 2006 r. Po przyjêciu
statutu 23 lipca 2006 r. instytut pracuje jako towarzystwo naukowe z wybieral-
nym przez cz³onków zarz¹dem. Rada Powierników Fundacji nie ma bezpoœred-
niego wp³ywu na wybór cz³onków do zarz¹du oraz pracê Instytutu. Zasadniczym
jej zadaniem jest dbanie o œrodki finansowe na dzia³alnoœæ naukow¹ Instytutu.

Za³o¿ycielem instytutu naukowo-badawczego by³ autor niniejszego opraco-
wania, którego Rada Fundacji wy³oni³a spoœród swego grona i mianowa³a dyrek-
torem. Z kolei dyrektor powo³a³ kierownictwo Instytutu, a nastêpnie Radê Na-
ukow¹, z³o¿on¹ z zaproszonych do wspó³pracy pracowników naukowych z ró¿-
nych oœrodków akademickich. Trzeba wspomnieæ, ¿e pocz¹tkowo by³y to trzy
osoby, które now¹ placówkê naukow¹ tworzy³y, zapraszaj¹c osoby z zewn¹trz,
tak polskich, jak i zagranicznych naukowców. Warunkiem dla obcokrajowców
by³o, prócz pracy naukowej – znajomoœæ jêzyka polskiego, natomiast Polacy win-
ni znaæ jeden z jêzyków skandynawskich. W praktyce kryterium jêzykowe w sto-
sunku do obcokrajowców okaza³o siê bardzo trudne do spe³nienia. W owym cza-
sie za³o¿yciele pragnêli poza tym, by do wspó³pracy w³¹czyli siê inni pracownicy
nauki, którzy wykazywali rzeczywist¹ propolsk¹ postawê.

Poja³tañska Polska by³a postrzegana przez pryzmat geopolityki, czyli podzia³
œwiata na wolny i demokratyczny Zachód oraz zniewolony komunistyczny wschód,
do którego zaliczano PRL. Jeœli chodzi o intelektualistów, w tym pracowników
nauki w zachodniej Europie, to wielu by³o mniej lub bardziej pod wp³ywem
komunistycznej propagandy. Powodowa³o to niema³e trudnoœci w znalezieniu
odpowiednich wspó³pracowników w krajach skandynawskich o krytycznym spoj-
rzeniu na wspó³czesny œwiat, obiektywnych pogl¹dach w badaniach naukowych,
a jednoczeœnie przyjació³ niepodleg³ej Polski.

Trzeba podkreœliæ, ¿e praca w Instytucie by³a oparta na wolontariacie zarów-
no pracowników naukowych, jak i administracji. Ich idealizm i g³êboki patrio-
tyzm by³ motorem dzia³alnoœci zawodowej i spo³ecznej, tudzie¿ wiarê w odzy-
skanie wolnoœci przez Polskê. Dla cz³onków najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³o zadoku-
mentowanie ¿ywotnoœci wolnej nauki polskiej w ramach polskiego pañstwa na
uchodŸstwie oraz okazywanie solidarnoœci z niezale¿nymi uczonymi w Kraju pod
dominacj¹ sowieck¹.

Kierownictwu zale¿a³o na tym, by dzia³alnoœæ Instytutu by³a oparta na miê-
dzynarodowej, tradycyjnej wspó³pracy naukowej, a zarazem odzwierciedla³a po-
stêpuj¹c¹ integracjê miêdzy pañstwami w Europie z zachowaniem jêzyków naro-
dowych. Specyfik¹ cz³onkostwa Instytutu jest w³aœnie pos³ugiwanie siê dwoma
jêzykami: polskim i jednym z jêzyków skandynawskich, zamiast dzisiejsz¹ lingua
franca – angielskim.
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*  *  *
Jak ju¿ wspomnieliœmy wczeœniej, cz³onkami mog¹ zostaæ pracownicy

naukowi bez wzglêdu na narodowoœæ i obywatelstwo, zajmuj¹cy siê zawodowo
problematyk¹ Polski i krajów regionu ba³tyckiego, zw³aszcza Skandynawii, oraz
posiadaj¹cy znajomoœæ jêzyka polskiego i jednego z jêzyków skandynawskich.

Cz³onkami i wspó³pracownikami s¹ pracownicy naukowi z ró¿nych oœrod-
ków akademickich, z³¹czonych ide¹ wzbogacenia wiedzy o zwi¹zkach Polski
z pó³nocnymi s¹siadami. Wa¿n¹ rolê w pracach naukowo-badawczych odgrywali
wspó³pracownicy, którzy te¿ zazwyczaj reprezentowali Instytut na konferencjach
i sympozjach naukowych organizowanych przez uniwersytety w krajach skandy-
nawskich i w Polsce oraz w krajach zachodniej Europy. Do nich nale¿eli: Emil
J.W. Ashøj (Duñczyk), Bjørn Bratbak (Norweg), Zenon Ciesielski (Gdañsk), Sven
Ekdahl (Szwed), Pawe³ Jaworski (Wroc³aw), Eugeniusz S. Kruszewski (Kopen-
haga) i El¿bieta Later-Chody³owa (Poznañ).

Statut przewiduje 15 cz³onków zwyczajnych i 10 korespondentów. Wyboru
cz³onków i wspó³pracowników do 2005 r. dokonywa³a Rada Naukowa. Wed³ug
nowego statutu z 2006 r. wyboru dokonuje zarz¹d, podobnie jak poprzednio na
podstawie wniosku dwóch cz³onków zwyczajnych, wzglêdnie korespondentów.
Wybór jest w zasadzie do¿ywotni, uwa¿a siê go za wyró¿nienie i jest uznaniem
dla dorobku naukowego.

W obecnym sk³adzie cz³onków Instytutu, trzech to cz³onkowie Polskiej Aka-
demii Umiejêtnoœci, trzech Polskiego Towarzystwa Naukowego na ObczyŸnie,
jeden Francuskiej Akademii Nauk i jeden Litewskiej Akademii Nauk.

W chwili rozpoczynania dzia³alnoœci najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³o pozyskanie
odpowiednich wspó³pracowników naukowo-badawczych. W zwi¹zku z tym pierw-
szym i najwa¿niejszym zespo³em czy kategori¹ byli polscy wspó³pracownicy, do
których z czasem do³¹czali zagraniczni wspó³pracownicy i korespondenci. Przed
1990 r. specjalizacja naukowa i postawa ideowa oraz stosunek do niepodleg³ej
Polski odgrywa³y decyduj¹c¹ rolê, natomiast kryterium jêzykowe nie zawsze by³o
œciœle przestrzegane. Dodaæ jednak trzeba, ¿e wiêkszoœæ obcokrajowców posiada-
³a biern¹ znajomoœæ jêzyka polskiego.

Stan osobowy w pierwszych latach dzia³alnoœci Instytutu ilustruj¹ poni¿sze
dane:

Polacy: zamieszkali zagranic¹ 19 – (37 proc.), z kraju – 20 (38 proc.); Duñ-
czycy – 6 (11,5 proc.); Norwegowie – 2 (3 proc.); Szwedzi – 3 (5 proc.),
Islandczycy – 1; Estoñczycy – 1, ³¹cznie 52 cz³onków i wspó³pracowników.

Jeœli porównamy proporcjê Polaków do obcokrajowców, to ma siê ona,
jak 75 proc. do 25 proc. na korzyœæ polskich cz³onków Instytutu, z tym jednak, ¿e
37 proc. mieszka³o za granic¹, a obecnie stanowi¹ oni tylko 16 proc. Warto tak¿e
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zwróciæ uwagê, ¿e polscy cz³onkowie pochodzili g³ównie z gdañskiego œrodowi-
ska uczonych, którym towarzyszyli poznañscy i toruñscy pracownicy naukowi.

Aktualny stan cz³onków na 30 czerwca 2015 r.: Polacy zamieszkali za gra-
nic¹ – 3 (16 proc.) i z kraju – 15 (84 proc.), natomiast cz³onków zagranicznych
jest 9 (Dania 3, Norwegia 1, Szwecja 3 i Estonia 1), co stanowi 33 proc. ogó³u
cz³onków.

Kierownictwo od za³o¿enia zabiega o wiêksz¹ iloœæ skandynawskich cz³on-
ków, ale kryterium jêzykowe w powi¹zaniu z prac¹ naukow¹ jest niezwykle wy-
magaj¹ce. Jest to niew¹tpliwie zwi¹zane z nauczaniem jêzyka i kultury polskiej
na uczelniach krajów skandynawskich, które obecnie istnieje w szcz¹tkowym sta-
nie, g³ównie ze wzglêdu na malej¹ce zainteresowanie studentów.

Po kilku latach, gdy grono wspó³pracowników naukowych oraz mo¿liwoœci
ich zaanga¿owania siê na rzecz Instytutu siê ustabilizowa³o, dokonano meryto-
rycznych zmian tak, by odzwierciedla³y realny wk³ad na rzecz Instytutu. W zwi¹zku
z tym Uchwa³¹ Rady Naukowej z 2 kwietnia 1993 r. dokonano nowego podzia³u
cz³onków – na cz³onków zwyczajnych i korespondentów, którzy tylko dorywczo
mogli poœwiêciæ swój czas Instytutowi, oraz wspó³pracowników naukowo-badaw-
czych, bezpoœrednio zaanga¿owanych na rzecz Instytutu. Poza tym dyrekcja an-
ga¿owa³a na zasadzie wolontariatu pomoc administracyjno-techniczn¹ i by³a wspo-
magana przez grono cz³onków wspieraj¹cych.

W okresie bez ma³a 30 lat cz³onkami Instytutu by³o ogó³em 55 osób. W ci¹gu
pierwszych szeœciu lat by³o 20 cz³onków, w tym 6 obcokrajowców, 12 Polaków
mieszkaj¹cych za granic¹ i 2 z Kraju. W nastêpnych latach proporcje te powoli siê
zmienia³y, a to z dwóch powodów – brak kandydatów z krajów skandynawskich
ze wzglêdu na wspomniane kryterium jêzykowe oraz otwarcie siê na kraj. Natu-
ralnie z punktu widzenia celów statutowych po¿¹dany by³by wiêkszy udzia³ Skan-
dynawów w pracach Instytutu, ale na to Instytut nie ma wp³ywu.

Na pocz¹tku przemian ustrojowych w Polsce œrodowisko akademickie w kraju
podejmowa³o pewne kroki, które mia³y na celu zdystansowanie siê od tragicznych
wydarzeñ, jakie mia³y miejsce m.in. w marcu 1968 r. Dotyczy³o to osób, które
musia³y opuœciæ PRL w wyniku nagonki antysemickiej, a dotyczy³y m.in. naszych
cz³onków, którzy byli d³ugoletnimi pracownikami naukowymi lubelskiego Uniwer-
sytetu Marii Curie-Sk³odowskiej (prof. J. Parnas) i Politechniki Warszawskiej (prof.
J. Hurwic). Dokumenty w tej sprawie zamieszczaliœmy w naszym Roczniku6.

6 Uchwa³a Nr 000-7/7/91 Senatu akademickiego UMCS w Lublinie z 27 marca 1991 r. (dot.
prof. J. Parnasa), VI „Rocznik IPS”, 1990/1991, Kopenhaga 1991, s. 99; Uchwa³a nr 66 Se-
natu Politechniki Warszawskiej z 8 XI 1989 r. w sprawie wydarzeñ marcowych 1968 r. w Poli-
technice Warszawskiej oraz list rektora do prof. J. Hurwica z 7 lutego 1990 r., VII „Rocznik
IPS”, 1991/1992, Kopenhaga 1992, s. 73-76.
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*  *  *

Zgodnie z za³o¿eniami Instytutu prace wspó³pracowników koncentrowa³y siê
na zagadnieniach stosunków Polski z krajami nordyckimi, tak w aspekcie histo-
rycznym, jak i wspó³czesnym. W ideologicznie podzielonym wówczas œwiecie
uwa¿ano, ¿e równie wa¿nym obowi¹zkiem spoczywaj¹cym na polskich pracow-
nikach naukowych by³o prostowanie fa³szerstw zwi¹zanych z dziejami Polski,
zw³aszcza w czasie, gdy kraj nie by³ suwerenny. W przesz³oœci czêsto nasi cz³on-
kowie zabierali g³os m.in. w takich sprawach, jak: rodowód i legitymizacja narzu-
conej w³adzy komunistycznej w poja³tañskiej Polsce, dorobek II Rzeczypospoli-
tej i problem mniejszoœci narodowych, Zbrodnia Katyñska, Polskie Pañstwo Pod-
ziemne, Powstanie Warszawskie, czy w sprawie „troski” w³adz PRL o cmentarze
poleg³ych m.in. w Narwiku i Oslo.

Natomiast na program naukowo-badawczy Instytutu z³o¿y³y siê propozycje
i zainteresowania wspó³pracowników i uzgodnionych z dyrekcj¹ tematów.

Jednym z pierwszych przyjêtym przez zespó³ do realizacji zadañ by³o rozpo-
wszechnienie wyboru referatów wyg³oszonych na Kongresie Kultury Polskiej w
Londynie we wrzeœniu 1985 r. w przek³adzie na jêzyk szwedzki7. Wa¿nym by³o
tak¿e zebranie materia³ów i ich wydanie w zwi¹zku z setn¹ rocznic¹ urodzin duñ-
skiego uczonego Nielsa Bohra (1885), stu dwudziest¹ rocznic¹ urodzin Marii
Sk³odowskiej-Curie (1867) oraz szeœædziesi¹t¹ rocznic¹ jej pobytu w Kopenha-
dze, która przypada³a w 1986 r. Opracowanie i redakcjê publikacji przyjêli na
siebie profesorowie: Józef Hurwic i Józef Parnas. Ksi¹¿ka zosta³a wydana w jê-
zyku angielskim i francuskim przez Tadeusza G³owackiego. Na jej treœæ z³o¿y³y
siê artyku³y: Pierre Curie i Marii Sk³odowskiej-Curie – przemówienia po otrzy-
maniu Nagrody Nobla w 1905 i 1911 r., trzy artyku³y J. Hurwica (Marie Sk³odow-
ska-Curie a l’occasion du 120me annivesaire de sa naissance; Niels Bohr; Rela-
tions amicales entre Niels Bohr et les epoux Irene et Frederic Joliot-Curie, d’apres
leur correspondance), artyku³ Józefa i Zofii Parnasów (Personal remembers and
some interpretation of the letters between the Founders of Atomic Phisics) oraz
artyku³ E.S. Kruszewskiego (Madame Curie in Copenhagen). Ksi¹¿ka jest bogato
ilustrowana unikalnymi fotografiami bohaterów tej publikacji8.

To s¹ przyk³ady, jak zespó³ wspó³pracowników na samym pocz¹tku widzia³
swoje zadania, maj¹ce na celu wzbogacanie wiedzy o naszych stosunkach z kra-
jami skandynawskimi. Dodaæ nale¿y, ¿e ta ostatnia publikacja wzbudzi³a pewne
zainteresowanie w krêgach specjalistów zarówno w Skandynawii, w USA, jak
i w Polsce.

7 Aktuella händelser i Folkerepublikken Polen. Kongressen för polsk kultur i utlandet (1985),
red. Tadeusz G³owacki, Köpenhamn 1986, ss. 90.

8 Maria Sk³odowska-Curie and Niels Bohr, Copenhagen, Polish-Scandinavian Research Insti-
tute, 1990, ss. 166, il.
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Kolejne publikacje wspó³pracowników, zarówno wydane przez Instytut, jak
i drukowane w ró¿nych periodykach, zawieraj¹ liczne w¹tki tak¿e dotycz¹ce
Pomorza i Kaszub. Znajdujemy je w bibliografiach takich autorów, jak: Bjørn
Bratbak, Zenon Ciesielski, Boles³aw Hajduk, Pawe³ Jaworski, Eugeniusz S. Kru-
szewski, El¿bieta Later-Chody³owa oraz Olgierd Czarlinski i Jørgen L.F.Mogen-
sen. Dla przybli¿enia podajemy ich wybór.

B. Bratbak, historyk wojskowy, opublikowa³ szereg prac o stosunkach Nor-
wegii i Polski, zw³aszcza dziejów nowoczesnych i drugiej wojny œwiatowej, m.in.
o wspólnocie dziejów w czasie drugiej wojny œwiatowej na l¹dzie i na morzu,
w tym o zatoniêciu statku M/S Chrobry i okrêtach polskiej marynarki wojennej
na wodach terytorialnych Norwegii9.

Jedn¹ z najwa¿niejszych prac podj¹³ profesor Z. Ciesielski, mianowicie opra-
cowanie „Dziejów kultury skandynawskiej”, które obejmuje wszystkie kraje skan-
dynawskie ³¹cznie z Wyspami Owczymi i Grenlandi¹ oraz Laponiê. Autor praco-
wa³ nad tym zagadnieniem od 1991 r. w Kopenhadze, jako stypendysta Instytutu,
oraz w Gdañsku. Dzie³o jest ukoñczone i obejmuje ponad 1300 stron (wydruk
komputerowy), ale z uwagi na trudnoœci finansowe w wydaniu tego dzie³a, na
razie pozostaje ono niedostêpne dla zainteresowanych. Wczeœniej opublikowa³
m.in. Rozwój skandynawistyki w Polsce, z wyró¿nieniem oœrodka w Gdañsku10.

O. Czarliñski, prawnik, historyk, dyplomata, ze szczególnym zainteresowa-
niem stosunków Polski z Rosj¹ i Niemcami. Opublikowa³ m.in. esej o przyczy-
nach upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, w której upomina siê o na nowo prze-
myœlan¹ syntezê historyków polskich. Wyda³ w swoim przek³adzie i z przypisami
wa¿n¹ pracê w³oskiego historyka Mario Toscano o hitlerowskich fa³szerstwach
w dokumentach dyplomatycznych o przyczynach drugiej wojny œwiatowej11.

Spoœród prac E. Denkiewicz-Szczepaniak na uwagê zas³uguj¹ rozprawy na
temat Polaków z Pomorza, którzy w ramach niemieckiej organizacji TODT pra-
cowali w Norwegii i Finlandii w latach 1941–1945 oraz o Duñczykach wiêzio-
nych w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof12.

9 Bjørn Bratbak, Polen-Norge, felleskap på havet. Om senkningen av M/S Chrobry og andre
polske skib i norske farvann, [w:] Norsk Sjøfartsmuseum årsberetning, 1997, s. 155-216.

10 Z. Ciesielski, Rozwój skandynawistyki w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem oœrodka
gdañskiego, XI „Rocznik IPS”, 1995/1996, Kopenhaga 1996, s. 5-31.

11 O. Czarliñski, W szponach czarnych or³ów, London 1989, s. 78; M. Toscano, Plamy w nie-
mieckiej Bia³ej Ksiêdze. O przyczynach wybuchu drugiej wojny œwiatowej, przek³ad i przypi-
sy O. Czarliñski, V „Rocznik IPS”, 1989/1990, Kopenhaga 1991, s. 14-37.

12 E. Denkiewicz-Szczepaniak, Polakkerne fra Reichsgau Danzig-Westpreussen i Organisasjo-
nen TODT i Norge og Finland i aarene 1941-1945, VII „Rocznik IPS”, 1991/1992, Kopen-
haga 1992, s. 14-38; Duñczycy w obozie koncentracyjnym Stutthof, XV „Rocznik IPS”, 1999/
2000, Kopenhaga 2000, s. 33-49.
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T. G³owacki w piêædziesi¹t¹ rocznicê walk obronnych we wrzeœniu 1939 r.
podzieli³ siê osobistymi prze¿yciami, jakie by³y jego udzia³em w sztabie admira³a
Józefa Unruga na Helu13.

B. Hajduk, specjalista historii gospodarczej Wolnego Miasta Gdañska oraz
polsko-duñskich stosunków gospodarczych odrodzonej Polski, prowadzi³ kilka-
krotnie (1996, 1997, 2001, 2002, 2008) badania archiwalne w Kopenhadze. Czêœæ
tych badañ odnosi siê do ¿eglugi, portów, przemys³u okrêtowego, rybo³ówstwa
i handlu oraz udzia³u duñskiego koncernu Højgaard &Schultz w budowie i odbu-
dowie portu w Gdyni.

J. Jasnowski w swoich pracach czêsto porusza w¹tki pomorsko-ba³tyckie,
zw³aszcza w kontekœcie obserwacji zagranicznych podró¿ników po Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej oraz ¯ydów14.

P. Jaworski w swoich rozprawach i artyku³ach porusza sprawy zwi¹zane
z Morzem Ba³tyckim z polskiej perspektywy po zakoñczeniu drugiej wojny œwia-
towej oraz z opozycj¹ demokratyczn¹ i „Solidarnoœci¹” w PRL widzian¹ przez
Szwedów15.

E.S. Kruszewski prowadzi³ badania naukowe nad dziejami polskiej emigra-
cji do krajów skandynawskich, zwi¹zków Polski i Skandynawii od reformacji
luterañskiej do XIX w., oraz historii stosunków miêdzynarodowych œrodkowej
Europy. Wyniki badañ zosta³y opublikowane w publikacjach ksi¹¿kowych takich,
jak: Akcja Kontynentalna w Skandynawii 1940–1945, w której znacz¹c¹ rolê od-
grywa³ Boles³aw Rediger, rodem z Torunia; Duñska kandydatura do tronu pol-
skiego w 1674, gdzie historiograf Joachim Pastorius dzia³aj¹cy w Gdañsku i na
Warmii, odegra³ wa¿n¹ rolê w pertraktacjach miêdzy dworem duñskim a stanami
w Polsce16, Ks. Edward Ortved i jego podró¿e do Polski w latach 1894–1905,
w tym tak¿e bogaty w prze¿ycia i wra¿enia jego pobyt na Pomorzu Gdañskim17.
Osobistoœci zwi¹zane z Pomorzem wystêpuj¹ w ksi¹¿ce Polskie tropy nad Sun-
dem i Skagerrakiem m.in. Halina Boltowa, ¿ona prezydenta m. Torunia, ks. Jan
Szymaszek, dyrektor gimnazjum w Toruniu i wiêzieñ w Stutthofie, œwiadek œmierci

13 T. G³owacki, Wrzesieñ 1939 na Helu, V „Rocznik IPS”, 1989/1990, Kopenhaga 1990, s. 70-76.
14 J. Jasnowski, Mare Nostrum, XII „Rocznik IPS”, 1996/1997, Kopenhaga 1997 s. 19-87; Three

Cities on the Baltic Shores, XVI „Rocznik IPS”, 2000/2001, Kopenhaga 2001, s. 1-16.
15 P. Jaworski, Z dziejów kszta³towania polityki rz¹du RP na uchodŸstwie wobec problemu ba³-

tyckiego (1940-1944), [w:] Skandinavien och Polen, red. B. Törnquist-Plewa, Lund 2007,
s. 63-88; („Slavica Lundensia”, vol. 23): Szwedzka pomoc dla Polski i Solidarnoœci w latach
1980-1981, [w:] Czas prze³omu. Solidarnoœæ 1980-1981, red. Wojciech Polak i inni, Gdañsk
2010, s. 259-270.

16 E.S. Kruszewski, Duñska kandydatura do polskiego tronu (1673-1674). Geneza i problem
wyznaniowy, Londyn 1982, s. 100.

17 Ten¿e, Ks. Edward Ortved (1855-1939) – opiekun Polaków w Danii, „Acta Cassubiana”,
t. IV, 2002, s. 7-89.
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ks. Feliksa Bolta, senatora RP w obozie, czy Polacy z wyboru Jerzy i Maria Mo-
gensenowie, cz³onkowie „Gryfa Pomorskiego” w czasie wojny, a on uwiêziony
przez Niemców w obozie koncentracyjnym. Ciekawy jest te¿ przypadek Daniela
Wróblewskiego (1744–1818) rodem z E³ku, który da³ pocz¹tek duñskiej linii rodu18.
Ponadto w rozprawach i artyku³ach takich, jak udzia³ Polaków w si³ach zbrojnych
monarchii duñsko-norweskiej w XVII-XIX w., a takie nazwiska, jak Dähnhoff,
Kalckstein, Manteufel i Wejher s¹ znane w dziejach Pomorza19. Kaszubi (ks. B. Sych-
ta), Jeszcze o Wybrze¿u Gdañskim, Idee Floriana Ceynowy, Gdynia wczoraj i dziœ,
wszystkie zamieszczono na ³amach „Wiadomoœci” (Londyn 1975–1976); Kanonik
z Pelplina20  (ks B. Sychta) i jego S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludo-
wej, Polak D. Chodowiecki w skandynawskich leksykonach21, artyku³y i recenzje
publikacji Instytutu Kaszubskiego zamieszczanych w „Acta Cassubiana”22 lub
na ³amach „Gazety Niedzielnej” w Londynie i „Kroniki” w Kopenhadze23, oraz
nekrologi i opracowania biogramów do S³ownika biograficznego Pomorza Nad-
wiœlañskiego.

E. Later-Chody³owa prowadzi³a badania naukowe w zakresie historii pol-
skiego wychodŸstwa w Skandynawii; bra³a udzia³ m.in. w pracach nad tematem
„Polonia w Europie” pod redakcj¹ Barbary Szyd³owskiej-Ceglowej, w którym
opracowa³a dzia³ krajów skandynawskich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja).
Praca ta spotka³a siê z krytyk¹ przez osiad³ego od 1981 r. w Szwecji m³odego
dziennikarza, który niedoci¹gniêcia upatrywa³ w doborze Ÿróde³. Do tego meryto-
rycznie ustosunkowa³a siê autorka24. Krytyk nie wiedzia³, ¿e autorka by³a naszym
nieoficjalnym wspó³pracownikiem od 1983 r. i wykorzysta³a te Ÿród³a, które by³y
dla niej wówczas dostêpne. Ma na swoim koncie kilka ksi¹¿ek o wychodŸstwie
do krajów skandynawskich.

J.L.F. Mogensen (IPS) napisa³ wspomnienia ze s³u¿by dyplomatycznej
w Warszawie w przedwojennej Polsce, oraz w czasie okupacji niemieckiej, zw³asz-

18 Ten¿e, Polakkerne i de skandinaviske landes historie og kultur, XI „Rocznik IPS”, 1995/
1996, Kopenhaga, 1997 s. 55-68.

19 Ten¿e, Polacy w si³ach zbrojnych monarchii duñskiej od po³owy XVII do koñca XVIII stule-
cia, [w:] Materia³y VI Miêdzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Mons 28-29
IX 2001, Toruñ, Kucharski, 2001, s. 233-245, il.

20 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw-Warszawa-
-Kraków-Gdañsk 1967–1976.

21 E.S. Kruszewski, Polakken Daniel Chodowiecki (1726-1801) i skandinaviska leksika, Ko-
penhaga, „Rocznik IPS”, t. XIV, 1998/99, s. 87-100.

22 Ten¿e, Sopocka Alma Mater, „Acta Cassubiana”, t. XV, 2013, s. 178-187.
23 F. Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i œwiadectwo, Gdañsk 1997, s. 139, XIII, „Rocznik

IPS”, 1997/1998, Kopenhaga 1998, s. 52-53.
24 S. Sobolewski (w³aœc. Tadeusz S. Nowakowski), Źród³a niezgody czyli „Polonia w Europie”,

„Dziennik Polski”, 23.09.1993, Londyn; E. Later-Chody³owa, W odpowiedzi Panu Stanis³a-
wowi Sobolewskiemu, „Dziennik Polski”, 25.01.1994, Londyn, s. 3.
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cza jego pracy konsularnej w Gdañsku. W nastêpstwie jego dzia³alnoœci w pol-
skim podziemiu – „Gryfie Pomorskim” zosta³ aresztowany i osadzony w obozie
koncentracyjnym. Z inspiracji dyrektora instytutu powsta³y cztery publikacje
na temat pobytu w przedwojennej Polsce (tak¿e w jêzyku duñskim) oraz o poby-
cie w niemieckim areszcie w Gdañsku i obozie koncentracyjnym Flossenbürg
(pó³nocna Bawaria) w jêzyku duñskim i niemieckiem25.

Znaczna czêœæ publikacji naszych wspó³pracowników oraz cz³onków jest
uwidoczniona w „Roczniku IPS”, a od 2005 r. w „Sprawozdaniu IPS” za dany rok
akademicki. One to szerzej dokumentuj¹ prace naukowo-badawcze podejmowa-
ne w ramach dzia³alnoœci Instytutu. Mamy tu na myœli prace i rozprawy, które
zosta³y opublikowane pracach zbiorowych lub w czasopismach polskich i za-
granicznych. Natomiast rozprawy, artyku³y i recenzje naukowe zamieszczone
w 20 tomach „Rocznika” zawiera bibliografia, która ukaza³a siê w 2007 r. Nak³a-
dem Instytutu ukaza³o siê ponadto 20 tytu³ów druków zwartych (wykaz w ka¿-
dym „Sprawozdaniu za rok akademicki...”).

Dodaæ nale¿y, ¿e w wielu innych artyku³ach przewijaj¹ siê w¹tki kaszubsko-
-pomorskie naszych cz³onków. Zmar³y w Szwecji, warszawiak z urodzenia, Kazi-
mierz Rogala-Kosiñski (1893–197?), by³ tu¿ po odrodzeniu siê niepodleg³ej Pol-
ski wspó³pracownikiem m.in. „Gazety Pomorskiej” i „G³osu Pomorskiego” (Gru-
dzi¹dz), „Gazety Toruñskiej” i „G³osu Robotnika” (Toruñ), „Dziennika Tczew-
skiego” i „Pomorzanina” (Koœcierzyna), a tak¿e „Gazety Gdañskiej”, „Dziennika
Gdañskiego” i „Robotnika Gdañskiego”26.

Krakowianin Kazimierz Salewicz (1907–1993), wybitny archeolog, prze¿y³
niemiecki obóz w Stutthofie i tortury zwi¹zane z transportem ludzkich wraków na
barce w 1945 r. na Zachód. Szczêœliwie zakoñczenie wojny zasta³o go w duñskim
porcie rybackim na jednej z po³udniowych wysp. Duñczycy zastali go w bardzo
ciê¿kim stanie, ale uratowano mu ¿ycie i z po¿ytkiem pracowa³ naukowo w Danii,
równie¿ dla Polski. Przez w³adze Polskiego Pañstwa Podziemnego by³ przewi-
dziany po wojnie na dyrektora Muzeum w Gdañsku27.

Odnotowaliœmy tak¿e zgon Stanis³awa Zadro¿nego w Londynie, który przed
wojn¹ by³ dyrektorem Polskiego Radia w Toruniu. Po wojnie pracowa³ w Radiu
Wolna Europa28. Tak¿e inne krótkie artyku³y, jak np. o pobycie Lecha Wa³êsy

25 J.L.F. Mogensen, Obserwacje duñskiego dyplomaty w Polsce 1939, Kopenhaga 1994, ss. 42;
Die Grosse Geiselnahme, Letzter Akt 1945, Kopenhaga 1997, ss. 87.

26 E.S. Kruszewski, ¯yciorys uratowany od zapomnienia, [w:] Materia³y III Sympozjum Bio-
grafistyki Polonijnej, Lublin 1998, s. 208-215.

27 E.S. Kruszewski, Krakowianina peregrynacja na Pó³noc – Kazimierz Salewicz (1907-1993),
[w:] Materia³y V Sympozjum Biografistyki Polonijnej (Kraków, 22-23 IX 2000), Lublin 2000,
s. 360-369.

28 Zgon Stanis³awa Zadro¿nego, „Kronika poœwiêcona sprawom polskim”, Kopenhaga 1977,
nr 9/10, s. 5.
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w szwedzkim Malmö po odbiór nagrody w 1981 r., który by³ wydarzeniem dla
polskiej emigracji niepodleg³oœciowej, czy seria akwarel norweskiego artysty ma-
larza o Lechu Wa³êsie i papie¿u Janie Pawle II w norweskich górach, powsta³e
na podstawie snu artysty tu¿ przed og³oszeniem stanu wojennego w PRL, by³y
ewenementem dla Polaków i Skandynawów, ciekawych, co siê dzieje za „¿elazn¹
kurtyn¹”29.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e emigranci – pracownicy naukowi, w swoich
badaniach z regu³y nie mieli dostêpu do Ÿróde³ krajowych, o ile nie chcieli lub nie
mogli korzystaæ z poœrednictwa warszawskich w³adz PRL w latach 1945–1990.
To by³o tak¿e udzia³em pracowników nauki z kraju, dla których na Zachodzie
z regu³y archiwa niepodleg³oœciowej emigracji by³y niedostêpne.

*  *  *

Pierwsze kontakty miêdzy emigracj¹ a krajem po 1989 r. by³y bardzo trudne,
jednak dziêki takim osobom, jak: senator RP, prof. Józef Borzyszkowski (UG),
prof. Zenon Ciesielski (UG), dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak (UMK),
prof. Brunon Synak (UG) i prof. Barbara Topolska Piechowiak (PAN Poznañ),
dosz³o do prze³amania bariery i owocnej wspó³pracy.

Ukazanie siê dziesi¹tego „Rocznika IPS” profesor Józef Borzyszkowski (UG)
omówi³ na ³amach miesiêcznika spo³eczno-kulturalnego „Pomerania” (Gdañsk)
w artykule zatytu³owanym Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego. Autor
koñczy omówienie zawartoœci jubileuszowego Rocznika gratulacjami w imieniu
„Pomeranii” i Instytutu Kaszubskiego30.

Na uroczystoœci 90-lecia pierwszego Laureata Naukowej Nagrody im. S. Sa-
wickiego profesora Gerarda Labudy i X-lecia Instytutu Kaszubskiego, która od-
by³a siê w Ratuszu Nowego Miasta w Gdañsku 15 XII 2006 r., oficjalnym repre-
zentantem naszego Instytutu by³ profesor Boles³aw Hajduk, który obu jubilatom
z³o¿y³ stosowne ¿yczenia.

Widocznym odzwierciedleniem wiêzi, jakie ³¹czy³y i ³¹cz¹ Instytut Polsko-
-Skandynawski ze œrodowiskiem kaszubsko-pomorskim w ogóle, a Instytutem
Kaszubskim w szczególnoœci, s¹ wyrazy uznania dla profesora Gerarda Labudy,
prezesa Instytutu Kaszubskiego profesora Józefa Borzyszkowskiego i profesora
Boles³awa Hajduka.

Nasz Instytut ustanowi³ w 50. rocznicê Powstania Warszawskiego w 1994 r.
naukow¹ nagrodê, której patronem zosta³ Stanis³aw Sawicki. Profesor S. Sawicki

29 E.S. Kruszewski, Dzieñ Lecha Wa³êsy (w Malmö), „Kronika poœwiêcona sprawom polskim”,
Kopenhaga 1981, nr 7/8, s. 31; Malarz snów (Einar Magne Flø), „Kronika poœwiêcona spra-
wom polskim”, Kopenhaga 1984, nr 5/6, s. 17.

30 „Pomerania”, 1997, nr 1, s. 43-44.
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z Uniwersytetu Warszawskiego by³ pierwszym polskim skandynawist¹ europej-
skiego formatu, który zosta³ bestialsko zamordowany podczas Powstania War-
szawskiego przez niemieckiego okupanta31.

Jak ju¿ wspomniano, pierwszym laureatem Naukowej Nagrody im. Stanis³a-
wa Sawickiego w 1995 r. zosta³ profesor G. Labuda, który otrzyma³ j¹ „Za opra-
cowanie i twórcze wykorzystanie Ÿróde³ skandynawskich do dziejów Polski i s³o-
wiañszczyzny œredniowiecznej, zapoznawanie, drog¹ recenzji polskich œrodowisk
naukowych z dorobkiem historyków skandynawskich oraz pomorzoznawcze
badania naukowe, które ukazywa³y rolê Pomorza Zachodniego i Wschodniego
w kontaktach ziem polskich z krajami skandynawskimi”.

Uroczystoœæ wrêczenia nagrody odby³a siê w Sali Czerwonej Ratusza G³ów-
nego Miasta w Gdañsku w dniu 11 listopada 1995 r. w obecnoœci przedstawicieli
Uniwersytetu Gdañskiego, Instytutu Kaszubskiego, Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego, Odzia³u PAN, w³adz wojewódzkich, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego i studentów32.

Za wybitny wk³ad do nauki laureatami Medalu Pro Meritis zosta³ profesor
Józef Borzyszkowski (2004) i cz³onek Instytutu Kaszubskiego profesor Boles³aw
Hajduk (2015) oraz wielce zas³u¿ony skandynawista z Uniwersytetu Gdañskiego,
profesor Zenon Ciesielski (2004). Dodaæ nale¿y, ¿e pierwszym jego laureatem
zosta³ papie¿ Jan Pawe³ II w Dniu Pracownika Nauki 25 maja w Roku Œwiêtym
2000.

Warto dodaæ, ¿e wykonawc¹ medalu jest profesor Józef Stasiñski (Poznañ),
polski Pisanello medialerstwa, uhonorowany rok póŸniej przez papie¿a Wielkim
Krzy¿em Orderu œw. Sylwestra-papie¿a33. Na awersie medalu widoczna jest Klio
– mityczna bogini historii i rok za³o¿enia Instytutu, a na rewersie – napis Pro
Meritis i nazwisko wyró¿nionej osoby oraz data – zwyczajowo jest to dzieñ 3 X
lub 3 V i 11 XI danego roku. Dyplom zosta³ opracowany przez architekta Artura
Majkê w Pary¿u.

W ci¹gu 30 lat dzia³alnoœci Instytutu Polsko-Skandynawskiego problematy-
ka naukowo-badawcza skupia³a siê na stosunkach Polski z pañstwami skandy-
nawskimi oraz wzajemnego wp³ywania kultur krajów basenu Morza Ba³tyckiego.
Jest wiêc naturaln¹ rzecz¹, ¿e w tych przedsiêwziêciach relacje miêdzy Pomo-
rzem a ba³tyckimi s¹siadami odgrywaj¹ pierwszorzêdn¹ rolê.

31 Stanis³aw Lubicz Sawicki In Memoriam 1907-2007, red. Eugeniusz S. Kruszewski, Kopen-
haga 2008, ss. 84, portr.

32 J. Szymañski, Profesor Gerard Labuda laureatem nagrody im. Stanis³awa Sawickiego,
„Pomerania”, 1996, nr 1/2, s. 52.

33 Z. B³¹dek, Wielkoœæ przekazu w artystycznej formie Józefa Stasiñskiego, Puszczykowo-
-Poznañ 2014, ss. 307, il.
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Tadeusz Oracki
Gdañsk

Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzañskim
w latach 1874–1920

(uzupe³nienia i sprostowania)

Podstawowym Ÿród³em, na podstawie którego mo¿na ustalaæ udzia³ poszcze-
gólnych regionów w turystyce górskiej – jest „Pamiêtnik Towarzystwa Tatrzañ-
skiego” (dalej: PTT), wydawany w Krakowie od 1876 roku i zawieraj¹cy a¿ do
1920 r. wykazy cz³onków. Wydawaæ siê mo¿e, ¿e sprawa jest prosta. Wystarczy
przejrzeæ spisy cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego (dalej: TT) i wypisaæ nazwi-
ska przedstawicieli jakiegoœ regionu, by ustaliæ ich udzia³ w tym towarzystwie.
Tylko pozornie sprawa jest prosta i nie budzi w¹tpliwoœci, których jednak jest
sporo. Autor podejmuj¹cy temat zwi¹zany z cz³onkostwem w TT, a zw³aszcza
próbuj¹cy ustaliæ regionalne pochodzenie cz³onków, z góry skazany jest na niepo-
wodzenie z powodu ró¿nego rodzaju zasadzek, które znalaz³y siê w poszczegól-
nych tomach PTT.

W pierwszych siedmiu tomach (z lat 1876–1882) znajdujemy jedynie nazwi-
ska i imiona, niekiedy same nazwiska, a przy czêœci z nich okreœlenie zawodu,
jednak bez podania miejsca zamieszkania. Pocz¹wszy od tomu ósmego (z 1883 r.),
podawano, choæ nie przy wszystkich nazwiskach, miejsca zamieszkania. W niektó-
rych rocznikach PTT nazwiska nie s¹ w ca³oœci u³o¿one alfabetycznie i a¿ do roku
1920 pojawiaj¹ siê czêsto w postaci zniekszta³conej oraz bez imion i miejscowoœci.
Te ostatnie czêsto równie¿ zosta³y zniekszta³cone i s¹ trudne do ustalenia. Poza
list¹ g³ówn¹, krótkie wykazy osób, które przyst¹pi³y do TT (w momencie druku
poszczególnego tomu) zamieszczane by³y w ró¿nych miejscach PTT i nie uwzglêd-
niano ich w spisie treœci. Czêœæ miejscowoœci le¿¹cych na Pomorzu zaliczali re-
daktorzy galicyjscy do Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, choæ u¿ywali te¿ ter-
minu Prusy Zachodnie. Wiele trudnoœci sprawia próba przypisania ziemian do
okreœlonego regionu. Przypisywanie danej osoby pochodzenia ziemiañskiego do
okreœlonego maj¹tku charakteryzuje siê czêsto niekonsekwencj¹, gdy¿ w³aœciciel
dany maj¹tek sprzeda³, przenosz¹c siê do innego, albo po jego œmierci odziedzi-
czyli spadkobiercy. Czêsto te¿ w³aœciciel maj¹tku, bêd¹c w podesz³ym wieku,
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przekazywa³ dobra ziemskie dzieciom, a sam przenosi³ siê do miasta. Wiadomo
powszechnie, ¿e wiele identycznych nazw wystêpowa³o nie tylko w Wielkopolsce
i na Pomorzu, ale tak¿e w Królestwie Polskim i w Galicji. Z tego powodu tylko
krok do pomy³ek. Przy poszczególnych miejscowoœciach nie podawano nazwy
powiatu, a to utrudnia lub nawet uniemo¿liwia (w przypadku osób mniej zna-
nych) ustalenie po³o¿enia danej miejscowoœci w konkretnym regionie. Niekiedy
podawano przy nazwisku b³êdne miejsce zamieszkania cz³onka TT, uto¿samiaj¹c
go z innym, poprzedzaj¹cym go na liœcie cz³onkiem nosz¹cym to samo nazwisko.
Szczególnie trudno jest dok³adnie ustaliæ czasow¹ przynale¿noœæ wielu cz³onków
TT, gdy¿ ich nazwiska wpisane na listê w roku przyst¹pienia do TT, po pewnym
czasie z niej znikaj¹, by po kilku latach pojawiæ siê na nowo. Niektórzy cz³onkowie
TT nale¿eli tak¿e albo wy³¹cznie do jego oddzia³ów terenowych: pieniñskiego
(w Szczawnicy), czarnohorskiego (w Ko³omyi), babiogórskiego (w Makowie) oraz
do oddzia³u „Beskid” (w Nowym S¹czu) i figuruj¹ w oddzielnych spisach obej-
muj¹cych cz³onków tych oddzia³ów, co stwarza dodatkow¹ trudnoœæ w ustaleniu
ich to¿samoœci regionalnej1.

Spisy publikowane by³y ze znacznym opóŸnieniem, a znajduj¹ce siê w nich
luki zosta³y prawdopodobnie spowodowane niesprawnoœci¹ organizacyjn¹ i ró¿-
nego rodzaju utrudnieniami wynikaj¹cymi z przynale¿noœci cz³onków TT do trzech
ró¿nych systemów administracyjnych pañstw zaborczych. Nie ulega tak¿e w¹t-
pliwoœci fakt, ¿e kontakty Pomorzan z Galicj¹ nie tylko ze wzglêdu na odleg³oœæ,
ale i stosunki polityczne – by³y szczególnie utrudnione.

Tematyka cz³onkostwa Pomorzan i Wielkopolan by³a ju¿ przedmiotem opraco-
wañ naukowych, wymagaj¹cych, niestety, wielu uzupe³nieñ i poprawek. Pierwszym,
który podj¹³ temat, by³ Grzegorz Niewiadomy2. Autor poprawnie przedstawi³ gene-
zê i cele TT, natomiast sporo w¹tpliwoœci budz¹ jego wywody na temat Pomorzan,
a zw³aszcza wnioski z analizy ich udzia³u w TT. W kilkudziesiêciu przypadkach
podano niedok³adnie daty zwi¹zane ze wst¹pieniem do TT, co wobec przedsta-
wionych wy¿ej trudnoœci wynikaj¹cych ze Ÿróde³, mo¿na w jakimœ stopniu auto-
rowi wybaczyæ. Trudno jednak post¹piæ podobnie, gdy chodzi o przedstawion¹
listê Pomorzan – cz³onków TT, na której znalaz³o siê tylko 61 osób, gdy w rzeczy-
wistoœci by³o ich 157. Zrozumia³e, ¿e wykaz opublikowany przez G. Niewiado-
mego wymaga³ weryfikacji i uzupe³nieñ.

1 Autor entuzjastycznego artyku³y na temat PTT nie zwróci³ uwagi na te sprawy. Zob. J. Durden,
Pamiêtniki Towarzystwa Tatrzañskiego. Skarbnica wiedzy. „Pamiêtnik Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzañskiego”, t. 15-16, 2006-2007, s. 127-150.

2 G. Niewiadomy, Gdy do Tatr by³o dalej ni¿ dziœ… Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzañskim
1873-1920, [w:] Rozmyœlania gdañskie. Materia³y z sesji „Miejsce Gdañska w procesie po-
wstawania narodowego pañstwa polskiego”, red. R. Korewo, M. Makowska, Gdañsk 1998,
s. 180-189; ten¿e, Gdy do Tatr by³o dalej ni¿ dziœ… Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzañskim
1873-1920, „Pamiêtnik Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego”, t. 7, 1999, s. 68-76 (tu lista
cz³onków TT).
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W 2010 r. wyda³em ksi¹¿kê o udziale Wielkopolan i Pomorzan w TT w latach
1874–19203, w której zamieœci³em ponad 1500 nazwisk w wiêkszoœci z notami
biograficznymi. Niestety, przy takiej iloœci nazwisk musia³y znaleŸæ siê tak¿e nie-
œcis³oœci i luki. Dotyczy to zw³aszcza osób, które w jakiœ znacz¹cy sposób nie
zaznaczy³y swojej dzia³alnoœci w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym czy politycznym
i z tego powodu brak o nich informacji nie tylko w s³ownikach biograficznych,
ale i w opracowaniach historycznych. Te braki postanowiono usun¹æ, poszukuj¹c
nekrologów w prasie regionalnej. Przejrzano wiêc ponownie, tym razem w ca³o-
œci, trzy tytu³y prasowe: „Dziennik Poznañski” (1859–1939), „Kurier Poznañski”
(1872–1939) i „Gazetê Toruñsk¹” (1867–1921).

Zamieszczony wykaz Pomorzan – cz³onków TT zawiera jedynie podstawo-
we daty biograficzne oraz informacje o ich przynale¿noœci do TT. Obejmuje on
nie tylko rodowitych Pomorzan, ale tak¿e tych wszystkich Polaków, którzy na
Pomorzu mieszkali, pracowali zawodowo i prowadzili dzia³alnoœæ spo³eczno-go-
spodarcz¹, polityczn¹, kulturalno-oœwiatow¹ i inn¹. Zrozumia³e, ¿e w wykazie
znaleŸli siê nie tylko znani na Pomorzu i w Polsce dzia³acze, ale tak¿e ma³o lub
w ogóle nieznani, jedynie z tytu³u swej przynale¿noœci do TT.

3 T. Oracki, Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzañskim w latach 1874-1920,
Gdañsk 2010; ten¿e, Dzia³acze polscy na Pomorzu oraz na Warmii, Mazurach i Powiœlu
w Towarzystwie Tatrzañskim (1874-1920), [w:] Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹ XVI-XX wiek.
Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej prof. Janusza Jasiñ-
skiego, red. Z. Rondomañska, Olsztyn 2006, s. 278-294.

Wykaz Pomorzan – cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego
w latach 1874–1920

Bardzki Boles³aw (1852–1919)
Bartnicki Micha³ z Garczyna, pow. koœcierski
Biegañska Eleonora (ok. 1840–1928)
Bielewicz Marian (1860– po 1938)
Bielicki Herman (Armin) ks. (1833–1902)
Biesiadecki Maciej (1864–1935)
Biziel Jan (1858–1934)
Bloch Anastazy ks. (1867–1945)
Bolt Feliks ks. (1864–1940)
Cichowski Wincenty ks. (1820–1887)
Czapski Antoni

Nazwisko i imiê, urodzenie i œmieræ okres przynale¿noœci
do TT

1880–1888
1919–1920
1878–1905
1895–1907
1888–1892
1895–1920
1889–1903
1911–1920
1913–1920
1880–1887
1879–1885
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Czapski Jan (1830–1896)
Czapski Stanis³aw (zm. 1884)
Czarliñski Emil (1833–1913)
Czarliñski Leon (1835–1918)
Czarliñski Leon (1860–1929)
Danielewski Ignacy (1829–1907)
D¹browski Walenty ks. (1847–1931)
Dekowski Feliks (1868–1906)
Dembek Bernard ks. (1878–1937)
Derc Jakub ks. (1839–1908)
Dominik Konstantyn ks. (1870–1942)
Donimirski Antoni (1846–1912)
Donimirski Edward (1844–1907)
Donimirski Jan (1847–1929)
Donimirski Ludwik (ok. 1850 – zm. 1894)
Duszyñski Witold (ok. 1840 – zm. 1888)
Dzia³owski Apolinary (1838–1902)
Dzia³owski Eustachy (1841–1919)
Dzia³owski Leon (1841–1901)
Dziurla W³adys³aw (1877–1944)
Felski Jan ks. (1870–1935)
Fragstein (Fraksztein) Franciszek
Go³êbiewski Hieronim ks. (1845–1918)
Go³êbiewski Józef ks. (1880–1940)
Górski Jan (1859–1935)
Grabski Stefan (1867–1943)
Gremczyñski Antoni
Gryglewicz Edmund ks. (1852–1922)
Guziñski Jan ks. (1825–1897)
Haillant (Heillant) Napoleon
Hoppe Micha³ (ok. 1859–1922)
Hulewicz Micha³ (1851–1893)
Jackowski Edward (zm. 1938)
Jackowski Maksymilian (1815–1905)
Jagalski Józef ks. (1867–1928)
Jakowicki Ludwik (1816–1900)
Jankowski Franciszek (1858–1918)
Janta-Po³czyñski Adam (1839–1901)
Janta-Po³czyñski Roman Mieczys³aw (1891–1984)

1878–1888
1878–1884
1878–1887
1878–1888
1909–1920
1879–1885
1885–1888
1905–1906
1911–1920
1884–1888
1911–1920
1878–1883
1879–1907
1879–1898
1878–1883
1881–1887
1879–1888
1878–1909
1879–1882
1911–1920
1913–1920
1878–1884
1911–1918
1911–1920
1911–1920
1903–1920
1911–1913
1911–1914
1882–1888
1898–1903
1911–1912
1887–1893
1914–1920
1878–1889
1911–1920
1879–1887

ok. 1910–1918
1888–1901
1911–1912

Nazwisko i imiê, urodzenie i œmieræ okres przynale¿noœci
do TT
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Janta-Po³czyñski Roman Teodor (1849–1916)
Jaruszewski Franciszek (1859–1944)
Jaworski Sas Julian (1862–1930)
Kaczmarek Marcin (1883 – ok. 1944)
Kalkstein Antoni (1839–1918)
Kalkstein Micha³ (1830–1911)
Kalkstein Teodor (1851–1905)
Kantak Maksymilian (ok. 1859 – zm. 1918)
Kaszliñski Franciszek (1847–1904)
Kempiñski Konrad (1842–1897)
Kobyliñski Franciszek (ok. 1824–1896)
Koehler Feliks
Kopicki Feliks (1882–1949)
Krasicki Ksawery (1853–1915)
Kroplewski Albin ks. (1878–1942)
Kubacz Franciszek (1868–1933)
Kujot Stanis³aw ks. (1845–1914)
Kulerski Wiktor (1865–1935)
Ku¿aj W³adys³aw (1869–1930)
Ledwochowski Aleksander (zm. po 1939)
Lerchenfeld Ignacy (zm. 1884)
Lewicki Stefan (1834–1912)
Lipski Teofil (1852–1932)
Liszkowska Emilia (1877–1962)
Liszkowski Wincenty (1867–1912)
Loga Wiktor (zm. po 1926)
£aszewski Stanis³aw (1852–?)
£ebiñski W³adys³aw (1840–1907)
£yskowski Ignacy (1820–1886)
£yskowski Mieczys³aw (1825–1894)
Magdziñski Teofil (1818–1889)
Ma³y Karol ks. (1880–1940)
Marchlewski Mieczys³aw (1885–1956)
Mieczkowski Józef (1835–1907)
Mieczkowski Leopold (zm. 1892)
Mizerski Ludwik (1843–1923)
Mlicka Emilia (1861–1925)
Mlicka Teofilowa
Mlicki Teofil (1813–1883)

1879–1898
1911

1910–1912
1911–1920
1878–1907
1879–1907
1879–1883
1911–1918

1879
1882–1889(?)

1883–1888
1911–1920
1911–1920
1883–1885
1911–1920
1911–1920

1892
1914–1920

1911
1913–1920
1883–1884
1888–1898

1912
1895–1904
1904–1912
1898–1920
1884–1885
1877–1888
1878–1886
1876–1894
1878–1888
1911–1920

1914
1879–1898

1889
1882–1888
1888–1896

1884
1881–1882

Nazwisko i imiê, urodzenie i œmieræ okres przynale¿noœci
do TT



TADEUSZ ORACKI (GDAÑSK)234

Mlicki W³adys³aw
Morawski Franciszek Ksawery ks. (1825–1893)
Mroziñski Zygmunt (1847 – po 1910)
Neubauer Antoni ks. (1842–1915)
Niemierkiewicz Marian (1877–1951)
Niklewicz Czes³aw ks. (1876–1944)
Nie¿ychowski Boles³aw (zm. 1922)
Nowakowski Julian (ok. 1854–1907)
Ograbiszewski Ignacy ks. (1841–1913)
Olszakowski Antoni (1860–1942)
Ossowski Feliks (ok. 1842–1932)
Ossowski W³adys³aw (1833–1908)
Pa³czyñski Jan ks. (1854–1910)
Panecki W³adys³aw (1857–1931)
Pankala (Pankalla) Jan (1865–1929)
Parczewski Bogus³aw (1869–1935)
Parczewski Erazm (1826–1915)
Piechowski Julian (1879– po 1916)
Piotrowski Ignacy ks. (1866–1917)
Poæwiardowski Pawe³ ks. (1840–1889)
Pr¹dzyñski Juliusz ks. (1818–1894)
Pr¹dzyñski (Aubracht-Pr¹dzyñski) Juliusz (1888–1949)
Pr¹dzyñski £ucjan (1880–1939)
Rakowicz Franciszek (1839–1879)
Reicher Edward (zm. po 1911)
Reicher Maria
Rogaliñski Bernard (zm. 1885)
Rohr Adolf (Antoni) (1853– po 1920)
Ró¿añski Marian (1864–1927)
Ró¿ycki Boles³aw
Rutkowska Maria (1809–1905)
Rutkowski Feliks (1878–1964)
Rutkowski Walerian (Walery), (1837–1897)
Rutkowski W³adys³aw (1838–1902)
Rybiñski Leon (1817–1904)
Rydygier Ludwik (1850–1920)
Rzepnikowski Teofil (1845–1922)
Samp³awski Julian
Sartowski Dawid ks. (1838–1899)

1901–1906
1879–1893
1885–1888
1887–1896
1911–1920
1908–1920
1881–1898
1878–1888
1911–1913
1909–1920
1879–1902
1880–1893

do 1910
1911–1920
1908–1920
1905–1920
1879–1898
1903–1910
1913–1917
1882–1888
1879–1894
1913–1920

1913
1878

1888–1905
1887–1903
1881–1885
1902–1905
1903–1920
1879–1887
1899–1902
1909–1912
1878–1888
1878–1883
1878–1888
1892–1893
1881–1886
1879–1880
1887–1888

Nazwisko i imiê, urodzenie i œmieræ okres przynale¿noœci
do TT
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Sczaniecki Micha³ (1838–1920)
Sczaniecki W³adys³aw (1869–1942)
Sell Jan ks. (1875–1920)
Sierakowski Adam (1846–1912)
Sierakowski Alfons (1816–1886)
Stobiecki Roman (1877–1961)
Sulerzyski Stanis³aw
Sulerzyski Wac³aw (1844–1903)
Szczyg³owski Boles³aw (1865–1912)
Szulc (Schultz) Józef (zm. po 1898)
Szuman Henryk Antoni ks. (1882–1939)
Szuman Leon (1852–1920)
Szuman W³adys³aw (1868–1924)
Szydzik Józef ks. (1871–1939)
Œlaski Kazimierz (1847–1906)
Œlaski Ludwik (1818–1898)
Œlaski Ludwik Maurycy (1856–1906)
Œwiacki Karol (zm. 1929)
Trzciñski Edward (1874–1948)
Wêclewski Stanis³aw (1820–1893)
Wierzbicki Melchior (1867–1925)
Wolszlegier Antoni ks. (1853–1922)
Wolszlegier W³adys³aw (1849–1919)
Wróblewski Franciszek ks. (1869–1944)
Wybicki Micha³ (1835–1907)
Zab³ocki Kazimierz (zm. po 1913)
Zieliñski Feliks (1891– po 1939)
Z³otowski Pawe³
¯aczek Jan (1841–1889)

1879–1906
1910

1911–1920
1878–1908
1878–1886

1911
1878

1893–1901
1892–1895
1879–1898
1911–1920
1881–1920
1911–1920
1911–1920
1879–1906
1878–1888
1892–1906
1910–1914
1904–1914
1882–1887
1911–1920
1888–1896
1883–1909
1912–1920
1878–1887
1893–1904
1913–1914

1911
1887–1888

Nazwisko i imiê, urodzenie i œmieræ okres przynale¿noœci
do TT
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Karolina Kierlañczyk
Gdañsk – Chicago

Nieznane publikacje Hieronima Derdowskiego
z ³amów toruñskiego „Przyjaciela”

(1880–1881)

Prezentowanych poni¿ej piêæ artyku³ów z cyklu Pogadanki w kuŸni zosta³o
wydrukowanych w toruñskim „Przyjacielu” w 1880 roku w numerach 4. i 14-16.
oraz w numerze 19. z 1881 roku. Zawieraj¹ one informacje biograficzne o Hiero-
nimie Derdowskim i jego osobiste refleksje. Opisuj¹ te¿ obowi¹zki poety w re-
dakcji „Przyjaciela”, przybli¿aj¹ kaszubskie zwyczaje zachowywane w czasie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy, jak równie¿ opisuj¹ ówczesne realia ¿yciowe
i stosunki miêdzyludzkie.

O autorstwie tych prac œwiadcz¹ s³owa samego Derdowskiego zamieszczone
w „Wiarusie”, wydawanym przez poetê w Winonie, w Stanach Zjednoczonych:

W szczêœliwym starym kraju, (...) w kochanej Polsce, poprawiam siê, tak¿e pisy-
wa³em przez czas d³u¿szy pogadanki, które podobno dosyæ interesowa³y czy-
tylników (sic!). Umieszcza³ je toruñski Przyjaciel pod tytu³em „Pogadanki
w kuŸni”, a na dole podpisany by³ C z e l a d n i k1.

Skoro autorem Pogadanek w kuŸni by³ Derdowski, musia³ on byæ te¿ autorem
zamieszczonych poni¿ej dwóch innych publikacji z „Przyjaciela”, mianowicie:
Majster Ignacy Danielewski i Co s³ychaæ?, zamieszczonych w numerach 14-15.
z 1881 roku, bowiem pisz¹cy identyfikuje siê w pierwszej jako Czeladnik,
a w drugiej jako autor Pogadanek w kuŸni. Pierwszy z tekstów dotyczy pó³rocznego
uwiêzienia Ignacego Danielewskiego „za dwa artyku³y og³oszone w G a z e c i e
T o r u ñ s k i e j ”2 oraz tymczasowego zast¹pienia go na stanowisku redaktora
„Przyjaciela” przez Hieronima Derdowskiego. Drugi z artyku³ów traktuje o ów-

1 Majster od Wiarusa, Z blizka i z daleka, „Wiarus”, 1886, nr 12, s. 1. „Majster od Wiarusa”
i „Majster” to pseudonimy Hieronima Derdowskiego.

2 [H. Derdowski], Majster Ignacy Danielewski, „Przyjaciel”, 1881, nr 14, s. 1.
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czesnych wydarzeniach politycznych i zawiera silne akcenty antyniemieckie, an-
tyrosyjskie i antysemickie.

Wszystkie artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê H. Derdowskiego, w tym
b³êdy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne i drukarskie.

Czeladnik, Pogadanki w kuŸni,
„Przyjaciel”, 1880, nr 4, s. 3

Myœleliœcie mo¿e, kochane wiarusy, ¿e mnie Majster ju¿ odprawi³, dla tego,
¿e tak d³ugo o sobie nic s³yszeæ nie da³em. Chwa³a Bogu tak nie jest i jak dot¹d,
tak dalej kujê sobie w kuŸni P r z y j a c i e l a ,  tylko ¿e mnie dot¹d p¹n Czorliñ-
sci, który czasem sam ca³e dolne piêtro naszego pisma zabiera, nie pozwoli³ wy-
suwaæ siê naprzód. A nadto te¿ Majster bardzo czêsto wyse³a³ mnie z rachunkami
po domach (boæ ucznia nie mamy), wiêc nie mia³em czasu zagl¹daæ do kuŸni.
Rozmaici ludzie zostali winni za robotê, a na Nowy Rok by³ termin zap³aty, ale
z trudna który sam przyszed³ zap³aciæ. Taka bieganina z rachunkami, to niech j¹
licho weŸmie, bo ¿eby ci to ka¿dy zaraz da³ pieni¹dze, no to jeszcze! — Ale ³aŸ
najprzód pó³ dnia, zanim kogo w domu znajdziesz, lubo zwykle tylko kobiety
widz¹c cz³owieka z kwitem, kryj¹ ch³opów do komórki, a same wychodz¹ na-
przeciw, powiadaj¹c niby to z ubolewaniem, ¿e mê¿a nie ma w domu — a potem
choæ natrafisz gospodarza u siebie, to bêdzie siê drapa³ po g³owie narzekaj¹c, ¿e
liche czasy, ¿e pieniêdzy nie ma, no i nie da — a czasem, mianowicie, je¿eli
wejdziesz w dom razem z egzekutorem, b¹dŸ rad, ¿e ciê nie wezm¹ za ³eb i nie
wyrzuc¹ za drzwi. A tu Majstrowa siê pyta: — „No, masz pieni¹dze?” — „Nie
mam, proszê pani M a j s t r o w e j ,  ludzie sami nic nie maj¹, ka¿¹ czekaæ.” —
„A bo te¿ ty nie umiesz siê sprawiæ, jak siê nale¿y, trzeba by³o nie ustêpywaæ
z izby, dopóki nie zap³ac¹. Ale ba! Kiedy to takie...” Tu pani Majstrowa wskazu-
j¹cy palec prawej rêki k³adzie na œrodku czo³a, g³owê zwiesza cokolwiek na dó³
i wzdrygnie lewem ramieniem, bo to ju¿ taki zwyczaj u niej, je¿eli komu okazuje
swe nieukontentowanie. Wiemci ja dobrze, co to ma znaczyæ. Nibyto tyle, jak:
W ciemiê bity szelma, g³upi jak Maækowe cielê. — Ale có¿ tu robiæ? — Trzeba
pokornie poca³owaæ pani¹ Majstrow¹ w rêkê i basta, boæ to mo¿e i prawda, co
sobie o cz³eku myœli.

Raz tylko nie ¿a³owa³em, ¿e wys³ano mnie z rachunkiem do jednego z d³u¿ni-
ków naszej kuŸni, bo trafi³em w³aœnie na kolêdê. Gdy wchodzê do drzwi, œpiewa
sobie pan organista swym „baranim g³osem” znane dwa wiersze kolêdy: „Fuñda,
fuñda, fuñda, fuñda ³ysy buñda.” — Zacz¹³em wiêc stan¹wszy za ministrantami
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przywtarzaæ, ale gdy raz przypadkowo spojrza³em na ³ys¹ baniê pana bakalarza,
która œwieci³a jak ksiê¿yc w nocy, ledwiem nie wybuch³ œmiechem, lubo serce
w tej chwili by³o nastrojone do nabo¿eñstwa. Ksi¹dz pleban po zwyk³em pob³o-
gos³awieniu usiad³ w œrodku izby na krzeœle, a potem wszyscy z kolei zbli¿ali siê
do niego, aby na klêczkach uca³owaæ z r¹k jego wizerunek Zbawiciela. Najprzód
przyst¹pili gospodarz domu i pani gospodyni, nastêpnie dzieci i s³udzy; na ostatku
przyst¹pi³em i ja. Kap³an podarowa³ nam wszystkim po œlicznym obrazku, a mnie,
dowiedziawszy siê, ¿e mi na imiê... — przepraszam, ale nie mogê tu podaæ swego
imienia, bo by siê roznios³o po œwiecie, kto to czasem w ciemiê... — wiêc podaro-
wa³ mnie ksi¹dz pleban wizerunek mego patrona. Potem ministranci zaczêli dzwo-
niæ dyñ! dyñ! pani gospodyni i pannom ko³o uszu. Te zatykaj¹ sobie uszy obiema
rêkoma, prosz¹c, by dali pokój, bo je og³usz¹, ale ch³opaki precz dyñ! dyñ! brzêcz¹
z ca³ej si³y... i nie oprzestaj¹, dopóki ka¿da nie siêgnie w kieszeñ i nie w³o¿y po
groszu do dzwonka. Pan gospodarz by³ najtwardziejszych uszu, dzwonili mu tam
coœ kwadrans, ale jednak, widz¹c, ¿e nie przelewki, otworzy³ sakiewkê i wpuœci³
do dzwonka jednemu i drugiemu po¿¹dan¹ monetê. — Wpad³o mi na myœl, ¿eby
skorzystaæ z chwili i podaæ panu gospodarzowi papier, który trzyma³em dla niego
w garœci. Zrobi³em te¿ tak i w chwili, gdy ten zawiêzuje woreczek, prezentujê mu
rachunek pana Majstra: za stalenie kós tyle a tyle, za wid³y do wyrzucania mierz-
wy z polityki pewnego pañstwa tyle, za ¿elazne obuchy do miêkczenia zatwar-
dzia³ych serc tyle, to czyni razem ot tê i tê sumê. — Biedak rzuci³ okiem na pa-
pier, zarumieni³ siê jak grzebieñ koguta, spojrza³ to raz na mnie, to na ksiêdza
plebana, a¿ wreszcie z trzês¹c¹ rêk¹ doby³ z worka kilka z³otych, które mia³em od
niego œci¹gn¹æ i wcisn¹³ mi je w d³oñ. Nie by³by mnie mo¿e pan gospodarz tak
³atwo zaspokoi³, ale wstyd go by³o odprawiæ mnie tak z niczem w oczach pana
organisty i ksiêdza plebana. Mimo, ¿e ju¿ odebra³em zap³atê, jednak pozosta³em
w izbie, dopóki ksi¹dz z niej nie wyszed³. Ledwie siê to sta³o, a tu hurmem
rzucaj¹ siê na wyœcigi trzy córki pana gospodarza, z których najm³odsza mia³a coœ
24 lata, ku krzes³u, na którem co dopiero spoczywa³ ksi¹dz pleban. Szczêœcie
pos³u¿y³o najstarszej, ¿e najpierwsza przyby³a do krzes³a i zajê³a je, wiêc ta mo¿e
byæ pewna, ¿e tego roku za m¹¿ wyjdzie. Skoro wsta³a, ja usiad³em po niej
i posiedzia³em sobie chwilê na krzeœle, choæ mnie tam gwa³tem z niego spycha³y
dziewczêta. — Byæ wiêc mo¿e, ¿e i mnie w tym roku Pan Bóg obdarzy jak¹
podpor¹.

Potem w dwójnasób zadowolony biegnê do pani Majstrowej, która mnie t¹
raz¹ mile przyjê³a, — no, bo te¿ ju¿ z daleka pokazywa³em jej pieni¹dze. — „Toœ
siê jednak aby raz popisa³”, pochwali³a mnie pani Majstrowa i ¿yczliwie pog³a-
ska³a po licach. Z radoœci, jak nie pobiegnê do kuŸni! jak nie zacznê ochoczo
r¹baæ m³otem buch! buch! na gor¹ce ¿elazo, ¿e ledwie kuŸnia siê nie obali³a! —

Ale musia³em wnet oprzestaæ, bo kuŸnia zaczê³a siê powoli nape³niaæ wiar¹,
która wracaj¹c od pana Czeszaka, gdzie to za fenygów dwadzieœcia jest szklanka
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groku dobrego, wstêpywa³a po drodze odwiedziæ czeladnika. — „No i có¿ powie-
cie nowego?” — pytam siê wiarusów. — „Ba, Ÿle, mospanie, bieda, Austryjo...”
— „Co tam Austryjo, odrzeknê, czy Austryak idzie na Prusaka?” — „Ale gdzie
tam, patrzcie tego czeladnika, jakby to on nie wiedzio³ lepiej od nos, co siê dzieje
w œwiecie, skoro P r z y j a c i e l e  kuje — no, wszak¿eœ s³yszo³, ¿e na Wêgrach,
co to do Austryjoka nole¿¹, by³a rewolucyjo, ¿e zastrzelili jednego studañta i jed-
nego kuczera — kilku policyantom po³omali kijami grzbiety — powybijali szyby
po domach, a to wszystko dla tego, ¿e ktoœ tam podstrzeli³ Majstra!” — „Anu”, —
powiadam — „widaæ, ¿e to by³ Majster dobry, którego ludzie szanowali, ale wiê-
cej nie s³ychaæ?” — „Ba nie s³ychaæ” — odrzeknie pan £apikura (powszechnie
powa¿any majster szewski) — „Ul w Poznaniu zbankretowo³! — mio³em w nim
sto talarów, a chc¹m mi daæ tylko dwadzieœcia, zarobi³em jak Zab³ocki na my-
dle!” — „Widaæ, ¿e pszczo³om za ma³o pokarmu dali na zimê, skoro pomarnia³y”
— odrzek³em — „a matka w ulu snaæ nie czytywa³a kalendarza naszego Majstra,
boæ by³aby siê tam zaraz na pi¹tej karcie doczyta³a: Pamiêtaj przy rozchodzie ¿yæ
z przychodem w zgodzie.” — „A to, to!” — doda³ na to krawiec z Poznania,
bawi¹cy tu w goœcinie, którego niedawno ¿ona uszczêœliwi³a trojêtami — „gdyby
tak mnie byli obrali dyrektorem „Ula”, by³by przychód zawsze wiêkszy od roz-
chodu.” — Ja na to: — „To prawda, panie krawiec, z tej te¿ przyczyny zdaje mi
siê, ¿eby „Ul” by³ mia³ lepsze powodzenie, gdyby siê go by³o za³o¿y³o w Tucholi
lub Kowalewie, w Kcyni, w Inowroc³awiu, bo spytajcie siê jeno proboszczów
z tych miast, a powiedz¹ wam, ¿e prawie o po³owê wiêcej tego roku mieli chrztów
ni¿ pogrzebów, a i nam tam w tym kwartale abonentów przyros³o; przychód wiêc
nietylko by³ w zgodzie z rozchodem, lecz o wiele go przewy¿sza³ — a jeszcze
ubieg³e lato bocianom bardzo nie sprzyja³o, dla tego, ¿e ¿aby w b³otach powyzdy-
cha³y.” — Wreszcie po d³ugich narzekaniach na niedbalstwo zarz¹du „Ula” i po
gruntownem zbadaniu przyczyn jego upadku, przyszliœmy do wniosku, ¿e g³ów-
nym powodem jego niepowodzenia by³a nieszczêœliwa nazwa „Ul” — ¿e upaœæ
musia³ dla tego, i¿ poczciwych rzemieœlników nie podobna przyrównywaæ do
pszczó³ lub do trzmieli. Zgodziliœmy siê wiêc, aby na miejsce „Ula” utworzyæ
now¹ spó³kê pod nazwiskiem „ K u Ÿ n i a ”, której dyrektorem bêdzie ni¿ej pod-
pisany, a tego¿ sekretarzem pewien znany toruñski golibroda, który skwapliwie
wszytkie plotki zbiera po mieœcie i je po wszystkich domach roznosi. Wyp³acaæ
bêdziemy zawsze dobr¹ monet¹ i to z procentem.

Czeladnik.
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Czeladnik, Pogadanki w kuŸni,
„Przyjaciel”, 1880, nr 14, s. 3

Dobrze sobie wypocz¹wszy przez œwiêta, biorê siê œwie¿emi si³ami do m³o-
ta! ¯elazo co prawda niezmiernie podro¿a³o, wiêc trzeba go ochraniaæ i ju¿ nie
kuæ tak grubych sztuk, jak to siê dawniej ku³o, boæ by cz³ek nie wyszed³ na swoje.
Za to zaczyna siê praca w polu i nowe ¿ycie na ca³ej ziemi, wiêc i cz³owiek kuje
z ochot¹, gdy¿ i w kuŸni roboty jest dostatkiem.

Dobrze, ¿e ten post œw. raz min¹³, boæ to przez te siedem niedziel na perkach
i ¿urze tak ludziska pochudli, ¿e ju¿ ani chêci, ani si³y nie mieli do pracy. Lica im
wklês³y, oczy wpad³y g³êboko, twarz pod³u¿a³a, a nos jakby siê na œwiat wydziera³
z ciekawoœci, taki d³ugi, a¿ siê na dó³ zwiesi³, niby bandera okrêtu ¿agluj¹cego
bez wiatru. RzeŸnicy pobankrutowali, karczmarze pozamykali szynki, grajkom
pordzewia³y tr¹by, bo Wielki post to czas pokuty, to czas odmawiania sobie roz-
koszy ziemskich.

Ale nareszcie zawita³a palmowa niedziela, a z ni¹ wesz³a do chat chrzeœciañ-
skich palma œwiêcona, palma zaœ to znak i ró¿d¿ka pokoju. I otó¿ razem z ró¿d¿k¹
palmow¹ pojawi³o siê pismo Ojca œwiêtego do arcybiskupa koloñskiego, zapowiada-
j¹ce koniec walki z koœcio³em. I ju¿ l¿ej siê zrobi³o katolikom na sercach i w ka¿-
dym z nas zaczê³a siê budziæ nadzieja, i¿ weselej przepêdzi œwiêta Wielkanocne.

Mnie co prawda, chocia¿ z ca³ej si³y bi³em m³otem w kowad³o, wydawa³o
siê, ¿e huk by³ jakiœ g³uchy, podobny do g³osu, jaki wydaje klekot podczas Wiel-
kiego tygodnia. Ale przypisywa³em to ubytkowi si³ z powodu pokarmów post-
nych i wyczekiwa³em têskliwie Wielkiej soboty, w któr¹ to ksi¹dz proboszcz mia³
przyjœæ pob³ogos³awiæ œwiêconkê. Wreszcie nadszed³ wieczór. Ksi¹dz proboszcz
przyszed³ z koœcielnym, zdj¹³ p³aszcz i stan¹wszy w kom¿y i stule, zacz¹³ czytaæ
mod³y nad sto³em zastawionym ró¿nemi potrawami. By³a tam szynka przystrojo-
na borowiem, by³a pieczeñ cielêca, by³y kie³basy, baby i placki, baranek wielka-
nocny z mas³a, pstro ufarbowane jajka, pieprz, sól, itd., a by³a tak¿e butelka gdañ-
skiej, na któr¹, jak zauwa¿y³em, pan koœcielny po¿¹dliwemi spogl¹da³ oczyma,
podczas gdy ksi¹dz proboszcz odmawia³ modlitwy. Nie wiem, czy koœcielny jest
lubownikiem gdañskiej, ale nie dziwiê siê mu, bo rêczê wam, ¿e to by³a wódka
jak kryszta³ i z³oto, ta sama, któr¹ ju¿ polski poeta Mickiewicz pochwali³ temi
s³owami: „Wódka gdañska napój mi³y dla Polaka” i doda³ jeszcze to: „Niech ¿yje
miasto Gdañsk niegdyœ nasze, bêdzie znowu nasze!”

Ale by³ to tylko fa³szywy apetyt pana koœcielnego i wszystkich, którzy siê
mo¿e na œwiêconkê ³akomili, bo nikt z niej nic nie dosta³, a¿ dopiero w niedzielê
Wielkanocn¹.
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Od pó³nocka z soboty na niedzielê, kiedy zabêbniono przed nasz¹ kuŸni¹, nie
móg³em ju¿ oka zamkn¹æ, wsta³em jeszcze przed œwitem i pobudzi³em drugich
¿ycz¹c im weso³ego Alleluja. Posz³o siê do koœcio³a na rezurekcy¹ i podziêkowa³o
za doczekanie weso³ego dnia Zmartwychwstania, a potem dopiero dalej do œwiê-
conki, która, mo¿ecie sobie wystawiæ, smakowa³a wybornie.

Nazajutrz ju¿ przez ca³y dzieñ ma³o bawi³em w domu, bo wyszed³em w to-
warzystwie kilku przyjació³ na dyngus. Zaopatrzyliœmy siê w gibkie ró¿eczki brzo-
zowe, zaczêliœmy niemi szturmowaæ znane nam domy, w których za dobre wy-
œmiganie dziewcz¹t po poñczoszkach, wszêdzie chojnie nas czêstowano œwiê-
conk¹.

Ale czekaj! Jeszcze nie koniec dyngusu! — Przekona³em siê o tem w drugie
œwiêto z rana, kiedy to nasza Marysia, w czasie gdy jeszcze s³odko sobie spa³em,
uchyla pierzynê z mego ³o¿ka3 i nielitoœciwie zaczyna mnie praæ po nogach!

Krzyczê, b³agam, zaklinam, nic nie pomaga! — A¿ wreszcie wyrwa³em jej
rózgê z rêki. — Wtedy us³ysza³em przed drzwiami jakieœ œmiechy i chichoty,
wygl¹dam przez okno i spostrzegam ca³¹ gromadê dziewcz¹t; by³y to te same,
u których wczoraj by³em po dyngusie. — Nie inaczej, jeno ¿e one nasz¹ Marysiê
przekupi³y, boæby mnie nie by³a tak nielitoœciwie ch³osta³a.

Zwyczaj smagania siê w drugie i trzecie œwiêto rózgami zachowuj¹, ile mi
wiadomo, tylko tu w Prusach. W Ksiêstwie Poznañskiem, gdzie ³oñskiego roku
przepêdzi³em œwiêta, oblewa siê m³odzie¿ wod¹. Dziewki zamykaj¹ siê na klucz,
aby nie puœciæ do siebie ch³opaków dobijaj¹cych siê do nich z wiadrami. Ch³opcy
wdzieraj¹ siê wtedy do izby, jak mog¹, nawet przez kominy, przez sklepy i chlu-
staj¹ dziewczêtom wodê na g³owy. Czasem wlok¹ je ca³e dr¿¹ce do studni i tam
nielitoœciwie k¹pi¹. Ale w trzecie œwiêto oddaj¹ dziewczêta ch³opcom za swoje
i oblewaj¹ i k¹pi¹ ich na wzajem.

Pamiêtam, ¿e gdy raz bawi³em podczas œwi¹t Wielkanocnych w domu Pañ-
stwa Ch³apowskich w Turwi, tak zla³y dziewki ¿andarma, który w jakimœ intere-
sie przyszed³ w drugie œwiêto do pa³acu, ¿e suchej nitki na nim nie by³o. Biedak
kl¹³ coœ po niemiecku, ¿e a¿ siê po ca³ym dworze rozlega³o i otrz¹sa³ siê z wody,
jak kaczka gdy wylezie z b³ota; póŸniej skar¿y³ siê przed landratem, ale nic nie
wskóra³, gdy¿ pan landrat uzna³ s³usznie, ¿e bawi¹c w polskim dworze, powinien
siê zastósowaæ do polskiego zwyczaju.

Trzy lata temu przypad³o mi przepêdziæ œwiêta Wielkanocne w Moskwie.
Tam panuje taki zwyczaj, ¿e ludzie spotykaj¹cy siê w pierwsze œwiêto na ulicy,
lubo ¿e siê nie znaj¹, lubo ¿e czasem jeden jest bogaczem a drugi ¿ebrakiem,
witaj¹ siê s³owy C h r y s t u s  w o s k r e s ³  i czule siê ca³uj¹. Bogaci panowie
zapraszaj¹ „biedniaszków” do siebie i dziel¹ siê z nimi jajkiem wielkanocnem.

3 Najprawdopodobniej: „³o¿ka”. NiewyraŸne. Powinno byæ: „³ó¿ka”.
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Bardzo to œliczny zwyczaj. Wszak¿e to Chrystus Pan dla wszystkich zmartwych-
wsta³ i piekielne mocy zwojowa³.

Nie weŸcie mi tego za z³e, ¿e i ja dzielê siê z wami jajkiem, chocia¿ tylko
w duchu. ¯yczê wam przytem, abyœcie doczekali zmartwychwsta³ej Polski.
Toruñskim starym kawalerom, którzy jak s³yszê rozwi¹zali ju¿ stowarzyszenie
niezawierania œlubów ma³¿eñskich, ¿yczê, aby wszyscy w tym roku dostali piêk-
ne i cnotliwe ¿ony. Toruñskim pannom zaœ ¿yczê, aby wszystkie przed przysz³emi
œwiêtami wielkanocnemi powychodzi³y za m¹¿. Dajê s³owo, ¿e te moje ¿yczenia
siê spe³ni¹, lecz zarazem przestrzegam, ¿e to dzisiaj Z w o d z i j a s z a , jako
w dzieñ 1go kwietnia.

Czeladnik.

Czeladnik, Pogadanki w kuŸni,
„Przyjaciel”, 1880, nr 15, s. 3

No, o czem¿e dziœ pogadaæ w kuŸni? — Spodziewam siê, ¿e wiêksza czêœæ
z was ¿yczy sobie coœ weso³ego, choæ wiem, ¿e s¹ pomiêdzy wami i tacy, którzyby
woleli coœ takiego, co to a¿ mrówie po skórze przechodzi, gdy siê o tem s³yszy.

Pamiêtam jednego kulawego stelmacha, który lubi³ tylko s³uchaæ, gdy mu
opowiadano o zbójach, którzy niewinnych ludzi mordowali, lub o katach, którzy
z nieszczêœliwych skazañców pasy darli, bo przy tem zawsze sobie przypomina³,
jak to jego bola³o, gdy jemu nogê ujmowali.

Dalej zna³em jednê kobietê, której nic tak nie zajmowa³o, jak opowiadania
o biednych sierotach, które g³odem morzy³a macocha i zamiast pieszczotami, czê-
stowa³a rózgami. Wzdycha³a biedaczka s³uchaj¹c i p³aka³a, a jednak by³a rada,
gdy jej coraz wiêcej o nêdzy tych biednych istot opowiadano.

Pewien krawiec znowu, który ju¿ niejednê sukmanê mi uszy³, zachwyca³ siê,
gdy mu opowiada³em o smokach, o upiorach, o czartach kusych i niekusych, albo
o takich istotach, co to pó³ ryby, a pó³ cz³owieka: wtedy nieraz upuœci³ ig³ê, szero-
ko rozdziawi³ usta i wlepi³ we mnie g³êboko oczy, wydaj¹c raz poraz okrzyki
podziwienia: o dla Boga! O Chryste Jezu! No patrzcie¿! i kiwa³ g³ow¹, jak
makówka poruszana wiatrem, ale choæ œlepy kijem móg³ namacaæ, ¿e to wszystko
bajki, on s³ucha³ i s³ucha³, bo to mu siê podoba³o, to by³o wedle jego gustu.

Ja sam, gdy by³em jeszcze malcem, najmilej lubi³em s³uchaæ, gdy mi stara
prz¹dka Jagna opowiada³a przy kominku bajki o zaklêtych królewnach, o œlepym
wilko³aku bez g³owy, o starej jêdzonie, która to dzieci tuczy³a, aby je sobie potem
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upiec, lub coœ podobnego. Tak mnie to wprawdzie wszystko przestrasza³o, ¿e za
nic w œwiecie nie by³bym ani na minutê w ciemnej izbie posiedzia³, ale na drugi
wieczór znowu prosi³em Jagny, aby opowiada³a bajki, choæby jeszcze straszniej-
sze, jak poprzednie.

Ch³op nasz mówi, ¿e kiedy kapusta, to ju¿ musi byæ kwaœna, a kiedy wódka,
to ju¿ ostra, bo inaczej nicpota, z podobnej przyczyny i powieœci wiêksza czêœæ
ludzi lubi najmilej takie, które srodze wzruszaj¹, b¹dŸ to do p³aczu, b¹dŸ te¿ do
strachu.

My pogadamy sobie dzisiaj o rzeczach na wpó³ œmiesznych, na wpó³ strasz-
nych.

Proroctwa i wró¿by te¿ nale¿¹ do tych rzeczy, których zwykle ludzie s³uchaæ
lubi¹. Niechno przyjdzie do wsi cyganka, a ka¿da doros³a panna chêtnie poœwieci
trojaka, aby sobie daæ wywró¿yæ przysz³oœæ. Cyganka nie g³upia, wiêc wró¿y
dziewczêtom tylko takie rzeczy, których one lubi¹ s³uchaæ, a choæ i ze wszystkiem
nie trafi, jednak dziewczêta, gdy druga wró¿ka przyjdzie do wsi, znowu jej chêt-
nie rêkê do wró¿by podadz¹. Niejedna kupi sobie te¿ na jarmarku za trojaka pla-
netê i w niej szpera, jak¹ przysz³zœæ4 przeznaczy³y jej gwiazdy.

Nie dziw dziewczêtom wiejskim, ¿e s¹ na takie rzeczy ciekawe, kiedy prze-
powiednie z planet i uczonych ludzi bawi¹. Jeden niemiecki mêdrzec, zajmuj¹cy
siê gorliwie badaniem gwiazd, dociek³, ¿e w r. 1880 cztery wielkie planety J o -
w i s z ,  U r a n u s ,  S a t u r n  i  N e p t u n  najwiêcej zbli¿¹ siê do s³oñca i to
równoczeœnie. Takie równoczesne najwiêksze zbli¿enie siê tych planet do wspól-
nego ogniska przypada w bardzo dalekich odstêpach czasu, a ostatni raz zdarzy³o
siê przed 2000 laty. — Otó¿ ten mêdrzec, nazywa on siê dr. K n a p p  —  doszed³,
¿e ju¿ za ka¿dorazowem zbli¿eniem siê do s³oñca którejkolwiek z nich, nawiedzi-
³y ludzkoœæ najsro¿sze morowe choroby, jak to siê dzia³o w 6stem i 16stem stule-
ciu po narodzeniu Chrystusa Pana. Dr. K n a p p  zapowiada nam tedy, ¿e w cza-
sie od r. 1880–85 nawiedz¹ nas rozmaite klêski, a g³ównie wielkie upa³y i zimna,
posucha i ulewy, powodzie i nieurodzaj, choroby na ludzi jak i na zwierzêta.

Ale i starzy pisarze prorokowali na bie¿¹cy rok straszne nieszczêœcia, zapo-
wiadaj¹c po ³acinie, ¿e w nim „totus mundus vae clamabit.” Nie wieleæ ja tej
³aciny umiem, ale zdaje mi siê, ¿eby to znaczy³o po polsku:

„Wtedy ch³opy i kobiety
Krzyczeæ bêd¹ gwa³tu! rety!”

Inni prorokuj¹ z plam, jakie siê w tym roku pojawiaj¹ na s³oñcu, ¿e bêdzie bardzo
urodzajny. — Komu¿ teraz wierzyæ?

4 Powinno byæ: „przysz³oœæ”. B³¹d drukarski.
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Ciekawsze jeszcze jest proroctwo pewnego Francuza, który nawet koniec
œwiata na bie¿¹cy rok zapowiada: Mówi on:

„Niechaj ka¿dy cz³ek to wierzy:
„Na rok, w którym œwiêty J e r z y
„Pana na krzy¿u powiesi,
„A M a r e k  go z grobu wskrzesi,
„Zasiê J a n  w sercu po³o¿y —
„Prorok koniec œwiatu wro¿y.”

Powy¿szy wiersz ma niby znaczyæ, ¿e koniec œwiata nast¹pi w tym roku,
w którym Wielki pi¹tek przypadnie na dzieñ œw. J e r z e g o ,  Wielkanoc na dzieñ
œw. M a r k a ,  a Bo¿e Cia³o na dzieñ œw. J a n a .  Wedle tegorocznego kalendarza
rzeczywiœcie przypadaj¹ owe 3 uroczystoœci na dni odnoœnych 3 œwiêtych, lecz
z tego nie wynika jeszcze, aby ju¿ w tym roku mia³ byæ koniec œwiata, boæ jeszcze
Antychrysta nie widaæ; w ka¿dym jednak razie najlepiej to zaufaæ Bogu, robiæ
swoje i nie baæ siê takich przepowiedni.

To te¿ mo¿ecie sobie jeszcze bezpiecznie zapisaæ P r z y j a c i e l a  na ca³y
rok 1880 z góry, a rêczê wam, ¿e jeszcze wszystkie numera z tego kwarta³u
i z dwóch przysz³ych przeczytacie przed koñcem œwiata.

Czeladnik.

Czeladnik, Pogadanki w kuŸni,
„Przyjaciel”, 1880, nr 16, s. 2-3

U naszych s¹siadów Walkowiaków wczoraj rychlej wstali, ni¿ zwykle. Jeszcze
przed pi¹t¹ widzia³em najstarszego syna Maæka spaceruj¹cego sobie przed domem
w niedzielnej sukmanie, œwiec¹cych butach, z d³ugiem cygarem w gêbie. Najm³od-
szego syna Walkowiaków, szeœcioletniego Ignasia, te¿ widzia³em od samego rana
krêc¹cego siê po podwórzu w nowej rogatywce i nowych bucikach.

Nie móg³em sobie wyt³umaczyæ, dla czego siê tak wystroili. Medytujê i me-
dytujê, ale nic siê nie stósuje; œwiêta przecie¿ dzisiaj nie ma, imieniny te¿ u nich
byæ nie mog¹, boæ staremu na imiê Jakób, a jej Anka, a œw. Jakóba bêdzie dopiero
wœród lata, kiedy to ju¿ bêdzie mo¿na mówiæ: „chleba nie kup”, zaœ œw. Anki na
pocz¹tku jesieni, kiedy to nastaj¹ zimne poranki. A wszak teraz dopiero wiosna
siê rozwija i ledwie co pierwsze bociany przylecia³y. Kiedy tak potr¹ci³em o bo-
ciany, przysz³o mi na myœl, czyby te¿ czasem bocian Walkowiakom co nie przy-
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niós³ i czyby czasem chrzcin nie mieli, bo rzeczywiœcie we wtorek widzia³em
jednego kr¹¿¹cego nad ich domem i zdawa³o mi siê, ¿e coœ trzyma w dziobie5

Tak sobie medytuj¹c, przyst¹pi³em do ogniska i zacz¹³em przysuwaæ wêgle
do ognia, gdy w tem mocno mnie coœ szarpnie z ty³u za szorcfal. Ogl¹dam siê
i spostrzegam ma³ego Ignasia, chowaj¹cego za plecy rêkê, któr¹ dopiero poci¹gn¹³
by³ za cypel szorcfala. Sta³ z niewinn¹ mink¹ przy kowadle i figlarnie patrza³ na
mnie dwoma oczkami.

— A, toœ ty, ptaszku? — zawo³a³em. — No, gdzie te¿ to napisaæ, ¿e dzisiaj
tak rych³o wsta³eœ?

— A, bom dziœ nie móg³ dospaæ. — odpowiedzia³ malec i nieœmia³o spuœci³
oczy — ale z rumieni¹cych siê jego policzków pozna³em, ¿e ma coœ na sercu.

— Co ci to dzisiaj? — odezwa³em siê wtedy. — Czy siê boisz czeladnika? —
Zabaw siê tam na chwilkê obracaniem ko³a, a ja ci tymczasem zrobiê stalowy
¿ydek , który potem obaj wyostrzymy. — Ale ch³opiec jak stoi tak stoi i coraz
czerwieñsze piecze r¹czki, jeno czasem filuternie z ukosa na mnie spogl¹da.
Nareszcie po d³ugiem milczeniu odzywa siê: — „No, nie widzisz?

— Co takiego? — pytam.
— Ady, nowej mojej sukmany nie widzisz?
Teraz dopiero pomiarkowa³em o co chodzi... Przystêpujê do ch³opca, zbli-

¿am oczy do jego szarej sukmany i biorê w palce fa³dzik rêkawa, aby siê przeko-
naæ o wartoœci sukna i chwalê: — A jaka ³adna sukmana! Patrzcie no! Jeszcze
takiej nie widzia³em! A jak mu zgrabnie le¿y, a sukno jakie grube! — W tem
ch³opiec g³oœno krzykn¹³ i wydar³ mi siê z rêki, boæ — rozumiecie — mocno go
uszczypn¹³em w ramiê.

Wyrwa³ siê ch³opiec, ale obleciawszy raz do ko³a kowad³a, ju¿ z czystem
sumieniem zbli¿y³ siê do mnie i zacz¹³ mi opowiadaæ na ucho, ¿e tê sukmanê
kupi³a mu matka w mieœcie za tego ³aciatego wieprzka, co go to za osiem talarów
na targu sprzeda³a, ¿e mu ojciec kupi³ nowuteñki elementarz z piêknemi obrazka-
mi, du¿¹ czarn¹ tablicê i œlicznie pomalowany rysik, ¿e dziœ ma iœæ pierwszy raz
do szko³y, lecz ¿e ma wielki strach, bo s³ysza³, i¿ bêdzie musia³ rózgê poca³owaæ.

— A Maciek to pewnie ciebie do szko³y poprowadzi — przerwa³em mu —
boæ siê te¿ dzisiaj w odœwiêtne rzeczy ubra³?

On na to: — Ale, gdzie¿, ja sam trafiê, Maciek, to widzisz, pójdzie dzisiaj do
miary. — Chcia³ mi jeszcze coœ wiêcej opowiadaæ, ale w tem odezwa³o siê
z naprzeciwka g³oœne wo³anie dziewki Basi: Igna-aœ! Ignaœ! na œniadanie, ¿ywo!
Ch³opiec jednym susem by³ za progiem i drapn¹³ jak zaj¹c.

Zaledwie ¿e nie obali³ starego gospodarza Dr¹¿ka, ustawiaj¹cego co dopiero
przy drzwiach p³ug, który przyniós³, abym mu lemiesz nastali³.

5 Powinna byæ kropka. B³¹d drukarski.
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— Jakie te¿ to chwatkie! — rzek³ taczaj¹c siê Dr¹¿ek — to rychtyk, jak skra,
— tak tak, sia³a baba mak, u nas starych ju¿ nie tak, — póki byliœmy m³odzi,
toœmy te¿ pryskali, ale dziœ siê nam ju¿ nie chce, a te¿ i nie mo¿emy.

Dr¹¿ek znaæ us³ysza³ ostatnie s³owa Ignasia, ¿e brat jego musi stan¹æ do mia-
ry, bo zacz¹³ zaraz d³ugie kazanie o ¿o³nierce:

I mój dzisiaj musi iœæ pod miarê — rzek³ gospodarz — a pewnie ¿o³nierki nie
ujdzie, bo ch³op jak d¹b, a zdrów jak kamieñ. — Pod rz¹dem niemieckim ka¿dy
mê¿czyzna, jeœli nie jest kalek¹, od kolebki do grobu jest ¿o³nierzem. Ju¿ w szkole
ucz¹ go eksecerowaæ siê i œpiewaæ „Die Wacht am Rhein”, a w uroczystoœci
sedañskie odbywaæ paradne marsze. W dwudziestym roku ¿ycia idzie pod miarê,
a potem albo zaraz zapn¹ na nim mundur ¿o³nierski, albo zapisz¹ go sobie przy-
najmniej do ksi¹¿ki, aby go powo³aæ póŸniej pod broñ lub przy³¹czyæ do tej rezer-
wy 1 klasy, w której teraz i podczas pokoju uczyæ bêd¹ mustry. Trzy lata s³u¿y
w linii, 9 w rezerwie i landwerze6, 10 w landszturmie7, co chwila powo³ywany to
do feldwebla8, to do kontroli, to na kilkatygodniowe æwiczenia. Po roku 42gim
bior¹ go w opiekê landwehr- i kriegervereiny9 i nie opuszczaj¹ a¿ do grobowej
deski, jeszcze przy grobie tr¹bi¹ mu wojskow¹ pobudkê, jak to zrobili œp. temu,
co to P r z y j a c i e l e 10 roznosi³.

— Oj, prawda komotrze—doda³ furman Szkapkowiak wchodz¹cy do kuŸni
ze zgiêt¹ osi¹, i ja s³u¿y³em d³ugo w wojsku, odby³em 3 wojny, a teraz mnie za to
na ka¿d¹ niepogodê we wszystkich stawach rwie, ¿e mi gnaty trzeszcz¹. Wojaczka
nie tylko ¿e nadrywa zdrowie, ale kosztuje pieniêdzy, powtóre pieniêdzy i jeszcze
raz pieniêdzy. Wczoraj dopiero przys³ali mi wezwanie z policyi, abym zap³aci³
klasowe, a¿ siê w g³owê podrapa³em, gdy spostrzeg³em, ¿e mnie tego roku o jednê
klasê podwy¿szyli. — Jeno p³aciæ, a p³aciæ, a zk¹d to siê wszystko weŸmie? —
Dot¹d to siê jeszcze czasem w niedzielê posz³o do pana Czechaka na Che³miñ-
skiej ulicy na kufel piwa, ale teraz nie wiem, zk¹d siê grosz na to weŸmie!

— Bagatela — rzek³em — na jeden kufel piwa dla pokrzepienia zdrowia to
jeszcze zawsze bêdzie, a piwo u pana Czechaka tanie i dobre. — Ale powiem ja
wam coœ innego! Czyœcie nie s³yszeli, ¿e ksi¹¿ê Bismark chce w³o¿yæ monopol
na tabakê?

— Nie, no gadaj!
Owó¿ powiadam wam, ¿e zawczasu trzeba przyzwyczaiæ nosy do postu, bo

za parê miesiêcy ju¿ tak tabaka podro¿eje, ¿e nie ka¿dy bêdzie j¹ móg³ za¿ywaæ.

6 Z niem. „Landwehr” (rezerwa).
7 Z niem. „Landstrum” (rezerwa).
8 Z niem. „Feldwebel” (sier¿ant).
9 Z niem. „Landwehr” (rezerwa); „Krieger” (wojownik; weteran); „Verein” (organizacja; sto-

warzyszenie; klub).
10 Powinno byæ: „ P r z y j a c i e l a ” . B³¹d drukarski.
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— Dr¹¿ek i Szkapkowiak bardzo siê na to obruszyli, a pierwszy a¿ siê z przera¿e-
nia pomaca³ po kieszeni, czy mu jeszcze nie wziêli tabakiery.

Gdy tak sobie prowadziliœmy pogadankê, wchodzi do kuŸni M a j s t e r
i wita komotrów czu³em „Witajcie¿ mi, wiara!” — Bóg zap³aæ, panie Majstrze, —
i dalej gadu gadu z Majstrem, a ja natychmiast pocz¹³em grzaæ ¿elazo, robi¹c
minê, jak gdybym dot¹d by³ jaknajpilniej pracowa³.

Czeladnik.

Czeladnik, Pogadanki w kuŸni,
„Przyjaciel”, 1881, nr 19, s. 2-3

Rozpoczynam na nowo dawno przerwane pogadanki, lecz nie wiem, czy uda
mi siê ukuæ teraz coœ porz¹dnego, bo to cz³ek ma wiele k³opotów na g³owie,
a jeszcze pracowaæ musi a¿ da11 dwóch kuŸni, dla dworskiej i gospodarskiej, wiêc
ledwie wyd¹¿y. A tu nadto ta ca³a robota tak ma³o przynosi, ¿e nawet nie starczy
na sprawienie sobie nowego szorcfala, gdy zaœ cz³owiek w niedzielê op³ócze sobie
okopcone cielsko i chcia³by po koœciele trochê sobie, jak to mówi¹ — pozwoliæ,
to braknie tego, co najpotrzebniejsze, i siedŸ sobie w domu, kochany czeladniku,
weŸ koronkê i mów pacierz za piecem. Ale przecie¿ coœ ma czeladnik za swoj¹
pracê: najprzód wewnêtrzne zadowolenie, ¿e pracuje w kuŸni polskiej, dla drogich
wiarusów, dla kochanej Ojczyzny, a dalej pociechê, ¿e Majstrowi przybywa coraz
wiêcej odbiorców.

Dzisiaj nawet braknie mi ¿elaza, bêdê wiêc musia³ ogromnie sztukowaæ.
Jeszcze do tego najl¿ejsze m³otki zabrali do drugiej kuŸni, a tym ciê¿kim to cza-
sem niebezpieczna waliæ, bo tu obok nas o œcianê mieszka pewien pan, który
strasznie nie cierpi huku i zaraz za ka¿dem ostrem buchniêciem przegra¿a siê,
¿e bêdzie skar¿y³; a trzeba wiedzieæ, ¿e ten pan ma wielki walor w s¹dzie, wiêc
nie warto go draŸniæ. Ale czasem przyjdzie do kuŸni jaki wiarus, który chce, ¿eby
mu ukuæ sztukê na poczekaniu, wiêc sam zaczyna pomagaæ i waliæ du¿ym m³otem
z ca³ej si³y, od ucha, zanim go siê przestrzedz zdo³a. Tak to pomóg³ Majstrowi
pewien szlachcic z pod Tucholi, który tak silnie buchn¹³ w kowad³o, ¿e owemu
s¹siadowi dwa lata w uszach dzwoni³o, a Majstra teraz za to wpakowali na pó³
roku do kozy. I mnie w naszej drugiej kuŸni te¿ tak dopomogli, ¿e zapewne, gdy

11 Powinno byæ: „dla”. B³¹d drukarski.
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wypuszcz¹ Majstra, zaprosz¹ czeladnika tam, dok¹d ³atwo siê dostaæ, lecz zk¹d
wyjœæ ciê¿ko.

Tak, jest siê o co k³opotaæ, komotrze, jest siê na co skar¿yæ. Ale komu¿
w tych ciê¿kich czasach idzie, jakby sobie tego ¿yczy³? Skar¿y siê sam B i s m a r k ,
¿e za wysoki podatek p³aciæ musi od komornego, narzeka car, ¿e mu nihiliœci
spokojnie spaæ nie dadz¹, pan KaŸmirz z Torunia, ¿e mu ju¿ trzecia panna da³a
kosza, aptekarz z Górzna, ¿e straci³ doktora a drugi nie chce siê znaleŸæ, kopacz
z Kcyni, ¿e ludzie nie umieraj¹, ¿ali siê ksi¹dz proboszcz z Kazanic, ¿e krewnoœæ
wyci¹ga z niego ostatnie talary, rz¹dzca z Gnojna, ¿e nie mo¿e dostaæ ludzi do
buraków.

Lamentuje tak¿e pewien golibroda z Poznania, ¿e wskutek modnego gustu
pewnej damy straci³ 12 talarów dochodu rocznie. Sumê tê p³aci³ mu jakiœ kupiec,
gdy jeszcze by³ kawalerem, ale ledwie siê o¿eni³, natychmiast zapuœci³ brodê,
¿onka bowiem poczê³a mu robiæ wyrzuty, ¿e siê daje goliæ. „Ja lubiê mê¿a z za-
rostem — rzek³a — patrz! z takiemi bakobrodami po jednej i drugiej stronle12

twarzy, jak to ma ów œliczny mê¿czyzna” — a przechodzi³ przed oknem w³aœnie
pan adwokat, kawaler, spiesz¹c w zaloty do posa¿nej panny. Nie dziwiæ siê panu
adwokatowi, ¿e szuka sobie po³owicy z posagiem, bo tylko takie panny s¹ teraz
modne w oczach kawalerów. WeŸmiesz m¹dr¹ ¿onê — myœli pan adwokat —
mo¿e og³upieæ, cnotliwa mo¿e siê popsuæ, piêkna mo¿e siê zestarzeæ, ale bogata,
choæ og³upieje lub siê zestarzeje, zostawi pieni¹dze. Prawda, ¿e i te mo¿na stra-
ciæ, ale¿ na to w³aœnie s¹.

Rozs¹dnie myœli i dowodzi pan adwokat a ojciec panny bêdzie szczêœliwy,
gdy go dostanie za ziêcia, bo chleb adwokacki to teraz najlepszy. Procesa nigdy
nie ustan¹; dopóki ludzie bêd¹ mieli w gêbie jêzyki, nie ustan¹ oszczerstwa
i obrazy, dopóki jeden bêdzie posiada³ wiêcej ni¿ drugi — co przecie¿ nie da
siê u³o¿yæ inaczej — nie znikn¹ krzywdy, kradzie¿e, oszustwa i przeniewierstwa,
a z tego siê lêg¹ procesa, z których ¿yj¹ adwokaci i maj¹ siê z tem dobrze. Adwokaci
dopiero wtedy zaczn¹ bankrutowaæ, gdy ludzie bêd¹ siê rodzili ze skrzyd³ami
anio³ów, gdy królowie bêd¹ wydawali swe córki za ch³opów, gdy ze z³ota i srebra
bêd¹ kuli kowale p³ugi i motyki, gdy zaj¹ce tañczyæ bêd¹ z psami, lisy gêsiom
trawê przynosiæ, kot mleko piæ bêdzie z jednej miski z mysz¹ — a pieczone go³¹bki
same ci przylatywaæ bêd¹ do g¹bki, komotrze. Ale tego my dwaj ju¿ nie doczekamy.

Prawda, je¿eli czasem spojrzê w jak¹ œwie¿o wydan¹ ksi¹¿kê pana Choci-
szewskiego i prawie w ka¿dej spostrzegam zaj¹czka, który do tyla wyzu³ siê
z tchórzostwa, ¿e ze szabl¹ przy boku œmia³o bêbni na pobudkê, to zaczynam
wierzyæ, ¿e i natura ludzka z czasem da siê zupe³nie przeistoczyæ.

Albo i to. Któ¿by by³ przed laty myœla³, ¿e pch³ê mo¿na tak u³askawiæ, i¿ na
komendê pokazywaæ bêdzie rozmaite sztuki? A jednak znalaz³ siê cz³owiek, który

12 Powinno byæ: „stronie”. B³¹d drukarski.
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tego dokaza³. W³och nazwiskiem O b i c i n i  tak pch³y wymustrowa³, ¿e chodzi-
³y równie dobrze w zaprzêgu, jak podwierzchkiem, pcha³y przed sob¹ taczki, gra-
³y w karty, r¹ba³y siê na szable, a nawet tañcowa³y walca. Karmi³ je codziennie na
w³asnem ramieniu, z którego mu ssa³y potrzebny dla siebie pokarm. S³awny ten
cz³owiek umar³ niedawno temu w Pary¿u tkniêty parali¿em, a z nim i sztuka treso-
wania pche³ posz³a do grobu. Ci, którzy go w tem naœladowali, nie doprowadzili,
ani nie doprowadz¹ w tej sztuce tak daleko, jak nieboszczyk Cialdini. Gdy pch³y,
dziêki draŸliwoœci i przebieg³oœci naszej p³ci nadobnej i perskiemu proszkowi,
z czasem zupe³nie wygin¹, bêd¹ je ludzie znali tylko z bajek, jak teraz smoki
i dziwol¹gi.

Muszê przestaæ, bo bym wam zmajstrowa³ œrubê bez koñca, jak nie przymie-
rzaj¹c pamiêtniki pana kapitana z Chwaliszewa.

Czeladnik.

[H. Derdowski], Majster Ignacy Danielewski,
„Przyjaciel”, 1881, nr 14, s. 1

Majster Ignacy Danielewski uda³ siê 5 kwietnia do tutejszego wiêzienia, aby
odcierpieæ karê 6-miesieczn¹ za dwa artyku³y og³oszone w G a z e c i e  T o r u ñ -
s k i e j ,  której jest tak¿e redaktorem. Chodzi³o w nich o jêzyk polski w szko³ach
i podzia³ okrêgów wyborczych.

Proœcie Pana Boga, kochane wiarusy, aby Majstrowi jaknajmniej przykremi
uczyni³ dni niedoli i abyœmy go po odcierpieniu kary znowu ujrzeli zdrowego i po
dawnemu ochoczego do pracy pomiêdzy nami.

Przyjaciel bêdzie wychodzi³ regularnie jak dot¹d, a bêdzie go redagowa³ ów
C z e l a d n i k ,  który wam pisywa³ dawniej P o g a d a n k i  w  k u Ÿ n i ,  a o któ-
rego niejeden z was potem ¿yczliwie M a j s t r a  zapytywa³. Czeladnik dziêkuje
za okazywan¹ mu dot¹d ¿yczliwoœæ i prosi was, kochane wiarusy, abyœcie go wspie-
rali w narodowej pracy nadse³aniem korespondencyj, które chêtnie bêdzie umiesz-
cza³, a zarazem starali siê o jaknajszersze rozpowszechnianie Przyjaciela w gronie
bli¿szych i dalszych komotrów. Dopiero by siê M a j s t e r  ucieszy³, gdyby po
szeœciu miesi¹cach ujrza³ powiêkszon¹ liczbê lubych abonentów! Trzeba tak¿e
zwa¿yæ, ¿e w bie¿¹cym roku up³ynie 25 lat pracy dziennikarskiej M a j s t r a ,
któr¹ rozpocz¹³ w Che³mnie, gdzie wydawa³ najprzód N a d w i œ l a n i n a ,
a potem P r z y j a c i e l a  L u d u ,  dla tego te¿ w tym roku tem wiêcej trzeba
pamiêtaæ o M a j s t r z e  i jego gazecie.
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Dzisiaj wam C z e l a d n i k  nie ukuje nic weso³ego, bo pisze pod wra¿e-
niem wielkiego smutku, jaki mu sprawi³ ciê¿ki los M a j s t r a  i niespodziane
rozstanie siê z ukochanym nauczy[c]ielem. Ale przyrzeka wam, ¿e bêdzie czyni³,
co w jego si³ach, aby zadowoliæ drogich czytelników.

[H. Derdowski], Co s³ychaæ?,
„Przyjaciel”, 1881, nr 15, s. 1-2

Pamiêtam, jak to w Koziej Wólce za drugiego dziedzica*) ch³opi szemrali na
pana, ¿e pijany od rana do wieczora, bije ich przy robocie, nie wyp³aca regularnie,
co im siê nale¿y, a tak g³upio gospodarzy, ¿e z maj¹tku nie ma ¿adnego zysku
i brnie w d³ugi coraz wiêcej a wiêcej. Spodziewali siê ludziska, ¿e przynajmniej
pod synem bêd¹ mieli lepiej, bo i ten wiele cierpia³ od ojca i nieraz siê litowa³ nad
ich dol¹. To te¿ panicza wszyscy nosili prawie na rêku, ka¿dy mu nadskakiwa³,
jak móg³, a on nawzajem stara³ siê ka¿demu podobaæ. Stary wreszcie nagle ze-
szed³ z tego œwiata, a Kozi¹ Wólkê obj¹³ po ojcu m³ody dziedzic.

Ludzie zaczêli wolniej oddychaæ, pracowaæ ochoczo i pilnie, jak dla siebie,
a przy tem ogl¹dali siê na m³odego, jak te¿ teraz bêdzie gospodarzy³. Ten z po-
cz¹tku ma³o siê w podwórzu i na polu pokazywa³, bo mia³ k³opot o uporanie siê
z d³ugami, które zosta³y po ojcu. Zaczê³y zagl¹daæ do dworu jakieœ kuse faktory,
a przyby³ te¿ raz syn niemieckiego s¹siada, który mieszka³ o miedzê. Niemcy mu
nagadali, ¿e ojciec jego by³ wzorem dla wszystkich gospodarzy w ca³ej okolicy,
a je¿eli siê zad³u¿y³, to tylko dla tego, ¿e ch³opi ladaco.

Po owych niemieckich wizytach przewróci³o siê m³odemu od razu w g³owie.
Zacz¹³ jeszcze bardziej ludziom nad g³owami kijem wywijaæ ni¿ nieboszczyk,
rozbiegiwaæ siê jak dziki po podwórzu, skakaæ od jednej gromady robotników do
drugiej, i co chwila zmienia³ wydane rozkazy. Przy tem wo³a³: „Ja teraz pan, po-
ka¿ê wam, ¿e umiem lepiej gospodarzyæ ni¿ ojciec!” Dla nabrania wiêcej ducha do
tej dzikiej gospodarki, zacz¹³ wnet i popijaæ jak stary, a ch³opów krzywdzi³, gdzie
móg³. Otworzy³y siê ch³opom oczy, powiedzieli sobie: „Jaka praca, taka p³aca”,
i zaczêli siê jak dawniej przy robocie oglêdywaæ, a spieszyli siê tylko wtedy, gdy
pan by³ przy nich. Rz¹dca i ekonom te¿ ich bardzo do roboty nie pêdzili, bo mieli
g³owê zajêt¹ k³opotami o wyszukanie innej posady, gdy¿ dziedzic prawie co mie-
si¹c urzêdników gospodarczych zmienia³. I jak¿e¿ siê skoñczy³a owa dzika

*) History¹ pierwszego pana na Koziej Wólce opowiedzia³em wam w P o g a d a n k a c h
w  k u Ÿ n i .
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gospodarka? Oto tak, jak by³o mo¿na przewidzieæ. Ju¿ po dwóch latach wyszed³
m³ody pan pieszo z maj¹tku i teraz siedzi gdzieœ u krewnych na ³askawym chlebie.
Wiêksz¹ czêœæ gruntów Koziej Wólki zabrali ¿ydzi i rozparcelowali, a najlepsza
dosta³a siê owemu s¹siadowi Niemcowi.

Podobnie jak z owym m³odym dziedzicem dzieje siê z nowym carem rosyj-
skim Aleksandrem III. Póki by³ nastêpc¹ tronu, by³ ulubieñcem narodu i nadziej¹
lepszej postêpowej przysz³oœci. Ledwie wst¹pi³ na tron, uleg³ wp³ywowi niemiec-
kiemu i ju¿ nie chce s³uchaæ o polepszeniu doli swych poddanych, a na pisma,
które siê odzywaj¹ o swobodê dla ludu, ka¿de nak³adaæ kary. Ale te¿ kto wie, czy
wnet tak z tronu nie wyjedzie, jak wyjecha³ z maj¹tku dziedzic Koziej Wólki.

G³ównie myœli on teraz o tem, jakby siê zemœciæ na nihilistach i jakby pod-
szczuæ na nich wszystkie kraje europejskie, tak i¿by nigdzie nie znaleŸli schronie-
nia. Pomaga mu w tem ksi¹¿ê B i s m a r k ,  który podobno ju¿ tak dalece rzeczy
doprowadzi³, ¿e car Aleksander III. przyjedzie po œwiêtach lub na jesieñ do Berlina
i Wiednia, aby odnowiæ z cesarzem niemieckim i austryackim œwiête przymierze.
W¹tpiê, przecie¿, by do tego przysz³o. Nowy car, który siê boi jechaæ na korona-
cy¹ do Moskwy, aby go jaka sztuczka nihilistowska nie wysadzi³a w powietrze,
dobrze siê jeszcze namyœli, zanim puœci siê w dalek¹ podró¿ do œrodkowej Europy.

W Petersburgu, jak powiedzia³ jeden Niemiec, który by³ tam podczas wizyty
niemieckiego nastêpcy tronu, tak teraz wszêdzie pachnie prochem i dynamitem,
jak w ¿ydowskiej kuchni cebul¹. To te¿ car przeniós³ siê ju¿ ze stolicy na wieœ do
pobliskiego zamku ³owczego. Nie ufa³ ju¿ swym w³asnym lokajom w pa³acu An-
czykowskim, a nawet swego stryjecznego brata Miko³aja Konstantynowicza po-
s¹dza³ o zwi¹zki z nihilistami i kaza³ mu siê wynieœæ z kraju.

Obok wiadomoœci z Petersburga bardzo teraz niepokoj¹ Europê zatargi zbrojne
miêdzy Francuzami a Tunetañczykami. Te rozpoczê³y siê od bardzo pospolitej
przyczyny, bo od kradzie¿y koni. W pañstwie tunetañskiem mieszka nad granic¹
posiad³oœci francuskich rozbójniczy szczep Krumisów, z którymi sobie bej czyli
ksi¹¿ê tunetañski nie mo¿e daæ rady. Ci Krumisowie raz po raz wpadaj¹ w fran-
cusk¹ ziemiê algiersk¹ i rabuj¹ ztamt¹d byd³o. Zesz³ego roku zabrali mieszkañ-
com w jednym okrêgu tylko 1,800 wo³ów, 80 koni i mu³ów i zrobili szkody przez
podpalenie na jakie 115,000 franków. Niedawno znowu napadli posiad³oœci fran-
cuskie, przy czem natrafili na oddzia³ wojska francuskiego, z którym rozpoczêli
krwaw¹ potyczkê.

Tego ju¿ by³o za wiele Francuzom, wiêc postanowili ukaraæ rozbójników, nie
pytaj¹c siê beja tunetañskiego, czy siê na to godzi, czy nie. Wys³ali wiêc z Europy
parê okrêtów na wybrze¿a afrykañskie i zmobilizowali do 20 tysiêcy wojska, które
mia³y ju¿ wczoraj odp³yn¹æ do Algieryi. — Izba francuska pozwoli³a rz¹dowi
po¿yczyæ przesz³o 5 1/2 miliona franków na wyprawê przeciw rozbójnikom. Przy
tej sposobnoœci okaza³ siê przecie¿ wielki nie³ad w zarz¹dzie armii francuskiej,
podobnie jak w roku 1870. Pu³ki artyleryi, które nie by³y ani uzbrojone, ani opa-
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trzone w konie, otrzyma³y nakaz pochodu; wojsko, które mia³o wsiadaæ na okrêty,
nie mog³o ani ruszyæ siê, gdy¿ brakowa³o mu zapasów ¿ywnoœci. Wskutek tego
bardzo siê oburzaj¹ Francuzi na ministra wojny F a r r e g o .

Bej tunetañski, skoro siê dowiedzia³ o zbrojeniach Francyi, zaprotestowa³
przeciwko wkroczeniu wojsk francuskich w granice jego pañstwa. Ofiarowa³
wynagrodzenie szkody wyrz¹dzonej Francuzom przez Krumisów i powiedzia³,
¿e sam zdo³a ich uskromiæ i ukaraæ. Wreszcie grozi³ wmiêszaniem siê w sprawê
Turcyi, której jest ho³downikiem. Francya przecie¿ nie ufa jego s³owom, bo wie
dobrze, ¿e Krumisowie jego nie us³uchaj¹. Anglia i W³ochy staraj¹ siê pogodziæ
pok³óconych, ale poœredniczenie tych dwóch mocarstw pewnie nie odniesie ¿ad-
nego skutku, bo Francuzi ju¿ zanadto rozj¹trzeni; wiedz¹, ¿e ³atw¹ bêd¹ mieli
sprawê z bejem, który wcale nie jest przygotowany do wojny. Skoro przecie¿
Turcya siê ujmie za nim, jako ho³duj¹cym sobie ksiêciem, mo¿e siê powtórzyæ
kubek w kubek ta sama historya, jak ów spór grecko-turecki, bo zaraz wmiêsza³aby
siê w sprawê ca³a Europa, a ksi¹¿ê Bismark na przodzie, który podobno ju¿ teraz
zaciera sobie rêce z radoœci, ¿e Francya bêdzie mia³a wojnê.

O Grecy¹ mocarstwa europejskie ju¿ przestaj¹ siê troszczyæ. Utargowa³y od
Turka tyle, co by³o mo¿na, i teraz mówi¹ Grecyi: weŸ, co ci daje, bo inaczej dalej
wspieraæ ciê nie bêdziemy. Grecya jakoœ siê jeszcze namyœla, a nawet odgra¿a siê,
¿e teraz pójdzie bez obcej pomocy z Turkiem na pojedynek, ale to tylko strachy na
wróble, bo Grecya wobec Turka, to tak, jak ma³y kundel na brytana. Pewnie zado-
woli siê wreszcie temi krajami, które jej Turek chce odst¹piæ, bo trudno by jej
by³o o w³asnej mocy zdobyæ ko³acz, którego ³aknie, a mog³aby i chleb straciæ,
który posiada.
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Protokó³ z zebrania M³odokaszubów
26 i 27 wrzeœnia 1910…

W dziejach ruchu kaszubsko-pomorskiego M³odokaszubi odegrali na pocz¹tku
XX wieku pod pruskim panowaniem decyduj¹c¹ dla jego i naszej wspó³czesnoœci
i przysz³oœci rolê1. Za spraw¹ g³ównie Aleksandra Majkowskiego i Jana Karnow-
skiego nast¹pi³o wykrystalizowanie ideologii ³¹cz¹cej dotychczasowe kierunki myœli
i dzia³añ Kaszubów, uto¿samiane z postaciami Floriana Ceynowy i Hieronima
Derdowskiego. W wielkim uproszczeniu zosta³a ona zawarta w haœle „co kaszub-
skie, to polskie”, a sprowadziæ j¹ mo¿na do przyjêcia podwójnej to¿samoœci et-
niczno-narodowej Kaszubów i potrzeby walki z germanizacj¹ na drodze odrodze-
nia i rozwoju kaszubszczyzny – jêzyka i kultury oraz Kaszub jako tak¿e regionu,
pod wzglêdem gospodarczym i politycznym, w ramach narodu polskiego. Sta³o siê
to z inspiracji Majkowskiego, redaktora i g³ównego wspó³twórcy miesiêcznika
„Gryf”, wychodz¹cego od 1908 roku w Koœcierzynie (od 1910 w Gdañsku)2.

To pierwsze kaszubsko-polskie czasopismo spo³eczno-kulturalne w Prusach
Zachodnich – na Pomorzu Nadwiœlañskim – sta³o siê podmiotem skupiaj¹cym
wyznawców idei m³odokaszubskiej i oficjalnym organem M³odokaszubów, którzy
po kilku latach dzia³alnoœci w 1912 roku na zjeŸdzie w Gdañsku powo³ali w³asn¹
– pierwsz¹ organizacjê Kaszubów pod nazw¹ Towarzystwa M³odokaszubów.
Bezdyskusyjnym przywódc¹ M³odokaszubów, cz³owiekiem skupiaj¹cym wokó³
siebie i „Gryfa” nieliczn¹ elitê ówczesnej spo³ecznoœci kaszubskiej, œwiadom¹
swej specyfiki i odrêbnoœci, potrzeby zorganizowanego dzia³ania by³ dr med. Alek-
sander Majkowski. Mimo licznych opracowañ dotycz¹cych postaci A. Majkow-
skiego i innych wybitnych M³odokaszubów, a szerzej ruchu m³odokaszubskiego
i regionalizmu naszego, wci¹¿ aktualne jest zadanie poszerzania naszych badañ

1 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego 1956-2006, Gdañsk 2006.

2 Zob. K. Kamiñska, „Gryf” wraz z dodatkiem „Gryf Kaszubski” (1908-1934). Bibliografia
zawartoœci, Gdañsk 1961.
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i wiedzy o nich. (Mam tu na uwadze takie dzie³a, jak: A. Bukowskiego Regiona-
lizm kaszubski… oraz biografie historyczne A. Majkowskiego, J. Karnowskiego
i F. Sêdzickiego3. Nie mniej cenne s¹ ich wspomnienia i szkice biograficzne doty-
cz¹ce licznego grona M³odokaszubów)4. Na ³amach „Acta Cassubiana” opubli-
kowane zosta³y w ubieg³ych latach w tym¿e dziale Materia³y Ÿród³owe zwi¹zane
z M³odokaszubami, m.in. teksty: O Aleksandrze Majkowskim i Vistuli oraz Kilka
dokumentów dotycz¹cych ruchu m³odokaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego
w XX wieku5.

Kontynuuj¹c publikacjê dokumentów Ÿród³owych dotycz¹cych ruchu m³o-
dokaszubskiego prezentujemy tu w wersji oryginalnej (skan rêkopisu) i znormali-
zowanego druku protokó³ zebrania M³odokaszubów 26 i 27 wrzeœnia 1910 roku
w Koœcierzynie. Dokument ten zachowa³ siê pierwotnie w spuœciŸnie Aleksandra
Majkowskiego, przejêtej przez Feliksa Marsza³kowskiego, sk¹d przed laty w po-
staci kopii trafi³ do moich zbiorów. Jego zawartoœæ sygnalizuje nam miêdzy innymi
sk³ad osobowy grona najaktywniejszych M³odokaszubów na pocz¹tku ich dzia-
³alnoœci, znany nam choæby z Mojej drogi kaszubskiej J. Karnowskiego, który
w tych¿e swoich wspomnieniach zanotowa³:

We feriach roku 1910 odby³ siê (26 IX) Zjazd M³odokaszubów w Koœcierzynie,
w którym równie¿ bra³em udzia³. Byli tam tak¿e moi koledzy z Pelplina. Innych
nie pamiêtam. Równie¿ ju¿ nie pamiêtam, jaki by³ program i jakie sprawy oma-
wiano. W ka¿dym razie jeden z przedmiotów stanowi³a kwestia pisowni kaszub-
skiej. O zasadach, które tam ustalono, referuje dr M. w artykule Pisownia ka-
szubska – „Gryf” 1911, nr 3. Zaraz po zjeŸdzie wybra³o siê nas kilku z dr. M.
do Kartuz i tam pozna³em dr. Lorentza i us³yszeliœmy jego zapatrywanie na pi-
sowniê kaszubsk¹. Dr Lorentz czyni wra¿enie naukowca wielkiej miary, gdy siê
prace jego czyta, ale jako osoba rzeczywista czyni wra¿enie cz³owieka spokoj-
nego, przeciêtnego, nawet niepozornego. Zdaje siê, ¿e ta pozorna niepozornoœæ
jest cech¹ znamienn¹ wszystkich ludzi g³êbokich o gruntownej wiedzy. Stosunki
materialne Lorentza by³y wówczas kiepskie; zdaje siê, ¿e ca³e ¿ycie walczy³
z bied¹, sta³ych dochodów nie posiada³. ¯y³ jedynie ze swych prac naukowych,
a to jest tyle, aby z g³odu nie umrzeæ. Byæ mo¿e, ¿e to oddzia³ywa³o na jego

3 Pe³ne noty biograficzne dzie³ dot. przywo³anych postaci, autorstwa J. Borzyszkowskiego,
C. Obracht-Prondzyñskiego i J. Schodziñskiej, zob. C. Obracht-Prondzyñski, Bibliografia do
studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdañsk 2004.

4 Mam tu na uwadze przede wszystkim J. Karnowskiego Moja droga kaszubska oraz tom
J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyñski, M³odokaszubi. Szkice biograficzne, Gdañsk 2012.

5 Zob. J. Borzyszkowski, O Aleksandrze Majkowskim i „Vistuli” oraz ich przes³aniu sprzed
110 lat i A. Majkowski, O potrzebie ³¹cznoœci miêdzy starszym i m³odszym pokoleniem, „Acta
Cassubiana”, t. XVI, 2014, s. 237-246 oraz ten¿e, Kilka dokumentów dotycz¹cych ruchu m³o-
dokaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego w XX wieku – w tym: J. Karnowski, Pogl¹d
historyczny na pracê kaszubolodzk¹ w latach 1908-1909 i Akta zjazdu m³odokaszubskiego
w Gdañsku r. 1912, „Acta Cassubiana”, t. XIV, 2012, s. 203-241.



255PROTOKÓ£ Z ZEBRANIA M£ODOKASZUBÓW 26 I 27 WRZEŒNIA 1910…

psychikê, bo czyni³ wra¿enie cz³owieka nader skromnego. By³ tak¿e u mnie
w Czarnowie, zdaje siê w roku 1911, i zbiera³ tam teksty kaszubskie. Sprowadzi-
³em mu ludzi, którzy mu naopowiadali stek szopek i bajek. Lorentz spisywa³
wszystko z najwiêksz¹ skrupulatnoœci¹ i powag¹, jak sêdzia, kiedy spisuje wy-
rok œmierci. Jeszcze d³ugo ludzie sobie o nim opowiadali niestworzone rzeczy.
Uwa¿ali go za nader komiczna figurê6.

Na ów szerszy kontekst oddzia³ywania ówczesnego dr. A. Majkowskiego,
zw³aszcza na studiuj¹c¹ m³odzie¿, któr¹ reprezentowa³ J. Karnowski, warto zwróciæ
szczególn¹ uwagê.

Publikowany tu protokó³ uzupe³nia wspomnienia J. Karnowskiego, nie tylko
w odniesieniu do sk³adu uczestników tego zjazdu – spotkania, ale i jego programu
oraz pogl¹dów poszczególnych osób. Dowiadujemy siê przede wszystkim, ¿e g³ów-
nym zadaniem zjazdu by³o przygotowanie – „realne poparcie” – projektu orga-
nizacji Kaszubskiej Wystawy Etnograficznej w Koœcierzynie, jaka mia³a miejsce
w 1911 roku7. Nie mniej wa¿ne jest tu potwierdzenie decyduj¹cej roli A. Maj-
kowskiego, jak i nieco zapomnianego ks. W. Wojciechowskiego. Starsze pokole-
nie Kaszubów reprezentuje tu koœcierski rzemieœlnik i dzia³acz towarzystw ludo-
wych, znany z wyprawy do Pary¿a – Wersalu w 1918 roku Tomasz Rogala i Fran-
ciszek Sêdzicki. Mniej znan¹ postaci¹ jest Boles³aw Piechowski – przyjaciel
J. Karnowskiego z seminarium, a mo¿e najbardziej dziœ popularn¹, bo wiêcej
legendarn¹ ks. Józef Wrycza8. Do grona dziœ zapoznanych nale¿y Micha³ Szuca –
przyjaciel J. Karnowskiego rodem z Brus, wówczas student Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, którego innowacyjne i inne pomys³y utrwali³ w swoich wspomnie-
niach Jan Karnowski.

Do najczêœciej pojawiaj¹cych siê pomys³ów dotycz¹cych popularyzacji idei
m³odokaszubskiej, w tym wystawy kaszuboznawczej, nale¿y obok jej promocji
za poœrednictwem „Gryfa” i innej prasy, wówczas ¿yczliwej dla ruchu m³odoka-
szubskiego, wspó³praca – kontakt z towarzystwami ludowymi i masowe wiece...
– „Naukê zrobiæ przystêpn¹ ludowi” – zawnioskowa³ ks. W. Wojciechowski,
a dr Majkowski niejako dopowiedzia³, i¿ chodzi o historiê Kaszubów. Przy czym

6 Op. cit., s. 78-79.
7 Zob. Przewodnik po wystawie ludoznawczej kaszubsko-pomorskiej w Koœcierzynie 1911 roku

od 25 czerwca do 23 lipca. (Wydany jako dodatek do „Gryfa”, w którego roczniku 1912
opublikowany zosta³ równie¿ Zarys ogólnej pisowni i sk³adni pomorsko-kaszubskiej, napisany
przez F. Lorentza, a przet³umaczony z jêzyka niemieckiego przez Janowicza – Jana Karnow-
skiego z Przedmow¹ A. Majkowskiego, przywo³uj¹cego Zjazd Koœcierski z 26 wrzeœnia 1910
r. i ustalone wówczas zasady og³oszone w „Gryfie”, 1911, nr 3.

8 Ich biogramy zawiera m.in. S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, a w przygoto-
waniu do druku w wydawnictwie ZK-P i IK jest biografia historyczna ks. J. Wryczy, autorstwa
Krzysztofa Kordy. Zob. te¿ J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, M³odokaszubi...
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do realizacji tego projektu zostali przypisani J. Karnowski i A. Majkowski oraz
Franciszek Smelkowski, który wtedy jako student seminarium w Pelplinie w przy-
sz³oœci znikn¹³ z krêgu m³odokaszubskiego9.

Lakonicznie odnotowany program i fakt drugiego dnia zjazdu znamy lepiej
z cytowanych wy¿ej wspomnieñ J. Karnowskiego, jak i z informacji opublikowa-
nej na ³amach „Gryfa”. Godnym odnotowania jest te¿ fakt uczestnictwa w tym
zjeŸdzie i roli sekretarza – Brunona Gabrylewicza. Znamy go m.in. z pomys³ów
formu³owanych w korespondencji do J. Karnowskiego, dokumentuj¹cych ówcze-
sne jego zaanga¿owanie w ruchu kaszubskim, jak i póŸniejszych dzia³añ – g³ów-
nie na forum Polskiego Sejmu Dzielnicowego w grudniu 1918 r. w Poznaniu,
skierowanych przeciw Kaszubom – samemu A. Majkowskiemu10. Tu mo¿e za-
dziwiæ jego stosunkowo bierny udzia³ w tym koœcierskim spotkaniu, z którego
publikowany protokó³ jest jednak jego dzie³em; mo¿emy powiedzieæ, i¿ bardzo
lakonicznym. Szkoda, ¿e pisz¹c ten protokó³ – B. Gabrylewicz nie zanotowa³
nawet miejsca, w którym ten¿e zjazd siê odby³. Tym niemniej sporz¹dzony prze-
zeñ dokument wzbogaca nasz¹ wiedzê o jednym z etapów rozwoju ruchu m³o-
dokaszubskiego i jego aktywnych uczestnikach – wspó³twórcach dokonañ tego¿
œrodowiska.

Miejscem owego zjazdu by³ œwie¿o zbudowany i otwarty koœcierski „Bazar”.
Nieco wiêcej o nim napisa³ po latach Jan Karnowski w swoim opracowaniu po-
œwiêconym Aleksandrowi Majkowskiemu, powsta³ym tu¿ po œmierci wodza M³o-
dokaszubów w 1938 roku. Ca³oœæ tej¿e biografii opublikowana zosta³a jako: Jan
Karnowski, Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi. Oprac. i wstêp
J. Borzyszkowski, Gdañsk 2012. Zawiera ona osobny rozdzia³ zatytu³owany przez
J. Karnowskiego Zjazd M³odokaszubów w Koœcierzynie 26.09.1910. – Niniejszy
dokument mo¿e byæ zachêt¹ do poznania, przestudiowania – ponownie lub po raz
pierwszy – obu dzie³ J. Karnowskiego – Mojej drogi kaszubskiej i Aleksandra
Majkowskiego. Byæ mo¿e bêdzie to tak¿e zachêta do studiowania dostêpnych bio-
grafii historycznych najwybitniejszych M³odokaszubów i konfrontacji ze wspó³-
czesnymi publikacjami prasowymi – medialnymi dotycz¹cymi tego¿ ruchu, jak
i regionalizmu kaszubskiego…

Przygotowuj¹c dokument do druku, generalnie unikano zmian, wprowadza-
j¹c jedynie drobne poprawki w zakresie pisowni.

9 Przywo³uje go J. Karnowski w MDK, gdzie w przypisie mog³em odnotowaæ, i¿ urodzi³ siê
27.01.1888 w Gniewie i jako kleryk w latach 1909-1911 wspó³pracowa³ z „Gryfem”. W Kole
Kaszubologów wyg³osi³ referat „Administracja województwa pomorskiego za czasów pol-
skich”.

10 Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdañsk-
-Wejherowo 2004.
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Przewodnicz¹cego obrano Xdza. Wojciechowskiego.

I. Na pocz¹tku przemawia³ p. Dr Majkowski:
Referat o stanie obecnym ruchu m³odokaszubskiego.

a) Na zewn¹trz – prasa ¿yczliwa.
b) Na wewn¹trz, praca grupuje siê ko³o Gryfa. Na przysz³oœæ trzeba by ruch

ten nieœæ w lud.

II. 1) W dyskusji przemawia p. Szuca:
Zyskaæ trzeba dla ruchu ekonomistów, zak³adaæ spó³ki itd.

2) Odpowiada X. Wojciechowski, ¿e trzeba siê liczyæ z ludŸmi w Prusach
Zach., a przede wszystkim z ludem kaszubskim.
Bank ju¿ pracuje pomiêdzy Kaszubami i w¹tpliwe, czy oni teraz bêd¹
intensywniej pracowaæ, je¿eli do nich przyst¹pimy.

3) Dr Majkowski: Przewodnicy banków, spó³ek staraj¹ siê specjalnie o swoje
sprawy. – Nasza naukowa sprawa ich na razie nie tyka i idzie obok tych
spraw spo³ecznych. S¹ jednakowo¿ ju¿ fachowcy ruchu spo³ecznego,
którzy popieraj¹ obok swej pracy i nasz¹ sprawê.
Pracownicy ko³o Gryfa s¹ obarczeni sam¹ prac¹ literack¹, a praktycznej
strony tej agitacji przej¹æ jeszcze nie mo¿e.

4) X Wrycza: Jedyny œrodek dzia³ania pomiêdzy ludem: zwo³aæ Wiec Ka-
szubów i na tym zyskaæ dzia³aczy pomiêdzy ludem.

5) P. Karnowski: Wniosek p. Szucy na razie nie daje siê. Œrodek agitowanie
– praca naukowa – literatura dla ludu, beletrystyka, czytelnie, odczyty
w towarzystwach ludowych.
Stawia wniosek: pomówiæ o Wiecu ogólnym.

6) X Wojciechowski: W Gryfie trzeba informowaæ o wyrobach przemys³u
domowego na Kaszubach.

Zebranie M³odokaszubów
dnia 26 wrzeœnia 1910 o godz. 6 wiecz.

zagai³ p. Dr Majkowski.
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7) P. Sêdzicki: Do szerzenia tego przemys³u przyczyni siê przysz³a wystawa.

8) X Wrycza: Zebraæ spis tych rzeczy i za³o¿yæ sk³ad tych rzeczy w Sopotach.

9) P. Karnowski: Co jest wyrobem kaszubskim? Jak go robiæ p³odnym.

Nagromadziæ te materia³y.

10) P. Dr Majkowski: Nale¿y studiowaæ te wyroby i daæ im nale¿yt¹ formê.
Odczekaæ trzeba wystawê etnograficzn¹.

P. Dr Majkowski dalej: Lud siê wstydzi swego poniek¹d ubogiego wy-
robu i chowa go. Trzeba ludowi wszczepiæ dumê narodow¹. To jest
celem ruchu.

11) X Wojciechowski: Zadaniem naszym oznajmiaæ publicznoœci wyroby
kaszubskie i nauczyæ go ceniæ.

12) X Wrycza: Przemys³ domowy nie istnieje.

13) P. Dr Majkowski: Jest przemys³ (kosze, p³ótno, we³na).

14) P. Sêdzicki tak samo...

15) Dr Majkowski   ma³y spór do tej sprawy

16) X Wrycza przyznaje.

17) P. Rogala: Wp³ywaæ mo¿e ruch kaszubski: Trzeba obje¿d¿aæ na towa-
rzystwa i tak agitowaæ, a zyskaæ ludzi, którzy by pracowali praktycznie
pomiêdzy ludem. – Czytelnie w³asne – odosobnione od Poznania –
Zyskaæ Pucki powiat i Wejherowski. – Poruszaæ szersze warstwy.

18) X Wrycza tego samego zdania.

19) Dr Majkowski: Stwierdziæ, jaka ga³¹Ÿ jest najplonniejsza.

20) X Wojciechowski: Rzeczy, które ka¿dy potrzebuje, s¹ mniejszej wagi,
chodzi o luksusowe rzeczy.

21) X Wrycza: Gdzie s¹ luksusowe rzeczy.

22) P. Dr Majkowski wylicza p³ótno i wyroby na nim – wskazuje na wystawê.
– Realne poparcie tej wystawy. – G³ówne zadanie tego zebrania.

23) P. Piechowski podaje œrodek: zyskaæ gospodarzy, ludzi, którzy by wy-
szukali te rzeczy.

24) X Wrycza: Og³aszaæ w Gryfie i szukaæ rzeczy – odezwê do Gazet, aby
rozpowszechnia³y popyt za przedmiotami dla wystawy.

25) P. Piechowski: Trzeba przyst¹piæ do ludu samego, bo on siê wstydzi dziœ
swych rzeczy.
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26) X Wrycza: Lud otrzymuje to a¿ do grobu.

27) P. Sêdzicki: Popiera tê myœl.

28) P. Dr Majkowski: Pieni¹dze na wystawê. –

29) X Wrycza: Zbieraæ pieni¹dze – rozsy³aniem przekazów pocztowych. –

30) P. Szuca: Warszawa Towarzystwo krajoznawcze – itd. osobistoœci szukaæ,
które by pieniêdzy nades³ali.

31) P. Dr Majkowski: Pieniêdzy trzeba oko³o 500 M.

G³ówny punkt ogólnie przyjêty: agitowaæ dla wystawy.

32) P. Dr. Majkowski: Agitowaæ moralnie i materialnie dla wystawy. –

Opisy tej wystawy.

33) P. Karnowski: Odezwy, cyrkularze – tê pracê za³atwi redakcja Gryfa.

34) P. Szuca – praca winna byæ podzielona pomiêdzy wiêcej. –

Strona finansowa: 300 M z czytelni. – Pieniêdzy wiêcej na drodze próœb
prywatnych.

35) X Wrycza 45 M nadeœle.

36) P. Szuca: Pieni¹dze zbieraæ osobiœcie. Na ten cel urz¹dziæ organizacjê.

37) P. Karnowski: Wyg³osiæ odczyt i pieni¹dze zebraæ.

38) P. Dr Majkowski: Podzieliæ pracê pomiêdzy wiêcej, aby pisali.

I. Uchwalenie:

1. Gryf umieœci odezwê.
2. Pp. Szuca i Karnowski postaraj¹ siê o korespondencjê w innych gazetach.
3. Do Towarzystw napisze Gryf.

Rzecz¹ redakcji Gryfa bêdzie: wydrukowaæ odezwy i rozes³aæ.

* * *

Wniosek X Wojciechowskiego: Naukê zrobiæ przystêpn¹ ludowi.
P. Dr Majkowski: Historiê

II. Uchwalenie: Monografiê do historii kaszubskiej zapowiadaj¹
pp. Karnowski – Majkowski, Smelkowski. –
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Projekt na przysz³y dzieñ, dnia 27 wrzeœnia:

1. Kwestia pisowni.
2. Wolne wnioski.
3. Urz¹dzenie przysz³ego zjazdu.

Zebranie o 1/2 10 godzinie.

Dzisiejsze zebranie zamkniêto o godz. 1/2 9 wieczora.

[Protokó³ podpisali]: X Wojciechowski, Gabrylewicz sekretarz,
Ks. J. Wrycza, Fr. Sêdzicki.

W celu ustalenia pisowni kaszubskiej odby³o siê posiedzenie drugie
o godz. 10tej p. po³. 27 IX 10; zakoñczy³o siê o godz. 12tej.

Koœcierzyna, dnia 27 IX 1910.

[Podpisy:]
Gabrylewicz, X Wojciechowski, Ks. J. Wrycza, Piechowski, Jan Karnowski,
Dr Majkowski, Micha³ Szuca, Fr. Sêdzicki
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Tadeusz Oracki
Gdañsk

Odznaczenia Pomorzan
w Drugiej Rzeczypospolitej.

Materia³y prasowe do bibliografii

Wszystkie odznaczenia honorowe s¹ nadawane za szczególne zas³ugi lub
wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej i spo³ecznej, za odwagê i poœwiêcenie,
udzia³ w wojnie oraz w celu upamiêtnienia ró¿nych wydarzeñ. Istniej¹ trzy rodzaje
odznaczeñ: ordery, odznaczenia i odznaki. Najwa¿niejsze z nich to ordery „widomy
znak najwy¿szego wyró¿nienia i uznania za wybitne zas³ugi lub czyny dokonane
w s³u¿bie pañstwowej, cywilnej, wojskowej lub spo³ecznej”1. Ordery i odznacze-
nia przyznaje pañstwo2. Tak¿e przez pañstwo mog¹ byæ przyznawane odznaki,
ale g³ównie przyznaj¹ je ró¿ne instytucje i organizacje.

W Drugiej Rzeczypospolitej odnowiono kilka orderów i odznaczeñ, ale usta-
nowiono kilkanaœcie nowych wyró¿nieñ, m.in. Krzy¿ Walecznych (1920), Krzy¿
Zas³ugi (1923), Krzy¿ Zas³ugi za Dzielnoœæ (1928) i Medal Dziesiêciolecia Odzy-
skanej Niepodleg³oœci (1928)3.

Zas³u¿onych Pomorzan wyró¿niano wymienionymi orderami i odznaczenia-
mi pañstwowymi, ale te¿ specjalnie utworzonymi dla nich: Krzy¿em Organizacji
Wojskowej Pomorskiej i Honorow¹ Odznak¹ Frontu Pomorskiego. Oba te odzna-
czenia przyznawane by³y za zas³ugi w walce o niepodleg³oœæ. Gdy w 1930 roku
ustanowiono trzystopniowe odznaczenie wojskowe: Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mie-
czami, Krzy¿ Niepodleg³oœci i Medal Niepodleg³oœci, któremu „nadano wysok¹
rangê w oficjalnej hierarchii wyró¿nieñ pañstwowych”4, w gronie odznaczonych
znalaz³o siê wielu Pomorzan.

1 Ma³a Encyklopedia Wojskowa, t. 2, Warszawa 1970, s. 530.
2 Z. Puchalski, I.J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie, Warszawa

1987.
3 M. Czajka, Ordery i odznaczenia, [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, War-

szawa 1999, s. 270.
4 Z. Puchalski, T. Wawrzyñski, Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci, Warszawa 1994, s. 7.
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1921
• Odznaczenia powstañców wielkopolskich. DP 20 XII 1921 nr 273; 21 XII

1921 nr 274.

1922
• Polonia Restituta. SP 5 I 1922 nr 4.

1923
• Odznaczeni za Powstanie Wielkopolskie. DP 1923 nr 59.
• Odznaczenia. Odznaczeni w zachodniej dzielnicy. KP 5 V 1923 nr 102.

W opracowaniach biograficznych na ogó³ podaje siê odznaczenia, ale czêsto
siê je pomija z braku dok³adnej informacji na ten temat.

Listy osób odznaczonych publikowane by³y w „Monitorze Polskim”, ale trud-
no dotrzeæ do nazwisk Pomorzan, poza nielicznymi osobami wybitnymi, gdy¿
oprócz imienia i nazwiska brak jakiejkolwiek informacji na temat zwi¹zku wy-
ró¿nionego z Pomorzem. Wœród setek nazwisk wyró¿nionych, niekiedy kilkana-
œcie osób nosi³o te same nazwiska i imiona, tote¿ nie tylko trudno odnaleŸæ w³a-
œciw¹ osobê, ale i ³atwo o b³êdy.

Nie posiadamy dot¹d publikacji, która uwzglêdnia³aby, przynajmniej wyka-
zy odznaczonych Pomorzan w okresie II Rzeczypospolitej. Jedynie Jacek Knopek
zaj¹³ siê kilkoma przedstawicielami ziemi chojnickiej odznaczonymi Orderem
Virtuti Militari5.

Podana bibliografia z pewnoœci¹ nie wyczerpuje zagadnienia, ale stanowiæ
mo¿e pocz¹tek i zachêtê dla przysz³ych autorów, którzy podejm¹ siê takiego opra-
cowania.

Uk³ad bibliografii jest chronologiczny, a zastosowano w nim nastêpuj¹ce
skróty tytu³ów czasopism:

DG – „Dziennik Gdyñski”,
DP – „Dziennik Poznañski”,
EG – „Echo Gdañskie”,
GG – „Gazeta Gdañska”,
GP – „Gazeta Polska”,

5 J. Knopek, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z ziemi chojnickiej, „Przegl¹d Zachodnio-
pomorski”, 1995, z. 1, s. 217-225.

KB – „Kurier Ba³tycki”,
KP – „Kurier Poznañski”,
MP – „Monitor Polski”,
P – „Pielgrzym”,
SP – „S³owo Pomorskie”.
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1924
• Odznaczenia. DP 6 V 1924 nr 105.

1925–1926
• W siódm¹ rocznicê niepodleg³oœci. Odznaczenie wybitnych dzia³aczy Wiel-

kopolski i Pomorza. DP 14 XI 1925 nr 265.
• Odznaczeni [Pomorzanie] Orderem Odrodzenia Polski. EG 5 V 1926 nr 102.
• Odznaczenie Orderem Odrodzenia Polski zas³u¿onych dzia³aczy Ziem

Zachodnich w dniu 3 maja. DP 6 V 1926 nr 103.

1927
• Odznaczenia. DP 5 V 1927 nr 102; 12 XI 1927 nr 260.
• Krzy¿e Zas³ugi. Odznaczenia dla obywateli Ziem Zachodnich Polski. KP 29

XII 1927 nr 593.
• „Gwiazdkowy” deszcz odznaczeñ. SP 29 XII 1927 nr 298.
• Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego. „Orêdownik Urzêdowy Powiatu

Kartuskiego” 12 X 1927 nr 79, poz. 439.

1928
• Odznaczenia i ordery na Pomorzu. P 1928 nr 1.
• [Wykaz 158 osób odznaczonych Odznak¹ Honorow¹ Frontu Pomorskiego].

SP 15 III 1928 nr 62; 16 III 1928 nr 63; 18 III 1928 nr 65; 28 III 1928 nr 72.
• Srebrny Krzy¿ Zas³ugi. DP 29 III 1928 nr 299.
• Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego. SP 27 XI 1928 nr 274. Odznacze-

nia. SP 4 III 1928 nr 53.
• Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ dla biskupa che³miñskiego [Ks. S. Okoniew-

skiego]. GG 4 I 1928 nr 3.
• Odznaczeni obywatele z Pomorza, Poznañskiego i Œl¹ska. GG 14 IX 1928

nr 262.

1929
• Odznaczenia za pracê nad wychowaniem fizycznym i przysposobieniem woj-

skowym. SP 19 XI 1929 nr 267.
• Odznaczenia. SP 4 III 1929 nr 280.
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1930
• Zas³u¿eni dzia³acze pomorscy odznaczeni Srebrnymi Krzy¿ami Zas³ugi. GP

22 V 1930 nr 138.
• Odznaczenia zas³u¿onych Pomorzan. DG 14 II 1930 nr 37.
• Odznaczenia zas³u¿onych gdyñszczan. Tam¿e.
• Lista zas³u¿onych, poleg³ych i zmar³ych Pomorzan odczytana publicznie

w dniach 15 i 16 lutego 1930 roku jako w 10-t¹ rocznicê odzyskania Pomorza.
DG 16 II 1930 nr 39.

• Odznaczenia zas³u¿onych Pomorzan. GD 12 XI 1930 nr 261.
• Z³ote i Srebrne Krzy¿e Zas³ugi. DP 1930 nr 17.
• Order Odrodzenia Polski. DP 1 IV 1930 nr 76.
• Z Pomorza. Odznaczenie Krzy¿ami Zas³ugi. DP 18 V 1930 nr 115.
• Odznaczenia zas³u¿onych. DP 11 XI 1930 nr 261.
• Odznaczenia. SP 19 I 1930 nr 15.
• Odznaczeni pocztowcy. SP 11 II 1930 nr 34.
• Odznaczenia na Pomorzu. SP 13 II 1930 nr 36; 14 II 1930 nr 37.
• Odznaczenia. SP 15 II 1930 nr 38.
• [M.in. odznaczeni Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi: Fr. Bielecki, Fr. Kirstein, Jan

Radtke, Fr. Necel]. GP 22 V 1930 nr 138.
• Odznaczenie robotników [50 osób z Torunia]. SP 15 XI 1930 nr 265.
• Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego. SP 7 XII 1930 nr 284.
• Uroczyste wrêczenie Odznak Honorowych Frontu Pomorskiego. SP 26 III

1930 nr 71.
• Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego. SP 30 III 1930 nr 75.
• Odznaki Frontu Pomorskiego. SP 11 V 1930 nr 109.
• 20 dzia³aczy narodowych na Pomorzu na liœcie odznaczonych. „G³os W¹-

brzeski” 13 XI 1930 nr 133.
• [Odznaczenia mieszkañców wojew. pomorskiego w 1930 r.]. MP 1 II 1930

nr 26; 10 II 1930 nr 33; 10 XI 1930 nr 260.
• Lista zas³u¿onych poleg³ych i zmar³ych Pomorzan [ok. 200 nazwisk]. GG 18 II

1930 nr 39.

1931
• Odznaczeni sportowcy i harcerze. SP 22 III 1931 nr 67.
• Odznaczeni Krzy¿em i Medalem Niepodleg³oœci. GP 10 VI 1931 nr 157.
• Odznaczenia. DP 14 XI 1931 nr 264.
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• Z³ote Krzy¿e Zas³ugi na piersiach Wielkopolan i Pomorzan. DP 15 XI 1931
nr 265.

• Wœród odznaczonych Srebrnymi Krzy¿ami. DP 17 XI 1931 nr 266.
• Wielkopolanie i Pomorzanie odznaczeni Br¹zowymi Krzy¿ami Zas³ugi. DP

18 XI 1931 nr 267.
• Dzia³acze pomorscy na liœcie odznaczeñ w dniu 11 listopada. GG 13 XI 1931

nr 227.

1932
• Odznaczenie zas³u¿onych dzia³aczy ziemi pomorskiej. GG 31 VII 1932

nr 174.
• Odznaczenie Zas³u¿onych. DP 16 XI 1932 nr 264.
• Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi. DP 1932 nr 265.
• Krzy¿e Zas³ugi na piersiach obywateli Pomorza. GG 14 X 1933 nr 235.
• Pomorze na liœcie odznaczonych w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. GG 14 XI

1933 nr 260.
• Odznaczenia niepodleg³oœciowe. DP 23 III 1933 nr 68.
• Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi na piersiach obywateli Pomorza. GG 19 XI 1933

nr 265.
• Odznaczenia. DP 15 XI 1933 nr 263.
• W uznaniu zas³ug dzia³aczy pomorskich. Lista udekorowanych podczas

uroczystoœci toruñskich. GG 21 III 1934 nr 65.

1934
• Krzy¿e Zas³ugi na piersiach obywateli Pomorza. GG 22 III 1934 nr 66.
• Lista odznaczonych orderami „Polonia Restituta” oraz Krzy¿ami Zas³ugi,

którzy zostan¹ udekorowani przez P. Wojewodê Pomorskiego z dn. 11 listo-
pada 1934 r. GG 11 XI 1934 nr 256.

• Lista odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski i Krzy¿em Zas³ugi w dniu
Œwiêta Niepodleg³oœci. GG 14 XI 1934 nr 258.

• Po zjeŸdzie jubileuszowym kupiectwa pomorskiego w Grudzi¹dzu [Lista od-
znaczonych Zwi¹zkow¹ Odznak¹ dla Zas³u¿onych]. GG 14 XII 1934 nr 282.

1935
• Odznaczeni w dniu 19 marca. Krzy¿e Zas³ugi na piersiach obywateli Pomorza.

GG 21 III 1935 nr 68.
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• Pe³na lista odznaczonych na Pomorzu w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. GG
12 XI 1935 nr 257.

• Lista odznaczonych Polaków w Gdañsku. GG 13 XI 1935 nr 258.

1936
• Odznaczenia w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. GG 12 XI 1936 nr 261.
• Dalsze odznaczenia w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. GG 13 XI 1936 nr 262.

1937
• Odznaczeni za pracê niepodleg³oœciow¹. GG 24 III 1937 nr 69.
• 3000 osób odznaczonych Krzy¿ami i Medalami Niepodleg³oœci. KB 23 IV

1937 nr 14.
• Bojownikom niepodleg³oœci nadanie krzy¿y i medali. KB 7 VIII 1937 nr 118.
• Odznaczenia Krzy¿em i Medalem Niepodleg³oœci. KB 6 VIII 1937 nr 117.
• Weterani powstañ narodowych do kapitu³y Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci.

GG 6 IX 1937 nr 205.
• Pomijanie Wielkopolan i Pomorzan przy nadawaniu odznaczeñ niepodleg³o-

œciowych. SP 7 IX 1937 nr 205, wyd. ABC.
• Kontyngent odznaczeñ niepodleg³oœciowych to obelga dla Pomorza. Zaledwie

173 odznaczenia. Ostry protest Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych.
SP 8 IX 1937 nr 206.

• Odznaczenia. SP 13 XI 1937 nr 261, wyd. A.
• Odznaczeni w dniu 11 listopada. SP 14 XI 1937 nr 262, wyd. A.
• Odznaczenia w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. Dalsza lista odznaczonych. KB

13-14 XI 1937 nr 213.
• Wysokie odznaczenia w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. KB 13 XI 1937 nr 212.
• Pomorzanie odznaczeni Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. GG 4-5 IX 1937 nr 204.
• Gniew i Œwiecie otrzymaj¹ w dniu œwiêta 11 listopada Krzy¿ Niepodleg³oœci

z Mieczami. Poznañ – Virtuti Militari. GG 6 IX 1937 nr 205.
• Poszwiñski Adam: Krzy¿e i Medale Niepodleg³oœci dla Polski Zachodniej.

Delegacja powstañcza odby³a konferencjê z p³k. S³awkiem. DP 17 IX 1937
nr 215.

• Odznaczeni na tegoroczny dzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci. GG 13-14 XI 1937
nr 262.

• Odznaczenia Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. GG 3 XII 1937 nr 279.
• Odznaczeni Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. GG 9 XII 1937 nr 283.
• Odznaczenia Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. DB 3 XII 1937 nr 230.
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• Srebrny Krzy¿ Zas³ugi na piersiach obywateli Gdyni i Wybrze¿a. KB 10 XII
1937 nr 235.

• [Odznaczeni Pomorzanie]. MP 2 IX 1937 nr 201.

1938
• [Odznaczeni Pomorzanie]. MP 29 III 1938 nr 72.
• Odznaczeni Krzy¿ami Zas³ugi. KB 31 III 1938 nr 75.
• Podnios³a uroczystoœæ w dniu Œwiêta Narodowego. P. Woj. Pomorski osobi-

œcie dekorowa³ odznaczonych Krzy¿ami Zas³ugi. GG 5 V 1938 nr 103.
• Za zas³ugi na polu pracy spo³ecznej. KB 28 V 1938 nr 122.
• Krzy¿e Zas³ugi za pracê spo³eczn¹. KB 31 V 1938 nr 124.
• Lista odznaczonych na Pomorzu. GG 31 V 1938 nr 124.
• Lista odznaczonych Krzy¿ami Zas³ugi na Pomorzu. GG 1 VI 1938 nr 125.
• Lista odznaczonych Krzy¿ami Zas³ugi na Pomorzu. GG 1 VII 1938 nr 148.
• Lista odznaczonych na Pomorzu. GG 22 VIII 1938 nr 189.
• Lista odznaczonych na Pomorzu. GG 30 VIII 1938 nr 196; 9 IX 1938 nr 205.
• Odznaczeni na Pomorzu. GG 28 IX 1938 nr 221; 29 IX 1938 nr 222; 30 IX

1938 nr 223; 1 X 1938 nr 224; 3 X 1938 nr 225; 5 X 1938 nr 227; 6 X 1938
nr 228; 7 X 1938 nr 229; 8-9 X 1938 nr 230; 11 X 1938 nr 232; 14 X 1938
nr 235.

• Lista odznaczonych na Pomorzu. GG 19 X 1938 nr 239.
• Nowe listy odznaczeñ. KB 6 IX 1938 nr 205.
• Nowa lista odznaczonych. KB 11 XI 1938 nr 262.
• Odznaczenia w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. KB 11 XI 1938 nr 262.
• Z listy odznaczonych w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. KB 13 XI 1938; 15 XI

1938 nr 264.
• Krzy¿e Zas³ugi. DP 13 XI 1938 nr 260.
• Odznaczeni na Pomorzu. GG 15 XI 1938 nr 260; 17 XI 1938 nr 261; 26-27 XI

1938 nr 269; 29 XI 1938 nr 271.
• Lista odznaczonych na Pomorzu. GG 10-11 XII 1938 nr 279.
• Odznaczenia Orderem Odrodzenia Polski. DP 13 XI 1938 nr 260.

1939
• Lista odznaczonych na Pomorzu. GG 13 I 1939 nr 13.
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Zygmunt Iwicki
Zurich

Dzie³a z³otnika Conrada Daniel(son)a
Lundgreen’a w Oliwie.

Fundacje Placyda Micha³a Wernera

Conrad Daniel(son) Lundgreen urodzi³ siê w 1715 r. w Karlskronie w Szwecji.
Od 1751 r. pobiera³ naukê w Gdañsku, w warsztacie z³otniczym Jana Gottfrieda
Schlaubitza (1707–1771). W 1756 r. sporz¹dzi³ swój majstersztyk u z³otnika
Wilhelma Ratsa. Jako z³otnik by³ czynny w Gdañsku w latach 1756–1766, potem
w latach 1787–1799 pracowa³ w Wilnie, zmar³ po 1799 r. Jego znak mistrzowski:

LUND1.
GREN

Podczas dzia³alnoœci Lundgreena w Gdañsku proboszczem przy koœciele
œw. Jakuba w Oliwie by³ Placyd Micha³ Werner (1715–1774), cysters oliwski
(1736–1774), przeor (1754–1772) i proboszcz koœcio³a œw. Jakuba w Oliwie
(1758–1772), wreszcie prob. w £êgowie i Ró¿ynach (1773–1774).

P.M. Werner urodzi³ siê 1715 w Królewcu i ochrzczony zosta³ na imiê Mi-
cha³. W 1735 r. wst¹pi³ do cystersów oliwskich, dnia 8 IX 1736 r. z³o¿y³ profesjê
i przyj¹³ imiê zakonne Placidus. Od 1738 do 1739 studiowa³ w Kolegium Prowin-
cjalnym w Mogile, od 1739 w Akademii Filozoficzno-Teologicznej w Oliwie. Od
paŸdziernika 1740 r. przebywa³ przez trzy lata na studiach w Pradze, z której po-
wróci³ jako doktor teologii i obojga praw. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1743 r.
w Mogile. Przez kilka lat wyk³ada³ jako profesor w Kolegium Prowincjonalnym
w Mogile. Od wrzeœnia 1754 do 1772 piastowa³ urz¹d przeora w Oliwie, od 1758
do 1772 by³ proboszczem przy koœciele œw. Jakuba. W latach 1763–1765 podpisy-
wa³ siê jako notariusz apostolski, zmar³ jako proboszcz w £êgowie i Ró¿ynach

1 Czihak, Edelschmiedekunst, Zweiter Teil: Westpreussen, s. 43, 82, nr. 482; I. Rembowska,
Gdañski Cech Z³otników, s. 228; M. WoŸniak, Z³otnictwo gdañskie XVIII wieku, RG, t. LI:1991,
z. 1, s. 157-169.
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dnia 13 II 1774 r. Pochowany zosta³ w ³êgowskim koœciele przy o³tarzu bocznym,
po stronie lekcji. Inskrypcja na jego p³ycie nagrobnej brzmi:

Adm. Rdus P. Placidus Werner
Praepositus Langnov. & Rosemberg.
Professus Olivens S. Ordis. Cistrerc.

S. T. & J. U. D. Notarius Apost.
Obiit die 19 Februarii

MDCCLXXIV
Requiescat in Pace!2.

Rozwiniêcie:

ADM. R[EVEREN]DVS P[ATER] PLACIDUS WERNER
PRAEPOSITUS LANGNOV[IENSIS] & ROSEMBERG[ENSIS]

PROFESSUS OLIVENS[is] S[ACRI] ORDI[NI]S CISTERC[IENSIS]
S[ACRAE] T[HEOLOGIAE] & J[URIS] U[TRIUSQUE]

D[OCTOR] NOTARIUS APOST[OLICUS]
OBIIT DIE 19 FEBRUARII MDCCLXXIV.

REQUIESCAT IN PACE.

T³umaczenie:

Najczcigodniejszy Pan ojciec Placidus Werner
Proboszcz w £êgowie i Ró¿ynach.

Mnich oliwski z œwiêtego zakonu Cystersów
Doktor teologii i obojga praw, Notariusz Apostolski.

Zmar³ 19 lutego 1774 roku
Niech odpoczywa w pokoju.

Liber Mortuorum Coronoviensis podaje, jako datê jego œmierci 13 luty. Czy¿by
tu siê kamieniarz pomyli³? A mo¿e poda³ on datê pogrzebu?

Placidus Micha³ Werner, jako proboszcz przy koœciele œw. Jakuba w Oliwie,
ufundowa³ dla tej œwi¹tyni: kielich (1763), monstrancjê (1765), msza³ oprawiony
srebrn¹ blach¹ (1767), cztery lichtarze (1769).

2 Z. Iwicki, Konwent Oliwski 1186-1831..., s. 468-471.
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1. KIELICH, 1763

Kielich, wykonany w 1763 r. w pracowni Conrada Daniel(son)a Lundgreena,
nale¿a³ od 1763 do 1831 r. do koœcio³a œw. Jakuba w Oliwie, od sekularyzacji – do
parafii przy koœciele œw. Trójcy w Oliwie (od 3 I 1926 katedra), od 29 czerwca
1946 r. – do koœcio³a œw. Piotra i Paw³a w Jelitkowie3. Kielich ten ufundowa³
Placidus Michael Werner jako oliwski proboszcz (1758–1772). Na wewnêtrznym
brzegu stopy kielicha wygrawerowana by³a nastêpuj¹ca inskrypcja:

D. O. M. B. V. M. S. Jacobo Mai Hunc calicem offert et dedicat
a F. Placidus Werner Prior Olivae S. C. E. P.

ad S. Jac. S. T. et V. J. D. N. A.
A.D. 1763.

Rozwiniêcie:

D[eo] O[ptimo] M[aximo], B[eatae] V[irginis] M[ariae],
S[ancto] Jacobo Mai[o] Hunc calicem offert et dedicat

F[rater] Placidus Werner Prior Olivae
S[acri] C[isterciensis] O[rdinis] E[t] P[arochus]
ad S[anctum] J[acobum], S[acrae] T[heologiae]

et U[triusque] J[uris] D[octor] N[otarius] A[postolicus]
A[nno] D[omini] 17634.

Przet³umaczenie:

Bogu Najwy¿szemu, Najœwiêtszej Dziewicy Maryi,
œwiêtemu Jakubowi Wiêkszemu, ofiaruje i poœwiêca ten kielich

Frater Placyd Werner, przeor Oliwy,
z zakonu Cystersów i Proboszcz
przy œw. Jakubie, Doktor teologii

i obojga praw, Notariusz Apostolski,
w Roku Pañskim 1763.

Kielich ten, przekazany koœcio³owi œw. Piotra w Jelitkowie, by³ tam jeszcze
w latach wikariatu autora (1.07.1969 – 15.10.1971)5. Obecnie (24 III 2015) ju¿ go
tam nie ma.

3 Z. Iwicki, Kronika Parafii Katedralnej 1945-1979..., przyp. 32; Z. Iwicki, Œwiêta Oliwa
z Anagni..., wyd. II, s. 85, przyp. 102; ten¿e, Oliwa wczoraj i dziœ (dalej: Oliwa...), s. 50; ten¿e,
Zabytki Katedry Oliwskiej, Artyku³y Manuskrypty, msp., PAN, BG, sygn. Akc. Nr 1978, s. 143.

4 Z. Iwicki, Konwent Oliwski 1186-1831..., s. 469.
5 Autor podczas swego wikariatu w Jelitkowie, w latach 1969-1971, spisa³ inskrypcjê kielicha.
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2. MONSTRANCJA, 1765

Monstrancj¹ oliwsk¹ zaj¹³ siê jako pierwszy ks. Aleksander Lubomski (1893–
–1969), najwiêkszy znawca dziejów i zabytków w Oliwie w dwóch artyku³ach,
które og³osi³ w 1936 i 1940 roku. On te¿ uwzglêdni³ znajduj¹c¹ siê na stopie
monstrancji fundacyjn¹ inskrypcjê, og³aszaj¹c j¹ po ³acinie i w t³umaczeniu na
jêzyk niemiecki6. Jako drugi, który zainteresowa³ siê monstrancj¹ oliwsk¹, jest
autor niniejszego tekstu, który w czasie swego wikariatu w Oliwie (30.06.1965 –
12.06.1969) sporz¹dzi³ notatki o znajduj¹cych siê w skarbcu katedry zabytkach
z³otniczych. O monstrancji opublikowa³ w 1978 r. po niemiecku artyku³, a po
polsku wspomnia³ o niej w swej ksi¹¿ce Oliwa wczoraj i dziœ7.

Ukszta³towana w formie drzewa oliwnego – wykonana ze srebra i z³ota,
na 67 cm wysoka, eliptyczna stopa o przekroju 30 na 22,5 cm – wa¿y 4250 gra-
mów. Cokó³ jest bogato ozdobiony kut¹ robot¹: oplataj¹ go kwiaty, k³osy i grona,
a na przedniej stronie s¹ umieszczone trzy przepiêkne g³ówki anio³ów. Z wysoko
wypuk³ej podstawy wznosi siê mocny trzon, lekko skrêcony w kszta³cie litery „S”.
Tworzy on pieñ z obciêtymi ga³êziami, otoczony k³osami i winogronami. Unosi
on ograniczon¹ oœmioma zaokr¹glonymi k¹tami promienist¹ gloriê, która razem
z okr¹g³¹ kapsu³¹ ma œrednicê 34 cm. W górnej czêœci s¹ przedstawione dwie
osoby Boskie: Bóg-Ojciec i Duch Œwiêty w postaci go³êbicy, co razem z Chrystu-
sem obecnym pod postaci¹ eucharystyczn¹ stanowi, w linii wertykalnej, przed-
stawienie Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego. Dooko³a w chmurach unosz¹ siê ma³e
anio³y trzymaj¹ce transparent z napisanym w jêzyku ³aciñskim cytatem z Ewan-
gelii wg œw. Marka: Tu es Filius meus dilectus, in te complacui – Ty jesteœ moim
Synem umi³owanym, Ciebie upodoba³em sobie (Mk 1, 11). Na brzegu stopy mon-
strancji fundator zleci³ wygrawerowaæ fundacyjny napis:

D.O.M. B.V.M. Ss. M. P. J. Ap. S. B. B. Patronis hanc Monstrantiam offert
et dedicat in remissionem peccatorum pro usu Eccleasiae Par. Oliwae (!)

in perennem memoriam donat F. Placidus Werner Prior Oliwae (!)
S. E. O. C. P. ad S Jac. S. T. et U. J. D. N.

Anno 1765, 25. Dec. Orate Fres pro me peccatore.

6 A. Lubomski, Die Monstranz der Kathedrale in Oliva und ihr Stifter, „Katholisches Sonntags-
blatt für das Bistum Danzig” (dalej: KSfdBD), Jg. 3:1936, s. 354; ten¿e, Olivas 175-jähriges
Weihnachtsgeschenk, KSfdBD, Jg. 7:1940, s. 405.

7 Z. Iwicki, Die Monstranz und ihr Stifter, „Heimatbrief der Danziger Katholiken”, Nr. 5:1978,
s. 7; ten¿e, Oliwa..., s. 50, 187.
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Rozwiniêcie:

D[OMINO] O[OPTIMO] M[AXIMO], B[EATAE] M[ARIAE] V[IRGINIS],
S[ANCTI]S M[ARTIRI] P[LACIDO], J[ACOBO] AP[OSTOLO]

S[ANCTIS] B[ENEDICTI] et B[ERNARDI]
PATRINIS MONSTRANTIAM OFFERT

ET DEDICAT IN REMISSIONEM PECCATORUM
PRO USU ECCLESIAE PAR[OCHIALIS] OLIWAE (!)

IN PERENNEM MEMORIAM
DONAT F[RATER] PLACIDUS WERNER PRIOR OLIVAE
S[ANCTAE] E[CCLESIAE] O[RDINIS] C[ISTERCIENSIS]
P[AROCHUS] AD S[ANCTUM] JAC[OBUM] S[ANCTAE]

T[HEOLOGIAE] ET U[TROQUE] J[URIS] D[OCTOR] N[OTARIUS]
ANNO 1765, 25 DEC[EMBRIS]

ORATE F[RAT]RES PRO ME PECCATORE.

Przet³umaczenie:

Najwy¿szemu i najmi³oœciwszemu Bogu, Najb³ogos³awieñszej Maryi
Dziewicy, œw. Placidusowi, mêczennikowi, Jakubowi Aposto³owi

oraz naszym patronom œwiêtemu Benedyktowi i Bernardowi
ofiarowuje i poœwiêca tê monstrancjê dla odpuszczenia swoich grzechów

na u¿ytek koœcio³a parafialnego w Oliwie
ku wiecznej pamiêci Fratra Placidusa Wernera, przeora Oliwy,

ze œwiêtego wydzielonego Zakonu Cystersów,
proboszcza koœcio³a œw. Jakuba,

doktora œw. teologii i obojga praw oraz notariusza,
w roku 1765, dnia 25 grudnia.

Bracia, módlcie siê za mn¹ grzesznikiem!

Irena Rembowska w swej pracy o cechu z³otników gdañskich nie uwzglêdni³a
tych prac Conrada Daniel(son)a Lundgreena w Oliwie. Autorka wymienia w swej
pracy parê jego dzie³: Dzbanek, 2 po³. XVIII w. (Poznañ, Muzeum Narodowe);
Cyborium, 2. po³. XVIII w. (Lubiszewo, pow. Tczew, koœció³ paraf.); Cyborium,
2. po³. XVIII w. (Piaseczno, pow. Tczew, koœció³ paraf.); Kielich z paten¹, 2. pol.
XVIII w. (Subkowy, pow. Tczew, koœció³ paraf.)8. Micha³ WoŸniak, jako trzeci po
Lubomskim i Iwickim, zaj¹³ siê oliwsk¹ monstrancj¹, opracowuj¹c o niej has³o,
Monstrancja z motywem drzewa oliwnego, które opublikowa³ w ksi¹¿ce Ornamen-
ta Ecclesiae Poloniae. Z tej ksi¹¿ki dowiadujemy siê o znakach na stopie monstran-
cji, gdzie znajduje siê: „cecha miejska, probierz S: starszego cechu, Michaela

8 I. Rembowska, Gdañski Cech Z³otników..., s. 142, 146, 147, 228-229, 249, 250, XXIXW.
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Schleicha oraz z³otnika LUND/GRENa9. Brak jednak w jego rozwa¿aniach przy-
toczenia fundacyjnej inskrypcji znajduj¹cej siê na stopie monstrancji. WoŸniak
w tej ksi¹¿ce informuje, ¿e Lundgreen jest te¿ twórc¹ monstrancji w by³ym koœ-
ciele Bernardynów w Zamartem ko³o Chojnic (1763) i w 1771 r. fundowanej puszki
w Rywa³dzie10. W swym artykule, og³oszonym w „Roczniku Gdañskim”, wymie-
nia jako dzie³a Lundgreena monstrancjê w Skarszewach (1761), krucyfiks w Po-
gódkach (1768)11. WoŸniak zaj¹³ siê jeszcze raz oliwsk¹ monstrancj¹ w swej cen-
nej ksi¹¿ce Z³otnictwo sakralne Prus Królewskich, Studium typologiczno-morfo-
logiczne, wydane w 2012 w Toruniu, pisz¹c: „Monstrancje Konrada Daniela
Lundgreena wolno zaliczyæ do nurtu rzeŸbiarskiego o mocno zarysowanej pla-
stycznej bryle naczynia. Obserwowaæ to mo¿na szczególnie w monstrancji w Skar-
szewach z 1761 roku, a tak¿e w póŸniejszym o cztery lata ostensorium [monstran-
cja] w katedrze oliwskiej12. Na Bo¿e Narodzenie 2015 roku osi¹gnie nasza mon-
strancja 250 lat.

 

3. MSZA£, oprawiony srebrn¹ blach¹, 1767

Placyd Micha³ Werner, jako proboszcz koœcio³a œw. Jakuba w Oliwie, spre-
zentowa³ w 1767 r. dla swej œwi¹tyni msza³, oprawiony srebrn¹ blach¹13. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e tê srebrn¹ oprawê do msza³u wykona³ z³otnik Conrad Daniel
Lundgren. Obecnie (2015) nie ma w skarbcu archikatedry ani tego msza³u, ani
jego srebrnej oprawy. Prawdopodobnie srebrna oprawa zaginê³y ju¿ w 1785 roku,
razem ze srebrnymi relikwiarzami Œwiêtej Oliwy z Anagni, Œwiêtej Urszuli i jej
Towarzyszek, oraz srebrnych obrazów Matki Boskiej Czêstochowskiej w Oliwie
i w Matarni14. W pierwszym protokole inwentaryzacyjnym, sporz¹dzonym dnia
5 listopada 1831 r. w zwi¹zku z przejœciem koœcio³a œw. Jakuba w rêce protestan-

9 M. WoŸniak, Monstrancja z motywem drzewa oliwnego, [w:] Ornamenta Ecclesiae Poloniae
– Skarby Sztuki Sakralnej, Wiek X-XVIII, Warszawa 1999, s. 167.

10 M. WoŸniak, Monstrancja... [w:] Ornamenta, s. 39.
11 Ten¿e, Z³otnictwo Gdañskie XVIII wieku, „Rocznik Gdañski”, t. LI:1991, z. 1, s. 160, 161.
12 M. WoŸniak, Z³otnictwo Sakralne Prus Królewskich, Toruñ 2012, t. I, s. 153; t. II, s. 154, 378,

Nr. 281 – wymienia tu monstrancjê oliwsk¹, przytaczaj¹c jej fotografiê sporz¹dzon¹ przez
Wac³awa Górskiego oraz informuj¹c, ¿e monstrancja ta jest fundacj¹ Placyda Wernera. WoŸniak
omawia w tej ksi¹¿ce wszystkie dostêpne dzie³a z³otnicze Konrada Danielsona Lundgreena:
Kielichy: w Piasecznie k. Gniewu, 1763; w Subkowach k. Tczewa, 1768; Puszki: u kapucynów
w Rydwa³dzie, 1771; w katedrze olsztyñskiej, 1758; w Lubiszewie k. Tczewa, 1760; Mon-
strancje: w Skarszewach k. Starogardu Gdañskiego, 1761; w Zamartym k. Chojnic (koœció³
pobernardyñski), 1763; w Oliwie, 1765; (t. I, s. 86, 109, 110, 153, 290).

13 Z. Iwicki, Konwent oliwski 1186-1831..., s. 470.
14 Ten¿e, Œwiêta Oliwa z Anagni, wyd. II, 2014, s. 60-61.
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tów, a koœcio³a klasztornego w rêce katolików, wyra¿ono bardzo ogólnie infor-
macjê, ¿e w koœciele katolickim (obecnej archikatedrze) s¹ trzy kaplice, dwa po-
mniki, cztery dzwony, jeden zegar, jedno lavabo i dwadzieœcia osiem o³tarzy15.
Równie¿ Kretzschmer nie wymienia w swej ksi¹¿ce, wydanej w 1847 roku, msza³u
oprawionego w srebrn¹ blachê.

4. LICHTARZE, 1769

Na mensie starego o³tarza g³ównego obecnej katedry oliwskiej sta³y cztery
lichtarze, ufundowane w 1769 r. przez prob. Placyda Micha³a Wernera dla koœcio³a
œw. Jakuba. Œwiadczy³a o tym inskrypcja na jednym z nich. Lichtarze te zosta³y
przeniesione z koœcio³a œw. Jakuba do by³ego koœcio³a klasztornego, gdy ten
w 1831 r. zosta³ przekazany na katolicki koœció³ parafialny w Oliwie. Treœæ in-
skrypcji autor spisa³, gdy w czasie od 1 sierpnia 1965 do 1 lipca 1969 r. pe³ni³ przy
katedrze funkcjê wikariusza i duszpasterza akademickiego:

Ad M. D. G. B. V. M. S. Jacobi A. offert et donat
P. Placidus Werner P.O S. E. O. C.

Par. Sac. S. T. e V. J. D. N. A. A. 1769.

Rozwiniêcie:

AD M[AJORAM] d[EI] G[LORIAM] B[EATAE] V[IRGINIS] M[ARIAE]
S[ANCTI] JACOBI a[POSTOLI] OFFERT ET DONAT p[ater]

Placidus Werner P[RIOR] O[livae] S[anctae] E[cclesiae]
O[rdinis] C[isterciensis] PAR[OCHUS] SAC[ERDOS]

S[ANCTAE] T[HEOLOGIAE] E[T] V[TROQUE] J[URIS] D[OCTOR]
N[OTARIUS]. A[POSTOLICUS] A[NNO] 1769.

Przet³umaczenie:

Na wiêksz¹ chwa³ê Boga i Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
œw. Jakuba Aposto³a ofiaruje i daruje o. Placydus Werner,

proboszcz oliwski œwiêtego Koœcio³a Ojców Cystersów Przeor,
œwiêtej teologii doktor i obojga praw, w roku 176916.

15 AAG, Acta 1830-1836, Vol. II, s. 44 b; Z. Iwicki, Der Hochaltar der Kathedrale in Oliva, Ein
Werk von Andreas Schlüter, Hochschulverlag Freiburg 1980, s. 4; A. Lubomski, Die neue
Pfarrkirche zu Oliva, „Heimatklänge”, Nr. 13:1931, s. 50.

16 Z. Iwicki, Oliwa..., s. 49-50.
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Te lichtarze, ufundowane w 1769 r. dla koœcio³a œw. Jakuba, zosta³y przenie-
sione w 1831 r. do koœcio³a poklasztornego17, od 1926 katedry oliwskiej. Obecnie
(24 III 2015) nie ma ju¿ ich w archikatedrze.

Zygmunt Iwicki

Die Werke des Goldschmiedes Conrad Daniel(son)
Lundgreen in Oliva

ZUSAMMENFASSUNG

Der folgende Text, abgefasst in deutscher Sprache, ist ein Resümee des vorangehenden
Artikels, der die Werke des Goldschmieds Conrad Danielson Lundgreen in der Olivaer
Kathedrale behandelt. C. D. Lundgreen wurde 1715 in Karlskrone (Schweden) geboren.
Seit 1751 war er Lehrling in der Goldschmiede des Johann Gottfried Schlaubitz (1707-
-1771) in Danzig. Sein Meisterstück erwarb er 1756 bei Goldschmied Wilhelm Rats. In
den Jahren von 1756 bis 1766 war er als Goldschmied in Danzig tätig und in den Jahren
1787 bis 1799 in Wilno. In seiner Werkstatt bestellte Pater Placidus Werner (1715-1774),
Pfarrer an der St. Jakobuskirche in Oliva (1758-1772), einen Kelch (1763), eine Monstranz
(1765), die er am 25 Dezember 1765 der Pfarrkirche St. Jakobus in Oliva schenkte. Darüber
hinaus vermachte er dieser Kirche silberne Fassung für ein Messbuch (1767) und vier
silberne Kerzenleuchter (1769). Ausser der Monstranz sind alle anderen Werke von Lund-
green in Oliva verschollen. Nachdem während der Säkularisation (1831) die St. Jakobus-
kirche in Oliva den Katholiken entzogen und den evangelischen Christen als ihre Pfarr-
kirche übertragen wurde, bekamen die Katholiken als ihre Pfarrkirche die ehemalige Klo-
sterkirche (St. Trinitatis). In dieser Zeit kam die Monstranz samt allen Kultgegenständen
in die neue katholische St. Trinitatiskirche (seit 30 Dezember 1925 Kathedrale), wo sie
sich bis heute befindet.

Bislang befassten sich mit der Olivaer Monstranz folgende Personen: Alexander Lu-
bomski (1893-1968), Danziger Priester, der bereits in den Jahren 1936 und 1940 über die
Monstranz Artikel in deutscher Sprache veröffentlichte. Er hatte als erster in seinen Aufsätzen
der Monstranz und deren Stifter viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber den Namen des
Goldschmieds (Lundgreen) nannte er dabei nicht. Stattdessen schrieb er allgemein, dass
die Monstranz Ein Werk eines Danziger Goldschmieds sei. Als zweiter trat Zygmunt Iwicki
auf, auch ein Priester der Diözese Gdañsk, der bereits als Theologiestudent während seiner
Ferien in der Danziger Kurie arbeitete, später hier von 1965 bis 1969 als Vikar und Stu-
dentenpriester wirkte. Nebenbei interessierte er sich für die Kunstschätze der Kathedrale.
Er verzeichnete nicht nur die Inschriften der Grabplatten des ehemaligen Klosters Oliva
auf, sondern auch diejenigen der Monstranz, der Kelche und der Kerzenständer. Die Noti-
zen verwendete er in seinen Artikeln, die er in Deutschland (Heimatbrief der Danziger
Katholiken, Hildesheim, Nr. 5:1978, s. 7) und in Frankreich (G³os Katolicki, Paris, Rok
XVI, Nr. 24(733/16.06.1974, s. 6.8) publiziert hatte. In diesen Beiträgen hatte Iwicki nicht
nur den Schöpfer der Werke (Lundgreen) genannt, sondern auch alle Inschriften, die sich
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auf den Werken befinden. Seine Manuskripte werden aufbewahrt in Polska Akademia Nauk
Biblioteka Gdañska. Als dritter, der sich für die Olivaer Monstranz interessierte, ist Micha³
WoŸniak, Direktor des Museums in Bydgoszcz und Autor Ornamenta Ecclesiae Poloniae
– Skarby Sztuki Sakralnej, Wiek X-XVIII, Warszawa 1999, wo er auf Seite 167 die gemei-
nte Monstranz behandelt. Das gleiche wiederholt er in seiner wertvollen Arbeit Z³otnictwo
Sakralne Prus Królewskich – (Toruñ 2012, t. I, s. 153; t. II, s. 154, 378, Nr. 281) – wo er
auch ein Foto von Waclaw Gorski beifügt. Leider fehlt in seinen Ausführungen die In-
schrift, die Lundgreen am Fusse der Olivaer Monstranz eingravierte. Iwicki bezog dazu
Stellung, beschrieb nochmals nicht nur die Monstranz, sondern alle Werke, die Placidus
Werner, als Pfarrer von Oliva, bei Goldschmied Lundgreen anfertigen lassen hat: einen
Kelch (1763), eine Monstranz (1765), silberne Fassung für ein Messbuch (1767), vier
silberne Kerzenleuchter (1769). Ausser der Monstranz sind alle anderen Werke von Lund-
green, die noch in der Zeit des Wirkens Iwickis in Oliva und Glettkau (Jelitkowo) vorhan-
den waren, verschollen.
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Czêœæ IV

Recenzje, omówienia
i noty bibliograficzne
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Cel, jaki przyœwieca³ powstaniu recenzowanej publikacji, przedstawi³ w roz-
budowanym Wstêpie redaktor tomu, prof. J. Borzyszkowski, pisz¹c: „Celem
niniejszej monografii jest bli¿sze rozpoznanie i przypomnienie przesz³oœci, jak
i zasygnalizowanie wspó³czesnoœci oraz to¿samoœci dawnych i wspó³czesnych
mieszkañców wsi i gminy. Jest to zbiorowe dzie³o kilku autorów, nie tylko histo-
ryków, którzy starali siê zrealizowaæ podjête zadania – badania korzystaj¹c z do-
stêpnej literatury, jak i zachowanych Ÿróde³ archiwalnych i efektów badañ tereno-
wych” (s. 7). Podkreœli³ przy tym, ¿e dotychczasowa literatura dotycz¹ce G³ówczyc
i okolicy jest „nie tyle skromna, co na miejscu prawie nieznana, a stosunkowo naj-
bogatsza w odniesieniu do jêzyka i kultury oraz powojennych losów tzw. S³owiñ-
ców, przywo³ywana przez autorów w przypisach” (s. 7-8). W tym sensie rzeczy-
wiœcie recenzowana publikacja mo¿e spe³niæ nie tylko istotne zadanie poznaw-
cze, ale realizowaæ wa¿ny cel spo³eczny, przyczyniaj¹c siê do wzmocnienia
(budowania?) lokalnej to¿samoœci. O tyle to istotne, ¿e wpisuje siê ona w widocz-
ny ju¿ na miejscu prawie „renesans” spo³ecznej aktywnoœci maj¹cej na celu roz-
poznanie w³asnego dziedzictwa, czego przejawem by³o wydanie ostatnio bardzo
interesuj¹cej publikacji pt. Przesiedlona m³odoœæ. Wspomnienia mieszkañców gmi-
ny G³ówczyce1. Obie one pokazuj¹, jak ciekawym i bogatym w ró¿norodne w¹tki
z historii dawnej i najnowszej jest teren G³ówczyc. Dlatego te¿ dobrze siê sta³o,
¿e recenzowana publikacja, bêd¹ca pok³osiem konferencji, jaka mia³a miejsce
w czerwcu 2014 roku, trafi³a do r¹k Czytelników, bo z pewnoœci¹ sta³a siê ona
kolejnym przyczynkiem do samopoznania lokalnej spo³ecznoœci.

Kaszubskie Jeruzalem.
O dziejach i wspó³czesnoœci gminy G³ówczyce

oraz to¿samoœci jej mieszkañców,
red. Józef Borzyszkowski,

Instytut Kaszubski, Gdañsk 2014, ss. 336, ilustr.

1 Przesiedlona m³odoœæ. Wspomnienia mieszkañców gminy G³ówczyce, opr. P. ¯muda, Gminny
Oœrodek Kultury w G³ówczycach, G³ówczyce 2013, ss. 158.
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Wspominaj¹c konferencjê, której pok³osiem jest niniejsza ksi¹¿ka, podkreœlam,
¿e by³o to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ tworz¹cych Rok Mrongowiusza,
og³oszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Z drugiej strony ksi¹¿ka ta
jest efektem kilkuletniej eksploracji badawczej w tym œrodowisku, realizowanej
g³ównie przez redaktora tomu – J. Borzyszkowskiego. Jakie by³y powody tej obec-
noœci, obszernie opisuje on w dalszej czêœci Wstêpu, a jest to bardzo ciekawy
przyczynek i do historii spo³ecznej (migracje powojenne Polaków), i do kwestii
kulturowych, etnicznych, wrêcz towarzyskich. J. Borzyszkowski przedstawia tu
te¿ okolicznoœci towarzysz¹ce organizacji konferencji, dzia³ania animacyjne pod-
jête przy tej okazji (reaktywacja oddzia³u ZKP), a tak¿e przebieg terenowych
badañ.

Recenzowany tom, oprócz wspomnianego ju¿ Wstêpu, sk³ada siê z siedmiu
tekstów, o ró¿nym profilu i charakterze. Mo¿na ¿a³owaæ, ¿e nie jest to zbiór bar-
dziej uspójniony pod wzglêdem formy, typu narracji czy te¿ – powiedzia³bym –
uwra¿liwienia na aspekt popularyzacji wiedzy, ale i tak jest on z pewnoœci¹ inte-
resuj¹cy dla lokalnej spo³ecznoœci oraz u¿yteczny dla badaczy zajmuj¹cych siê
Pomorzem.

Uk³ad w ksi¹¿ce przyjêto chronologiczno-problemowy, dlatego nie powinno
dziwiæ, ¿e jako pierwszy tekst jest artyku³ dotycz¹cy archeologii: Kamil Kajkow-
ski, Andrzej Kuczkowski, Najstarsze dzieje G³ówczyc w œwietle Ÿróde³ archeolo-
gicznych. Autorzy zaczynaj¹ od zarysowania kontekstu historycznego archeolo-
gicznego rozpoznania dziedzictwa Pomorza, zwracaj¹c, s³usznie!, uwagê, ¿e
w okresie pod 1945 r. wy¿szy by³ poziom uwra¿liwienia na znaleziska archeolo-
giczne. O tym, ¿e teren G³ówczyc by³ intensywnie badany (a przynajmniej moni-
torowany) pod wzglêdem archeologicznym, mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e odnotowano
tu 50 stanowisk archeologicznych.

W drugiej czêœci tekstu autorzy opisuj¹ stan naszej wiedzy w uk³adzie chro-
nologicznym, zaczynaj¹c od epoki kamienia, br¹zu, nastêpnie epokê ¿elaza, wêdró-
wek ludów a¿ po wczesne œredniowiecze. Ich analiza dotyczy przede wszystkim
charakterystyki odkrytych i zachowanych znaleŸæ archeologicznych, typu stano-
wisk itd.

Drugi tekst, autorstwa Zygmunta Szultki, dotyczy epoki nowo¿ytnej: Z prze-
sz³oœci G³ówczyc i parafii g³ówczyckiej w XVII i pocz¹tkach XVIII wieku. To ob-
szerny tekst, mocno osadzony w literaturze i przede wszystkim materiale archi-
walnym (co widaæ tak w tekœcie zasadniczym, jak i w bogatych przypisach).
Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to artyku³ pokazuj¹cy znaczenie G³ówczyc w tej czêœci
Pomorza oraz problemy zwi¹zane z ich historycznym rozwojem zarówno w wy-
miarze gospodarczym (szczególnie analiza sytuacji w rolnictwie), jak i religijnym
(parafia i ¿ycie wspólnoty parafialnej, rola pastorów) oraz spo³ecznym (rola miej-
scowej szlachty, struktura spo³eczna itd.).

Trzecim tekstem o charakterze historycznym jest artyku³ Eugeniusza Wi¹-
zowskiego: G³ówczyce – centrum œrodkowopomorskiej Cassubii a dzia³alnoœæ
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ksiê¿y salezjanów po 1945 roku. Autor opisuje w nim ma³o znany poza G³ówczy-
cami fakt, ¿e po wojnie (a dok³adniej od 1950 r.) miejscow¹ parafi¹ kierowali
ksiê¿a z Towarzystwa œw. Franciszka Salezego. Autor przedstawia proces przej-
mowania parafii, specyfikê pracy na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, portrety
duszpasterzy, sytuacjê obiektów sakralnych, los cmentarzy etc. Ale sporo tu te¿
uwag dotycz¹cych historii najnowszej G³ówczyc i okolicy – procesu kszta³towa-
nia siê nowej spo³ecznoœci, relacji miêdzygrupowych, migracji, aktywnoœci kul-
turalnej... S¹ te¿ ciekawe zestawienia statystyczne.

Nastêpne trzy teksty, choæ w swojej warstwie tak¿e historyczne, maj¹ ju¿
jednak nieco innych charakter, koncentruj¹c siê na ¿yciu i twórczoœci konkretnych
osób zwi¹zanych z G³ówczycami i okolic¹. Pierwszym w tej czêœci jest artyku³
Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk: Christian Graf von Krockow z Rumska
(1927–2002). T³umacz i piewca specyfiki pomorskiej ma³ej ojczyzny. Portret to
o tyle istotny, ¿e postaæ to ci¹gle zbyt ma³o znana na Pomorzu, szczególnie
w lokalnej spo³ecznoœci, a przy tym to „piewca, ale zarazem przede wszystkim
niebezkrytyczny t³umacz specyfiki stron ojczystych. Œwiadomy swego pochodze-
nia i swoistoœci polsko-niemieckiego pogranicza burzyciel historycznych mitów
(dotycz¹cych zw³aszcza niemieckich uwik³añ historycznych). Niestrudzenie iden-
tyfikuj¹cy i demontuj¹cy je w przestrzeni publicznej i historiografii” (s. 120).
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e to niew¹tpliwie jedna z najwybitniejszych postaci
pod wzglêdem intelektualnym wywodz¹ca siê z tego terenu – niezwykle doœwiad-
czona przez XX-wieczn¹ historiê. Co zreszt¹ autorka dobrze pokazuje, umiejsca-
wiaj¹c postaæ v. Krockowa w kontekœcie pomorskiej historii. Zgadzam siê te¿
z jej stwierdzeniem: „Istotne miejsce winna ta twórczoœæ zajmowaæ równie¿
w obszarze literatury regionalnej – pomorskiej, lecz niestety, pozycje Krockowa
dotycz¹ce Pomorza nie zosta³y dotychczas przet³umaczone na jêzyk polski, co
potraktowaæ w tym miejscu nale¿y jako wyzwanie i postulat” (s. 125). To z pew-
noœci¹ powa¿ne zadanie dla pomorskich germanistów i historyków. Tym lepiej
wiêc, ¿e artyku³ zamieszczony w niniejszym tomie tak gruntownie eksploruje ten
ró¿norodny dorobek pisarski Krockowa, przy czym szczególnie ciekawe s¹ uwagi
dotycz¹ce obrazu Kaszubów oraz ulokowania jego twórczoœci w kontekœcie pol-
sko-niemieckiej dyskusji wokó³ pamiêci historycznej.

Innego typu bohaterem jest opisywany przez Tomasza Niklasa artysta Kurt
Schönfeld. Choæ jest to tekst objêtoœciowo najskromniejszy, to chyba jednak po-
rusza temat najmniej znany. I dlatego dobrze siê sta³o, ze znalaz³ siê on w tej
publikacji. Widaæ bowiem w ostatnich latach „odpominanie” twórczoœci artystów
zwi¹zanych z Pomorzem, i to nie tylko tych najbardziej znanych, jak Pechstein
czy Freundlich, ale w³aœnie takich lokalnych jak Schönfeld.

Trzeci, zarazem najobszerniejszy, tekst, odwo³uj¹cy siê do kontekstu biogra-
ficznego, jest autorstwa Józefa Borzyszkowskiego i nosi tytu³: Œladami Floriana
Ceynowy z Bukowca – Przysierska i Aleksandra Hilferdinga z Petersburga.
O to¿samoœci mieszkañców G³ówczyc – dawniej i dziœ. W³aœciwie dwie tytu³owe
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postaci s¹ tylko punktem wyjœcia do szerszych analiz, z przywo³aniem przede
wszystkim roli K.C. Mrongowiusza, któremu J. Borzyszkowski poœwiêci³ obszerny
fragment dotycz¹cy jego badañ nad Kaszubami, w tym pobytu w s³upskich stro-
nach. W dalszej czêœci nastêpuje opis terenowych badañ Ceynowy i Hilferdinga
oraz autor rekapituluje pokrótce spory, jakie towarzyszy³y dzie³u tego ostatniego.
Cenne jest tak¿e to, ¿e w nastêpnych czêœciach przywo³ano postaci póŸniejsze,
które niejako sz³y œladami Hilferdinga – Parczewskiego, Tetznera, Lorentza, Ra-
mu³ta, ale te¿ tych bli¿szych nam (i to zarówno historyków, jêzykoznawców, jak
i literaturoznawców czy etnografów). W ten sposób przegl¹d prac badawczych
staje siê jednoczeœnie prób¹ rekonstrukcji zmian spo³ecznych, a szczególnie et-
niczno-jêzykowych na tym terenie. S¹dzê, ¿e to bêdzie bardzo wa¿ny fragment,
który lokalnej spo³ecznoœci przybli¿y dramatyczne losy tej krainy (szczególnie
wymowne s¹ liczne przytaczane tu cytaty).

Z t¹ narracj¹ silnie koresponduje tak¿e nastêpna czêœæ, w której autor przed-
stawia zainteresowania terenem G³ówczyc ze strony kaszubskich pisarzy. To tak¿e
wa¿ny fragment, bo – jak s¹dzê – znajomoœæ dzie³ literatury kaszubskiej jest na
tym terenie znikoma, a przecie¿ sporo w niej odwo³añ do lokalnego œrodowiska.

Tekst ten jednak odwo³uje siê nie tylko do wydarzeñ historycznych. Jest on
czymœ wiêcej, bo autor podejmuje te¿ próbê opisania wspó³czesnej to¿samoœci
mieszkañców G³ówczyc. Stara siê j¹ zrekonstruowaæ w oparciu o: „1. wstêpne
badania zawartoœci archiwum parafialnego w G³ówczycach; 2. szerok¹ próbê
sonda¿owych badañ ankietowych oraz 3. indywidualne rozmowy i wywiady, obej-
muj¹ce przedstawicieli ró¿nych œrodowisk wspólnoty parafialno-gminnej, u³atwio-
ne dzia³aniami Gminnego Oœrodka Kultury, których owocem jest m.in. album
pt. »Przesiedlona m³odoœæ. Wspomnienia mieszkañców gminy G³ówczyce«”
(s. 151). Jest to przy tym w jakiejœ mierze te¿ tekst autobiograficzny, bo autor
wspomina w³asne wêdrówki po Pomorzu i docieranie w minionych latach w oko-
lice G³ówczyc.

Ostatni tekst, Andrzeja Chludziñskiego, ma inny charakter. To artyku³ jêzy-
koznawczy poœwiêcony nazwom miejscowym gminy G³ówczyce. Autor rozpo-
czyna od przywo³ania i analizy dostêpnej literatury, w której nazwy te zosta³y
odnotowane, po czym dzieli te nazwy na siedem grup: topograficzne, kulturowe,
dzier¿awcze, nazwy relacyjne, etniczne, patronimiczne, rodowe oraz s³u¿ebne.
Zasadniczy trzon jednak tego tekstu stanowi s³ownik nazw. Znalaz³o siê w nim
kilkadziesi¹t nazw miejscowoœci gminy G³ówczyce, a wnioski zawarto w pod-
sumowaniu.

Bardzo pozytywnie nale¿y oceniæ zamieszczony w ksi¹¿ce aneks, zawieraj¹-
cy nastêpuj¹ce teksty: skan „Gemeindeblatt für Kirchspiel Glowitz” z wrzeœnia
1936 r., t³umaczenie fragmentów opracowania Karla-Heinza Pagela, Der Land-
kreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit, odnosz¹cych
siê do G³ówczyc i Izbicy, t³umaczenie tekstu Karla Eggerta, G³ówczyce na Pomorzu.
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Miasto mojego dzieciñstwa i mojej m³odoœci, opracowanie ks. Zygmunta Kêsego,
Historia pierwszego dziesiêciolecia parafii G³ówczyce, tekst autorstwa prof. Lu-
cyny Wojtasiewicz, Listy – Wspomnienia z G³ówczyc lat 50. XX wieku oraz Emilii
Zimnickiej Wiersze izbicko-g³ówczyckie – kaszubsko-pomorskie. Aneks w tym
kszta³cie zdecydowanie ubogaca ksi¹¿kê, wprowadzaj¹c dodatkowe elementy jesz-
cze silniej odwo³uj¹ce siê do lokalnego kontekstu. A do tego nale¿y dodaæ bardzo
du¿o ró¿nego rodzaju ilustracji, fotografii, kopii dokumentów archiwalnych, re-
produkcji obrazów, map etc.

W sumie jest to dobrze przygotowana i interesuj¹ca publikacja, która z pew-
noœci¹ stanowi wa¿ny g³os w dyskusji nad to¿samoœci¹ miejsca i spo³ecznoœci
zamieszkuj¹cej G³ówczyce, ca³¹ Ziemiê S³upsk¹ i Pomorze Zachodnie.
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Eugeniusz S. Kruszewski

Na podstawie osobistych obserwacji i prze¿yæ autora otrzymaliœmy ilustracjê
problemów i obraz œwiata w miniaturze. Obejmuj¹ one wydarzenia na kontynen-
cie europejskim w stosunkowo krótkim okresie czasu, gdy w Europie triumfowa³
niemiecki narodowy socjalizm, wojna œwiatowa wywo³ana przez wschodniego
i zachodniego s¹siada Polski, oraz w czasie powojennej odbudowy zachodniej
Europy podjêcia przez autora decyzji o osiedleniu siê w staro¿ytnej Jaffie.

To s¹ wspomnienia autora urodzonego w 1925 r. w Sopocie, czyli w grani-
cach ówczesnego Wolnego Miasta Gdañska. Dziêki specjalnie zorganizowanej
w porozumieniu z Niemcami wywózce ¿ydowskich dzieci (kindertransport) opuœci³
miasto pod koniec sierpnia 1939 r. i znalaz³ siê pod opiek¹ krewnych w Anglii.
Wówczas te¿ po raz ostatni widzia³ swoj¹ matkê, która go ¿egna³a w Gdañsku
i ojca, który ¿egna³ go w Warszawie.

Pomnik przed budynkiem dworca g³ównego PKP w Gdañsku, autorstwa
F. Meislera, upamiêtnia pocz¹tek wêdrówki ma³ych tu³aczy z miasta bêd¹cego
pod dyktatur¹ niemieckich narodowych socjalistów, którzy wówczas cudem unik-
nêli zag³ady.

Autor rozpoczyna rodzinn¹ opowieœæ od fikcyjnego listu do swego dziadka
w 120. rocznicê jego urodzin. By³ on zamo¿nym przedsiêbiorc¹, który w latach
œwiatowego kryzysu w okresie miêdzy obu wojnami zbankrutowa³. Jego bogac-
two uzewnêtrznia³a m.in. w³asna doro¿ka z woŸnic¹ w liberii, a póŸniej srebrny
mercedes z szoferem. Mia³ dobre stosunki z pruskimi w³aœcicielami ziemskimi,
mo¿na powiedzieæ, wrós³ w prusk¹ kulturê. Pogl¹dy polityczne i spo³eczne dziadka,
czêœciowo to potwierdzaj¹. Politykê przywódców œwiatowego ¿ydostwa wyrazi³
w ten sposób: „Ameryka, to miejsce dla przegranych, a syjonizm, to poroniony
pomys³, który przedk³ada³ pustynne piaski nad miasteczka ¿ydowskie na terenach
dawnej Rzeczypospolitej”.

Frank Meisler, Zau³kami pamiêci.
Gdañsk-Londyn-Jaffa,

przek³ad: Agata Teperek, Andrzej Szewczyk,
opracowanie naukowe Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk,

Instytut Kaszubski, Gdañsk 2014, ss. 344, ilustr.
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Koligacje rodzinne Meislera z sefardyjskimi korzeniami obejmuj¹ kilka kra-
jów w Europie i Amerykê. Autor po matce jest potomkiem rodu zasiedzia³ego od
pokoleñ w Gdañsku, maj¹cego liczne kontakty handlowe na Kaszubach, a po ojcu,
polskim ¯ydem z £odzi. Pod wp³ywem ojca frankofila po zamkniêciu szkó³ dla
¯ydów w Gdañsku poszed³ do polskiego gimnazjum, które ze wzglêdu na antyse-
mityzm traktowa³ jako „obc¹ i nieprzyjazn¹ krainê”.

Gdañsk i ludzi opisuje tak, jak widzia³ i prze¿ywa³ przez pryzmat swoich
s¹siadów, kolegów w szkole niemieckiej, a nastêpnie po zakazie wstêpu do niej –
w gimnazjum polskim, w tym i m³odzieñcze przygody. Mamy tu obraz miasta
i spo³eczeñstwa przed i po objêciu w³adzy przez partiê narodowo-socjalistyczn¹.

Up³ynê³o pó³ wieku, zanim autor zajrza³ do miasta, które wówczas opuszcza³
w dramatycznych okolicznoœciach. Krótki pobyt utrwali³ m.in. na fotografii z bu-
dynkiem dawnego Polskiego Gimnazjum, do którego uczêszcza³ i nad Mot³aw¹,
na Targu Rybnym z ¿urawiem w tle, gdzie przechadza³ siê ze szkoln¹ kole¿ank¹-
-Kaszubk¹.

W Sali pamiêci dawnego Polskiego Gimnazjum rozpozna³ z fotografii kole-
gów i nauczycieli, m.in. tych, którzy go nie lubili. Podkreœla to, gdy¿ w niemiec-
kiej szkole z tak¹ niechêci¹ do ¯ydów siê nie spotka³. Panuj¹c¹ wówczas atmos-
ferê w szkole, jak i poza ni¹ ilustruje wyœmienicie. Dzisiaj, mimo hiobowych
doœwiadczeñ ostatniej wojny œwiatowej, otwartoœæ spo³eczeñstwa w stosunku do
zasiedzia³ych w Polsce mniejszoœci jest tak¿e ograniczona.

Autor wymienia równie¿ Bolka, który odpisywa³ od niego prace domowe
z ³aciny. Byæ mo¿e chodzi o ju¿ nie¿yj¹cego mego kolegê B.P. ze studiów w la-
tach szeœædziesi¹tych w sopockiej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej.

Rozdzia³ swoich wspomnieñ poœwiêci³ Kaszubom – krainie, ludziom i zwy-
czajom, gdzie spêdzi³ ostatnie wakacje letnie przed wojn¹. Autor zadziwia nas
pamiêci¹ i szczegó³ami, które przekazuje. W pewnym sensie uto¿samia siê z mniej-
szoœci¹, gdy¿ ich zachowanie œwiadczy³o o m¹droœci polegaj¹cej na tym, by „uni-
kaæ tego, z czym siê nie da zmierzyæ”, i jak zauwa¿a, Kaszubi w ci¹gu dziejów
byli krzywdzeni przez kolejnych w³odarzy tych ziem…

W czasie wojny uczêszcza³ do angielskiej szko³y, s³u¿y³ w wojsku polskim
w Anglii, gdzie po demobilizacji ukoñczy³ architekturê razem z polskimi kole-
gami w Manchesterze. Koledzy z wiadomych wzglêdów pozostali na emigracji,
chocia¿ w za³o¿eniu mieli odbudowywaæ zniszczon¹ przez wojnê ojczyznê, nato-
miast autor pozosta³ jeszcze jakiœ czas w Anglii, zanim wyruszy³ w dalsz¹ drogê.

Kilkakrotnie wspomina Kopenhagê, w tym znan¹ „Krogs Fiskerestaurant”
(Restauracja Krog’a), któr¹ odwiedza³ swego czasu jego dziadek. Restauracja
istnieje do dzisiaj, tyle tylko, ¿e ograniczy³a swoje us³ugi do wyszukanego menu.
Zreszt¹ Dania po drugiej wojnie œwiatowej w ogóle siê zmieni³a i zbli¿y³a do
Kontynentu.

Autor przywo³uje tak¿e kuzynkê Felicjê zamieszka³¹ w Kopenhadze. Mo¿emy
siê tylko domyœlaæ, ¿e chodzi o znan¹ na emigracji autorkê wspomnieñ Moja
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gwiazda (Kopenhaga 1991, ss. 203), Felicjê Raszkin-Nowak. Autorka w autobio-
graficznej powieœci pisze o czasach m³odoœci i wojny. W jej relacji opisy tego, co
siê dzia³o po wybuchu drugiej wojny œwiatowej w bia³ostockim, s¹ przera¿aj¹ce.
Cierpienie by³o na porz¹dku dziennym, zapanowa³o tzw. wilcze prawo. Powsta³o
nowe pojêcie: „po¿ydowskie” – po¿ydowskie mieszkanie, po¿ydowskie meble,
po¿ydowska garderoba. W okreœleniach tych tkwi³a poniewierka, poni¿enie i ból.

Tekst ksi¹¿ki Franka Meislera czyta siê jak orygina³, a nie przek³ad z angiel-
skiego On the Vistula Facing East (Londyn 1996). Jest refleksyjny, dowcipny,
umiejêtnie ³¹czy w¹tki myœlowe i puentuje wypowiedziami znanych polityków,
artystów czy pisarzy, jak np. architekta Le Corbusier’a, Jean-Paul Sartre, Albert
Camus’a, Pablo Picassa, Benjamina Israeli, Stephen Laurence’a. Mamy p³ynn¹
narracjê, wyœmienity jêzyk, œwietnie roz³o¿one akcenty miêdzy powag¹ a rado-
œci¹ ¿ycia. Autor znakomicie opisuje postacie i sytuacje, przytacza zas³yszane
opowieœci.

Ca³oœæ jest osadzona we wspó³czesnoœci. Autor wyra¿a dwie dominuj¹ce
w niej têsknoty – za rodzin¹ i za przystani¹ na sta³ym l¹dzie, której nie zazna³
przez trzydzieœci lat.

Autor dziêki ojcu nie przyj¹³ pruskiej kultury, by³ i pozna³ œrodowisko pol-
skie, a po latach przekaza³ nam przejmuj¹cy do g³êbi obraz œwiata z³o¿onego
z dobra i z³a w skali mikro, które si³¹ sugestii przeniós³ do skali makro.

Meisler zosta³ dot¹d uhonorowany przez zagraniczne akademie za dzie³a
artystyczne utrwalone w br¹zie, ale nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jako pisarz zas³uguje
na znacz¹ce wyró¿nienie.

Omawiany tu tom jest bogato ilustrowany fotografiami z rodzinnego albumu
i ilustracjami z archiwum Instytutu Kaszubskiego.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do wydania tego tomu: t³umaczom – Aga-
cie Teperek i Andrzejowi Szewczykowi, Mi³os³awie Borzyszkowskiej-Szewczyk
za opracowanie naukowe, pos³owie i wybór fotografii, oraz wydawcy – Instytu-
towi Kaszubskiemu, nale¿¹ siê wyrazy najwy¿szego uznania.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

W bogatym i ró¿norodnym piœmiennictwie J. Borzyszkowskiego bardzo zna-
cz¹c¹ pozycjê stanowi¹ prace o charakterze biograficznym. Mo¿na by je liczyæ
ju¿ w dziesi¹tki, zw³aszcza jeœli uwzglêdni siê obszern¹ biografiê A. Majkow-
skiego czy te¿ dawniejsz¹ o Stanis³awie Sikorskim, nader liczne biogramy za-
mieszczane nie tylko w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego,
materia³y wspomnieniowe zamieszczane w „Acta Cassubiana” w dziale Pro me-
moria, seriê wydawnicz¹ pod tym samym tytu³em, redagowan¹ przez J. Borzysz-
kowskiego od kilkunastu lat (ju¿ ponad 20 tomów!), czy te¿ ró¿nego rodzaju oko-
licznoœciowe wyst¹pienia dedykowane wybitnym postaciom z kaszubsko-pomor-
skiego œrodowiska naukowego, kulturalnego czy te¿ obywatelskiego. Czêœæ
rozproszonych tekstów biograficznych zosta³a ju¿ przez autora opublikowana
we wczeœniejszych pracach, przede wszystkim w ksi¹¿kach Kaszubsko-pomorscy
duszpasterze – wspó³twórcy dziejów regionu, Gdañsk-Pelplin 2002 oraz O histo-
rii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdañsk 2012. Tym razem jednak J. Bo-
rzyszkowski postanowi³ przygotowaæ tom materia³ów dedykowany swoim mi-
strzom i przyjacio³om.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej pt. W gronie mistrzów z Uni-
wersytetu Gdañskiego zamieszczono piêæ artyku³ów, poœwiêconych tym history-
kom, którzy odegrali najistotniejsz¹ rolê w drodze ¿yciowej i badawczej autora:
Stanis³awowi Gierszewskiemu (1929–1993), Stanis³awowi Mielczarskiemu (1930–
–1995), Wac³awowi Odyñcowi (1922–1999), Romanowi Wapiñskiemu (1931–
–2008) oraz Gerardowi Labudzie (1916–2010), który co prawda nie pracowa³ na
UG, ale by³ doktorem honoris causa tej uczelni.

W przypadku ka¿dej z tych osób J. Borzyszkowski przedstawia nie tylko (nie
tyle) biograficzne fakty, ile raczej koncentruje siê na tych cechach, które przes¹-
dza³y o ich zdolnoœci do oddzia³ywania na innych. Dotyczyæ to mog³o ró¿nych
kwestii – inspiracji metodologicznych, budowania wra¿liwoœci na doœwiadczenie

Józef Borzyszkowski,
Moi mistrzowie i przyjaciele,

Instytut Kaszubski, Gdañsk 2015, ss. 544, ilustr.
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codziennoœci, rozumienia mechanizmów w³adzy, istoty aktywnoœci kulturalnej,
ale te¿ zdolnoœci do integrowania œrodowiska czy wrêcz anga¿owania w sprawy
publiczne. Ka¿dy z tych tekstów jest zarazem szkicem biograficznym, jak i wspom-
nieniem. Autor wyraŸnie we wstêpie zreszt¹ zastrzega, ¿e to nie jest zbiór typowych
opracowañ naukowych, lecz w³aœnie po³¹czenie formy biograficznej ze wspom-
nieniem, a czasami wrêcz esejem. Takie podejœcie autora jest zalet¹ ksi¹¿ki, choæby
dlatego, ¿e pozwala spojrzeæ na œrodowisko naukowe przez pryzmat wiêzi œrodo-
wiskowych, postawy liderów – mistrzów w³aœnie, kszta³towania siê gdañskiego
oœrodka historycznego etc.

Jeszcze bardziej ten element wspomnieniowy, charakterologiczny czy te¿
(niekiedy) polemiczny daje o sobie znaæ w drugiej, najobszerniejszej czêœci ksi¹¿ki
pt. Lubotni drëszë w Spo³ecznoœci Zrzeszonej. Znalaz³o siê tu czternaœcie artyku-
³ów dotycz¹cych osób z tego – jak pisze autor we wstêpie – najwa¿niejszego
uniwersytetu ¿yciowego, czyli ze œrodowiska dzia³aczy regionalnych. S¹ tu por-
trety bardzo ró¿nych osób, z ró¿nych pokoleñ, œrodowisk, krêgów i miejsc. Obok
tak znanych i wybitnych postaci, jak Lech B¹dkowski, Tadeusz Bolduan czy Anna
£ajming s¹ te¿ osoby, które z pewnoœci¹ poza stosunkowo niewielkim lokalnym
œrodowiskiem nie by³y znane (np. Helena z Byczkowskich Lewnowa czy te¿ W³a-
dys³awa Spiczak-Brzeziñska). Wszystkie one jednak s¹ dla autora bardzo wa¿ne
i jako wzorce osobowe, i jako mistrzowie ¿ycia, i jako inspiratorzy… Myœlê, ¿e
tej w³aœnie czêœci najsilniej dotyczy te¿ druga czêœæ tytu³u: Przyjaciele.

Jednoczeœnie, uwzglêdniaj¹c obok ju¿ przywo³anych postaci, tak¿e takie
osoby, jak np. dr Józef Bruski, Józef Che³mowski, Maria Kowalewska, Leokadia
Trepczykowa czy te¿ Julian Rydzkowski Józef Borzyszkowski prezentuje bardzo
ciekaw¹ i wa¿n¹ zarazem cechê œrodowiska kaszubsko-pomorskiego. Cechê,
z której raczej rzadko zdaj¹ sobie sprawê osoby w to œrodowisko na co dzieñ
zaanga¿owane, a zarazem pomijan¹ przez obserwatorów z zewn¹trz. A jest ni¹
unikatowe bogactwo typów osobowoœci, doœwiadczeñ i postaw ¿yciowych, opcji
ideologicznych i wyborów œwiatopogl¹dowych, a nawet to¿samoœci. S¹dzê, ¿e te
w³aœnie cechy przes¹dzaj¹ o sile i trwaniu œrodowiska kaszubsko-pomorskiego.
Oraz o jego atrakcyjnoœci. A ponadto s¹ wa¿nym zasobem, który wykorzystywa-
ny jest przy „zrzeszeniowej socjalizacji” kolejnych pokoleñ dzia³aczy kaszub-
skich. O tym, ¿e ta socjalizacja jest nader skuteczna, œwiadczy tak¿e przyk³ad
autora omawianej tu ksi¹¿ki.

Cechy te zreszt¹ uwidaczniaj¹ siê tak¿e w czêœci trzeciej ksi¹¿ki: Wœród du-
chownych diecezji che³miñskiej. Zamieszczone tu dwanaœcie artyku³ów równie¿
prezentuje postaci nietuzinkowe, a jednoczeœnie silnie uwik³ane w polskie i nie-
mieckie losy pomorskiego pogranicza w minionym stuleciu. S¹ tu portrety wybit-
nych duszpasterzy, zarazem pisarzy, naukowców, filozofów, animatorów, chary-
zmatyków, niekiedy wrêcz dzia³aczy socjalnych. W ka¿dym b¹dŸ razie osób sil-
nie wybijaj¹cych siê ponad przeciêtnoœæ, bo trudno o tak¹ pos¹dzaæ np. ks. Bernarda
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Sychtê czy te¿ ks. prof. Józefa Tischnera, który choæ nie by³ zwi¹zany z diecezj¹
che³miñsk¹, to jednak na Kaszuby i Pomorze przybywa³ czêsto, szczególnie
w ostatnich latach swojego ¿ycia. Zarazem w ka¿dym z tych biogramów odbija
siê dramat doœwiadczeñ ludzi Koœcio³a konfrontowanych z g³ównymi ideologicz-
nymi pokusami XX wieku: nacjonalizmem i komunizmem.

Ksi¹¿kê koñczy bardzo osobiste Pos³owie, w którym J. Borzyszkowski pisze
o swoich przyjacio³ach i mistrzach: „mam œwiadomoœæ, ¿e im w³aœnie i innym
twórcom, tak¿e tu nieprzywo³anym z imienia i nazwiska, zawdziêczam bardzo
wiele. Towarzysz¹ mi oni na co dzieñ, miêdzy innymi dziêki »swojej obecnoœci«
w domowej bibliotece i takim¿ archiwum (s. 521). Tych postaci rzeczywiœcie
przywo³ano w ksi¹¿ce du¿o wiêcej, nie tylko osoby uwidocznione w tytu³ach po-
szczególnych szkiców. O tym, ¿e tak jest, przekonuje zamieszczony na koñcu
indeks osobowy (bardzo po¿yteczny). Ponadto niejako drug¹ warstwê narracji
i lektury tworz¹ bardzo liczne zdjêcia (indywidualne i grupowe), ex librisy Ry-
szarda Stryjca, reprodukcje stron tytu³owych ksi¹¿ek, zdjêcia tablic pami¹tko-
wych, kopie dedykacji ksi¹¿kowych etc. To nie tylko czyni lekturê bardziej atrak-
cyjn¹, ale te¿ dostarcza dodatkowych informacji.

Zamieszczono tu ponad trzydzieœci portretów osób, które odegra³y istotn¹
rolê w dziejach ca³ego kraju, regionu, a czasami tylko w niewielkiej spo³ecznoœci.
Ka¿da jednak z tych postaci prezentuje unikatowe doœwiadczenie ¿yciowe.
W sumie zaœ tworz¹ bardzo interesuj¹cy portret zbiorowy kaszubskiej, pomor-
skiej, polskiej i niemieckiej inteligencji, uwik³anej w trudne wybory i doœwiad-
czenia.

Trafnym zabiegiem jest nie tylko poprzedzenie tych biogramów stosownym
wstêpem, w którym autor wyjaœnia swoje intencje, cele i zarazem prezentuje po-
krótce bohaterów tomu, lecz równie¿ opatrzenie krótkim komentarzem ka¿dego
z artyku³ów, w którym objaœnione zostaj¹ okolicznoœci powstania tekstu, jego
proweniencja, pierwodruk etc.

W sumie jest to interesuj¹ca publikacja prezentuj¹ca z jednej strony gdañ-
skie i pomorskie œrodowisko inteligenckie (nawet osoby spoza tego¿ krêgu s¹
ukazywane przez pryzmat zwi¹zków z nim). Z drugiej zaœ strony jest to wa¿ny
materia³ do poznania biografii samego autora. Sporo tu bowiem informacji, fak-
tów, niekiedy anegdot, które pozwalaj¹ lepiej odczytaæ drogê ¿yciow¹ (naukow¹,
regionalistyczn¹) J. Borzyszkowskiego.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

W dawnych czasach (ale nie a¿ tak odleg³ych) by³o rzecz¹ oczywist¹ – do
czego s³u¿¹ bibliografie!? Od jej skompletowania zaczyna³o siê ka¿d¹ pracê nau-
kow¹, a tego nie da³o siê zrobiæ bez przejrzenia wszelkich dostêpnych zestawieñ
bibliograficznych. Siêgali do nich nie tylko badacze, ale tak¿e dziennikarze, nau-
czyciele, animatorzy ¿ycia spo³ecznego, muzealnicy, bibliotekarze... Innymi s³owy
– wszyscy, którzy szukali wiarygodnych informacji o Ÿród³ach potrzebnych im
informacji.

Dziœ sytuacja jest nieco paradoksalna. Z jednej bowiem strony praca biblio-
graficzna bardzo siê wyspecjalizowa³a, staj¹c siê jednym z elementów gromadze-
nia i udostêpniania informacji naukowej, tworz¹c coraz bardziej rozbudowane
narzêdzia, u³atwiaj¹ce przeszukiwanie ogromnych zasobów wiedzy… Z drugiej
jednak strony wielu wydaje siê, ¿e bibliografia nie jest ju¿ potrzebna, wrêcz jest
prze¿ytkiem. Inaczej dzisiaj przecie¿ wynajdujemy Ÿród³a informacji (jeœli ich
w ogóle szukamy). Wystarczy porozmawiaæ o tym ze studentami czy nauczycie-
lami (o innych grupach nawet nie wspominaj¹c) i zapytaæ ich, czy korzystaj¹
z bibliografii.

To jest nie tylko pytanie o to, czy, komu i do czego bibliografia jest (mo¿e,
powinna byæ…) potrzebna, ale te¿ o to, jak j¹ tworzyæ, udostêpniaæ, u¿ytkowaæ
(a tego te¿ trzeba siê nauczyæ!). Pytania o jakoœæ i wartoœæ bibliografii s¹ istotne
szczególnie dla œrodowisk, które ca³y czas musz¹/chc¹ dyskutowaæ o sobie, pra-
cowaæ nad w³asn¹ to¿samoœci¹, kreowaæ odpowiedni zasób wiedzy o sobie i udo-
stêpniaæ go szerokiej opinii publicznej… Innymi s³owy wszelkim grupom margi-
nalizowanym, wykluczanym, peryferyjnym, zdominowanym, emancypuj¹cym siê
etc. Z ca³¹ pewnoœci¹ tak¹ grup¹ byli i nadal s¹ Kaszubi, dlatego te¿ dla spo³ecz-
noœci kaszubskiej istotnym jest, aby by³y wiarygodne i rzetelne Ÿród³a informacji
o niej. Nie powinno wiêc dziwiæ, ¿e tak istotne znaczenie niemal od samego po-
cz¹tku ruchu kaszubskiego mia³y w³aœnie bibliografie.

Bibliografia Kaszub. Artyku³y z czasopism,
T. II: 1957–1970,

opr. zbiorowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdañsku, Gdañsk 2015, ss. 695
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Œwiadczyæ mog¹ o tym choæby s³owa Jana Karnowskiego, który pisa³ o do-
konaniach dr Józefa £êgowskiego: „W latach 1899–1908 prowadzi³ w »Roczni-
kach TNT« sta³¹ rubrykê »Przegl¹d prac dotycz¹cych ludnoœci polskiej Prus
i Pomorza«, uzupe³niaj¹c je obszernymi sprawozdaniami i krytycznymi uwagami.
Przez te sprawozdania sta³ siê on ³¹cznikiem miêdzy autorem-lingwist¹ a inteli-
gentnym spo³eczeñstwem Prus Królewskich i sta³ siê w ten sposób popularyza-
torem wiedzy polskiej. Szczególnie uprzystêpni³ on i spopularyzowa³ badania
i prace dr. Kazimierza Nitscha nad mow¹ kaszubsk¹ i jej stosunkiem do polszczy-
zny. Bezwiednie przyczyni³ on siê do wytworzenia nastroju, który doprowadzi³
do powstania ruchu m³odokaszubskiego”1.

By³a to wiêc nie tylko praca informacyjna, ale wrêcz formacyjna. Karnowski
zdawa³ sobie z tego sprawê i dlatego sam podj¹³ siê niezwykle trudnego zadania
przygotowania bibliografii kaszubskiej2. Po nim tê pracê kontynuowa³ np. W³a-
dys³aw Pniewski3 i w sumie mo¿na by powiedzieæ, ¿e dziœ zasób wiedzy biblio-
graficznej dotycz¹cy Kaszub i Kaszubów jest ju¿ doœæ pokaŸny4.

A jednak – pomimo tych ró¿nych starañ przez wiele lat w pe³ni profesjonalna
bibliografia Kaszub nie powsta³a. Pomys³ jej stworzenia pojawi³ siê w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku w wyniku porozumienia miêdzy Zrzeszeniem Ka-
szubsko-Pomorskim i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku 5. Sporo lat
musia³o jednak min¹æ, aby ten projekt móg³ zostaæ w pe³ni rozwiniêty. Wrócono
do niego dopiero w 2010 roku, ale tym razem skutecznie i nader po¿ytecznie.

1 J. Karnowski, Prof. Dr Józef £êgowski a kaszubszczyzna, „Teka Pomorska”, 1937, nr 3, s. 86.
Podobnie wspomina jego rolê w Mojej drodze kaszubskiej, Gdañsk 1981, s. 22-23.

2 Zob. Bibliografia kaszubsko-pomorska. Zestawi³ alfabetycznie do 1908 r. Janowicz, „Gryf”,
1909, nr 3, s. 86-90; nr 4, s. 109-116; nr 5, s. 138-144. Uzupe³nienia do tej bibliografii na-
des³ali B. Œlaski, Przyczynek do bibliografii kaszubsko-pomorskiej, „Gryf”, 1911, nr 1-2
i E. Ko³odziejczyk (Bibliografia kaszubsko-pomorska, uzupe³ni³..., „Gryf”, 1909, nr 9). Ten
ostatni przygotowa³ tak¿e nieco inne zastawienie bibliograficzne ni¿ Karnowski, ale równie
ciekawe: Bibliografia prac o Kaszubach, „Ziemia”, t. 2, 1911, nr 22, numer monograficzny
Pomorze kaszubskie.

3 Zob. nastêpuj¹ce bibliografie W. Pniewskiego: Bibliografia kaszubsko-pomorska w zakresie
jêzyka i jêzykoznawstwa, „Rocznik Gdañski”, t. 1, 1927; Uzupe³nienie do bibliografii kaszub-
sko-pomorskiej w zakresie jêzyka i jêzykoznawstwa, ibidem, t. 2-3, 1928-1929 (1930); Biblio-
grafia kaszubsko-pomorska w zakresie jêzykoznawstwa od po³owy roku 1931 do koñca 1932
oraz uzupe³nienia, „Rocznik Gdañski”, t. 6, 1932; Dalsze uzupe³nienie bibliografii kaszub-
sko-pomorskiej w zakresie jêzykoznawstwa i polskiej literatury piêknej (w. XVI-XX), „Rocz-
nik Gdañski”, t. 4-5, 1930-1931; Bibliografia kaszubsko-pomorska z zakresu jêzyka i litera-
tury piêknej za lata 1933-1936, ibidem, t. 9-10, 1935-1936 (1937); Pomorze i Ba³tyk w pol-
skiej literaturze piêknej. Przegl¹d bibliograficzny, ibidem, t. 2-3, 1928-1929 (1930).

4 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich,
Gdañsk 2004.

5 M. Babnis, Za³o¿enia „Bibliografii kaszubskiej”, „Pomerania”, 1990, nr 11-12; M. Latoszek,
Socjologia w bibliografii kaszubskiej, „Komunikaty Prezydium ZG ZK-P”, 15.06.1990.
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Efektem by³o wydanie w 2012 roku pierwszego tomu Bibliografii Kaszub, obejmu-
j¹cego zestawienie artyku³ów z czasopism za lata 1945–19566. Tom ten zawiera³
2687 pozycji i otwiera³ seriê, która w zamierzeniu ma obj¹æ wszystkie powojenne
teksty na ³amach prasy i czasopism, a w suplemencie tak¿e pozycje zwarte. By³oby
oczywiœcie tak¿e wielce po¿¹dane, aby jeden z tomów uwzglêdnia³ bardzo wa¿ne
teksty z okresu przed 1945 rokiem!

Drugi tom Bibliografii Kaszub obejmuj¹cy lata 1957–1970 ukaza³ siê w 2015
roku. Zawarto tu blisko siedem tysiêcy pozycji (6913), bêd¹cych efektem eksplo-
racji blisko 300 tytu³ów prasy i czasopism, najró¿niejszego gatunku: lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich; prasy codziennej, tygodników, miesiêczników,
kwartalników, roczników; prasy partyjnej i czasopism katolickich, pism nauko-
wych, ale te¿ biuletynów (np. instytucji kultury), czasopism hobbystycznych, ró¿-
nego rodzaju dodatków, pism bran¿owych, kalendarzy. I oczywiœcie wszystkich
czasopism kaszubskich (czyli przede wszystkim „Kaszëb” i „Biuletynu ZKP”).
Ca³y materia³ podzielono na trzynaœcie dzia³ów. Na koñcu zaœ umieszczono bardzo
po¿yteczne indeksy: autorski oraz przedmiotowy.

Jak to zwykle bywa, ten tom zaczyna siê od krótkiego wstêpu, wyjaœniaj¹cego
ideê i koncepcjê bibliografii. Nastêpnie czytelnik znajdzie dzia³ ogólny, zawiera-
j¹cy prace ogóle dotycz¹ce Kaszubów, poszczególne okrêgi i miejscowoœci, bio-
grafie, pamiêtniki i wspomnienia. Dwie nastêpne czêœci dotycz¹ krajoznawstwa,
turystyki i œrodowiska przyrodniczego (II) oraz ludnoœci, demografii i antropo-
logii (III). Tych dwóch dzia³ów nie by³o w pierwszym tomie, co pokazuje, jakie
nowe obszary zainteresowania sprawami kaszubskimi siê pojawi³y albo te¿ jakie
siê rozwinê³y, zas³uguj¹c na osobne potraktowanie.

Z ca³¹ pewnoœci¹ najobszerniejsze s¹ dzia³y dotycz¹ce historii (IV), etnografii
(V) oraz zagadnieñ spo³ecznych, politycznych i gospodarczych (VI). Dzia³ VII,
dotycz¹cy szkolnictwa i oœwiaty, zosta³ poszerzony o punkt „nauka”, œwiadcz¹c
o wa¿nym zjawisku spo³ecznym, jakim by³o z jednej strony kszta³towanie siê
kaszubskiego œrodowiska naukowego, a z drugiej wzrost zainteresowania i zaan-
ga¿owania œwiata nauki w opisywanie z³o¿onych kaszubskich problemów. Kolejne
dzia³y to: kultura (VIII), jêzykoznawstwo (IX), literatura piêkna (X – doszed³
tutaj wa¿ny podrozdzia³: publicystyka literacka), sztuka (XI), religia, koœció³ (XII)
oraz biblioteki, czasopiœmiennictwo, ruch wydawniczy (XIII).

W sumie mo¿na powiedzieæ, ¿e to bardzo klasyczny podzia³ stosowany
w wielu bibliografiach. Jego modyfikacja w stosunku do tomu poprzedniego po-
kazuje, jak ewoluowa³o piœmiennictwo dotycz¹ce tematyki kaszubskiej. Ale nale¿y
s¹dziæ, ¿e jest to te¿ efekt rosn¹cej z³o¿onoœci ¿ycia spo³ecznego, specjalizacji,
pojawiania siê nowych form aktywnoœci etc., które nastêpnie by³y opisywane na
³amach prasy i czasopism.

6 Bibliografia Kaszub. Artyku³y z czasopism, T. I: 1945-1956, opr. zbiorowe, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdañsku, Gdañsk 2012, ss. 282.
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W tym miejscu warto pokusiæ siê o kilka refleksji, które nasuwaj¹ siê po
analizie recenzowanego tomu. Po pierwsze, okazuje siê, ¿e bardzo du¿o o Kaszu-
bach, tematyce kaszubskiej i regionie kaszubskim pisano nie tylko na Pomorzu,
ale i w Polsce. Mo¿na nawet powiedzieæ – zaskakuj¹co du¿o w zestawieniu
z czêsto spotykanym i wyra¿anym przekonaniem, i¿ w okresie PRL-u „nikt o nas
nie pamiêta³, nikt nic nie mówi³, o Kaszubach siê nie pisa³o”. Wielu wiêc czytel-
ników mo¿e byæ zaskoczonych iloœci¹ przedstawionego tu materia³u.

Po drugie, okazuje siê, ¿e du¿o o Kaszubach pisali sami Kaszubi i osoby
z tym œrodowiskiem zwi¹zane. Du¿o i z ka¿dym rokiem wiêcej. By³ to efekt roz-
wijania siê w kolejnych latach powojennych œrodowiska kaszubskiej inteligencji,
która by³a bardzo aktywna w³aœnie w dziennikarstwie. Ten okres jest przecie¿
czasem bardzo twórczym dla takich osób, jak: Lech B¹dkowski, Izabella Troja-
nowska, Tadeusz i Rajmund Bolduanowie, Stanis³aw Pestka, Jan i Wojciech Kie-
drowscy, Kazimierz Ostrowski, Jan Piepka, Zygfryd Prószyñski, Leon Roppel,
Pawe³ Szefka, Alfons Wysocki... Dla niektórych z tych osób by³ to czas startu
w doros³e ¿ycie zawodowe i aktywnoœæ spo³eczn¹, ale inni mieli ju¿ za sob¹ lata
pracy publicystycznej. Niektórzy z nich byli zawodowymi dziennikarzami, ale
inni zajmowali siê pisaniem dorywczo, na marginesie swojej g³ównej aktywno-
œci. Do tego grona nale¿y tak¿e koniecznie dodaæ osoby wywodz¹ce siê ze œrodo-
wiska naukowego np. Andrzeja Bukowskiego, Stanis³awa Gierszewskiego, Ry-
szarda Kukiera, Edwina Rozenkranza, których aktywnoœæ pisarska przyczynia³a
siê do upowszechnienia wiedzy o Kaszubach. A jeszcze dochodzi³y inne osoby
zwi¹zane ze œrodowiskiem kaszubskim lub te¿ zainteresowane tematyk¹ kaszubsk¹,
np. Franciszek Mamuszka, Franciszek Fenikowski, Czes³aw Skonka, Boles³aw
Wit-Œwiêcicki…

A to tylko niektóre z osób, bo lista tych, którzy pisali o Kaszubach w tym
okresie, jest o wiele, wiele d³u¿sza.

Trzecia uwaga dotyczy nie tyle tego, co pisano o Kaszubach, ile raczej jak.
Zawarty w tej ksi¹¿ce materia³ bibliograficzny jest (ogromnym) zestawem tek-
stów, które winny zostaæ poddane krytycznej analizie przy zastosowaniu narzêdzi
umo¿liwiaj¹cych zrekonstruowanie dyskursu publicznego. Pamiêtaj¹c o ró¿nych
ograniczeniach, które w tym okresie obowi¹zywa³y (nie tylko cenzura), koniecz-
nym jest podjêcie wysi³ku zbadania, jaki obraz Kaszub i Kaszubów przekazywa³a
ówczesna prasa, jaki obraz kreowa³a, jakie wizerunki upowszechnia³a, do jaki
stereotypów i przekonañ siê odwo³ywa³a? Jak pisano o „ziemi” (regionie, teryto-
rium, przestrzeni…), a jak o „ludziach” (spo³ecznoœci, wspólnocie, dzia³aczach,
ludzie…)? Jak przedstawiano historiê, jakie w¹tki w niej wybijano, co i kogo
krytykowano, a co starano siê wybijaæ na plan pierwszy? I odpowiednio –
jak rysuje siê tu kaszubska rzeczywistoœæ powojenna? Jak pokazywane s¹ pro-
cesy socjalistycznej modernizacji i czy (oraz jakie) elementy krytyczne siê tu
pojawiaj¹?
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Z ca³¹ pewnoœci¹ obraz Kaszub jako regionu oraz Kaszubów jako spo³eczno-
œci nie by³ jednorodny. Nie jest te¿ tak, ¿e nie by³o wówczas polemik, ró¿nic zdañ,
kontrowersji. Wrêcz przeciwnie. Do tego dochodzi koniecznoœæ analizy ró¿nic
miêdzy autorami „ze œrodka”, czyli wywodz¹cymi siê b¹dŸ zwi¹zanymi ze spo-
³ecznoœci¹ kaszubsk¹, a tymi, którzy stali „na zewn¹trz” i czêsto mieli bardzo
powierzchowny, incydentalny kontakt z Kaszubami (co nie oznacza, ¿e w ówcze-
snych realiach, bêd¹c np. ulokowanymi w odpowiednich strukturach, ich g³os nie
by³ znacz¹cy). Nie nale¿y jednak z góry przes¹dzaæ, ¿e ten g³os zewnêtrzny, tak¿e
w prasie partyjnej, by³ wy³¹cznie krytyczny i niechêtny Kaszubom. Bywa³o wrêcz
przeciwnie.

W sumie samo zestawienie przebogatego materia³u bibliograficznego sk³a-
nia do refleksji i pobudza do dalszych badañ. W tym sensie ksi¹¿ka spe³nia swoje
podstawowe funkcje: informacyjn¹, to¿samoœciow¹, ale te¿ inspiruj¹c¹. Z nie-
cierpliwoœci¹ nale¿y czekaæ na kolejne tomy, które – jak nale¿y przypuszczaæ –
bêd¹ coraz bardziej obszerne, bo te¿ pisarstwo dotycz¹ce Kaszubów w latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, nie mówi¹c ju¿ o okresie po 1989 roku,
kiedy to pojawia³a siê fala prasy lokalnej, wzros³o niepomiernie. Ale tym wa¿-
niejsza i tym bardziej potrzebna jest kontynuacja Bibliografii Kaszub. Potrzebna
badaczom, ale i szerzej – samym Kaszubom. Stawia bowiem przed nimi niejako
„ramy zwierciad³a”, w którym chêtni bêd¹ mogli siê przejrzeæ, o ile tylko zechc¹
z bibliografii skorzystaæ i dotrzeæ do tekstów Ÿród³owych.
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Józef Borzyszkowski

Wydana przez pelpliñskie „Bernardinum” ksi¹¿ka/ksi¹¿eczka M.M. Kucz-
kowskiego poœwiêcona zosta³a postaci sierakowickiego proboszcza, ks. Bernarda
£osiñskiego (1865–1940), zamordowanego w KZ Sachsenhausen, a st¹d jako
mêczennika kandydata na o³tarze. Jego portret malarski, którego autor nie zosta³
ujawniony na stronie redakcyjnej, zdobi sztywn¹ ok³adkê. Z tej¿e strony dowia-
dujemy siê natomiast, ¿e korektê przeprowadzi³a Marzena Burczycka-WoŸniak,
a ksi¹¿kê wydano dziêki wsparciu Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach.
Niestety, publikacja ta, jak bardzo wiele firmowanych – wydawanych przez Wy-
dawnictwo „Bernardinum”, nie mia³a szczêœcia. Wydawca nie zadba³ o recenzjê
wydawnicz¹, by zapewniæ jej w³aœciwy poziom merytoryczny...

Autor we Wprowadzeniu, bez w¹tpienia odbiegaj¹cym od standardów nau-
kowych, bo raczej hagiograficznym, skupia siê jednak na problemach historii
i jednoznacznie swoj¹ pracê prezentuje jako biografiê historyczn¹. W tym¿e nieco
mêtnym Wprowadzeniu, tu¿ za cytatem ze wspomnienia wspó³towarzysza niedoli
bohatera ksi¹¿ki, g³osi znane sk¹din¹d, ale tym bardziej godne wskazania jako
mêtne myœli, a w nich fa³szywie przywo³ane tezy. Pisze np.:

„Polacy, jak ka¿dy inny naród, maj¹ prawo do w³asnej to¿samoœci, godnoœci
i szacunku”. – Czy¿by ktoœ gdzieœ nam tego prawa odmawia³? A dalej czytamy:

„Spo³eczeñstwu, które nie umie doceniæ swoich wartoœci i nie zna swojej
historii, mo¿e groziæ zag³ada. W dobie globalizmu i liberalizmu niestety nie ma
miejsca na patriotyzm”. – Ej¿e! Sk¹d takie tezy w pobo¿nym, katolickim, chrze-
œcijañskim wydawnictwie? To¿ choæby korektorka mog³a zwróciæ uwagê na ten
patriotyczny fa³sz i oszczêdziæ autorowi i czytelnikom... podobnych m¹droœci.

Autor niby zastrzega siê:
„Niniejsza publikacja nie jest krytycznym dzie³em naukowym, lecz opraco-

waniem popularyzuj¹cym, opartym na wiadomych i rzetelnych Ÿród³ach, które
zosta³y wzbogacone informacjami pochodz¹cymi od pana Bogdana £osiñskiego.

Miros³aw Marek Kuczkowski,
Proboszcz, jakiego nie znamy,

Wydawnictwo „Bernardinum”,
Pelplin 2014, ss. 99
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W okresie miêdzywojennym przebywa³ on na plebanii w Sierakowicach. Ks. £osiñ-
ski by³ bratem jego dziadka”. (Op. cit., s. 9).

Zgoda, ¿e nie jest to krytyczne dzie³o naukowe, ale jego charakter popularny
nie zwalnia autora od koniecznoœci zapoznania siê z dotychczasowymi publika-
cjami historyków; sam przecie¿ pisze o rzetelnoœci Ÿróde³; ani od krytycznego do
nich stosunku, a zw³aszcza do relacji, informacji ludzi, którzy dziœ wspominaj¹
lata swego bardzo wczesnego dzieciñstwa…

„Wiadome i rzetelne Ÿród³a” autor zaprezentowa³ w Bibliografii, gdzie mamy
pomieszanie z popl¹taniem Ÿróde³ archiwalnych i drukowanych, prasy, relacji
i opracowañ naukowych, wœród których nie ma np. nawet monografii Sierakowic,
w której sporo miejsca poœwiêcono bohaterowi ksi¹¿eczki i przywo³ano najwiêk-
szy wobec niego komplement – „Kaszubski Wawrzyniak”. – Ju¿ sama Bibliogra-
fia, pomijaj¹c jej mankamenty, œwiadczy, ¿e autorowi ksi¹¿ki nieobce s¹ jednak
ambicje dotycz¹ce pracy naukowej, choæ byæ mo¿e warsztat naukowy pozosta³
mu obcy. Bowiem nawet liczne cytaty pozbawione zosta³y dokumentacji – przy-
pisów, co mog³a zauwa¿yæ choæby korektorka, a tak¿e autor S³owa wstêpnego –
ks. Wies³aw Mazurowski, znany z opracowañ bibliograficznych na temat mêczen-
ników pelpliñskich, kandydatów na o³tarze, wœród których jest ks. B. £osiñski.
A¿ prosi siê, by w podobnych sytuacjach, dla dobra sprawy beatyfikacyjno-kano-
nizacyjnej, zaistnia³ tak¿e w „Bernardinum” œlad obecnoœci advokatusa diaboli...

Zawartoœæ tej ksi¹¿eczki sygnalizuje Spis treœci, obejmuj¹cy kolejne, obok
S³owa wstêpnego i Wprowadzenia oraz Bibliografii rozdzialiki, zatytu³owane:
Dzieciñstwo, lata szkolne, studia; Œwiêcenia kap³añskie, parafie; Parafia, pro-
boszcz; Koœció³, cmentarz; Dziekan, kanonik; Powo³ania kap³añskie, wikariusze;
Stowarzyszenia i bractwa; Ochronka, szko³a; Towarzystwo Rolnicze, Kó³ko rolni-
cze; Aktywnoœæ gospodarcza; Szpitalik, dzia³alnoœæ charytatywna; Dzia³alnoœæ
spo³eczno-polityczna; Pose³; Prezydent w Sierakowicach, odznaczenie; Towarzy-
stwo Naukowe, Czytelnia, Stra¿ Ludowa; Czasopisma; Udzia³ w administracji
pañstwowej; Aresztowanie, obóz; Proces beatyfikacyjny; Pamiêæ o ksiêdzu;
Modlitwa o beatyfikacjê. – Widaæ z tego¿ ma³o przemyœlany uk³ad – niby rzeczowy,
ale nazbyt rozdrobniony i nieklarowny, przypominaj¹cy prace seminaryjne, ale
pozbawiony œladu wp³ywu pracy jakiegoœ promotora. – Tymczasem z Internetu
i poczty pantoflowej dowiadujê siê, ¿e w przypadku M.M. Kuczkowskiego chodzi
o doktora nauk – wprawdzie teologicznych, ale zawsze doktora nauk... – A to
zobowi¹zuje!

Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka ta, rzeczywiœcie hagiograficzna, adreso-
wana jest do masowego obiorcy, mo¿e g³ównie sierakowickiego i liczy siê jej
odbiór, a nie wymagania dotycz¹ce pracy historyka. S¹dzê jednak, ¿e ów czytel-
nik w szczególnoœci zas³uguje na szacunek i wspomnian¹ przez autora rzetelnoœæ.
Tymczasem w owej niesk³adnej doœæ opowieœci o ¿yciu, dokonaniach i mêczeñ-
stwie, obok znanych z innych licznych publikacji faktów, autor dokonuje „odkryæ”,
które m¹c¹ i tak wg niego kiepski wœród nas obraz ojczystej historii.
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Nie da siê ukryæ, ¿e rzetelna recenzja wydawnicza w swej objêtoœci mog³aby
dorównaæ samej pracy. Ale nie o ni¹ tu chodzi. Pragnê jedynie zasygnalizowaæ
fakty – b³êdy, których nie powinien pope³niaæ nawet student, nie tylko historii...

Pisz¹c o dzieciñstwie ks. £osiñskiego, autor przywo³uje okres kulturkampfu
i twierdzi, ¿e „ostoj¹ polskoœci i wartoœci katolickich w tym czasie by³a rodzina
i szko³a”. A dalej wskazuje bpa J.N. Marwicza jako obroñcê polskoœci... Litoœci!
Na pewno nie szko³a, bo przecie¿ pruska i germanizuj¹ca, a i nie bp Marwicz,
w którym wprawdzie w czasie kulturkampfu obudzi³a siê wg niektórych dusza
polska, byli obroñcami polskoœci! Nie o ni¹, nie o polskoœæ chodzi³o temu hierarsze
Koœcio³a katolickiego. – W okresie zaboru nie by³o „Stowarzyszenia Filomatów
Pomorskich”! Nie znamy te¿ stowarzyszenia, do którego mia³ nale¿eæ £osiñski
w seminarium – „o charakterze wolnoœciowym i niepodleg³oœciowym”!? (s. 15).

W rozdzialiku Parafia, proboszcz mo¿na by siê spodziewaæ rzetelnej infor-
macji o zasadach wyborów Dozoru Koœcielnego i Reprezentacji Gminy Koœciel-
nej... W czasach zaborów nie zabraniano ksiê¿om wprost u¿ywania jêzyka pol-
skiego... (s. 20-21). Inaczej te¿ wygl¹da³a sprawa budowy koœcio³a w latach trzy-
dziestych XX wieku (s. 28), szczegó³owo opisana w monografii…

Pisz¹c na temat Dziekan, kanonik, mo¿na by³o, bazuj¹c na literaturze, wzbo-
gaciæ zestaw rzetelnych – dobrych uczynków ks. £osiñskiego... A lata rz¹dów bpa
Okoniewskiego to nie by³ okres tworzenia siê, lecz rozwoju niepodleg³ej Polski...

Przywo³ywaniem jedynie imion i nazwisk w czêœci Powo³ania kap³añskie,
wikariusze, stracona zosta³a kolejna szansa na rzetelny obraz Ks. Proboszcza...

Cenne s¹ w tej publikacji fotografie, ale podpisy bywaj¹ nieadekwatne. Np.
na s. 39 jest foto zbiorowe opisane przez pierwotnego w³aœciciela, zreszt¹ zgod-
nie z tablic¹ firmow¹ stowarzyszenia jako S[towarzyszenie] M[³odzie¿y] P[ol-
skiej], ale autor w swoim podpisie na pocz¹tku doda³ Katolickie… Tymczasem
móg³ zaznaczyæ, ¿e SMP przekszta³cono z czasem w KSM…, ale ju¿ bez przy-
miotnika Polskiej, jeno Mêskiej i ¯eñskiej.

Pisz¹c o Ochronce, szkole, autor przywo³uje m.in. redaktora Matosa z Pelplina.
Tymczasem takiego nie by³o na œwiecie; by³ Józef Mat³osz. Wspomina te¿ „Dêby
Wolnoœci”, ale nie odpowiada na pytanie rodz¹ce siê w g³owie czytelnika – gdzie je
posadzono, co siê z nimi sta³o, choæ wiêksza czêœæ strony pozostaje pusta (s. 45).

Mocn¹ stron¹ dzia³alnoœci spo³ecznej ks. £osiñskiego by³o zaanga¿owanie
jako rolnika – gospodarza w pracê kó³ek rolniczych. W poœwiêconym tej proble-
matyce rozdzialiku tak¿e sporo b³êdnych nazw i „odkryæ”. Miêdzy innymi ju¿
w pierwszym zdaniu opinia o op³akanym stanie rolnictwa w okresie zaborów…,
gdy by³o akurat przeciwnie… (s. 47). Tak¿e w nastêpnym fragmencie mija siê
z prawd¹ zarzut, i¿ dzia³alnoœæ ks. £osiñskiego pod has³em „swój do swego” „nie-
którzy po latach przyjêli to nawet za antysemityzm” (s. 52). Tymczasem tego sam
bohater siê nigdy nie wypiera³! Autor, zamiast zaprzeczaæ, móg³by i powinien
wyjaœniæ tê sprawê, uwzglêdniaj¹c kontekst rzeczywistoœci, w jakiej dzia³a³
ks. £osiñski.
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Lista podobnych „zas³ug” autora jest wiêksza. Trudno zrozumieæ np. przypi-
sanie „Rugów pruskich” Komisji Kolonizacyjnej (s. 58) i pomijanie niechêci –
delikatnie mówi¹c – ks. £osiñskiego wobec M³odokaszubów (s. 59). Nie spotka-
³em siê te¿ dot¹d z „przyjmowaniem” kogoœ na cz³onka honorowego organizacji
(s. 60). Bez w¹tpienia R. Dmowski nie by³ inicjatorem powo³ania w pow. kartu-
skim Obozu Wielkiej Polski. Nie s³ysza³em dot¹d o „Kaszubskim Dworze”
w Sierakowicach (s. 67). „Odkryciem” szczególnym autora jest przypisanie To-
warzystwa Pomocy Naukowej dla M³odzie¿y Prus Zachodnich, powsta³ego w 1848
roku w Che³mnie do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, dzia³aj¹cego od 1875
roku (s. 69). Stra¿ Ludowa z lat 1918–1920, a „Stra¿”, której starost¹ by³ ks. £o-
siñski, to zupe³nie coœ innego (s. 70). A¿ wstyd o tym napomykaæ…

Wspominaj¹c „proces beatyfikacyjny”, autor twierdzi, i¿ prowadzone by³y
„badania przez historyków i teologów”. Jest to kolejne go³os³owne stwierdzenie;
nawet jednego nazwiska teologa czy historyka nie podano...

Znaków „pamiêci o ksiêdzu” B. £osiñskim jest ju¿ sporo. Wspominaj¹c je
w ostatnim merytorycznym fragmencie publikacji, zamieszczono równie¿ ich foto,
na których widaæ tak¿e konkretne postacie wspó³czesnych czcicieli bohatera.
Miêdzy innymi jest jego portret w siedzibie Banku, a obok – jak g³osi podpis –
„prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach Roman Dawidowski”.
S¹dzê, ¿e tak bohater publikacji, g³ówny twórca tego¿ Banku, jak i jego aktualny
prezes – przedstawiciel sponsora, zas³uguj¹ na rzetelniejsz¹ „popularyzacyjn¹”
publikacjê.

Materia³u Ÿród³owego, a choæby tylko publikacji na temat ¿ycia i dzia³alno-
œci bohatera jest sporo. ¯niwo wielkie, jeno potrzebny jest ktoœ, kto potrafi z nim
siê uporaæ. Niestety, nie mo¿na tego powiedzieæ o autorze i wydawcy zaprezento-
wanej tu publikacji. Zawartoœæ tego¿ dzie³ka nie odpowiada ani randze bohatera,
tak¿e polityka, dzia³acza narodowego, ani solidnej ok³adce...

S¹dzê, ¿e nawet w Instytucie Kaszubskim s¹ cz³onkowie, którzy w stosow-
nym czasie mogliby pomóc autorom i wydawcom podobnych publikacji, zapew-
niæ im wolnoœæ od elementarnych b³êdów. A swoj¹ drog¹ tytu³: Proboszcz jakiego
nie znamy, chyba odpowiada zawartoœci…!?

Znamy bowiem inny portret tej zas³u¿onej, choæ nie bez wad, wyj¹tkowej
postaci, obraz bardziej rzetelny i wiarygodny, na jaki w pe³ni nie tylko jako
mêczennik i kandydat na o³tarze zas³uguje.

Podejmuj¹c ma³o wdziêczny trud przygotowania niniejszej opinii, mia³em
w pamiêci fakt, i¿ omówiona publikacja nie jest zjawiskiem wyj¹tkowym, a wrêcz
przeciwnie. St¹d w³aœnie szczególne zadanie dla historyków oraz szanuj¹cych siê
autorów i wydawców, by tego zjawiska dalej nie upowszechniaæ. Staæ nas bowiem
na rzetelne opracowania, tak¿e na bardziej rzetelne publikacje hagiograficzne.
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Józef Borzyszkowski

Autorka prezentowanej tu ksi¹¿ki jest znan¹ nie tylko w œrodowisku gdañ-
skim dziennikark¹ radiow¹ i prasow¹, publicystk¹ i krytykiem teatralnym, mocno
zakorzenion¹ w sprawach kultury, a po czêœci tak¿e historii najnowszej Gdañska,
Kaszubów i Pomorza. Od lat jest równie¿ wyk³adowc¹ Podyplomowego Studium
Dziennikarskiego na Uniwersytecie Gdañskim1. W jej bogatym dorobku, uhono-
rowanym m.in. nagrod¹ im. Aleksandra Majkowskiego za dzia³alnoœæ w dziedzi-
nie krajoznawstwa i turystyki, prezentowana tu publikacja jest pierwsz¹ samo-
dzieln¹ ksi¹¿k¹. Ten swoisty debiut ksi¹¿kowy, mo¿na ju¿ tu powiedzieæ – bardzo
udany, stanowi zwieñczenie dotychczasowej dzia³alnoœci dokumentacyjno-publi-
cystyczno-reporta¿owo-esejowej autorki. Jest to dokument pamiêci o ludziach
i latach, które wspó³czeœnie niemal najstarsze ju¿ pokolenie spo³eczeñstwa pol-
skiego prze¿y³o w XX wieku, a zw³aszcza jego drugiej po³owie.

Dokumentacja tych burzliwych dziejów zawarta jest w przedstawionych przez
autorkê, na bazie literatury i ró¿nych dokumentów, w tym g³ównie rozmów z bli-
skimi, ale i w³asnych wspomnieñ, barwnych ¿yciorysach tytu³owych postaci.

W tekœcie Od Autorki, przywo³uj¹cej swoje ¿yciowe – gdañskie doœwiadcze-
nia, m.in. czytamy:

Zawodowo kontaktowa³am siê z bardzo ró¿nymi ludŸmi, znacz¹cymi politycz-
nie, od rewolucjonistów do przegranych. By³am w miejscach, o których dzisiaj
tworzy siê legendy, spotyka³am ludzi, którzy dla mnie i dla moich rówieœni-
ków stanowili wzorzec zachowañ i postaw. I w³aœnie o tych NIESPOKOJNYCH

Alina Kietrys, Niespokojni. Lech B¹dkowski,
Jan Karski, Stefan Kisielewski, Marian Ko³odziej,

Jacek Kuroñ, Kazimierz Mocarski,
Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ss. 294

1 Zob. S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2005, pod red. J. Modela, Gdañsk
2008, s. 78-79.
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chcia³am napisaæ. Pozna³am ich osobiœcie albo przez kontakty z ich rodzinami.
Ka¿de spotkanie zostawia³o trwa³y œlad. Te osobiste historie oddajê dzisiaj Moim
czytelnikom z nadziej¹, ¿e te¿ odnajd¹ w nich coœ wa¿nego dla siebie2.

O ka¿dej z zaprezentowanej w tej ksi¹¿ce postaci, o których mo¿na rzec, i¿
wspó³tworz¹ lub wspó³tworzyæ powinni panteon najwybitniejszych Polaków XX
wieku, powsta³a ju¿ niejedna ksi¹¿ka, napisano wiele wspomnieñ i artyku³ów pra-
sowych. Powsta³ te¿ niejeden film dokumentalny; spotykamy ich na niejednej
stronie internetowej. Z wszystkich tych Ÿróde³ korzysta³a Alina Kietrys, przywo-
³uj¹c je niekiedy w przypisach, gromadz¹c w zamieszczonej na koñcu ksi¹¿ki
Bibliografii. W tej¿e Bibliografii na pierwszym miejscu s¹ „Publikacje ksi¹¿kowe
i prasowe”, dzie³a literackie i im podobne bohaterów ksi¹¿ki3. Ksi¹¿kê tê wzbo-
gaca równie¿ indeks osób. St¹d mimo jej publicystycznego charakteru, ma ona
sporo elementów pracy naukowej, a przynajmniej nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ na-
ukow¹ jako dokument, zw³aszcza pamiêci, a tak¿e wspó³czesnego jej braku
w niektórych œrodowiskach, w odniesieniu do konkretnych osób. Jest w tym dziele
tak¿e delikatna próba nak³ucia rodz¹cych siê i popularyzowanych mitów, zw³asz-
cza w odniesieniu do szczególnie wa¿nej nie tylko na gdañskim gruncie wizji
dziejów „Solidarnoœci”…

Krótk¹ prezentacjê ca³oœci dzie³a Aliny Kietrys, wraz z poœwiêcon¹ jej not¹
biograficzn¹, w której podkreœlono, ¿e jest pasjonatk¹ opowieœci i umie s³uchaæ
ludzi, wydawca zamieœci³ na ostatniej stronie ok³adki. Oto ona niemal w ca³oœci,
odnosz¹ca siê do zawartoœci dzie³a:

Niespokojni tworz¹ etos zaledwie co minionych czasów. Szeœæ ¿yciorysów
z jednego pokolenia, ale ka¿dy inny, choæ zdarza³o siê, ¿e ich losy przecina³y siê
i plot³y jak nici Ariadny. Historia traktowa³a ich bez taryfy ulgowej. Pamiêæ
najbli¿szych: rodziny, przyjació³, znajomych, pozwala przyjrzeæ siê bohaterom
z innej perspektywy. To jak ogl¹danie wa¿nych zdjêæ, którego nie zak³óca przy-
spieszona codziennoœæ.

Lech B¹dkowski – ¿o³nierz, pisarz, obywatel, pierwszy oficjalny rzecznik Soli-
darnoœci. Uczciwy, wymagaj¹cy wobec siebie.
Jan Karski – kurier legenda, który niedawno powróci³ do spo³ecznej œwiado-
moœci. £odzianin i œwiata obywatel. Bohater naznaczony piêtnem nieudanej
misji.
Stefan Kisielewski – „kochany Kisiel”, felietonista prawdziwy o szlachetnym
rodowodzie, zaczepny, wielbiony i podziwiany, którego ba³a siê nie tylko PRL-
-owska w³adza.

2 Op. cit., s. 10.
3 Zob. op. cit., s. 289-294
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4 Zob. P. Zbierski, Na w³asny rachunek. Rzecz o Lechu B¹dkowskim, Gdañsk 2004. (Dlaczego
nie ma tej monografii w Bibliografii?).

5 Zob. L. B¹dkowski, Cz³owiek z czego?, [w:] Wa³êsa, red. Edward Mazurkiewicz, Gdañsk
1981.

Marian Ko³odziej – scenograf, artysta najwy¿szego lotu, twórca s³ynnych o³ta-
rzy dla Jana Paw³a II w Gdañsku na Zaspie i w Sopocie. Perfekcjonista.
Jacek Kuroñ – cz³owiek instytucja. Opozycjonista wielbiony i przeklinany.
By³ sob¹, nerwy czasami z trudem trzyma³ na wodzy, ale umia³ przeprosiæ.
Adorowa³ z wdziêkiem, mia³ wiêc liczne grono wyznawczyñ i wyznawców.
Kazimierz Moczarski – doœwiadczy³ pod³oœci od swoich. Polak katowany przez
Polaków, który w celi œmierci poznawa³ oprawców po… zapachu. A potem
wróci³ do ¿ywych.

¯yciorysy Niespokojnych prowadz¹ czytelnika przez labirynt fascynuj¹cych
zdarzeñ, czasami nieprawdopodobnych zbiegów okolicznoœci, nie do koñca
wyjaœnionych „zagadek” historycznych. Wszyscy jesteœmy spadkobiercami Nie-
spokojnych. Niezale¿nie od w³asnych doœwiadczeñ.

Przywo³uj¹c tê notê wydawcy, chcê usprawiedliwiæ swoje skupienie siê dalej
generalnie na dwóch postaciach reprezentuj¹cych œrodowisko gdañsko-pomor-
skie. Chodzi o Lecha B¹dkowskiego (1920–1984) i Mariana Ko³odzieja (1921–
–2010). Temu pierwszemu warto poœwiêciæ, id¹c œladem autorki, szczególn¹
uwagê, jako ¿e nale¿y on do najwybitniejszych postaci nie tylko w dziejach ruchu
kaszubsko-pomorskiego, ale tak¿e narodzin idei i ruchu „Solidarnoœci”, a tym
samym III Rzeczypospolitej, której nie doczeka³. Jednak¿e jego idee – m.in. sa-
morz¹dnoœci i podmiotowoœci wspólnot gminnych i regionalnych, jak i samych
Kaszubów i Pomorza, znalaz³y niejedno odbicie w nowej po 1989 roku polskiej
rzeczywistoœci.

Czytaj¹c swoiste studium biograficzne L. B¹dkowskiego, z wdziêcznoœci¹
przyjmujê zawarte w nim elementy krytyki wobec dotychczasowej dokumentacji
historiograficznej najnowszych dziejów Polski (tak¿e w Europejskim Centrum
Solidarnoœci), w której jego postaæ, myœli i dokonania – przyk³ad postawy obywa-
tela i polityka, autentycznego spo³ecznika, ¿yj¹cego „na w³asny rachunek”4, jest
zbyt czêsto pomniejszony lub nawet pomijany. A st¹d jest on mniej znany nie
tylko poza kaszubsko-pomorskim œwiatem, ni¿ inni bohaterowie tomu, choæ
swoimi dokonaniami w pe³ni im dorównuje.

Zalet¹ ogromn¹ ksi¹¿ki A. Kietrys jest dotarcie do pomijanych i nowych Ÿróde³,
do rodzin i ludzi wspó³pracuj¹cych z bohaterami ksi¹¿ki. Id¹c niejako œladem
L. B¹dkowskiego, który przez laty stworzy³ jako pierwszy realistyczny portret
Lecha Wa³êsy z jego zaletami i s³aboœciami, podkreœlaj¹c fakt, i¿ jest on najwy-
bitniejsz¹ postaci¹ wœród liderów „Solidarnoœci”5, autorka podobnie prezentuje
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swoich bohaterów, uciekaj¹c zbyt czêsto spotykanej hagiografii. Jednoczeœnie
tworzy tym sposobem portrety bardzo barwne, rzec mo¿na prawdziwe, budz¹ce
ró¿ne refleksje, ale przede wszystkim sympatiê i uznanie dla bohaterów i jej samej.

W odniesieniu do drugiego gdañszczanina i Pomorzanina, zwi¹zanego g³ê-
boko tak¿e z Kaszubami, czyli Mariana Ko³odzieja, bardzo trafnym poci¹gniê-
ciem autorki jest m.in. wybrane przez ni¹ swoiste motto. Brzmi ono:

„By³o szarganie œwiêtoœci, œmietniki symboli i mitów / Bitwy z W£ADZ¥,
z cenzur¹ – wygrana i przegrana/Gesty!  W i e l k i e  GESTY / Nieokie³znana
wyobraŸnia, chaos wizji, snów, przeczuæ, / marzeñ i obsesji...”6. – To fragment
„Prawdziwego ¿yciorysu” M. Ko³odzieja, jaki mo¿na odnieœæ do niemal wszyst-
kich bohaterów tomu, a zw³aszcza do L. B¹dkowskiego…

Prezentuj¹c ¿ycie i dorobek M. Ko³odzieja, autorka i tu korzysta z ró¿nych
Ÿróde³, tak¿e z relacji bliskich mu osób, nie tylko niezwyk³ej jego muzy i towa-
rzyszki Haliny S³ojewskiej-Ko³odziejowej, do których inni autorzy dot¹d nie do-
cierali – np. do jego syna Marka. St¹d portret Mistrza Mariana i obraz œwiata,
w którym tworzy³ jest pe³niejszy, bardziej barwny, prawdziwszy. W poœwiêco-
nym mu szkicu znajdziemy równie¿ demaskacjê niejednego mitu.

Przestudiowawszy ca³oœæ, mo¿na by zwróciæ uwagê na obecne w ksi¹¿ce
dyskusyjne stwierdzenia, wskazaæ dodatkowe Ÿród³a, strony ¿ycia i dzia³alnoœæ
bohaterów. – Dla przyk³adu w tekœcie poœwiêconym Jackowi Kuroniowi, napisa-
nym przez gdañsk¹ autorkê, mo¿na by siê spodziewaæ wskazania na liczne jego
powi¹zania lub dokonania zwi¹zane z naszym regionem, tak¿e za spraw¹ kaszubsk¹.
On bowiem jako przewodnicz¹cy Komisji Sejmowej ds. Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych w szczególny sposób pochyli³ siê nad rzeczywistoœci¹ i promowa-
niem Kaszubów… (Jest jednak w ksi¹¿ce sympatyczny fragment dotycz¹cy zwi¹z-
ków Jacka z rodzin¹ gdañskich Filarskich…). W ca³ym tomie widzia³bym rów-
nie¿ portret bliskiego nie tylko dla J. Kurowicza, ks. Jana Ziaji… – Uwagi podob-
ne dotycz¹ jednak ka¿dego dzie³a. Nie zmieniaj¹ one faktu, i¿ prezentowana ksi¹¿ka
stanowi wspania³¹ lekturê, a i wspomniany ju¿ dokument, do którego bêd¹ mu-
sieli – winni! – siêgaæ kolejni autorzy tekstów o bohaterach tomu. Zaœ ze strony
autorki zaprezentowanego tomu mo¿emy siê spodziewaæ równie interesuj¹cego
t. II „Niespokojnych” lub t. I „Niespokojne”, jako ¿e równie¿ wiele równie wa¿-
nych jest „niespokojnych” niewiast godnych podobnych portretów, równie intere-
suj¹cej ksi¹¿ki.

6 Op. cit., s. 151.
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Leszek Molendowski
Tomasz Rembalski

Noty wydawnicze 2015

Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów / Historiô Kaszëbów, t³ómaczenié na
kaszëbsci jãzëk Jerzi Tréder, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Insty-
tut Kaszubski, Gdañsk 2014, ss. 311 + 1 nlb

Pierwsza praca z popularnonaukowej serii kaszubskiego wademekum bêd¹ca syn-
tez¹ historii Kaszubów. Z za³o¿enia ma u³atwiæ zainteresowanym poznawanie
i studiowanie historii Kaszubów w dziejach Pomorza. Dwujêzyczna polsko-ka-
szubska monografia sk³ada siê z trzech czêœci: I O dziejach Kaszubów w epoce
œredniowiecza i czasach nowo¿ytnych, II Kaszubi i Pomorze w pañstwie prusko-
-niemieckim, III Dzieje Kaszubów w odrodzonej Rzeczypospolitej – Drugiej, nieco
Ludowej i Trzeciej. Ze wzglêdu na swój charakter i potencjalnych adresatów ksi¹¿ka
jest bogato ilustrowana, a ponadto posiada kalendarium, stanowi¹ce swego ro-
dzaju dope³nienie g³ównego tekstu.

Józef Borzyszkowski, Marek Sta¿ewski, Sztum 1806–1945, pod red. Janusza
Ryszkowskiego, Sztum 2014, wyd. Miasto i Gmina Sztum, ss. 343 + 2 nlb

Monografia historyczna Sztumu sk³adaj¹ca siê z zasadniczych dwóch czêœci.
W pierwszej, której autorem jest Marek Sta¿ewski, przedstawiono zmiany w ustroju
miejskim, gospodarkê, rolnictwo, ¿ycie polityczne i spo³eczne Sztumu w latach
1806–1945. W drugiej czêœci, pióra Józefa Borzyszkowskiego, opisano dzia³al-
noœæ polityczn¹, gospodarcz¹ oraz kulturaln¹ Polaków Ziemi Sztumskiej. W for-
mie suplementu zamieszczono tak¿e dwa teksty wspomnieniowe: Otto Kammela,
nauczyciela i historyka, urodzonego w 1893 r. w Przedzamczu, który po I wojnie
œwiatowej wyjecha³ do Berlina oraz Karola Myszki, wiêŸnia Stutthofu, przymu-
sowego robotnika w maj¹tku ziemskim w okolicach Starego Targu, a po wojnie
jednego z pierwszych milicjantów w Sztumie.
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Sylwia Bykowska, Historia Rumi w latach 1945–1990, t. II, red. B³a¿ej Œli-
wiñski, [Gdynia 2014], wyd. Wydawnictwo „Region”, s. 197 + 1 nlb

Po dziele zbiorowym Historia Rumi do 1945 (red. B³a¿ej Œliwiñski), ukaza³ siê
tom drugi dotycz¹cy powojennej historii Rumi w monograficznym opracowaniu
Sylwii Bykowskiej. Sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów dotycz¹cych kolejno: roz-
woju przestrzennego i komunikacji, ¿ycia spo³eczno-politycznego, oœwiaty, kultu-
ry, sportu i Koœcio³a katolickiego. W formie aneksu zamieszczono w tomie arty-
ku³ Beaty Mo¿ejko Historia symboli samorz¹dowych: herbu i flagi.

Piotr Perkowski, Gdañsk – miasto od nowa. Kszta³towanie spo³eczeñstwa i wa-
runki bytowe w latach 1945–1970, Gdañsk 2013, wyd. wydawnictwo s³owo/
obraz terytoria sp. z o.o., Fundacja Terytoria Ksi¹¿ki, ss. 531 + 3 nlb

Obszerna monografia poœwiêcona odbudowie Gdañska po zniszczeniach wojen-
nych, ale przede wszystkim tworzeniu siê nowego spo³eczeñstwa w tym mieœcie.
Pracê poprzedza album zdjêæ powojennego Gdañska, Wstêp i prolog zatytu³owany
To¿samoœæ nowego Gdañska. Zasadnicz¹ czêœæ ksi¹¿ki tworz¹ dwie czêœci zaty-
tu³owane: Kszta³towanie spo³eczeñstwa oraz Warunki bytowe. Po Zakoñczeniu
zamieszczono przypisy, bibliografiê i podziêkowania. Do³¹czono równie¿ indeksy
pojêæ, osób i topografii Gdañska.

Bogdan Narloch, Organy i muzyka organowa na Pomorzu. Do problematyki,
Poznañ 2012, wyd. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, ss. 173 + 1 nlb

Tematem ksi¹¿ki jest budownictwo organowe oraz muzyka organowa Pomorza
Œrodkowego, dla którego Koszalin odgrywa³ dawniej i odgrywa wspó³czeœnie rolê
centrum kultury. Praca dotyczy obszaru ma³o poznanego, st¹d wiele miejsca po-
œwiêcono problematyce historycznej, zw³aszcza uwarunkowañ rozwoju i dzia³al-
noœci muzyków koœcielnych, zw³aszcza organistów. Autora szczególnie interesu-
je ukazanie Koszalina jako oœrodka kultury sakralnej, prezentacja zabytkowych
organów znajduj¹cych siê na terenie obecnego województwa zachodniopomor-
skiego oraz panorama twórczoœci na organy kompozytorów zwi¹zanych z Kosza-
linem i Rejencj¹ Koszaliñsk¹.

Teresa Astranowicz-Leyk, Od idei pracy organicznej do spo³eczeñstwa obywa-
telskiego. Przekaz miêdzypokoleniowy na przyk³adzie rodu Kulerskich, Olsztyn
2013, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w
Olsztynie, ss. 540 + 1 nlb

Autorka, kierowniczka Pracowni Systemów i Doktryn Politycznych UWM w Olsz-
tynie podjê³a siê ukazania ewolucji przekazu aksjologicznego rodu Kulerskich na
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tle myœli politycznej trzech generacji polityków, wywodz¹cych siê z jednego rodu:
Wiktora Kulerskiego, za³o¿yciela i wydawcê „Gazety Grudzi¹dzkiej”, przedsta-
wiciela polskiego w Reichstagu, jego syna Witolda, równie¿ wydawcy oraz m.in.
cz³onka Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego oraz Wiktora Kulerskiego juniora,
dzia³acza opozycji demokratycznej, zwi¹zanego z Komitetem Obrony Robotni-
ków, a póŸniej dzia³acza NSZZ „Solidarnoœci”.

Johannes E. Beutler, Johannes Aeltermann. Sein Leben für den katholischen
Glauben 1876–1939. Ein Glaubenszeuge, der zwei Völker verbindet, wyd. Der
Autor und Wienand Verlag, Köln [2014], ss. 173 + 1 nlb
Biografia urodzonego w Gdañsku ks. Johannesa Paula Aeltermanna (1876–1939),
niemieckiego duchownego katolickiego, od 1912 r. proboszcza w Mierzeszynie
(w granicach Wolnego Miasta Gdañska), który da³ siê poznaæ jako zdecydowany
przeciwnik hitleryzmu. Po wybuchu wojny zosta³ aresztowany i przewieziony do
Nowego Wieca, gdzie zgin¹³ w masowej egzekucji grupy Polaków. W Niemczech
uznaje siê go za jednego z mêczenników wiary XX wieku i prowadzone s¹ stara-
nia o jego beatyfikacjê.

Adam Marolewski, ¯ydzi w Toruniu w okresie miêdzywojennym, Toruñ 2013,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 108
Praca stanowi próbê przedstawienia dziejów spo³ecznoœci ¿ydowskiej miasta To-
runia w okresie miêdzywojennym. W owym okresie spo³ecznoœæ ¿ydowska sta-
nowi³a jedynie 1 procent ogó³u mieszkañców. Jednak¿e procesy o charakterze
spo³eczno-politycznym, zachodz¹ce w interesuj¹cej autora spo³ecznoœci mia³y
specyficzny charakter. Zasadnicz¹ czêœæ pracy stanowi¹ trzy rozdzia³y o tytu³ach:
Struktura spo³eczno-zawodowa mniejszoœci ¿ydowskiej w Toruniu w latach 1920–
–1939, ̄ ydowska Gmina Wyznaniowa w Toruniu oraz ̄ ycie spo³eczno-polityczne
toruñskich ¯ydów. Spo³eczeñstwo i w³adze miasta a mniejszoœæ ¿ydowska.

Maria Jentys-Borelowska, Ogrody zamyœleñ, marzeñ i symboli. Rzecz o Janie
Drze¿d¿onie, Gdañsk 2014, wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdañsku i Fundacja Œwiat³o Lite-
ratury w Gdañsku, ss. 217 + 2 nlb
Biografia pisarza-prozaika i poety – Jana Drze¿d¿ona, zmar³ego w 1992 roku.
Autorka nie tylko przedstawia jego ¿ycie i etapy kariery, ale równie¿ kreœli naj-
wa¿niejsze cechy i przekaz jego twórczoœci: dramatów, poezji polsko- i kaszub-
skojêzycznej, baœni oraz prac naukowo-badawczych i edytorskich. Monografia
jest obrazem dokonañ twórczych widzianych oczyma obserwatorki, która jest
swemu bohaterowi ¿yczliwa i z ca³¹ pewnoœci¹ zafascynowana jego twórczoœci¹.
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Anna Zakrzewska, Tadeusz Zakrzewski, Toruñ i jego nadgraniczne okolice
wobec powstania styczniowego 1863–1864 (w 150-t¹ rocznicê), Toruñ 2014, wyd.
Towarzystwo Mi³oœników Torunia, ss. 94

Ksi¹¿eczka poœwiêcona stosunkowi torunian do powstania styczniowego, której
wydanie ma upamiêtniaæ 150. rocznicê wybuchu zrywu narodowego. Praca sk³a-
da siê z oœmiu rozdzia³ów, w których omówiono sytuacjê przed powstaniem,
w trakcie jego trwania, a tak¿e sytuacjê powstañców po jego upadku. Tekst po-
przedzony jest s³owem wstêpnym pióra Krzysztofa Mikulskiego.

Liliana Lewandowska, Samuel Schelwig (1643–1715). (Nie)znanemu gdañsz-
czaninowi. W trzechsetn¹ rocznicê œmierci [Dem (un)bekannten Danziger. Zum-
dreihundersten Todestag], Toruñ 2015, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toru-
niu, ss. 138

Niewielkich rozmiarów, dwujêzyczna biografia Samuela Schelwiga, wybitnego
gdañskiego pedagoga, doktora i profesora filozofii i teologii luterañskiej, biblio-
tekarza i kaznodziei. Autorka przywraca tê postaæ polskiej i gdañskiej historio-
grafii, tym bardziej, ¿e mamy do czynienia z postaci¹ barwn¹ i kontrowersyjn¹
oraz bardziej znan¹ na zachodzie Europy ni¿ w miejscu swego urodzenia i pracy.

Cezary Kardasz, Rynek kredytu pieniê¿nego w miastach po³udniowego wybrze¿a
Ba³tyku w póŸnym œredniowieczu (Greifswald, Gdañsk, Elbl¹g, Toruñ, Rewel),
Toruñ 2013, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ss. 473

Pozycja jest owocem d³ugoletnich badañ autora nad funkcjonowaniem rynków
kredytowych w miastach po³udniowego Ba³tyku i udziela odpowiedzi na pytania
o przebieg i determinanty koniunktury gospodarczej w regionie. Trzeba wspo-
mnieæ, ¿e rynek kredytowy, tak jak dziœ by³ istotnym sektorem gospodarki miej-
skiej, miejscem lokowania i pozyskiwania kapita³ów. Autor zasiêg chronologicz-
ny badañ rozpocz¹³ od koñca XIII do po³owy XV wieku.

Aneta Niewêg³owska, Œrednie szkolnictwo ¿eñskie w Prusach Zachodnich
w latach 1815–1914, Toruñ 2014, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
ss. 306

Ksi¹¿ka przedstawia dzieje œredniego szkolnictwa ¿eñskiego w ci¹gu 100 lat, od
zakoñczenia wojen napoleoñskich do wybuchu I wojny œwiatowej. Autorce uda³o
siê po³¹czyæ badan¹ przez siebie problematykê z szerokim kontekstem historycz-
nym XIX i pocz¹tku XX wieku – elementy pedagogiki, socjologii, filozofii.
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Jan Ch³osta, Niezwyk³y proboszcz z Br¹swa³du. Nad biografi¹ ks. Walentego
Barczewskiego (1856–1928), Olsztyn 2015, Warmiñskie Wydawnictwo Diece-
zjalne, ss. 178 + 1 nlb
Biografia duszpasterza, o którym mówiono i pisano, ¿e „indywidualnoœci¹ nie-
zwyk³¹” , ale przede wszystkim by³ polskim dzia³aczem narodowym na Warmii.
Ksi¹dz Barczewski musia³ dzia³aæ w trudnych warunkach spo³eczno-politycznych
prze³omu XIX i XX wieku, zabiega³ m.in. o obronê jêzyka i kultury polskiej na
po³udniowych terenach Warmii i Mazur.

Kazimierz Ostrowski, Zbigniew Bu³awa, Tajemnice chojnickich ulic. Od My-
œliboja do Mi³osza, Chojnice 2014, wyd. Urz¹d Miejski w Chojnicach, ss. 192
Popularna publikacja o Chojnicach, a szczególnie jego ulicach. Sk³ada siê z trzech
czêœci opracowanych przez Kazimierza Ostrowskiego. W czêœci pierwszej omó-
wiono zarys dziejów Chojnic i nazewnictwo ulic od XIV do XIX wieku. W dru-
giej czêœci zaprezentowano rozwój przestrzeni miejskiej w XX i XXI wieku oraz
toponimiê miasta w tym okresie. Trzecia czêœæ to patroni ulic i ich alfabetyczny
spis. Pracê uzupe³niaj¹ wielobarwne fotografie Zbigniewa Bu³awy.

Patroni i nazwy tczewskich ulic, prac. zbior. pod red. Kazimierza Ickiewicza
i Krzysztofa Kordy, Tczew 2014, wyd. Wydawnictwo Region, ss. 191
Praca popularna, ciekawa i zarazem pionierska. Autorzy, tczewianie, opisuj¹ po-
chodzenie nazwy ka¿dej z ulic ich miasta, jak równie¿ historiê nadanie danej
ulicy takiego lub innego patrona, patronów lub/i nazw.

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Zwyczaje, obyczaje, tradycje Krajny w widowi-
skach folklorystycznych „Krajniaków”, Pi³a 2014, wyd. Studio Projektu Gra-
ficznego ART-WENA Alicja Noska-Figiel, ss. 53
Opracowanie, w której autorka stara siê przedstawiæ czêœæ pokazywanych przez
Krajniaków z Wielkiego Buczka widowisk. Powsta³y one zgodnie z ¿yciem kultu-
ralnym ca³ego regionu, w którym lokalna gwara jest wci¹¿ ¿ywa. Pielêgnowane
s¹ tu równie¿ tradycje patriotyczne okresu miêdzywojennego spod znaku Rod³a.

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Œpiewnik krajeñski, Pi³a 2014, wyd. Studio Pro-
jektu Graficznego ART.-WENA, ss. 101
 Jak sama napisa³a autorka, jest ksi¹¿ka „ca³a wielka historia niewielkiej miejsco-
woœci zamkniêta w œpiewniku”, a dok³adnie Wielkiego Buczka, wsi le¿¹cej na
Krajnie Z³otowskiej.
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Jan Walkusz, Piastun S³owa ks. Bernard Sychta 1907–1982, Gdañsk 2015,
wyd. [II] Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 255

Biografia ks. Bernarda Sychty – postaci dobrze znanej i cenionej na Pomorzu.
W wydanej blisko dwie dekady temu biografii (1997), ks. prof. Jan Walkusz przed-
stawia postaæ duchownego i badacza po raz pierwszy. Pracê podzieli³ na szeœæ
rozdzia³ów: dzieciñstwo i lata szkolne, studia i praca w diecezji, twórczoœæ lite-
racka i malarska, twórczoœæ naukowa, recepcja i obecnoœæ, i u kresu drogi. Poza
tym do ksi¹¿ki do³¹czono bibliografiê prac ks. Sychty oraz bibliografiê prac
o samym bohaterze biografii.

Jan Perszon, Kaszubi – to¿samoœæ – rodzina, Gdañsk 2015, wyd. Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie. Zarz¹d G³ówny, ss. 185 + 1 nlb

Ksi¹¿ka poœwiêcona wspó³czesnym Kaszubom w kontekœcie œwiata – „globalnej
wioski”. Jak stwierdza autor: „Kaszuby uchodz¹ za region o silnej, zdeklarowa-
nej to¿samoœci kulturowej. Jej elementem jest osobny jêzyk, strój ludowy, specy-
ficzne zwyczaje, silne przywi¹zanie do Koœcio³a katolickiego, zogniskowanie ¿ycia
na rodzinie, a tak¿e – w relacji do innych Polaków – œwiadomoœæ w³asnej odrêb-
noœci etnicznej”. Pierwsza czêœæ ksi¹¿ki traktuje o pobo¿noœci ludowej na Kaszu-
bach. W drugiej autor podejmuje pytanie, czy w warunkach postêpuj¹cej globali-
zacji da siê utrzymaæ i rozwijaæ istotne elementy kulturowej to¿samoœci Kaszubów.
Wiele miejsca autor poœwiêca kondycji duchowej rodzin kaszubskich oraz cmen-
tarzom jako jednym z istotnych kodów w kulturze kaszubskiej.

Zuzanna Topoliñska, Zmiana perspektywy. Gawêda nie tylko jêzykoznawcza,
Kraków 2015, wyd. Polska Akademia Umiejêtnoœci, ss. 132

Autorka, slawistka w bardzo przyjemny, przystêpny dla Czytelnika oraz ciekawy
sposób opisujê kulturê, po czêœci historiê, a przede wszystkim jêzyk macedoñski,
jego zagadki, niuanse i ciekawostki z nim zwi¹zane. Du¿o odwo³añ do historii
i kultury innych narodów s³owiañskich.

Mieczys³aw Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku. Synteza
dziejów, t. I, Malbork 2015, wyd. Muzeum Zamkowe w Malborku, ss. 320

Mieczys³aw Józefczyk. Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku. Źród³a
do dziejów XVIII-wiecznej Pomezanii, t. II, Malbork 2015, wyd. Muzeum Zam-
kowe w Malborku, ss. 633

W dwóch tomach, syntezie i wyborze materia³ów Ÿród³owych autor przybli¿a kom-
pleksowo dzieje religijne Pomezanii w XVIII stuleciu. W monografii przedstawia
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w dziewiêciu rozdzia³ach w kolejnoœci: kontekst historyczny, znaczenie Pomeza-
nii w ramach Prus Królewskich, spo³ecznoœci religijne w regionie, administracjê
koœcieln¹, a w kolejnych historie i dzia³alnoœæ poszczególnych parafii dekanatu
malborskiego, Nowy Staw, dzierzgoñskiego, sztumskiego i ¿u³awskiego. Źród³a
zosta³y opublikowane po ³acinie i w jêzyku polskim.

Krzysztof Halicki, Dzieje policji w Gniewie i regionie w latach 1920–2013, Byd-
goszcz 2014, Wydawnictwo Tekst, ss. 354

Autor, pracownik Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy, specjalista – jeden
z niewielu – od historii policji pañstwowej w II Rzeczypospolitej opisa³ dzieje
policji w Gniewie, niemal w ca³ym XX i na pocz¹tku XXI wieku. Ksi¹¿ka jest
monografi¹, czasem a¿ za szczegó³ow¹, policji w mieœcie Gniew i w jego okoli-
cach. W czterech, ró¿nej d³ugoœci rozdzia³ach zosta³y opisane dzieje, organizacja
oraz dzia³alnoœæ policjantów w latach 1920–1939, niemieckich policjantów
i zwi¹zanymi z nimi organizacji represji wobec Polaków w czasie wojny, mili-
cjantów w PRL oraz policjantów w III Rzeczypospolitej.

Wiktor J. Mikusiñski, Ruch zwi¹zkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. Zarys
historii, Warszawa 2015 r., wyd. nak³adem w³asnym, ss. 118 + 2 nlb

Pierwsza ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca ma³o znany epizod z najnowszej historii Polski,
okresy legalnej dzia³alnoœci „Solidarnoœci” (1980–1981), kiedy nawet – nieliczni
– funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zapragnêli mieæ swój zwi¹zek zawodowy
oraz w³¹czyæ siê w zmiany zachodz¹cych w tym okresie. Autor, by³y funkcjona-
riusz MO, za sw¹ dzia³alnoœæ internowany w stanie wojennym oraz represjono-
wany, szczegó³owo opisuje powody niezadowolenia milicjantów, jak i najwa¿-
niejsze etapy powstawania i formowania siê ruchu zwi¹zkowego w szeregach pra-
cowników MSW. Wa¿n¹ iskr¹, która zapocz¹tkowa³a te wydarzenia, by³a m.in.
rezolucja wystosowana przez funkcjonariuszy z II Komisariatu w Gdañsku.

Jerzy Samp, Gdañska kapsu³a czasu, Gdañsk 2014, wyd. Oficyna Gdañska,
ss. 292 + 4 nlb

Jerzy Samp, Gdañsk znany i nieznany, Gdañsk 2014, wyd. Oficyna Gdañska,
ss. 228 + 4 nlb

Wznowienie dwóch zbiorów tekstów niedawno zmar³ego profesora Jerzego
Sampa, literaturoznawcy i znawcy dziejów Gdañska.
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Andrzej Bogucki, Veteranus bydgoski 1939–1947. Losy Polaków przymusowo
wcielonych do Wehrmachtu i Armii Czerwonej, Bydgoszcz 2014, wyd. Instytut
Wydawniczy „Œwiadectwo”, ss. 280

Autor opisa³ w swej ksi¹¿ce znaczenie II wojny œwiatowej w historii Polski i regio-
nu, w tym wypadku Bydgoszczy, politykê okupacyjn¹ i narodowoœciow¹ dwóch
totalitarnych re¿imów – nazistowskiej III Rzeszy oraz komunistycznego ZSRR –
wobec Polaków. Opisuje przejawy kolaboracji Polaków z okupantem niemieckim
oraz historiê walki Polaków o wolnoœæ. Najcenniejsz¹, a zarazem niestety najmniej
wyeksponowan¹ czêœci¹ ksi¹¿ki s¹ wspomnienia mieszkañców miasta i okolic,
którzy walczyli w szeregach Wehrmachtu i Armii Czerwonej, jak równie¿ ich
powojennych losów.

W³adys³aw Szulist, Dziedzictwo przesz³oœci – Gostomko, ¯ó³no, Suminy,
nak³adem autora, Lipusz 2014, ss. 267 + 1 nlb

Opracowanie historyczne, a jednoczeœnie zbiór wspomnieñ i refleksji na temat
wsi Gostomko, ¯ó³no i Suminy oraz rodziny Szulistów. Ponadto autor umieœci³
recenzje trzech ksi¹¿ek: A. Harasimowicza, Bezpieczeñstwo Polski 1918–2004…,
ks. A. K³osa, K. Pondo, Koœció³ Królowej. Parafia Matki Boskiej Królowej Polski
w Chojnicach oraz T.M. Cisewskiego, Pomorskie korzenie. Rodowód Ossowskich.
Ponad po³owê objêtoœci ksi¹¿ki stanowi album wspó³czesnych i archiwalnych zdjêæ.

W³adys³aw Szulist, Z przesz³oœci Matarni w XIX i XX wieku, nak³adem autora,
Lipusz 2015, ss. 187 + 1 nlb

Ksi¹¿ka ks. W³adys³awa Szulista zawiera szkice dotycz¹ce dziejów Matarni i ro-
dzinnie zwi¹zanego z t¹ miejscowoœci¹ noblisty Güntera Grassa. Ponadto a¿ sie-
dem recenzji ksi¹¿ek, jakie ukaza³y siê w ostatnim czasie, a ¿ywo zainteresowa³y
autora. Tradycyjnie autor zamieœci³ bardzo wiele ilustracji.

W³adys³aw Szulist, Lipuska oœwiata od po³owy XVI wieku do 2015 roku i br¹-
zowi bohaterowie, nak³adem autora, Lipusz 2015, ss. 202

Kolejne opracowanie ks. Szulista dotyczy dziejów tytu³owej lipuskiej oœwiaty
oraz „br¹zowych bohaterów”, czyli biogramy Pomorzan maj¹cych swoje pomni-
ki: ksiêcia Œwiêtope³ka Wielkiego, Bogus³awa X, Jakuba Wejhera, Antoniego
Abrahama, Juliana Rydzkowskiego, ks. Józefa Wryczy, ks. Hilarego Jastaka oraz
ks. Henryka Jankowskiego. Ponadto kilka recenzji ksi¹¿ek, tradycyjne postscrip-
tum z refleksjami autora na temat najnowszej rzeczywistoœci oraz wk³adkê z ko-
lorowymi fotografiami (archiwalnymi i wspó³czesnymi).
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Kamila Churska-Wo³oszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Usta-
wodawczego w województwie pomorskim (1946 – 1947), Bydgoszcz–Gdañsk
2014, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 309 + 2 nlb

Ksi¹¿ka prezentuje ca³oœciowo przebieg referendum ludowego i wyborów do Sejmu
Ustawodawczego na terenie województwa pomorskiego. Oba wydarzenia stano-
wi³y moment formalnego przejêcia w³adzy przez w³adze komunistyczne w powo-
jennej Polsce. Autorka podzieli³a sw¹ pracê na trzy rozdzia³y: I – Województwo
pomorskie w okresie poprzedzaj¹cym referendum ludowe i wybory do Sejmu Usta-
wodawczego; II – Referendum ludowe; III – Wybory do Sejmu Ustawodawczego.

Lucyna ¯ukowska, Miêdzy œmierci¹ a diab³em. Koœció³ ewangelicki w Gdañ-
sku w okresie rz¹dów NSDAP (1933–1945), Bydgoszcz–Gdañsk 2014, wyd.
Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 209 + 9 nlb

Autorka ukazuje w swej ksi¹¿ce, wydanej w formie jej rozprawy doktorskiej,
warunki sprawowania misji przez Ewangelicki Koœció³ Unijny w Wolnym Mie-
œcie Gdañsku w okresie rz¹dów nazistów. Szczególn¹ uwagê zwraca ona na anali-
zê oddzia³ywania dyktatury NSDAP na wszystkie formy aktywnoœci Koœcio³a,
a tak¿e sposoby radzenia sobie z now¹ rzeczywistoœci¹ polityczn¹ przez ruchy
religijne. Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na szeœæ rozdzia³ów: I – Ewangelicki Koœ-
ció³ Unijny, II – Sytuacja wyznaniowa w Wolnym Mieœcie Gdañsku 1920– 1939,
III – Hitleryzacja ¿ycia spo³eczno-politycznego w Wolnym Mieœcie Gdañsku,
IV – Opozycja koœcielna w Wolnym Mieœcie Gdañsku, V – Dzia³alnoœæ duszpa-
sterska koœcio³a ewangelickiego, VI – Koœció³ Unijny po wcieleniu Wolnego Mia-
sta Gdañska do Rzeszy.

Leszek Biernacki, Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdañsk
1976–1980, Warszawa 2014, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 469 + 1 nlb

W tej ksi¹¿ce autor przedstawia znany mu i intersuj¹cy go okres poprzez wspo-
mnienia i wywiady m³odzie¿y studenckiej i szkolnej. Jak sam pisze we wprowadze-
niu: „niektórzy zostali zapomniani. Niektórzy czyni¹ to po raz pierwszy”. Ksi¹¿ka
opowiada o losach gdañskich opozycyjnych dzia³aczy studenckich w latach 1976–
–1980. Autor w sposób dog³êbny i merytoryczny przedstawi³ wydarzenia ze sto-
sunkowo krótkiego okresu czterech lat. Jednoczeœnie zachowa³ wartk¹ narracjê,
przedstawiaj¹c liczne anegdoty i wypadki z czasów studenckich, które przydarzy-
³y siê opisywanym postaciom w zwi¹zku z ich zaanga¿owaniem politycznym lub
naukowym. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana, podzielona na ponad 30 rozdzia³ów.
Kawa³ dobrze napisanej, ciekawej, wci¹gaj¹cej historii Polski i samego Gdañska
przed powstaniem „Solidarnoœci”.
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Katarzyna Minczykowska, Cichociemna. Genera³ El¿bieta Zawacka „Zo”
1909–2009, Toruñ-Warszawa 2014, wyd. Fundacja Genera³ El¿biety Zawac-
kiej i Oficyna Wydawnicza RYTM, ss. 360 + 6 nlb + 44 wk³. zdj.
Dobrze napisana biografia genera³ El¿biety Zawackiej, cichociemnej, twórczyni
„Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej”. Autorka opar³a sw¹ pracê na solid-
nym materiale Ÿród³owym, zarówno z archiwów zagranicznych, jak i krajowych
oraz na bogato dobranej literaturze przedmiotu. Ksi¹¿ka podzielona na cztery,
chronologicznie u³o¿one rozdzia³y: I – Dzieciñstwo i m³odoœæ 1909–1939, II – W la-
tach drugiej wojny œwiatowej, III – W „wolnej” Polsce, IV – Na emeryturze 1978–
–2009. Pozycja obowi¹zkowa zarówno dla historyków regionalnych, jak i II wojny
œwiatowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego.

Czes³aw Wolski, Progimnazjum, Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Józefa Wybickiego w Koœcierzynie – do 1939 roku, Koœcierzyna 2014,
wyd. Muzeum Ziemi Koœcierskiej im. dra Jerzego Knyby w Koœcierzynie, ss. 270
Pierwsza monografia zas³u¿onego dla samego miasta Koœcierzyny, jak i dla regionu
zak³adu edukacyjnego, z którym zwi¹zanych by³o wiele wybitnych postaci znanych
z historii i dziejów Pomorza. Autor, wieloletni nauczyciel i wychowawca koœcier-
skiego I LO oraz wielu innych szkó³ œrednich, podzieli³ sw¹ ksi¹¿kê na szeœæ
rozdzia³ów: I – Koœcierzyna i ziemia koœcierska na przestrzeni wieków, II – Pow-
stanie i dzia³alnoœæ Progimnazjum w Koœcierzynie w latach 1875–1920, III – Reor-
ganizacja Progimnazjum po I wojnie œwiatowej, IV – Wybrane problemy dydak-
tyczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Józefa Wybickiego w Koœ-
cierzynie, V – Idea³y wychowawcze systemu oœwiatowego II Rzeczypospolitej
a dzia³alnoœæ organizacji uczniowskich w gimnazjum i liceum, VI – Sylwetki wyró¿-
niaj¹cych siê nauczycieli i uczniów Gimnazjum i Liceum oraz plon ich dzia³alnoœci.

Magdalena Izabella Sacha, „Gdyœcie w obóz przybyæ ju¿ raczyli…”. Obraz kul-
tury lagrowej w œwiadectwach wiêŸniów Buchenwaldu 1937–1945, Bydgoszcz–
–Gdañsk 2014, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 508 + 8 s. wk³. zdj.
Praca powsta³a na podstawie relacji oraz tekstów literackich stworzonych przez
wiêŸniów. Celem ksi¹¿ki jest zbadanie obrazu kultury lagrowej w œwiadectwach
wiêŸniów obozu koncentracyjnego Buchenwald w latach 1937–1945.

Konrad Knoch, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990,
Warszawa 2015, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 437
Pomimo ¿e wydana w tym roku ksi¹¿ka, a zarazem rozprawa doktorska autora
skupia siê na historii, dzia³alnoœci i ewolucji pism liberalnych lat osiemdziesi¹tych
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XX wieku w Polsce, to du¿a czêœæ ksi¹¿ki dotyczy gdañskiego œrodowiska libe-
ra³ów. Wokó³ redakcji „Przegl¹du Politycznego”, „CDN. Niezale¿ne Pismo Wy-
brze¿a” oraz ze œrodowiskom gdañskich zwi¹zane by³y tak znane postacie, jak:
Donald Tusk, Bogdan Borusewicz, Ryszard Grabowski, Pawe³ Huelle, Jan Krzysz-
tof Bielecki, Wojciech Fu³ek, Jacek Koz³owski, Marek Kotlarz, Janusz Lewan-
dowski i wielu innych.

Daniel Gucewicz, Próba si³? Rok 1966 w Gdañsku. Milenium kontra Tysi¹cle-
cie, Gdañsk 2014, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 435 + 24 s. wk³. zdj.

Autor w sposób kompleksowy i wielowymiarowy, analizuj¹c sytuacjê na terenie
ca³ego kraju, przedstawia wydarzenia roku 1966 w Gdañsku, roku, który prze-
szed³ do historii pod znakiem rywalizacji w³adz PRL z Koœcio³em w zwi¹zku
z obchodami milenijnej rocznicy roku 966. Pracê sw¹ podzieli³ na cztery, chronolo-
gicznie u³o¿one rozdzia³y: I – W³adze PRL wobec koœcio³a gdañskiego, II – Mile-
nium kontra tysi¹clecie, III – Przebieg obchodów milenijnych i IV – Po obcho-
dach Milenium w Gdañsku.

Krzysztof  Zaj¹czkowski, Westerplatte jako miejsce pamiêci 1945–1989, War-
szawa 2015, seria: Monografie, t. 105, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej,
ss. 415

Co spowodowa³o, ¿e Westerplatte uros³o do rangi wrzeœniowego symbolu i sta³o
siê sk³adnikiem kanonu historycznego Polaków? Kto i w jakim celu wywiera³
wp³yw na kszta³towanie i rozpowszechnianie wiedzy o obronie Sk³adnicy? Czym
sta³a siê pamiêæ o Westerplatte w kolejnych latach jej funkcjonowania? Autor,
poszukuj¹c odpowiedzi na tak postawione pytania, siêga do problematyki pamiê-
ci spo³ecznej oraz podejmuje badania w ramach tzw. historii drugiego stopnia.
Zaprezentowana analiza przes³anek, które pochodz¹ z badañ nie tylko klasycz-
nych Ÿróde³ pisanych, ale tak¿e ze starannie zgromadzonej dokumentacji spuœci-
zny literackiej i filmowej, sprawia, ¿e otrzymujemy wielowymiarowy obraz spe-
cyficznego miejsca pamiêci.

Przemys³aw Olszowski, Procesy „staroœciñskie” w województwie pomorskim
w latach 1936–1937, Warszawa 2014, wyd. Wydawnictwo DiG, ss. 204

Autor ksi¹¿ki, profesor Instytutu Historii PAN w Toruniu, przedstawia trzy spo-
œród siedmiu w skali ca³ego kraju procesy karne by³ych starostów powiatowych,
w których oskar¿ono przed s¹dami w Gdyni i Grudzi¹dzu za nadu¿ycia w³adzy
i defraudacjê pieniêdzy publicznych: dr. Adama Twardowskiego, Stanis³awa Kraw-
czyka i Jerzego Czarnockiego. Ksi¹¿ka jest niezmiernie ciekawym przedstawie-
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niem polityki obozu sanacji oraz tych niejawnych mechanizmów w³adz na szcze-
blu powiatu.

Antoni Wencki, Orkiestra BE GA MA i moje ¿ycie, seria: Koœcierska Biblioteka
Historyczna nr 1, Koœcierzyna 2014, wyd. Muzeum Ziemi Koœcierskiej im.
dra Jerzego Knyby w Koœcierzynie, ss. 366

Historia ¯eñskiej (póŸniej: M³odzie¿owej) Orkiestry Dêtej „Begama”, dzia³aj¹-
cej przy Powiatowym Zespole Szkó³ nr 1 w Koœcierzynie. Autor ksi¹¿ki zreszt¹
jest jej za³o¿ycielem i wieloletnim dyrygentem. Pozycja bogato ilustrowana, z bo-
gatym materia³em fotograficznym, starannie i ³adnie wydana.

W³odzimierz Stêpiñski, W krêgu niemieckiej historii. Wybór prac, red.: P. Gut,
M. Szuka³a, T. Œlepowroñski, W. Wicher, Szczecin 2014, wyd. Uniwersytet
Szczeciñski i Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, ss. 427

Ksi¹¿ka zawiera wybór 14 artyku³ów, którego dokonali redaktorzy tomu. Ukazuj¹
one g³ówne kierunki badawcze prof. W³odzimierza Stêpiñskiego. Ksi¹¿ka podzie-
lona na piêæ czêœci: sprawy gospodarczo-spo³eczne, partie polityczne, jednostki
w historii, historia histografii. W czêœci pierwszej umieszczono wyj¹tkowo tekst
autora z 1971 r. Praca dla badacza Pomorza Zachodniego i samego Szczecina.

Wiktor Schroeder, Najpiêkniejszy Dywan na œwiecie, Kartuzy 2014, wyd. NO-
WATOR Papier i Poligrafia Sp. z.o.o., ss. 362

Monografia poœwiêcona osadzie kaszubskiej Dywan, szczegó³owa, kompleksowa,
ale co ciekawe, napisana z pasj¹ praca historyczna. Jak wspomina³ autor: „dane
by³o mi prze¿yæ najbardziej niezapomniany i twórczy […] czas mego ¿ywota”.
Praca zosta³a podzielona na dziewiêæ chronologicznie u³o¿onych rozdzia³ów,
od czasów najdawniejszych po dzieñ dzisiejszy okreœlany przez autora „Mój
Dywan”.

Piotr Brzeziñski, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Woje-
wódzkiego PPR/PZPR w Gdañsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne.
Gdañsk 2013, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 467 + 48 s. wk³. zdj.

Pierwsza tego typu ksi¹¿ka na polskim rynku wydawniczym. Zbiór esejów bio-
graficznych przedstawiaj¹cych sylwetki wszystkich szefów Komitetu Wojewódz-
kiego PPR i PZPR w Gdañsku z lat 1945–1990. Znajdziemy tu zarówno biogra-
my znanych i wci¹¿ budz¹cych kontrowersje Stanis³awa Kocio³ka i Tadeusza
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Fiszbacha, jak te¿ zupe³nie zapomnianych Janiny Kowalskiej i W³odzimierza Mel-
zackiego. Autor odtwarza ich zawi³e losy na tle prze³omowych wydarzeñ rozgry-
waj¹cych siê na Wybrze¿u w okresie PRL, nie pomijaj¹c przy tym w¹tków dra¿-
liwych i zakulisowych partyjnych rozgrywek, przez lata pomijanych w ich ofi-
cjalnych ¿yciorysach.

Karol Nawrocki, Studium przypadku. Opór spo³eczny wobec w³adzy komuni-
stycznej w województwie elbl¹skim (1976–1989), Elbl¹g–Gdañsk 2014, wyd.
Instytutu Pamiêci Narodowej, ss. 474 + 14 nlb

Autor w 2010 r. opublikowa³ pierwsz¹, naukow¹ monografiê dotycz¹c¹ historii
NSZZ „Solidarnoœæ” regionu elbl¹skiego w latach osiemdziesi¹tych. Tym razem
prezentuje on wyniki swych d³ugoletnich badañ w wydanej wersji swej pracy
doktorskiej. Rekonstruuje on czêœci sk³adowe zjawiska spo³ecznego, które zdo-
minowa³o nie tylko interesuj¹cy go region, ale równie¿ historiê PRL w latach
1976–1990 – historia oporu spo³ecznego wobec dyktatury. Ksi¹¿ka podzielona
na siedem chronologicznie u³o¿onych rozdzia³ów: I – Województwo elbl¹skie,
II – „Kryzys niedokoñczony”, III – Przejawy dzia³añ opozycyjnych przed rokiem
1980, IV – Sierpieñ’80 w województwie elbl¹skim, V – NSZZ „Solidarnoœæ”
w województwie elbl¹skim (1980–1981), VI – Czas represji (13 grudnia 1981 –
paŸdziernik 1986), VII – Odbudowa (paŸdziernik 1986 – kwiecieñ 1990).

Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i wspó³czesnoœci gminy G³ówczyce oraz
to¿samoœci jej mieszkañców, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2014, wyd.
Instytut Kaszubski, ss. 336

Monografia zbiorowa, której celem jest bli¿sze rozpoznanie i przypomnienie prze-
sz³oœci, jak i zasygnalizowanie wspó³czesnoœci oraz to¿samoœci dawnych i obec-
nych mieszkañców wsi i gminy G³ówczyce, które niemieccy Pomorzanie nazy-
wali „Kaszubskim Jeruzalem”. Wœród badaczy, którzy podjêli siê tego zadania
znaleŸli naukowcy z ró¿nych dziedzin. Dla przyk³adu pradziejami zajêli siê ar-
cheolodzy Kamil Kajkowski i Andrzej Kuczkowski. Okres nowo¿ytny opracowa³
historyk Zygmunt Szultka; historyk Józef Borzyszkowski podj¹³ siê przedstawie-
nia twórczoœci i badañ Floriana Ceynowy i Aleksandra Hilferdinga; germanistka
Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk przybli¿y³a postaæ piewcy Pomorza Chri-
stiana Grafa von Krockow z Rumska, zaœ jêzykoznawca Andrzej Chludziñski opra-
cowa³ nazwy miejscowe gminy G³ówczyce. Tomasz Niklas zaj¹³ siê twórczoœci¹
Kurta Schönfelda, natomiast Eugeniusz Wi¹zowski przedstawi³ G³ówczyce
w powojennej rzeczywistoœci. Znakomitym dope³nieniem pracy s¹ aneksy Ÿró-
d³owe dotycz¹ce G³ówczyc.
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Prezydenci polskiego Szczecina. Suplement do „Kroniki Szczecina”, pod red.
K. Koz³owskiego, Z. Paca³y i P. Chrobaka, Szczecin 2014, wyd. Szczeciñskie
Towarzystwa „Pogranicze”, Oficyna Wydawnicza Archiwum Pañstwowego
w Szczecinie „Dokument”, Wydawnictwo i Drukarnia „Kadruk”, ss. 265 + 7
nlb

Publikacja poœwiêcona ca³kowicie biografiom polskich burmistrzów Szczecina:
Piotra Zaremby, Jana Stopyry, Ryszarda Rotkiewicza, Jana Czes³awa Bieleckiego
W³adys³awa Lisewskiego, Bart³omieja Sochañskiego, Marka Koæmiela, Edmunda
Runowicza, Mariana Jurczyka oraz Piotra Krzystka.

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako wa¿ne Ÿród³o odrodzenia na-
rodu i pañstwa. X Kongres Stowarzyszeñ Regionalnych w Bydgoszczy. Referaty
i prezentacje, oprac. i red. J. Derenda, Bydgoszcz 2014, wyd. Towarzystwo
Mi³oœników Miasta Bydgoszczy, ss. 288

Tom pokonferencyjny, na ³amach którego kilkudziesiêciu dzia³aczy i naukowców
z ca³ej Polski prezentuje dokonania, cele, osi¹gniêcia, wyzwania, politykê i edu-
kacjê regionaln¹, o regionach i dla regionów.

Wêdrówki po dziejach Gdyni, cz. III, pod red. Dagmary P³aza-Opackiej i Ta-
deusza Stegnera, Studia i Materia³y Muzeum Miasta Gdyni, seria II: Studia
i Monografie nr 5, Gdynia 2015, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 240

Trzeci ju¿ tom Wêdrówek po dziejach Gdyni, na ³amach którego ukaza³y siê arty-
ku³y autorstwa magistrantów i doktorantów – stypendystów Prezydenta Miasta
Gdyni dotycz¹cych Gdyni. Tom zawiera trzynaœcie tekstów o bardzo zró¿nicowa-
nej tematyce, które skupiaj¹ siê na architekturze, kulturze, historii, ekonomii, socjo-
logii i fotografii: Mateusz Wrona Zaproszenie do miasta – studium zabudowy
u zbiegu ulic 10 Lutego i Œwiêtojañskiej, Aleksandra Gromnicka Dzielnica repre-
zentacyjna Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej, Jolanta Musia³ Gdyñska Polska
Partia Socjalistyczna w dokumencie archiwalnym, Tomasz Górski Marynarka
Wojenna w powieœci oraz pieœniach marynistycznych okresu miêdzywojennego,
Micha³ Miotke Samochody w przedwojennej Gdyni, Marcin Szerle Cienie i blaski
„s³u¿by bociana” – opieka akuszeryjna w Gdyni w latach 1920–1939, Grzegorz
Labuda Gdyñska infrastruktura kolejowa w latach piêædziesi¹tych XX wieku na
³amach prasy kolejowej, Monika Gawêda Gdynia – klika kadrów z historii foto-
grafii. Od Henryka Poddêbskiego po czasy wspó³czesne, Krzysztof Jurczyk Kina
sieci pañstwowej w Gdyni w latach 1945–1989, Oskar Myszor Gdynia na ³amach
miesiêcznika „Morze” w latach siedemdziesi¹tych XX wieku. Wybrane aspekty,
Leszek Molendowski Zakony i zgromadzenia mêskie w Gdyni w latach 1945–
–1989, Izabela Chludziñska To¿samoœæ i historia Gdyni w œwiadomoœci jej
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m³odych mieszkañców, Karolina ¯yliñska Warunki funkcjonowania mikroprzed-
siêbiorstw na podstawie opinii finalistów Konkursu „Gdyñski biznesplan” w la-
tach 2003–2011.

Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeñ dzia³añ niezale¿nych w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku, red. Konrad Bia³ecki, (seria: Monografie, t. 98),
Warszawa–Poznañ 2014, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 616 

W tomie zaprezentowano dzieje piêtnastu spoœród kilkudziesiêciu funkcjonu-
j¹cych w latach osiemdziesi¹tych XX wieku Klubów Inteligencji Katolickiej.
W grupie tej znaleŸli siê reprezentanci wielu regionów Polski, zarówno KIK-i
wielkomiejskie, jak i te z mniejszych oœrodków. Wœród piêtnastu obszernych
artyku³ów z perspektywy kaszubsko-pomorskiej na uwagê zas³uguj¹ teksty Mi-
cha³a Bia³kowskiego Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku oraz Daniela Gucewicza „Przestrzeñ wolnoœci”
w Trójmieœcie. Dzieje gdañskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (do 1990 r.).

Historia – Archiwa – Gdañsk. Studia dedykowane profesorowi Czes³awowi Bier-
natowi w 90. rocznicê urodzin, red. Rafa³ Kubicki i Aniela Przywuska, Gdañsk
2014, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, ss. 444

Zbiór studiów poœwiêcony uczonemu, historykowi, zas³u¿onemu archiwiœcie pol-
skiemu, profesorowi Czes³awowi Biernatowi. S³owa wstêpne napisali dyrektor
Archiwów Pañstwowych Stanis³aw Stêpniak, dyrektor APG Piotr Wierzbicki oraz
dziekan wydzia³u historycznego prof. Wies³aw D³ugokêcki. W tomie zamieszczono
kalendarium ¿ycia jubilata oraz bibliografiê jego prac. Dalej znajduj¹ siê artyku³y
z dziedzin: dzia³alnoœci naukowej i zawodowej prof. Biernata, samej historii,
archiwoznawstwa i Ÿród³oznawstwa oraz prac samego archiwum w Gdañsku.

Konfrontacje i negocjacje. Wokó³ konfliktów spo³eczno-politycznych w PRL
z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w., pod red. M. Golona i K. Osiñskiego,
Bydgoszcz–Gdañsk 2015, wyd. Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 445 + 1 nlb

W sk³ad tomu wchodzi siedemnaœcie artyku³ów podzielnych na trzy kategorie:
Wokó³ rolniczej „Solidarnoœci”, wokó³ kryzysu bydgoskiego oraz wokó³ resor-
tów si³owych. Wœród nich nale¿y wyró¿niæ nastêpuj¹ce teksty: Strajk rolników
w Bydgoszczy w relacjach „S³owa Powszechnego” (Andrzej W. Kaczorowski),
Reakcja MKZ w Gdañsku na wydarzenia bydgoskiego marca 1981 roku (Arka-
diusz Kazañski), Wydarzenia marca 1981 roku na Uniwersytecie Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu (Wojciech Polak), Bydgoscy funkcjonariusze MO jako grupa
dyspozycyjna wobec kryzysu PRL w latach 1980–1981 (Piotr Rybarczyk).
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Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993. Studia i szkice, pod
red. K. Filipa i M. Golona, Borne Sulinowo–Bydgoszcz–Gdañsk 2015, wyd.
Instytut Pamiêci Narodowej, ss. 320 + 16 wk³. zdj.
Przedmiotem badañ autorów temu jest historia kilkudziesiêciu lat obecnoœci Armii
Czerwonej/ Radzieckiej na ziemiach powojennej Polski, a¿ do momentu jej opusz-
czenia w 1993 r. Wœród trzynastu artyku³ów na uwagê zas³uguj¹ szczególnie:
Armia Czerwona w Elbl¹gu w 1945 roku. Kilka uwag o „pierwszych gospoda-
rzach” ziem nowych powojennej Polski (Miros³aw Golon), Wojska sowieckie
w Sopocie w 1945 roku (Krzysztof Filip), Wojska sowieckie w powiecie gdañskim
w latach 1945–1947 (Daniel Czerwiñski).

Ekonomia i historia. Zarys wybranych problemów gospodarczych-spo³ecznych,
red. nauk. Iwona Janicka i Tomasz Gutowski, Gdañsk 2015, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 411
Tom dzieli siê na dwie czêœci. W pierwszej, ekonomicznej czêœci znajduje siê
14 artyku³ów i 7 recenzji publikacji innych autorów. Poruszaj¹ one tematykê zwi¹-
zan¹ z ekonomi¹ i miêdzynarodowymi stosunkami gospodarczym. W sk³ad czêœci
historycznej wesz³o 15 artyku³ów, które obejmuj¹ wszystkie epoki, od staro¿yt-
noœci po wspó³czesnoœæ. Wiêkszoœæ z artyku³ów dotyczy historii Pomorza i Prus,
a wœród nich m.in.: Ksi¹dz dr W³adys³aw £êga – etnograf Pomorza Nadwiœlañ-
skiego Krystiana Zdziennickiego, Obraz Kaszub i Kaszubów w XIX-wiecznych
opiniach Roberta Grotha, Historia Bia³ogardy od X w. do ok. 1233 r. Mateusza
Szuby, Pijañstwo i alkoholizm w Gdañsku w latach 1945–1956 Krzysztofa Graua.

Poczet so³tysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodnicz¹cych Miejskiej Rady
Narodowej i prezydentów Gdañska od XIII do XXI wieku, pod red. Beaty Mo-
¿ejko, Gdañsk 2015, wyd. Oficyna Gdañska, ss. 443 + 5 nlb
Obszerna, zbiorowa praca prezentuje pierwsze ca³oœciowe ujêcie biogramów elit
sprawuj¹cych w³adzê w Gdañsku od œredniowiecznych so³tysów, przez burmi-
strzów, nadburmistrzów, przewodnicz¹cych Miejskiej Rady Narodowej po wspó³-
czesnych prezydentów. Poczet sk³ada siê z 14 rozdzia³ów, u³o¿onych w porz¹dku
chronologicznym i wyodrêbnionych poprzez zmiany polityczno-ustrojowe, do
jakich dochodzi³o w Gdañsku na przestrzeni dziejów. Praca ukaza³a siê w ramach
obchodów 25. rocznicy odrodzenia samorz¹dów w Polsce.

Doktor Danuta Galewska (1935–2012). ̄ ycie z pasj¹ i w trosce o bliŸnich, prac.
pod red. A. Galewskiego i J. Kulasa, Pelplin 2014, wyd. Bernardinum, ss. 419
Zbiór studiów, ponad szeœædziesiêciu tekstów ró¿nej objêtoœci o lekarce, zwi¹zanej
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z Gdyni¹, a najbardziej z Tczewem. Autorami tekstów, s¹ przyjaciele, wspó³pra-
cownicy, pacjenci.

Elity polskie, praca zbior. pod red. J. ̄ arnowskiego i St. Zagórskiego, £om¿a
2014, wyd. Oficyna Wydawnicza „Stopka”, ss. 347 + 1 nlb
Zbiór studiów nad elitami politycznymi, spo³ecznymi i religijnymi w historii Pol-
ski. Wœród artyku³ów tak ciekawe i zarazem cenne, jak: Polskie elity polityczna –
ongiœ i dzisiaj Janusza Tazbira, Od Narutowicza do Kaczorowskiego, czyli garœæ
refleksji o prezydentach RP Adama Czes³awa Dobroñskiego, Elity spo³eczne
w Polsce od II wojny œwiatowej do czasów wspó³czesnych Janusza ̄ arnowskiego,
Elity ch³opskie – Ÿród³a, w³aœciwoœci i spo³eczne funkcje Tadeusza Aleksandra,
Pochwa³a indywidualizmu Stanis³awa Obirka, O ks. Franciszku Podlaszewskim
(1888–1940) – niezwyk³y proboszcz z Kaszub Józefa Borzyszkowskiego oraz Pol-
skie stygmatyczki i wizjonerki jako przyk³ad ludowych elit religijnych w czasach
PRL Macieja Krzywosza.

Panorama harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921–2011, pod
red. J. Kulasa, Tczew 2014, wyd. Kociewski Kantor Edytorski i Wydawnic-
two „Bernardinum”, ss. 288
 Praca przedstawia w bardzo szczegó³owym kalendarium najwa¿niejsze wyda-
rzenia w historii harcerstwa w regionie, jak równie¿ biogramy najbardziej zas³u-
¿onych dla harcerstwa postaci – jest ich kilkadziesi¹t. Publikacja zawiera bardzo
du¿y materia³ fotograficzny, archiwalny oraz wspó³czesny.

W stulecie urodzin Janiny Jarzynówny-Sobczak, Gdañsk 2015, wyd. Opera
Ba³tycka, ss. 65 + 3 nlb
Wydawnictwo poœwiêcone rocznicy z okazji 100. urodzin tancerki, choreografki,
pedago¿ki zas³u¿onej dla historii polskiego tañca, szczególnie dla tañca trójmiej-
skiego, dla Opery Ba³tyckiej i dla Szko³y Baletowej w Gdañsku, której powstania
by³a inicjatork¹.

Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, pod red. D. Kalinowskiego, Gdañsk–
–S³upsk 2015, Akademia Pomorska w S³upsku i Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku, ss. 383 + 1 nlb
Kolejny tom pokonferencyjny „Wielkie Pomorze”, który tym razem skupia siê na
problematyce wierzeñ i religii. Autorzy w dwudziestu tekstach ukazuj¹ przed-
chrzeœcijañskie tradycje duchowe, dziedzictwo chrzeœcijañskie oraz religijnoœæ
i odpowiedzialnoœæ.
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Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów.
Przewodnik, red. M.F. WoŸniak, Bydgoszcz 2014, wyd. Muzeum Okrêgowe
im. Leona Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy, ss. 145 + 2 nlb

Przewodnik po wa¿nej czêœci zbiorów muzeum w Bydgoszczy, czyli zabytkach
archeologicznych, które by³y zbierane od samego pocz¹tku powstania Bydgoskiego
Towarzystwa Historycznego. Publikacja bogato ilustrowana zdjêciami obiektów
muzealnych oraz stanowisk odkrywczych w regionie.

Urban Transformations. Towarrds wiser cities and better living, red. S³awomir
Ledwoñ i Hanna Obracht-Prondzyñska, Gdañsk 2015, wyd. ISOCARP Know-
ledge for better Citis, Instytut Kaszubski w Gdañsku, ss. 245 + 2 nlb

Ksi¹¿ka przedstawia rozwój przestrzeni publicznej w miastach europejskich, pol-
skich, w tym równie¿ w Gdañsku. Ukazuje planowanie przestrzeni publicznej tak,
by by³a przyjazna i funkcjonalna. Autorzy poruszaj¹ powi¹zania prawa rozwoju
miast z finansami, mobilnoœci i bezpieczeñstwa, atrakcyjnoœci i estetyki prze-
strzeni publicznej.

Bazylika Mniejsza w Chojnicach (1993–2013), seria: Biblioteka Filomaty,
t. 30, red. Bogdan Kuffel, Chojnice 2015, wyd. Certus s.c. Janusz Szczepañ-
ski, ss. 148

Zbiór studiów na temat Bazyliki Mniejszej w Chojnicach oraz Koœcio³a katolic-
kiego w mieœcie. W sk³ad tomu wchodzi siedem artyku³ów, w tym: bpa Wies³awa
Œmigiela Bazylika Mniejsza w Chojnicach – dar i zadanie, Bogdana Kuffla
Proboszczowie i administratorzy parafii pw. Œciêcia Œwiêtego Jana Chrzciciela
w Chojnicach po II wojnie œwiatowej, Stefana Œcis³owicza Tradycje budownictwa
organowego w Chojnicach, Marka Biernackiego Mukawit – wzgórze œciêcia,
ks. Zdzis³awa Ossowskiego Uczta u Heroda i œciêcie œw. Jana Chrzciciela. Problem
autorstwa i atrybucji madryckiego obrazu Bart³omieja Strabla z Prado, Henryka
Panera Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych œredniowiecznej Europy w wyko-
paliskach gdañskich oraz ks. Krzysztofa Pi¹tkiewicza Pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej
jako pi¹ta ewangelia.

Dzieje miasta i gminy Debrzno, pod red. Mariana Frydy, Pruszcz Gdañski
2014, wyd. Wydawnictwo Jasne, ss. 559

Praca zbiorowa, o uk³adzie chronologicznym, w której autorzy kompleksowo
opisuj¹ dzieje tytu³owego miasta i gminy. Praca sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów:
I – Œrodowisko geograficzne i przyrodnicze. Ludnoœæ (Barbara Adler), II – Rejon
Debrzna w czasach prehistorycznych (Ignacy W. Skrzypek), III – Debrzno i oko-
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lice w dobie pañstwa krzy¿ackiego na ziemi cz³uchowskiej (1312–1454) (Marian
Fryda), IV – W Prusach Królewskich (1454–1772) (Marian Fryda), V – Debrzno
i okolice w pañstwie prusko-niemieckim (Jerzy Szwankowski), VI – W Polsce
Ludowej i III Rzeczpospolitej (1945–2014) (Barbara Adler, Jan Adam Beme, Ma-
rian Fryda, Sebastian Michno, Jaros³aw Samborski). Publikacja bardzo ³adnie
i starannie wydana oraz bogato ilustrowana.

Dzieje Raci¹¿a i miejscowoœci so³eckich: Mrowiniec, Nadolna Karczma, Na-
dolnik, Raci¹ski M³yn, Wysocki M³yn i Wysoka, pod red. W. Jastrzêbskiego,
J. Sikory, £. Trzciñskiego i J. Szwankowskiego, Raci¹¿ 2014, wyd. Stowarzy-
szenie Rozwoju So³ectwa (SRS) Raci¹¿, ss. 287 + 1 nlb

Monografia Raci¹¿a i okolicznych wsi, w której zespó³ autorski w dziewiêciu
rozdzia³ach przedstawia ca³oœciowo, na podstawie najnowszego stanu wiedzy
i szerokich badañ archiwalnych dzieje miasta i regionu. Praca sk³ada siê z nastê-
puj¹cych rozdzia³ów: I – Po³o¿enie i warunki naturalne (Jerzy Szwankowski),
II – Nazwy miejscowe (Jerzy Szwankowski), III – Od pradziejów po oœrodek kasz-
telañski (Jerzy Sikora, £ukasz Trzciñski), IV – Za panowania krzy¿ackiego (Jerzy
Szwankowski), V – Pod królewskim ber³em w dobie staropolskim (Jerzy Szwan-
kowski), VI – W granicach Królestwa Prus (Jerzy Szwankowski), VII – Miêdzy
wojnami œwiatowymi (1920–1939) (W³odzimierz Jastrzêbski), VIII – W mrocz-
nym okresie okupacji niemieckiej (W³odzimierz Jastrzêbski), IX – ¯ycie w PRL-u
i w III Rzeczypospolitej (W³odzimierz Jastrzêbski). Pozycja bogato ilustrowana
fotografiami i materia³ami archiwalnymi.

Sto lat parafii œw. Miko³aja w Gdyni-Chyloni, pod red. Adama Bastiana i ks.
Jacka Sochy, [Pelplin] 2015, wyd. „Bernardinum”, ss. 340

Jubileuszowa monografia jednej z najstarszych parafii na terenie dzisiejszej Gdyni,
której dzieje siêgaj¹ XIV wieku, kiedy Chylonia by³a fili¹ Oksywia. Ksi¹¿ka wy-
dana z okazji stulecia usamodzielnienia siê parafii. Praca sk³ada siê z trzech roz-
dzia³ów. W pierwszym omówiono dzieje wsi Chylonia od pradziejów do w³¹cze-
nia w granice miasta Gdyni. W drugim przedstawiono dzieje gdyñskiej dzielnicy
Chylonia. Trzeci natomiast w ca³oœci dotyczy dziejów parafii œw. Miko³aja.

Dzieje Tuchomia i miejscowoœci gminy Tuchomie do 1989 roku, pod red. Jaro-
s³awa Ellwarta i Dariusz Piaska, Gdynia 2015, wyd. Wydawnictwo „Region”,
ss. 295 + 1 nlb

Pierwsza monografia gminy Tuchomie ko³o Bytowa; wynik wspó³pracy badaczy
profesjonalnych oraz publicystów-popularyzatorów historii. Obejmuje nastêpuj¹ce
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zagadnienia: Opis geograficzno-przyrodniczy (Tomasz Duda), Nazwy miejscowe
(Anna Duczak, Jaros³aw Ellwart), Etnografia (Maciej Kwaœkiewicz), Najdaw-
niejsze dzieje gminy Tuchomie (Piotr Kalka), Ziemia tuchomska w œredniowieczu
i wczesnym okresie nowo¿ytnym (do 1658 r.) Dariusza Piaska, Ziemia tuchomska
pod niemieckimi rz¹dami (1658–1945) Jacka Borkowicza oraz Gmina Tuchomie
w latach 1945–1989 Bogus³awa Brezy. Mimo swego popularnego w za³o¿eniu
charakteru, artyku³y P. Kalki, D. Piaska i B. Brezy znajd¹ trwa³e miejsce w lokal-
nej historiografii.

S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2015, praca zbiorowa, wyd.
II poprawione i uzupe³nione, Gdañsk 2015, wyd. Stowarzyszenie Dziennika-
rzy RP. Oddzia³ Morski w Gdañsku, Oddzia³ Gdañski Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich, ss. 289 + 3 nlb

Drugie poprawione i uzupe³nione wydanie s³ownika dziennikarzy i publicystów
Pomorza. W za³o¿eniu s³ownik ma zawieraæ mo¿liwie pe³ne biogramy dzienni-
karzy prasy, radia i telewizji na Pomorzu w latach 1945–2014. Za podstawowe
kryterium zamieszczenia w s³owniku czyjegoœ biogramu autorzy przyjêli prze-
pracowanie w zawodzie dziennikarza co najmniej 5 lat lub trwa³y, znacz¹cy doro-
bek publicystyczny. Drugie wydanie zawiera 628 not biograficznych, w tym 102
„nowe”.

Ziemia Malborska – zrêby zapomnianej to¿samoœci, pod red. Janusza Hoch-
leitnera i Piotra Szwedowskiego, Malbork 2014, wyd. Malborskie Centrum
Kultury i Edukacji, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie Oddzia³ w Malborku, ss. 297 + 3 nlb

Zbiór 14 artyku³ów poœwiêconych Ziemi Malborskiej, poprzedzonych wprowa-
dzeniem Piotra Szwedowskiego i wstêpem Janusza Hochleitnera. W czêœci I Wy-
brane elementy to¿samoœci Ziemi Malborskiej w czasach staropolskich znalaz³y
siê m.in. artyku³y Stanis³awa Achremczyka Województwo malborskie, Wies³awa
D³ugokêckiego Organizacja starostwa malborskiego w pierwszym okresie rz¹-
dów Zygmunta I Starego w œwietle ordynacji dla Zamku malborskiego czy Józefa
W³odarskiego Udzia³ Jakuba i Ludwika Wejherów w obronie twierdzy malbor-
skiej w latach 1655–1656. Fakty i mity. W czêœci II W odkrywaniu to¿samoœci
zakotwiczonej w kulturze zaprezentowali siê m.in.: Barbara Krysztopa-Czupryñ-
ska Malbork w wybranych dziewiêtnastowiecznych publikacjach anglojêzycznych,
Wac³aw Bielecki Badania terenowe Oskara Kolberga w Waplewie Wielkim, Bud-
kowie i Telkwicach we wrzeœniu 1875 roku oraz Krystian Zdziennicki W³adys³aw
£êga – etnograf Powiœla.
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Rudolf von Thadden, Trzyg³ów. Z dziejów ¿ycia na Pomorzu miêdzy Koœcio³em
a polityk¹ 1807–1948, Poznañ 2015, Wydawnictwo Nauka i Innowacja,
ss. 338

Autor, niemiecki profesor filozofii, wyk³adowca uniwersytetu w Getyndze opisu-
je dzieje swych rodzinnych Trzyg³ów ko³o pomorskich Gryfic. Ksi¹¿ka jest histo-
ri¹ pokoleñ, w której centrum znajduje siê zasiedzia³a od czasów napoleoñskich
rodzina von Thadden. Autor opisuje Trzyg³ów pruski, cesarsko-niemiecki i nie-
miecki, w którym ma³a i wielka polityka ³¹czy siê z ¿yciem codziennym miesz-
kañców oraz staroluterañskim „Koœcio³em Wyznaj¹cym”.

Borzyszkowy i Borzyszkowscy …z Piek³a rodem, t. VIII, studia i materia³y ze-
bra³ oraz wstêpem opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk–B¹k 2015, wyd.
Instytut Kaszubski, ss. 351

Po d³ugiej przerwie, z okazji kolejnego zjazdu rodu Borzyszkowskich, ukaza³ siê
kolejny ósmy tom Borzyszkowy i Borzyszkowski z podtytu³em Z Piek³a rodem.
Spoœród kilku tekstów nale¿y wymieniæ artyku³ Józefa Borzyszkowskiego po-
œwiêcony ¿yciu jego brata Edmunda z okazji 80. urodzin, nastêpnie tego¿ tekst
dotycz¹cy ks. Franciszka Podlaszewskiego (1888–1940) – proboszcza z Dziemian
oraz kolejny artyku³ o parafii w Wygodzie z okazji stulecia jej koœcio³a. W tomiku
znalaz³o siê równie¿ niepublikowane dot¹d opracowanie ks. Podlaszewskiego Zarys
historii parafii i koœcio³a w Dziemianach. Wiele miejsca zajê³y publikowane ma-
teria³y do sagi Borzyszkowskich, które zebra³ Stanis³aw Borzyszkowski. Tomasz
Rembalski zamieœci³ artyku³ Szlachectwo w czasach zaboru pruskiego na przy-
k³adzie Borzyszkowskich z powiatu kartuskiego. Na koñcu zamieszczono wiersze
Felicji Baska-Borzyszkowskiej i S³awiny Kwidziñskiej.

Shirley Mask Connolly, Mariage Matters in Canada’s First Polish Settement
and Kashubian Community, [Ottawa] 2014, nak³adem autorki, ss. 371 + 2 nlb

To kolejne opracowanie niestrudzonej kanadyjskiej genealo¿ki o kaszubskim ro-
dowodzie, poœwiêcone analizom spraw ma³¿eñskich wœród pionierów na ziemi
kanadyjskiej. Autorka wyró¿nia ma³¿eñstwa, które trwa³y a¿ do œmierci obojga,
powtórne ma³¿eñstwa w wyniku œmierci jednego z ma³¿onków, a tak¿e rozpad
ma³¿eñstw. Mask Connolly zwraca równie¿ uwagê na ma³¿eñstwa mieszane reli-
gijnie, regionalnie i narodowoœciowo. Nie zapomina tak¿e o folklorze weselnym.
Bardzo mocn¹ stron¹ ksi¹¿ki s¹ liczne fotografie œlubne i rodzinne, które pochodz¹
z czasów, w których Kaszubi z Pomorza robili je sobie nieczêsto, a z pewnoœci¹
du¿o rzadziej ni¿ ich kuzyni w Kanadzie.
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Trzebiatowscy, cz. XV. XVI Zjazd Rodzin Trzebiatowskich. 500-lecie Rodu Trze-
biatowskich, 5–7 czerwiec 2015 Szczecin, praca zbiorowa pod red. Zdzis³awa
Zmuda Trzebiatowskiego, [Szczecin] 2015, wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich,
ss. 216 + 2 nlb

Pami¹tkowy XV tomik Trzebiatowskich wydany z okazji zjazdu w Szczecinie,
który odby³ siê z okazji 500-lecia nadania przywileju dla wsi Trzebiatkowy ko³o
Bytowa przez ksiêcia Bogus³awa X. Trzebiatowscy traktuj¹ go jako umowny po-
cz¹tek ich rodów (Zmudów, Jutrzenków i Malotków). W najnowszym tomie zna-
laz³y siê kolejne wywody i tablice genealogiczne. Dominuj¹ jednak refleksje
i przedruki z innych wydawnictw.

Janusz Ryszkowski, Morawscy piêæ pokoleñ i pó³. Patschwork historyczno-lite-
racki z Powiœla i Kociewia, [Pelplin] 2014, wyd. „Bernardinum”, ss. 210 + 1 nlb

Saga rodziny Morawskich, wywodz¹cych siê z Kociewia. W szczególnoœci poœwiê-
cona lekarzowi dr. Feliksowi Morawskiemu (1861–1929), dzia³aczowi polonij-
nemu ze Sztumu oraz jego potomkom.

Bibliografia Kaszub. Artyku³y z czasopism, t. 2: 1957–1970, Gdañsk 2015, wyd.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korze-
niowskiego w Gdañsku, ss. 695

Kolejny ju¿, drugi tom wa¿nej pozycji o charakterze Ÿród³owym – Bibliografii
Kaszub. Tom obejmuje artyku³y z czasopism opublikowane w latach 1957–1970
(prawie 7000 pozycji!). Ich tematyka jest bardzo ró¿norodna. Po PaŸdzierniku
1956 r., w porównaniu z epok¹ poprzedni¹, niektóre tematy by³y poruszane znacznie
czêœciej. Ówczesna prasa du¿o miejsca poœwiêca³a budowie szkó³, aktywizacji
kulturalnej wsi i miasteczek, rozwojowi turystyki, s³u¿bie zdrowia czy dzia³alno-
œci powsta³ego w koñcu 1956 r. Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 r. Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego). Szeroko pisano o du¿ych projektach gospodarczych,
odwa¿niej podejmowano temat dyskryminacji ludnoœci kaszubskiej, w tym s³o-
wiñskiej. Korzystaj¹c z bibliografii, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dominowa³a ofi-
cjalna propaganda, obowi¹zywa³a cenzura i swoboda dyskusji by³a wówczas bar-
dzo ograniczona. 

Katalog rêkopisów Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk, t. V. Sygnatury
MS 6322–6445, oprac. i przygotowa³a do druku Krystyna Œwierkosz, War-
szawa 2014, wyd. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdañska, ss. 304 + 2 nlb

Tom V Katalogu rêkopisów zawiera opracowania spuœcizn lub ich fragmentów
nastêpuj¹cych twórców: Stanis³awa Strumph Wojtkiewicza, Mieczys³awa Czychow-



329NOTY WYDAWNICZE 2015

skiego, Stanis³awy Fleszarowej-Muskat oraz W³odzimierza Antkowiaka. Zawiera
opisy 211 woluminów ujêtych w 124 jednostki rêkopiœmienne, datowanych od
koñca XIX do pocz. XXI wieku.

Wojna na Kaszubach. Pamiêæ polskich i niemieckich œwiadków, oprac. Roland
Borchers, Katarzyna Madoñ-Mitzner, Gdañsk 2014, wyd. Muzeum II Wojny
Œwiatowej, ss. 420 + 1 nlb
Polskie wydanie ksi¹¿ki Erinnerungen aus der Kaschubei. Erfahrungen und Iden-
titäten 1920–1939–1945, której zasadnicz¹ czêœæ tworz¹ relacje œwiadków, po-
dzielone na trzy okresy: Przed wojn¹, Wojna i Po wojnie. Czêœæ ta poprzedzona
jest wstêpem autorów opracowania Polsko-niemieckie opowieœci z Kaszub oraz,
w odró¿nieniu do wersji niemieckiej, obszernym artyku³em Cezarego Obracht-
-Prondzyñskiego Kaszuby w minionych dwóch stuleciach: miejsce ró¿ne, podzie-
lona pamiêæ. Ksi¹¿kê koñcz¹ biogramy, tekst Piotra Filipkowskiego Historia
mówiona i Kaszuby oraz indeksy osobowy i geograficzny.

Wspomnienia rolników z ziemi che³miñskiej (1851–2012). Rodziny £êgowskich
i Semrau, przygotowa³a, wstêpem i przypisami opatrzy³a S. Grochowina,
Toruñ 2014, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ss. 197 + 1 nlb
Ciekawe opracowanie materia³ów Ÿród³owych, który prezentuje historiê z punktu
widzenia przeciêtnego œwiadka wydarzeñ. Autorki wspomnieñ to przedstawicielki
dwóch tytu³owych rodzin, pochodzeniem wroœniête w ziemiê che³miñsk¹, których
wspomnienia daj¹ wielowymiarowy obraz ¿ycia codziennego.

Spis sta³ych mieszkañców gminy Oksywie z roku 1925 roku, wstêp i oprac.
Tomasz Rembalski, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2015, ss. XXIX +
[XXX], 56 + 1 nlb
Archiwalny spis mieszkañców wsi Oksywie wykonany przez ówczesnego so³tysa
Augustyna Grünwalda tu¿ przed w³¹czeniem miejscowoœci w granice nowo po-
wstaj¹cego miasta portowego Gdynia. W wyniku opracowania statystycznego
uzyskano ciekawy obraz wiejskiej spo³ecznoœci kaszubskiej tu¿ przed jej prze-
kszta³ceniem w pierwszych „gdyñskich mieszczan”.

Przed i po 1945. Wspomnienia mieszkañców ziemi bytowskiej, pod red. An-
drzeja Chludziñskiego i Ma³gorzaty Ryœ, wyd. Wydawnictwo „Jasne”, Pruszcz
Gdañski–Bytów 2015, ss. 290
Publikacja jest efektem projektu edukacyjno-wydawniczego, w którego ramach
zosta³y zebrane wspomnienia mieszkañców Bytowa i powiatu bytowskiego, doty-
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cz¹ce przede wszystkim prze³omowego roku 1945, ale i te¿ okresu miêdzywojen-
nego oraz powojennego niemal po wspó³czesnoœæ. W wiêkszoœci s¹ to wywiady
zebrane przez uczniów bytowskiego I LO, Gimnazjum nr 1 w Bytowie i Publicz-
nego Gimnazjum w Borzytuchomiu. Zbiór ten zosta³ wzbogacony autorskimi
wspomnieniami. Ca³oœæ uzupe³niono licznymi i interesuj¹cymi fotografiami.

Kaszubski œpiewnik domowy, pod red. Witos³awy Frankowskiej, Gdynia–Wej-
herowo 2014, Wydawnictwo Region Jaros³aw Ellwart i Muzeum Piœmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 231 + 1 nlb

Ksi¹¿ka to pierwszy po 1958 r., bardzo ³adnie i starannie wydany zbiór pieœni,
³¹cz¹cy w sobie muzyczn¹ tradycjê Kaszub oraz ich teraŸniejszoœæ. Zawarte tu
zosta³y utwory ludowe, regionalne o d³u¿szej lub niedawnej historii. W ksi¹¿ce
utrwalono te, które s¹ najwa¿niejsze i najcenniejsze.

[ks. Szczepan Keller i inni], Zbiór pieœni nabo¿nych katolickich do u¿ytku koœ-
cielnego i domowego, wyd. II, Pelplin 1886, [reprint Pelplin 2015, wyd. Wy-
dawnictwo „Bernardinum” we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem „Trójwiej-
ska”], ss. 922 + 1 nlb

Józef Borzyszkowski, Pelpliñskie œpiewniki – wielkie dzie³a ks. Szczepana Kel-
lera (1827–1872) i ks. Józefa Mazurowskiego (1832–1877), [Pelplin 2015, wyd.
Wydawnictwo „Bernardinum” we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem „Trój-
wiejska”], ss. 14 + 2 nlb

Wydanie metod¹ fototypiczn¹ najwiêkszego zbioru pieœni koœcielnych wydanych
w XIX w. w Pelplinie, którego g³ównym autorem by³ ks. Szczepan Keller.
Ks. Keller znany jest równie¿ z tego, i¿ by³ wspó³twórc¹ i pierwszym redaktorem
„Pielgrzyma” w latach 1868–1869. Zbiór pieœni... by³ najpewniej g³ównie owocem
w³asnych penetracji wakacyjnych w terenie ks. Kellera, gdy¿ wiele z pieœni ma
charakter ludowy. Wstêp do reprintu, przybli¿aj¹cy postaæ zarówno ks. Kellera,
jak i ks. Józefa Mazurowskiego, który stworzy³ zbiór melodii do owego Zbioru
pieœni…, napisa³ Józef Borzyszkowski, z którego zbiorów pochodzi oryginalny
egzemplarz. W zamierzeniu J. Borzyszkowskiego tekst ten mia³ stanowiæ inte-
graln¹ czêœæ ksi¹¿ki, tymczasem z niezrozumia³ych wzglêdów wydawca zdecy-
dowa³ siê na do³¹czenie tekstu w formie niewielkiej zszywki, rodzaju nadbitki.
W stopce wydawniczej na koñcu ksi¹¿ki nie zaznaczono równie¿, z czyich zbio-
rów pochodzi egzemplarz. Nie wspomniano równie¿ o Instytucie Kaszubskim,
który wspó³firmowa³ owo wydawnictwo. Miejmy nadziejê, i¿ wydanie Melodii…
ks. Mazurowskiego bêdzie wolne od tych braków.
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Alina Kietrys, Niespokojni, Lech B¹dkowski, Jan Karski, Stefan Kisielewski,
Marian Ko³odziej, Jacek Kuroñ, Kazimierz Moczarski, Warszawa 2015, wyd.
Dom Wydawniczy PWN, ss. 293

Autorka, dziennikarka i publicystka przedstawia portrety, wed³ug niej wa¿nych
„Niespokojnych”, wœród których obok tak znanych w ca³ej Polsce i na œwiecie
postaci jak Jan Karski, Stefan Kisielewski, Jacek Kuroñ czy Kazimierz Moczar-
ski znalaz³y siê wa¿ne szczególnie wa¿ne dla Pomorza i samego Gdañska – pisarz
Lech B¹dkowski oraz artysta, scenograf Marian Ko³odziej. Ka¿dy z ¿yciorysów
jest inny, ka¿dy z bohaterów mia³ inne doœwiadczenia i inne losy ¿yciowe. Autorka
poprzez g³ównie wspomnienia ich rodzin i bliskich osób prezentuje ich sylwetki
z nowej, czêsto nieznanej dot¹d perspektywy.

Micha³ Niegowski, Wspomnienia o ks. Lucjanie Gierosie, Rumia 2013, wyd.
Parafia pw. NMP Wspomo¿enia Wiernych w Rumi, ss. 140

Wspomnienia t³umacza jêzyka niemieckiego, wspó³pracownika i przyjaciela sa-
lezjanina, ks. Lucjana Gierosa zwi¹zanego prze d³ugie lata z parafi¹ swego zgro-
madzenia w Rumi. Autor przedstawia nie tylko swoje wspomnienia o duchow-
nym, ale równie¿ o wydarzeniach, w których brali wspólnie udzia³. Co chyba
najcenniejsze autor kreœli równie¿ obraz czasów i ludzi, a tak¿e ich prywatnych
opinii o nich oraz czasach – PRL- w jakim przysz³o im ¿yæ i pracowaæ.

El¿bieta Szybowska, Ojciec Stanis³aw Czapiewski SJ. W labiryncie pos³uszeñ-
stwa, Kartuzy 2013, wyd. NOVATOR Papier i Poligrafia, ss. 313

Biografia jezuity z Kaszub, a dok³adnie spod Koœcierzyny – o. Stanis³awa Cza-
piewskiego SJ, który z pewnoœci¹ – jak mówi chiñskie przekleñstwo – ¿y³
w ciekawych czasach. Ju¿ jako zakonnik aresztowany przez sowietów i wywie-
ziony na Syberiê, sk¹d wydosta³ siê jako jeden z kapelanów armii gen. Andersa.
Przeszed³ z ni¹ ca³y szlak bojowy. Po wojnie pracowa³ na misjach, niemal na
ca³ym œwiecie. Jest to druga rozszerzona wersja biografii tego zakonnika, która
ukaza³a siê w 2009 r. w Koœcierzynie. Publikacja bogato ilustrowana zdjêciami
rodzinnymi i ze zbiorów Muzeum Ziemi Koœcierskiej.

„Argumenta Historica”. Czasopismo naukowo-dydaktyczne, 2014, nr 1, red.
Anna Paner, wyd. Naukowe Ko³o Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdañ-
skiego, ss. 202

Pierwszy numer czasopisma cz³onków Naukowego Ko³a Doktorantów Historii UG,
zawieraj¹cy trzynaœcie artyku³ów z ró¿nych epok i specjalizacji historycznych,
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dotycz¹cych aktualnych prac badawczych doktorantów. Ponadto zamieszczono
dwie recenzje i cztery sprawozdania naukowe.

„Zapiski Historyczne” Poœwiêcone Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyc-
kich, t. LXXXIX, 2014, z. 2, ss. 172 + 2 nlb

Kolejny tom „Zapisków” zawiera artyku³y: Kasper Schuwenpflug i jego rola
w procesach polsko-krzy¿ackich w pierwszej po³owie XV wieku (Teresa Borowiak),
Kampania przedsejmowa 1699 roku w Wielkim Ksiêstwie Litewskim (Dzmitry
Wiæko), K-Brot, marmolada i ziemniaki. Po¿ywienie mieszkañców Prus Zachod-
nich w czasie pierwszej wojny œwiatowej (Tomasz Krzemiñski), Bydgoski epizod
w ¿yciu Stanis³awa Leszczyñskiego – wokó³ ucieczki króla do Gdañska we wrzeœniu
1733 roku (Jerzy Dygda³a), Szukaj¹c wolnoœci. Sprawa kapitana m/s „Batory”
Jana Æwikliñskiego (Krzysztof Tarka).

„Zeszyty £u¿yckie”, t. 48, 2014. Rewitalizacja kultur i jêzyków mniejszoœcio-
wych, red. Nicole Do³owy-Rybiñska, wyd. Instytut Slawistyki Zachodniej
i Po³udniowej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 431 + 1 nlb

Czterdziesty ósmy tom „Zeszytów £u¿yckich” poœwiêcony jest zjawisku rewita-
lizacji jêzyków i kultur mniejszoœciowych. Wiek XX przyniós³ gwa³town¹ zmianê
sytuacji mniejszoœci, ich jêzyków, sposobu ¿ycia czy zajêæ. Procesy globalizacji
spowodowa³y zmiany jêzykowe nie tylko w Europie, ale i na œwiecie. Dopiero
gdy sytuacja jêzyków mniejszoœciowych sta³a siê alarmuj¹ca, w sukurs przyszli
aktywiœci i jêzykoznawcy, wreszcie – pod ich wp³ywem – decydenci polityczni.
Odt¹d rozpocz¹³ siê proces stwarzania warunków do zachowania i ochrony jêzy-
ków mniejszoœciowych, a tak¿e ich rewitalizacja tam, gdzie ich istnienie by³o
powa¿nie zagro¿one. Tom zawiera dwadzieœcia cztery artyku³y poœwiêcone temu
zagadnieniu lub na jego pograniczu.

„Rocznik Toruñski”, 2014, nr 41, wyd. Towarzystwo Mi³oœników Torunia i
Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 383

Kolejny tom wa¿nego dla historii Torunia i Pomorza rocznika, a w nim m.in.:
Codziennoœæ mieszkañców Torunia w latach pierwszej wojny œwiatowej (1914–
–1918) (Tomasz Krzemiñski), Niemieckie ¿ycie teatralne w Toruniu podczas II woj-
ny œwiatowej (Sylwia Grochowina), Zakon krzy¿acki a patronat nad beneficjami
koœcielnymi w œredniowiecznym Toruniu (Marcin Sumowski) oraz biogramy ta-
kich postaci, jak: Kazimierza Przybyszewskiego, Zygfryda Gardzielewskiego, dzia-
³acza niepodleg³oœciowego i narodowego Wincentego £¹ckiego oraz Zdzis³awa
Stanis³awa Dandelskiego.
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„Zeszyty Chojnickie”, 2014, z. 30, red. Kazimierz Jaruszewski i Bogdan Kuffel,
wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, ss. 279 + 1 nlb

W trzydziestym zeszycie najstarszego chojnickiego czasopisma poœwiêconego
Chojnicom i najbli¿szemu regionowi znalaz³y siê dwadzieœcia cztery teksty, które
zosta³y podzielone na nastêpuj¹ce czêœci: I. Artyku³y i rozprawy, II. Studia – Mate-
ria³y, III. Materia³y Ÿród³owe, IV. Biografie – Sylwetki – Wspomnienia, V. Spra-
wozdania, VI. Recenzje – Omówienia – Polemiki, VII. Miscellanea. Spoœród kilku
ciekawych artyku³ów na uwagê zas³uguje Jerzego Szwankowskiego Ks. dr Pawe³
Panske (1863–1936). Rys ¿ycia i dzia³alnoœci naukowej w 150-lecie urodzin.

„Wolnoœæ i Solidarnoœæ”. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyk-
tatury, 2015, nr 8, wyd. Europejskie Centrum Solidarnoœci, ss. 271

Ósmy i zarazem ostatni ju¿ tom rocznika wydawanego przez Europejskie Cen-
trum Solidarnoœci. W roczniku m.in. esej Bronis³awa Geremka Lekcja Solidarno-
œci, artyku³y: Aleksandra Halla Ruch M³odej Polski w strajku sierpniowym w Trój-
mieœcie, Tomasza Koz³owskiego Najd³u¿szy dzieñ, Anny Machcewicz „Pokój
brzeski” 1980. W³adze wobec sierpniowego strajku w Trójmieœcie, a tak¿e cenne
reporta¿e z przesz³oœci: Tadeusza Strumffa A z drugiej strony i Lecha B¹dkow-
skiego Przypisy dnia.

„Teki Kociewskie”, 2104, nr 8, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Tczewie, ss. 359

W numerze jak zwykle sprawy zwi¹zane z bie¿¹cymi wydarzeniami Kociewie
i ZK-P oraz histori¹ i kultur¹ regionu. Wœród wielu referatów i artyku³ów szcze-
góln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na: Polityka Rzeczpospolitej wzglêdem spo³ecznoœci
regionalnych i gwar jêzyka polskiego (Micha³ Kargul), Ile jest Kociewia na Kocie-
wiu? O poczuciu to¿samoœci regionalnych (Anna £ucarz), Badania i œlady dawnej
kultury materialnej i duchowej Borowiaków na tle kultury Kaszub (Maria Ollick),
Dzia³alnoœæ patriotyczna i spo³eczna mieszkañców dekanatu gniewskiego w cza-
sie wojny i okupacji (Marek Kordowski), Iwo Roleder – cysterski proboszcz £êgowa
(Jerzy Pawe³ Kornacki), Lubiszewscy joannici (Roman Niemczyk), Gorzêdziej
w latach 1945–1989. Studium z dziejów ma³ej kociewskiej wsi (Szymon Stengel).

Gdañsk i okolice 1793–1914. Miasto – ludzie – wydarzenia w rysunku i grafice,
red. Wojciech Bonis³awski i Aleksander Baliñski, Gdañsk 2014, wyd. Mu-
zeum Narodowe w Gdañsku, ss. 277 + 2 nlb

Zbiór esejów i katalog wystawy z okazji IV Œwiatowego Zjazdu Gdañszczan,
powsta³y dziêki wspó³pracy Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdañskiej oraz
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Muzeum Narodowego w Gdañsku. Jego podstawowym celem jest ukazanie iko-
nografii miasta w okresie 1793–1914. Bogat¹ i ciekaw¹ ikonografiê poprzedza
szeœæ esejów, w tym m.in. Aleksandra Baliñskiego Utracona dusza miasta. Gdañsk
miêdzy Wolnym Miastem a Wiosn¹ Ludów, Alicji Andrzejewskiej-Zaj¹c i Anny
Fr¹ckowskiej Gdañsk i okolice 1793–1914. Portret miasta zachowany w rysunku
i grafice, Gra¿yny Zinówko Sztuka na granicy czasów. Gdañsk w rysunku pierw-
szej po³owy XIX wieku. Wszystkie teksty posiadaj¹ t³umaczenie na jêzyk angiel-
ski autorstwa Piotra £uby.

90 lat muzealnictwa w S³upsku 1924–2014, red. Dorota Ciecholewska, Marzena
Mazur, S³upsk 2014, wyd. Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, ss. 55

Broszura poœwiêcona s³upskiemu muzealnictwu na przestrzeni ostatnich 90 lat.
W sposób chronologiczny zaprezentowano dzieje przedwojennego niemieckiego
muzeum oraz powojenn¹ odbudowê obiektów, w tym zamku ksi¹¿êcego, przezna-
czonych na siedzibê Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku. Omówiono po-
krótce losy tej placówki oraz jej strukturê. Na koñcu znalaz³ siê spis wszystkich
pracowników muzeum od 1948 roku.

Artysta, który mia³ œwiadomoœæ spe³nienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurp-
skim, wstêp, oprac. i kalendarium: Jan Ch³osta, Olsztyn 2014, wyd. Towa-
rzystwo Naukowe im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, ss. 246 + 1 nlb

Zbiór studiów poœwiêcony mazurskiemu inteligentowi, artyœcie, o którym pisano,
¿e w swej twórczoœci potrafi³ ³¹czyæ regionalizm z uniwersalizmem. By³ zawsze
arcymazurski, wierny ziemi swego urodzenia, a równoczeœnie otwarty na warto-
œci uniwersalne. Na tom sk³ada siê 29 tekstów o charakterze wspomnieniowym
oraz kalendarium jego ¿ycia i dokonañ.

Cz³owiek Pojednania 2013 i 2014/ Mensch der Versöhnung 2013 und 2014/
Uomo della Riconciliazione 2013 e 2014, red/ hrsg./ a cura di Grzegorz Rafiñ-
ski, £êgowo 2014, wyd. Biblioteka Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Pol-
ski Orêdowniczki Pojednania w £êgowie, ss. 165

Katalog tytu³u „Cz³owiek Pojednania”, w którym przedstawiono jej laureatów
z dwóch ostatnich lat: prof. Adama Daniela Rotfelda, ks. pra³. Johannesa Goedeke
oraz pañstwa Giuseppe Petochi i Chiara Anguissola d’Altoé.
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Cezary Obracht-Prondzyñski, Kazimierz Rolbiecki, Bytowskie szlaki. Atrak-
cje, niespodzianki i tajemnice zapisane w przestrzeni / Bytów Byways. Attrac-
tions, surprises and secrets inscribed in the landscape, Gdañsk–Bytów 2015,
wyd. Instytut Kaszubski, Oddzia³ Bytowski ZK-P, ss. 224

Atrakcyjny album zdjêæ Kazimierza Rolbieckiego u³o¿ony w swego rodzaju œcie¿kê
turystyczn¹ po Bytowie i okolicach, podzielny tematycznie z opisem w postaci
krótkich esejów pióra Cezarego Obracht-Prondzyñskiego.

Kamila Gillmeister, Krzy¿e i kapliczki przydro¿ne, czyli opowieœæ o œwiêtych
i przestrzeni, Tczew 2015, wyd. Fabryka Sztuk, ss. 98

Katalog wystawy o tym samym tytule co ksi¹¿ka, któr¹ bêdzie mo¿na i nadal
mo¿na ogl¹daæ od 15 kwietnia do 30 listopada 2015 r. Poza bogatym materia³em
fotograficznym w pozycji zosta³a opisana historia i funkcje krzy¿y i kapliczek,
motywy ich fundacji lokacja historyczne i wspó³czesne funkcje kapliczek na tere-
nie Polski.

Andrzej Ortmann, Bo¿e Mêki powiatu chojnickiego, Chojnice 2014, nak³a-
dem autora, druk Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum”, ss. 247

Kolejna praca-album poœwiêcona charakterystycznym dla pomorskiego (kaszub-
skiego) krajobrazu Bo¿ym Mêkom. Autor zebra³ w swojej pracy 652 obiekty, które
podzielone s¹ wed³ug gmin powiatu chojnickiego. Album poprzedzony przed-
mow¹ Jacka Knopka.

Bo¿e Mêki na Zaborach. W krainie lasów i jezior w dorzeczu Brdy i Czarnej
Wody, red. W³. Czarnowski, Brusy–Gdañsk 2014, wyd. Kaszubski Zespó³ Folk-
lorystyczny Krëbane, Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d Gminy Brusy, LGR
Mòrénka, ss. 192

Bogato ilustrowana publikacja o przydro¿nych krzy¿ach i kapliczka ziemi zabor-
skiej w fotografiach Alicji Czarnowskiej i w archiwalnych Henryka Skuteckiego.

Wystawa sta³a Europejskiego Centrum Solidarnoœci. Katalog, Gdañsk 2014,
Europejskie Centrum Solidarnoœci, ss. 267 + 1 nlb; Wystawa sta³a Europej-
skiego Centrum Solidarnoœci. Antologia, Gdañsk 2014, Europejskie Centrum
Solidarnoœci, ss. 375 + 1 nlb

PóŸnym latem 2014 r. zosta³o w koñcu otwarte Europejskie Centrum Solidarnoœci
w Gdañsku. Wraz z tym wydarzeniem wysz³y dwie wa¿ne, sztandarowe publikacje
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– katalog wystawy sta³ej oraz antologia tekstów zwianych z histori¹ ruchu i zwi¹zku
zawodowego „Solidarnoœæ”. Obie pozycje tworz¹ w zasadzie jednoœæ. Katalog
prezentuje najwa¿niejsze teksty wstêpne oraz fotografie z szeœciu sal, jakie sk³a-
daj¹ siê na wystawê sta³¹ ECS: Narodziny Solidarnoœci, Si³a bezsilnych, Solidar-
noœæ i nadzieja, Wojna ze spo³eczeñstwem, Droga do wolnoœci i Triumf wolnoœci.
Antologia zawiera najwa¿niejsze dla ka¿dej sali, i zarazem okresu teksty, wœród
których znajduj¹ siê m.in.: Lech B¹dkowski Cz³owiek z czego?, Roman Dasz-
czyñski Znak, który pozna³ ca³y œwiat, Ryszard Kapuœciñski Po raz pierwszy uczymy
siê na doœwiadczeniach, a nie na b³êdach, Václav Havel Si³a bezsilnych, List
Bronis³awa Geremka do genera³a Wojciecha Jaruzelskiego, Przemówienie Lecha
Wa³êsy, odczytane przez Danutê Wa³êsê w czasie uroczystoœci odebrania Nagrody
Nobla, Adam Michnik Wasz prezydent, nasz premier, ks. Józef Tischner Solidar-
noœæ sumieñ, Mahatma Ganghi O odrzuceniu przemocy oraz Martin Luther King
Marzê, ¿e któregoœ dnia.

Przedwojenna Polska w krajobrazach i zabytkach. Morze i Pomorze, t. XIV,
tekst: Mariusz Zaruski, Mieczys³aw Or³owicz, Rzeszów 2012, wyd. LIBRA
PL, ss. 71 + 5 nlb

Niezbyt pokaŸny tom, ale za to zawieraj¹cy interesuj¹ce zdjêcia najciekawszych
i najbardziej znanych zabytków i obrazów krajobrazu polskiego morza i Pomo-
rza, w tym Gdañska, Che³mna, Torunia, Grudzi¹dza, Gdyni, Helu, Kartuz, ̄ ukowa,
Pelplina, Gniewa, Œwiecia i wielu innych.
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Tomasz Rembalski

Dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego
w 2015 roku

Na pocz¹tku 2015 roku zakoñczy³a siê szósta kadencja pracy Zarz¹du Insty-
tutu Kaszubskiego. Z tej okazji 17 kwietnia w Domu Kaszubskim przy ul. Straga-
niarskiej w Gdañsku odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz³onków
Instytutu Kaszubskiego. Spoœród 123 cz³onków Instytutu wziê³y w nim udzia³
34 osoby. W czêœci organizacyjnej zebrania, po wczeœniejszym przyjêciu porz¹d-
ku obrad, wyborze prezydium na czele z prof. Kazimierzem Koz³owskim, komisji
wnioskowej i skrutacyjnej, oraz przyjêciu protoko³u z poprzedniego zebrania,
obszerny komentarz do sprawozdania z dzia³alnoœci Instytutu w mijaj¹cej kaden-
cji wyg³osi³ prezes prof. dr hab. Józef Borzyszkowski. (Sprawozdanie z dzia³al-
noœci Instytutu Kaszubskiego w latach 2012–2015 ka¿dy z zebranych otrzyma³
w formie drukowanej broszury). Nastêpnie prof. Anna Kwaœniewska przedstawi-
³a sprawozdanie finansowe Instytutu Kaszubskiego za lata 2012–2015. Opiniê
Komisji Rewizyjnej za mijaj¹cy rok przedstawi³ jej przewodnicz¹cy prof. Mie-
czys³aw Nurek.

Zarz¹dowi szóstej kadencji udzielono absolutorium, a ustêpuj¹cemu po
19 latach prezesowi prof. Józefowi Borzyszkowskiemu, w wyniku g³osowania
jednog³oœnie nadano tytu³ Honorowego Prezesa Instytutu Kaszubskiego. W sk³ad
nowych w³adz (siódmej kadencji) Instytutu Kaszubskiego w wyniku g³osowania
powo³ano:

Prezes Instytutu Kaszubskiego:
• prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – socjolog, historyk, antropolog,

pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdañ-
skiego oraz na Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, sekretarz
Komisji Kaszubskiej PAU Stacja Naukowa Gdañsk, mieszka w Rzepnicy
k. Bytowa.
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Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego:
• dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – germanistka, literaturoznawca,

pracownik Instytutu Filologii Germañskiej Uniwersytetu Gdañskiego, kie-
rownik Pracowni Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza UG, cz³onek
Komisji Kaszubskiej PAU Stacja Naukowa Gdañsk, cz³onkini Zarz¹du (sekre-
tarz) Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdañsku, badaczka literatury pol-
sko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamiêci o dziejach ¯ydów
na Pomorzu i Kaszubach.

Skarbnik Instytutu Kaszubskiego:
• dr Katarzyna Kulikowska – etnolog, socjolog, muzealnik, dyrektor Muzeum

– Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, wiceprezes
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdañsku, cz³onek Ko-
misji Kaszubskiej PAU Stacja Naukowa Gdañsk, cz³onek Zarz¹du Sekcji
Muzeologicznej dzia³aj¹cej w ramach PTL.

Sekretarz Instytutu Kaszubskiego:
• dr Tomasz Rembalski – historyk, genealog, pracownik Instytutu Historii Uni-

wersytetu Gdañskiego, Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich
IH UG, cz³onek Komisji Kaszubskiej PAU Stacja Naukowa Gdañsk, badacz
dziejów Kaszub, Gdyni i szlachty kaszubskiej.

Cz³onkowie Zarz¹du Instytutu Kaszubskiego:
• Prezes Honorowy prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – historyk, antropolog,

pracownik Instytutu Historii oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwer-
sytetu Gdañskiego, cz³onek PAU, wspó³twórca Stacji Naukowej PAU w Gdañ-
sku, przewodnicz¹cy Komisji Kaszubskiej PAU, cz³onek licznych towarzystw
i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych;

• prof. dr hab. Daniel Kalinowski – filolog polski, historyk literatury, pracow-
nik Akademii Pomorskiej w S³upsku, redaktor naukowy licznych dzie³ zbio-
rowych dotycz¹cych m.in. ¿ycia i twórczoœci pisarzy pomorskich i kaszub-
skich, wspó³twórca Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, cz³onek Komisji Kaszub-
skiej PAU Stacja Naukowa Gdañsk;

• dr Justyna Pomierska – filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Fi-
lologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego, kierownik Centrum Jêzyka i Kul-
tury Kaszubskiej UG, kierownik studiów podyplomowych nauczanie jêzyka
kaszubskiego na UG, opiekunka etnofilologii kaszubskiej, cz³onek Komisji
Kaszubskiej PAU Stacja Naukowa Gdañsk.



341DZIA£ALNOŒÆ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2015 R.

W trakcie zebrania powo³ano równie¿ nowych cz³onków Komisji Rewizyjnej:
• prof. dr hab. Anna Kwaœniewska – etnolog, antropolog, pracownik Instytutu

Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdañskiego, badaczka niematerialnego
dziedzictwa kulturowego Pomorza, tradycji rybackich, autorka m.in. mono-
grafii garncarstwa kaszubskiego oraz historii badañ etnologicznych na Ka-
szubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, cz³onek Komisji Kaszubskiej PAU
Stacja Naukowa Gdañsk;

• prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek – historyk, kierownik Zak³adu Historii Naj-
nowszej Powszechnej Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Gdañskiego,
badacz polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, losów ¿o³nierzy polskich na
Zachodzie po II wojnie œwiatowej;

• prof. dr hab. Andrzej Romanow – historyk, prasoznawca, emerytowany
pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Gdañskiego, w latach 2008–2013 kierownik tamtejszego Zak³adu Historii
Prasy, cz³onek Komisji Prasoznawczej PAN (Oddzia³ w Krakowie) oraz
cz³onek Rady Naukowej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, badacz prasy
pomorskiej.

Podczas zebrania nowo wybrany prezes prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
przedstawi³ zadania na now¹ kadencjê (2015–2018). Do najwa¿niejszych zaliczy³
przygotowanie w 2016 roku obchodów Roku Gerarda Labudy i 20-lecia Instytutu
Kaszubskiego, nastêpnie kontynuowanie dotychczasowych serii wydawniczych,
w tym zw³aszcza Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, do koñca kadencji zaœ opraco-
wanie i wydanie czterech (II–V) tomów Historii Kaszubów, prowadzenie prac
nad s³ownikiem symboli i mitów kaszubskich, a tak¿e kontynuacjê wydawania
vademecum kaszubskiego dla nauczycieli.

Pod koniec 2014 roku w poczet cz³onków przyjêto: dr El¿bietê Bugajn¹ –
filolog polsk¹ i nauczycielkê w Somoninie, prof. Katarzynê Warmiñsk¹ – socjo-
lo¿kê z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Katarzynê Kulikowsk¹ –
etnolo¿kê, dyrektor Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzy-
dzach Kiszewskich; zaœ w mijaj¹cym 2015 roku: prof. Bogdana Narlocha z Aka-
demii Sztuki w Szczecinie, prof. Dušana-Vladislava Paždjerskiego z Katedry Sla-
wistyki UG, dr. Tadeusza Formelê z Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej
w S³upsku, dr Sylwiê Mrozowsk¹ z Instytutu Politologii UG, ks. prof. Wojciecha
Zawadzkiego – dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Elbl¹gu, kierownika Zak³adu
Badañ nad Histori¹ Koœcio³a w Epoce Nowo¿ytnej Instytutu Nauk Historycznych
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, ks. dr. Mieczys³awa
Józefczyka z Elbl¹ga, prof. Danutê Stanulewicz-Skrzypiec z Instytutu Anglistyki
i Amerykanistyki UG, prof. S³awomira Koœcielaka z Instytutu Historii UG, mgr.
Mateusza Babickiego doktoranta Instytutu Politologii UG, ³¹cznie 12 osób. Pod
koniec 2015 roku deklaracje cz³onkowskie z³o¿yli: prof. dr hab. Jan Strelau,
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pracownik Uniwersytetu SWPS w Warszawie, dr Anna Mazurkiewicz, kierownik
Zak³adu Historii Najnowszej Powszechnej Instytutu Historii UG oraz dr Krzysz-
tof Ko³atka z Sypniewa. Niestety, w mijaj¹cym roku sprawozdawczym zmar³o a¿
piêciu naszych cz³onków: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiñski, prof. dr hab. Marek
Latoszek, prof. dr hab. Jerzy Samp, prof. dr hab. Jerzy Treder i red. Stanis³aw
Pestka. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 134 cz³onków. W kwietniu 2015 roku
z grona „Krajniaków” odesz³a Eleonora Jasiek, która w lutym tego roku skoñ-
czy³a 101 lat. Zmar³a nale¿a³a do patriotycznej rodziny Jaœków z Zakrzewa spod
znaku Rod³a, by³a cz³onkini¹ Zwi¹zku Polaków w Niemczech.

Zebrania Zarz¹du w 2015 roku odby³y siê piêciokrotnie, w dniach: 12 marca,
23 kwietnia, 25 maja, 18 czerwca i 17 wrzeœnia. Zebranie wrzeœniowe mia³o miej-
sce w Go³ubiu w ramach spotkania wyjazdowego, zainicjowanego i zorganizowa-
nego przez dr Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk.

Obs³ugê sekretariatu Instytutu Kaszubskiego w bie¿¹cym roku zapewnia³a
zatrudniona od 18 sierpnia 2014 r. p. Karolina Konkol. Ponadto sta¿ w ramach
umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañsku od 9 marca do 8 sierpnia 2015 r.
pe³ni³a p. Magdalena Brochocka, która od 9 sierpnia 2015 do 29 lutego 2016 roku
zosta³a zatrudniona na stanowisku asystentki zarz¹du.

*  *  *

Najwiêkszym wydarzeniem i sukcesem naukowym Instytutu Kaszubskiego
w 2015 roku by³o uzyskanie drugiego grantu w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki w ramach modu³u Tradycja 1a. Wniosek Instytutu Kaszub-
skiego pt. Gniazdo gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci i tradycji kultury
uzyska³ wsparcie jako jeden z 47 (na 520 z³o¿onych) i otrzyma³ dofinansowanie
w pe³nej wysokoœci, czyli 734.600 z³.

Celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy o kaszubskich symbo-
lach, mitach, tradycjach kulturowych, pamiêci, œwiecie wyobra¿onym i narracjach
to¿samoœciowych, przekonaniach i stereotypach (jako wa¿nym atrybucie okreœla-
nia granic grupowych: co jest w³asne, co jest obce). Prowadzone w trakcie badañ
prace dokumentacyjne oraz analizy bêd¹ uwzglêdnia³y wszelkie istniej¹ce prze-
jawy (niematerialnego i materialnego) kaszubskiego dziedzictwa kulturowego
w ró¿norodnych jego formach tak historycznych, jak i wspó³czesnych. Badanie
(a w efekcie planowane kompendium) uwzglêdniaæ bêdzie specyfikê procesów
etnicznych, kulturowych i spo³ecznych na (zmiennym) terenie zamieszkiwanym
przez spo³ecznoœæ kaszubsk¹, ¿ywotnoœæ, autentycznoœæ oraz twórcze rozwijanie
kultury kaszubskiej (artefakty, dzie³a, twórcy), jej rozwój instytucjonalny, ide-
owy, artystyczny. Przedmiotem badañ stanie siê tak¿e tradycja, w tym „tradycja
wynaleziona”, a wiêc z³o¿ony i wielopoziomowy zasób wartoœci i treœci kulturo-
wych, ¿ywy, stale reinterpretowany, ulegaj¹cy zmianom w czasie, ale jednocze-
œnie z wieloma elementami trwa³ymi (takimi s¹ np. cechy autostereotypu).
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Uwzglêdnione zostan¹ zjawiska i fakty, bêd¹ce efektem d³ugotrwa³ego procesu
historycznego i przekazu z pokolenia na pokolenie (w krêgu rodzinnym czy te¿
w spo³ecznoœci lokalnej), a wiêc maj¹ce charakter spontaniczny. Jak i te, które s¹
skutkiem zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych zabiegów, a wiêc by³y/s¹
rozwijane, wykorzystywane i przekazywane w sposób zorganizowany (kaszubski
ruch regionalnych, instytucje kultury, edukacja kaszubska, media kaszubskie etc.).
Nacisk zostanie po³o¿ony na zbadanie, opis, analizê i udokumentowanie tych za-
sobów kulturowych, które s¹ budulcem to¿samoœci kaszubskiej, które tworz¹
wartoœci, le¿¹ce u jej podstaw, s¹ jej Ÿród³em.

Kierownikiem maj¹cego trwaæ 58 miesiêcy projektu zosta³ prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski, a uczestnikami: prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet
Gdañski), prof. Miloš Øezník (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), prof.
Anna Kwaœniewska (Uniwersytet Gdañski), prof. Daniel Kalinowski (Akademia
Pomorska w S³upsku), dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk (Uniwersytet
Gdañski), dr Justyna Pomierska (Uniwersytet Gdañski), dr Tomasz Rembalski
(Uniwersytet Gdañski), dr Katarzyna Kulikowska (Muzeum – Kaszubski Park
Etnograficzny we Wdzydzach), dr Magdalena Lemañczyk (Wy¿sza Szko³a Tu-
rystyki i Hotelarstwa w Gdañsku) oraz mgr Roland Borchers (Freie Universität
Berlin, Osteuropa Institut).

*  *  *

Istotnym aspektem dzia³alnoœci Instytutu w 2015 roku by³y konferencje i se-
minaria naukowe.

W dniach 15–17 maja 2015 roku na Uniwersytecie Gdañskim mia³a miejsce
miêdzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Topografie pamiêci pogranicza.
Nadrenia i Pomorze w perspektywie porównawczej / Gedächtnistopographien im
Grenzraum. Pommern und Rheinland im Vergleich, której Instytut Kaszubski by³
wspó³organizatorem. Konferencjê zorganizowa³a Pracownia Badañ nad Narra-
cjami Pamiêci Pogranicza, Instytut Filologii Germañskiej UG (dr Mi³os³awa Bo-
rzyszkowska, dr Eliza Szymañska) oraz Institut „Moderne im Rheinland”, Hein-
rich-Heine-Universität w Düsseldorfie (prof. Gertrude Cepl-Kaufmann, dr Jasmin
Grande), tak¿e we wspó³pracy z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.
W spotkaniu wziêli udzia³ badacze z Austrii, Belgii, Czech, Luksemburga,  £otwy,
Niemiec i Polski. Konferencjê otworzy³ prof. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wy-
dzia³u Filologicznego UG. Wyg³oszono 23 referaty, cz³onkowie Instytutu Kaszub-
skiego przedstawili nastêpuj¹c¹ tematykê (w kolejnoœci wyst¹pieñ): w czêœci otwie-
raj¹cej prof. Miloš Øeznik referowa³ o procesach i polityce pamiêci po 1989 roku
na pograniczu sasko-czeskim Erinnerungsprozesse und Geschichtspolitik im
sächsisch-tschechischen Grenzraum nach 1989, a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-
-Szewczyk o literaturze pomorskiej w ujêciu trylateralnym jako medium pamiêci
zbiorowej – Pomorze/Pòmòrskô/Pommern als ein trilateraler Raum. Polnische,
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deutsche und kaschubische Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses.
W drugim dniu prof. Cezary Obracht-Prondzyñski poprowadzi³ objazd studyjny
po Ziemi Bytowskiej pt. Pêkniêta pamiêæ – narracje powojenne z bytowskiego
pogranicza / Gebrochenes Gedächtnis – Erinnerungsnarrative nach 1945 im Büto-
wer Raum, zaœ dr Magdalena Sacha na zamku w Bytowie opowiedzia³a o rekon-
strukcjach obrazu utraconej ojczyzny w praktyce muzealnej tzw. muzeów wschod-
nioniemieckich Pomorze Gdañskie / Westpreussen als Museumsthema im Rhein-
land – die Re-Konstruktion der verlorenen Heimat? W trzecim dniu konferencji
prof. Marion Brandt przedstawi³a referat na temat odniesieñ intertekstualnych do
literatury niemieckiej i do przesz³oœci Gdañska w twórczoœci Paw³a Huellego
Intertextuelle Bezugnahmen zur deutschen Literatur und die Erinnerung an die
Geschichte Danzigs im Werk von Pawe³ Huelle, dr Janusz Mosakowski przeanali-
zowa³ literackie konstrukcje przesz³oœci Gdañska w utworach Franciszka Feni-
kowskiego Deutsche, Polen und Kaschuben in einer Stadt. Literarische Konstruk-
tionen der Vergangenheit Danzigs im Werk von Franciszek Fenikowski, natomiast
prof. Daniel Kalinowski przybli¿y³ w ujêciu komparatystycznym mityczn¹ postaæ
„dzikiej ³owczyni” w kaszubsko-, polsko- i niemieckojêzycznych pomorskich
podaniach Wild Huntress. The Polish-German-Kashubian myth of women.

Du¿e znaczenie mia³a konferencja Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zaintere-
sowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w krêgu Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci, która odby³a siê w Gdañsku 12 czerwca 2015 roku. Jej organizatorami by³y
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci oraz Instytut Kaszubski (szcze-
gó³y w sprawozdaniu dotycz¹cym Stacji Naukowej PAU).

Z inicjatywy prof. Mieczys³awa Ronkowskiego Instytut Kaszubski by³ wspó³-
organizatorem (g³ówn¹ rolê odegra³a Katedra Energoelektryki i Maszyn Elektrycz-
nych Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej) LI Miêdzy-
narodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2015, które odby³o siê
w dniach 21–24 czerwca 2015 roku w Chmielnie i Gdañsku. Podczas sympozjum
goœcinny wyk³ad wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski zatytu³owany Spo-
³ecznoœæ kaszubska – to¿samoœæ, kultura i aktywnoœæ publiczna.

Dnia 4 wrzeœnia 2015 roku w budynku Wydzia³u Filologicznego UG odby³a
siê konferencja Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziœ.
Konferencja, której organizatorami byli Katedra Jêzyka Polskiego Instytutu Filo-
logii Polskiej UG oraz Instytut Kaszubski, stanowi³a rozszerzenie problematyki
sympozjum dialektologiczno-onomastycznego, poœwiêconego pamiêci Profesora
Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego
z twórców gdañskiego oœrodka naukowego. Sympozjum organizowane jest cykli-
cznie w celu kontynuowania i rozwijania badañ zainicjowanych przez Profesora.
Obecna konferencja mia³a bardziej interdyscyplinarny charakter. Spoœród licznych
referatów wyg³oszono m.in.: prof. Mariusz Czepczyñski Regiony w globalnej wio-
sce. O znaczeniu terytorializacji we wspó³czesnym rozwoju kultury, prof. Hanna
Popowska-Taborska Œlady wierzeñ dawnych Pomorzan odczytane na podstawie
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etymologii wybranych wyrazów kaszubskich, prof. Tadeusz Linkner Kaszubska
powieœæ W³adys³awa Janta-Po³czyñskiego „Œwiêty Eustachy”, prof. Jadwiga Zie-
niukowa Kaszubszczyzna – jêzyk mniejszoœciowy na dawnych i obecnych pogra-
niczach jêzykowych, prof. Edward Breza Polonizmy w poemacie ks. Leona Hey-
kego „Dobrogost i Mi³os³awa”, prof. Marek Cybulski Obraz ¿ycia przedwojen-
nej Polonii gdañskiej w felietonach Franciszka Sêdzickiego, mgr Bo¿ena Ronowska
Czarownica – mechanizm powo³ania i wykluczenia. Zespó³ zabobonów i przes¹-
dów le¿¹cych u podstaw wykluczenia spo³ecznego osób oskar¿onych o czary. Prusy
Królewskie XVII i XVIII wiek, prof. Ewa Rogowska-Cybulska O etymologiach
ludowych wpisanych w Legendy Borów Tucholskich, prof. Daniel Kalinowski
Wo³yñski ¯yd o szczeciñskim Pomorzu. Eliasza Rajzmana obecnoœæ w jêzyku
polskim, dr Justyna Pomierska Jaka filologia kaszubska? Piotr K¹kol Kultura
teatralna dworów Pomorza Gdañskiego w XVIII wieku oraz dr Ma³gorzata Klin-
kosz, mgr Pia Šlogar Kierunki i mechanizmy zmian w jêzyku mówionym kaszub-
skiej m³odzie¿y.

Z inicjatywy Oddzia³u ZK-P „Krajniacy” w Wielkim Buczku oraz Instytutu
Kaszubskiego pod patronatem Starosty Powiatu Z³otowskiego w dniu 26 wrze-
œnia 2015 roku w Wielkim Buczku odby³a siê XVIII Buczkowska Konferencja
Naukowa „Jan Ro¿eñski – nauczyciel, dzia³acz, patriota. Oblicza polskiego szkol-
nictwa na Ziemi Z³otowskiej w okresie miêdzywojennym”. Wyg³oszono dwa re-
feraty: prof. Józef Borzyszkowski Szkolnictwo polskie na Pograniczu w okresie
miêdzywojennym oraz prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek Jan Ro¿eñski – nauczy-
ciel, dzia³acz, patriota. Nastêpnie odby³a siê promocja ksi¹¿ki Jan Ro¿eñski (1904–
–1968) oraz rozwi¹zanie konkursu „Moja Matka Boska Radosna – Leœna”.

W dniach 14–16 paŸdziernika 2015 roku, pod kierunkiem prof. Adeli Kuik-
-Kalinowskiej i prof. Daniela Kalinowskiego, odby³a siê konferencja naukowa
pt. Wielkie Pomorze – spo³ecznoœci i narody. Jej organizatorami by³y Instytut Polo-
nistyki Akademii Pomorskiej w S³upsku i Instytut Kaszubski, zaœ wspó³organiza-
torami Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku i Oœrodek Teatralny „Rondo”.
Wyg³oszono 23 referaty, w tym m.in.: prof. Daniel Kalinowski Kaszubi odwieczni.
Floriana Ceynowy dyskurs narodowotwórczy, prof. Miloš Øezník Œredniowieczne
ikony nowoczesnej to¿samoœci? Tzw. testament Mestwina i jego literackie repre-
zentacje od A. Majkowskiego do L. B¹dkowskiego, prof. Adela Kuik-Kalinowska
Kaszubi-S³owiñcy. Wizerunek literacki, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Pomor-
ska hybris, czyli o regionie jako federacji lokalnych wspólnot, prof. Jowita Kêciñ-
ska-Kaczmarek „Jestem Krajniakiem” – w literaturze i nauce, czyli problem to¿-
samoœci regionalnej na Krajnie, czy dr Andrzej Chludziñski Obce nazwy geogra-
ficzne na Pomorzu. Referat dr Mi³os³awa Borzyszkowskiej-Szewczyk Kim jestem?
Sk¹d pochodzê? Autobiografie powojennego pokolenia naukowców o kaszubsko-
-pomorskim rodowodzie nie zosta³ wyg³oszony z powodu wyjazdu naukowego
referentki do Niemiec.
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W ramach kolokwiów Leibniz Graduate School dr Mi³os³awa Borzyszkow-
ska-Szewczyk, przebywaj¹c na stypendium badawczym w Instytucie Herdera
w Marburgu, przedstawi³a w dniu 22 paŸdziernika projekt habilitacyjny doty-
cz¹cy autobiografiki autorów pochodzenia ¿ydowskiego z Pomorza (po 1945 r.).

W niedawno oddanym do u¿ytku budynku Neofilologii Wydzia³u Filologicz-
nego UG, 17 listopada 2015 roku odby³a siê debata na temat „Solidarnoœæ” wobec
Niemców w Polsce – Niemcy w Polsce wobec „Solidarnoœci”. Zosta³a ona zorga-
nizowana we wspó³pracy Pracowni Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza
Uniwersytetu Gdañskiego, Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Centrum
Badañ Mniejszoœci Niemieckiej. Zebranych przywita³ dziekan Wydzia³u Filologicz-
nego UG prof. Andrzej Ceynowa, a udzia³ w niej wziêli: prof. Józef Borzyszkow-
ski (Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski, Stacja Naukowa PAU w Gdañsku),
prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, Cz³onek Rady IPN),
prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Zak³ad Studiów nad
Niemcami, Warszawa), dr Zbigniew Bereszyñski (badacz niezale¿ny z Opola)
i Roland Hau (Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Mniejszoœci Niemieckiej w Gdañsku).
Moderatorem spotkania by³a dr Magdalena Lemañczyk (Wy¿sza Szko³a Turystyki
i Hotelarstwa w Gdañsku, Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza,
Uniwersytet Gdañski). Celem spotkania by³a refleksja nad spektrum zagadnieñ,
dotycz¹cych mniejszoœci niemieckiej w Polsce jako grupy spo³ecznej w kontek-
œcie ruchów niepodleg³oœciowych „Solidarnoœci” z prze³omu lat 80. i 90. XX wieku.
Mniejszoœæ niemiecka to grupa narodowa w Polsce, która obci¹¿ona jest balastem
historycznym, wynikaj¹cym z trudnej historii stosunków polsko-niemieckich.
W okresie powojennym mniejszoœci narodowe nie mia³y prawa bytu, bowiem
socjalistyczna Polska w za³o¿eniu mia³a byæ pañstwem narodowoœciowo homo-
genicznym. Znacz¹cym prze³omem dla ludnoœci niemieckiej by³o pojawienie siê
na polskiej scenie politycznej Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ”, który jesieni¹ 1981 r. podj¹³ uchwa³ê na temat mniejszoœci narodo-
wych, w której wymieniono tak¿e ¿yj¹cych w Polsce Niemców. Ten sygna³, który
móg³ zmotywowaæ Niemców w ró¿nych regionach Polski do dzia³ania, zosta³ jed-
nak st³umiony przez wprowadzony w grudniu tego samego roku stan wojenny.

XIV Konferencja Kaszuboznawcza Ró¿a Ostrowska i Natalia Go³êbska
w ¿yciu artystycznym Kaszub odby³a siê 18 listopada 2015 roku w Bytowie. Jej
wspó³organizatorami byli Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zak³ad An-
tropologii Kultury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³up-
sku oraz Instytut Kaszubski. Podczas obrad wyst¹pili: prof. Ewa Nawrocka Wspo-
mnienia o Ró¿y Ostrowskiej i Natalii Go³êbskiej, Andrzej Mestwin Fac Miêdzy
legend¹ a prawd¹ – portret Ró¿y Ostrowskiej, Zuzanna Szwedek-Kwieciñska
Wielka Inna – Ró¿a Ostrowska w opowiadaniach Lecha B¹dkowskiego, prof. Anna
Sobiecka Natalia Go³êbska i s³upski teatr „Têcza”, prof. Daniel Kalinowski
Tematy i techniki dramaturgii Natalii Go³êbskiej oraz dr Ewa Mazuruk-Urbañska
O stylistyce prozy Ró¿y Ostrowskiej.
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W dniach 27–28 listopada 2015 roku w Tczewie w ramach V Kongresu Ko-
ciewskiego odby³a siê konferencja Polska Regionalna – mowa – kultura – eduka-
cja, której wspó³organizatorem, obok Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i In-
stytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, by³ Instytut Kaszubski. Na konferencji wyg³oszono 38 referatów,
w tym m.in. cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego: prof. Maria Paj¹kowska-Kensik
Kulturowe obrazy regionu w nowych tekstach z Kociewia, dr Krzysztof Korda
Kociewski Magazyn Regionalny – przewodnik po dziejach i kulturze regionu,
dr Ma³gorzata Klinkosz Adaptacja germanizmów kaszubskich i kociewskich na
przyk³adzie wspomnieñ Romana Klebby, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Re-
gionalizm na Pomorzu – spokój rezerwatu czy ryzyko spo³ecznych innowacji?
prof. Tomasz Wicherkiewicz Jak uczyæ o zagro¿eniu jêzyków, regiolektów/dialek-
tów, gwar/lektów, prof. Monika Mazurek-Janasik Rola jêzyka w kszta³towaniu
to¿samoœci, dr El¿bieta Bugajna Z doœwiadczeñ nauczyciela jêzyka kaszubskiego,
dr Micha³ Kargul Miêdzy regionalizmem a etnicznoœci¹ – przypadki pomorskie
oraz dr Krzysztof Ko³atka Relacja jêzyk-to¿samoœæ jako przedmiot badañ (etno)lin-
gwistycznych.

*  *  *

W 2015 roku Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi
instytucjami, wyda³ 18 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:

– Józef Borzyszkowski, Moi mistrzowie i przyjaciele, Gdañsk 2015
– Borzyszkowy i Borzyszkowscy…z Piek³a rodem, t. VIII, Studia i materia³y

zebra³ oraz wstêpem opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk–B¹k 2015
– Cezary Obracht-Prondzyñski, Kazimierz Rolbiecki, Bytowskie szlaki. Atrak-

cje, niespodzianki i tajemnice zapisane w przestrzeni / Bytów Byways.
Attractions, surprises and secrets inscribed in the landscape, Gdañsk–Bytów
2015 (we wspó³pracy z Oddzia³em Bytowskim ZK-P)

– Urban Transformations. Towarrds wiser cities and better living, red. S³awo-
mir Ledwoñ i Hanna Obracht-Prondzyñska, Gdañsk 2015 (we wspó³pracy
z ISOCARP Knowledge for better Citis)

– Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, red. Daniel Kalinowski, S³upsk 2015
(we wspó³pracy z Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku)

– Pro memoria Izabela Trojanowska (1929–1995), zebra³ i oprac. Józef Bo-
rzyszkowski, Gdañsk 2015 (wespó³ z MPiMK w Wejherowie)

– Anna £ajming, Youth / M³odoœæ. Memoirs / Wspomnienia, t³um. Blanche Krbe-
chek i Stanis³aw Frymark, przedmowa Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2015

– Erika Blaszczyk, Botanische visionen. Eine Familiensage in sechs Teilen,
przedmowa Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2015
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– Jêzykowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. II, red. Ma³gorzata Klin-
kosz, Aneta Lica, Zenon Lica, Gdañsk 2015 (wspólnie z Wydawnictwem UG)

– Pawe³ Dzianisz, Saga Orkadzka, Gdañsk 2015
– Pawe³ Dzianisz, Bez nich, Gdañsk 2015
– Teresa Ruthendorf-Przewoska, W s³owach zamkn¹æ fale... W Marysinie,

Gdañsk–Lutówko 2015
– Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Roman Ro¿eñski, Jan Ro¿eñski (1904–1968),

seria: Biblioteka Sylwetek Krajeñskich, Z³otów 2015
– Konrad Kaczmarek, Na skraju puszczy, wyd. II, Gdañsk 2015
– Pro memoria Marian Ko³odziej (1922–2009), zebra³ i oprac. Józef Borzysz-

kowski, Gdañsk 2015
– Pomorska debata o kulturze: Kultura na pograniczu – pogranicze kultury,

Edycja II, red. Cezary Obracht-Prondzyñski i Katarzyna Kulikowska, Gdañsk
2015

– Kaszubscy twórcy z krêgu „Klëki”, wstêp i opracowanie Hanna Makurat,
Adela Kuik-Kalinowska, Józef Borzyszkowski, Biblioteka Pisarzy Kaszub-
skich, Gdañsk 2015

– „Acta Cassubiana”, t. XVII, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2015

Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na 2016 rok.

*  *  *

Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y promocje. Jedno
z pierwszych spotkañ odby³o siê w Domu Kaszubskim 22 stycznia 2015 roku
i dotyczy³o promocji ksi¹¿ki pierwszego t³umaczenia na jêzyk niemiecki XVII-
-wiecznej relacji polskiego szlachcica z podró¿y z Gdañska do Lubeki: Marcin
Borzymowski, Von Danzig nach Lübeck – eine Meeresfahrt im Jahre 1651. Ksi¹¿ka
ukaza³a siê serii Colloquia Baltica, t. 23, pod redakcj¹ Jürgena Vietiga (by³ego
korespondenta ARD w Polsce). Laudacjê wyg³osi³a dr Mi³os³awa Borzyszkow-
ska-Szewczyk, a nastêpnie poprowadzi³a rozmowê, w której prócz redaktora i
inicjatora wydania wzi¹³ tak¿e udzia³ dr Christian Pletzing, wydawca instytucjo-
nalny i dyrektor Academii Baltica, cz³onek Instytutu Kaszubskiego.

Dnia 29 stycznia 2015 roku w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gdañsku przy ul. Mariackiej 42 mia³o miejsce spotkanie promocyjne
ksi¹¿ki Franka Meislera Zau³kami pamiêci. Gdañsk – Londyn – Jaffa, która uka-
za³a siê w serii Stegnami pomorskiego pogranicza, w t³umaczeniu Agaty Teperek
i Andrzeja Szewczyka oraz opracowaniu Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk.
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Ksi¹¿kê przedstawi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, zaœ autora w multime-
dialnej prezentacji pt. Co skrywa pewna komoda w Tel Awiwie? – dr Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk. Kontynuuj¹c spotkanie przeprowadzili rozmowê o
ksi¹¿ce w kontekœcie gdañsko-kaszubsko-niemiecko-¿ydowskiego splotu kultu-
rowego.

Spotkanie promocyjne ksi¹¿ki prof. Stanis³awa Salmonowicza ̄ ycie jak osio³
ucieka… Wspomnienia odby³o siê 21 lutego 2015 roku w Domu Kaszubskim.
Niestety, odby³o siê ono pod nieobecnoœæ autora spowodowan¹ jego chorob¹.
Laudacjê wyg³osi³ Wicemarsza³ek Senatu RP Jan Wyrowiñski. W imieniu wy-
dawcy, którym jest gdañski odzia³ IPN, g³os zabra³ jego dyrektor dr hab. Miro-
s³aw Golon.

Dnia 26 lutego 2015 roku w Domu Kaszubskim w Gdañsku odby³a siê pro-
mocja ksi¹¿ek Paw³a Dzianisza Jak od¿ywa³ mickiewiczowski Œmie³ów oraz Cz³o-
wiek pojednania 2013 i 2014 pod redakcj¹ ks. Grzegorza Rafiñskiego. Laudacjê
pierwszej z nich wyg³osi³a prof. Gra¿yna Tomaszewska, zaœ drugiej prof. Józef
Borzyszkowski, który zast¹pi³ nieobecnego z powodu choroby prof. Jerzego Sampa.

Promocja Historii Kaszubów autorstwa Józefa Borzyszkowskiego, która
ukaza³a siê jako pierwszy tom Vademecum – powstaj¹cego przy wspó³pracy z
Zarz¹dem G³ównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – mia³a miejsce w Domu
Kaszubskim w Gdañsku 5 marca 2015 roku. W czasie spotkania laudacjê wyg³o-
si³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, redaktor serii Vademecum. Dnia 24 marca
2015 roku promocja tej ksi¹¿ki odby³a siê w Domu Kultury w Karsinie. Kolejne
jej dwie promocje z tym samym laudatorem odby³y siê w Klubie „Jaœ Kowalski”
w Bytowie 11 maja 2015 roku i w muzeum we Wdzydzach Kiszewskich 8 wrze-
œnia 2015 roku w ramach cyklu „Wdzydzczi Nórt”. Ksi¹¿kê t¹ promowano rów-
nie¿ 24 paŸdziernika 2015 roku podczas 19. Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki
w Krakowie. Spotkanie z autorem prowadzi³ równie¿ prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyñski.

Dnia 26 marca 2015 roku w Tawernie Mestwin w Gdañsku promowano ksi¹¿ki
Jerzego Tredera Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie oraz Dušana-Vladislava Paždjer-
skiego                                   (Kaszubskie tematy). Ze wzglêdu na ciê¿k¹ chorobê na
spotkanie nie przyby³ prof. Jerzy Treder, którego wypowiedŸ zosta³a odtworzona
z nagrania filmowego. Laudacjê do obu prac pierwszej w jêzyku kaszubskim,
drugiej w serbskim, wyg³osi³a dr Justyna Pomierska.

Równie¿ w Domu Kaszubskim, 11 czerwca 2015 roku mia³a miejsce promo-
cja ksi¹¿ki Teresy Astramowicz-Leyk Od pracy organicznej do spo³eczeñstwa
obywatelskiego: przekaz miêdzypokoleniowy na przyk³adzie rodu Kulerskich.
Spotkanie poprowadzi³ prezes ZK-P £ukasz Grzêdzicki, zaœ laudacjê wyg³osi³
prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

Spotkanie promocyjne kolejnych dwóch ksi¹¿ek: Franka Meislera Zau³kami
pamiêci. Gdañsk – Londyn – Jaffa w opracowaniu Mi³os³awy Borzyszkowskiej-
-Szewczyk oraz Romana Klebby Z K³anina w œwiat – miêdzy Gdañskiem a Gdyni¹.
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Wspomnienia w opracowaniu Józefa Borzyszkowskiego i Tomasza Rembalskie-
go odby³o siê w Domu Kaszubskim w Gdañsku 18 czerwca 2015 roku. Laudacjê
wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

W dniu 10 lipca 2015 roku w Bytowie odby³a siê promocja albumu Bytow-
skie szlaki… autorstwa Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i Kazimierza Rolbiec-
kiego. Jej organizatorami by³y Oddzia³ ZK-P w Bytowie oraz Instytut Kaszubski
w Gdañsku.

Promocja ksi¹¿ki Pro memoria Izabella Trojanowska (1929–1995) pod re-
dakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego odby³a siê w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w ramach Dni Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego 23 wrzeœnia 2015 roku. Druga promocja tej ksi¹¿ki odby³a siê 12 listo-
pada 2015 roku w Tawernie Mestwin w Gdañsku. Tego dnia promowano równie¿
ksi¹¿kê Franciszka Sêdzickiego Utwory kaszubskie w ramach IX tomu Biblioteki
Pisarzy Kaszubskich w opracowaniu Marka Cybulskiego, Daniela Kalinowskiego,
Joanny Schodziñskiej. Do pierwszej z nich laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski, do drugiej zaœ dr Justyna Pomierska.

Dnia 30 wrzeœnia 2015 roku w Kaszubskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Brusach odby³a siê promocja ksi¹¿ki Anna £ajming, Youth / M³odoœæ. Memoirs
/ Wspomnienia, w t³umaczeniu Blanche Krbechek i Stanis³awa Frymarka.
Spotkanie przygotowa³a Katarzyna G³ówczewska, zaœ pod kierunkiem Felicji
Baska-Borzyszkowskiej i Mariny Milkowskiej uczniowie przygotowali czêœæ
artystyczn¹.

Promocja ksi¹¿ki Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie pod red. Daniela
Kalinowskiego odby³a siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej w S³upsku 14 paŸ-
dziernika 2015 roku. Spotkanie promocyjne poprowadzi³a Marzena Mazur,
dyrektor Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku.

*  *  *

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o jeszcze innych przedsiêwziêciach,
w które zaanga¿owani byli cz³onkowie Instytutu.

Instytut Filologii Germañskiej oraz Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci
Pogranicza UG zorganizowa³a wyk³ad otwarty prof. dr hab. Miloša Øezníka, dyrek-
tora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, pracownika Uniwer-
sität Chemnitz i cz³onka Instytutu Kaszubskiego pt. O zwrocie regionalnym
w niemieckich badaniach nad histori¹ i kultur¹. Spotkanie, które odby³o siê na
Wydziale Historycznym UG 10 marca 2015 roku, prowadzi³a dr Mi³os³awa Bo-
rzyszkowska-Szewczyk.

Z kolei 17 marca 2015 roku w Bytowie odby³o siê spotkanie promocyjne
ksi¹¿ki Wojna na Kaszubach. Pamiêæ polskich i niemieckich œwiadków w opraco-
waniu Rolanda Borchersa i Katarzyny Madoñ-Mitzner, w którym udzia³ wzi¹³
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Jego organizatorami by³y Muzeum II Wojny
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Œwiatowej w Gdañsku oraz Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Byto-
wie. Nastêpnego dnia promocja tej ksi¹¿ki, równie¿ z udzia³em prof. Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego, odby³a siê w Hotelu Scandic w Gdañsku przy ul. Pod-
wale Grodzkie 9.

Dr Borzyszkowska-Szewczyk nawi¹za³a kontakt ze stowarzyszeniem FORUM
UNNA Forum für Politik, Wirtschaft und Internationale Begegnungen e.V (z Unny
w Nadrenii), które organizuje cyklicznie wyjazdy studyjne w ramach edukacji
obywatelskiej m.in. do miast Polski. Stowarzyszenie zaprosi³o j¹ do wspó³pracy,
chc¹c w³¹czyæ do swojego programu wyjazdów do Gdañska pt. Gdansk/Danzig.
Europa zwischen gestern und heute (Gdañsk/Danzig. Europa pomiêdzy wczoraj
a dzisiaj) spotkanie na temat Kaszub i Kaszubów, a tak¿e pamiêci o ¿ydowskiej
spo³ecznoœci Gdañska i regionu. Pierwsze z trzech spotkañ mia³o miejsce 16 kwiet-
nia w Domu Kaszubskim w Gdañsku, nastêpne odby³y siê 25 czerwca i 30 lipca.

Instytut Kaszubski wespó³ z Oddzia³em ZK-P w Bytowie i Burmistrzem Miasta
Bytów w dniu 9 lipca 2015 roku w Bytowie zorganizowali spotkanie autobiogra-
ficzne po³¹czone z prezentacj¹ ksi¹¿ki-wywiadu prof. Jana Strelaua pt. Poza cza-
sem, które poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. W spotkaniu, w ramach
wyjazdu studyjnego, udzia³ wziêli uczestnicy Letniej szko³y jêzyka kaszubskiego,
kultury i historii Kaszub zorganizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Drugie spotkanie z prof. Strelauem odby³o siê 5 listopada, o czym szerzej w spra-
wozdaniu Stacji Naukowej PAU.

We wrzeœniu 2015 roku przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañ-
skiego powsta³o Centrum Jêzyka i Kultury Kaszubskiej – jednostka dydaktyczno-
naukowa maj¹ca wspomóc edukacjê m³odzie¿y akademickiej Pomorza. Kierow-
nikiem Centrum zosta³a dr Justyna Pomierska, zaœ pracownikami: prof. UG
dr hab. Marek Cybulski, dr Hanna Makurat, prof. UG dr hab. Dušan-Vladislav
Paždjerski oraz mgr Grzegorz Schramke.

Centrum powsta³o w celu zintegrowania œrodowiska naukowo-dydaktycznego
kaszuboznawczego na UG, aby jego pracownicy, w oparciu o swoje badania nau-
kowe (literackie, jêzykowe, psycholingwistyczne, socjologiczne, pedagogiczne,
glottodydaktyczne i in.) wypracowali opis procesu nauczania oraz uczenia siê
jêzyka kaszubskiego, a tak¿e o kulturze kaszubskiej. Pracownicy maj¹ wypraco-
waæ nowoczesne rozwi¹zania nauczania jêzyków zagro¿onych (a wiêc w istocie
wszystkich jêzyków mniejszoœciowych/regionalnych), szczególnie na poziomie
akademickim. W planach Centrum s¹ m.in. dzia³ania edukacyjne skierowane do
m³odych ludzi, którzy zdecydowali siê studiowaæ na najwiêkszej uczelni Pomorza:
kursy jêzyka kaszubskiego o ró¿nym stopniu zaawansowania, serie wyk³adów
monograficznych o tematyce kaszubsko-pomorskiej, warsztaty animacji kultu-
rowej itp.

W dniach 18–19 wrzeœnia 2015 roku w Tuchomiu odby³o siê III Bytowskie
Forum Animatorów Kultury pt. Piêkniej znaczy lepiej, czyli o znaczeniu dzia³añ
twórczych w spo³ecznoœciach lokalnych, na którym spotkali siê pracownicy insty-
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tucji kultury, spo³ecznicy, liderzy lokalnych organizacji pozarz¹dowych, przed-
stawiciele mediów i lokalnych samorz¹dów, artyœci itp. Inicjatorem i pomys³o-
dawc¹ spotkania by³ prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyñski, który pierwszego dnia wyg³osi³ wprowadzaj¹cy referat Piêkniej znaczy
lepiej, czyli o znaczeniu dzia³añ twórczych w spo³ecznoœciach lokalnych. W dal-
szej czêœci zebranych zaproszono do wziêcia udzia³u w warsztacie Twórczoœæ –
co to? Po co to? Jak to to? Przygotowanym przez pracowników Kaszubskiego
Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy. W bloku dotycz¹cym dobrych praktyk za-
prezentowali siê m.in.: Gra¿yna Kikcio (Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
Fila w Bytowie), która opowiedzia³a o Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Moja Ma³a Ojczyzna”. O swoich doœwiadczeniach opowiada³ bytowski poeta
Andrzej Szczepaniak, Tomasz i Ewa Dr¹¿kowscy (zespó³ „Sk³ad Kolonialny”)
omówili swoj¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. O programie Polska Cyfrowa Równych
Szans oraz o programie w³¹czenia pokolenia 50+ w cyfrowy œwiat opowiada³
Jacek Pr¹dziñski (Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans). W drugim dniu spo-
tkania odby³a siê podró¿ studyjna do miejsc, osób i organizacji prowadz¹cych
wyj¹tkow¹ dzia³alnoœæ. W ramach tej podró¿y uczestnicy odwiedzili Tadeusza
Drozdowskiego w jego Galerii malarskiej w Mas³owicach Trzebiatkowskich, skan-
sen archeologiczny i zabytkowy cmentarz w Trzebiatkowej, animatorów w Drety-
niu oraz Izbê Regionaln¹ – Zagrodê Modrzewo, czyli dom konstrukcji ryglowej,
który zosta³ przeniesiony i odtworzony w Modrzejewie przez Cezarego Materka.
Wspó³organizatorami Forum by³y oprócz Instytutu Kaszubskiego nastêpuj¹ce
podmioty: Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie, Centrum
Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu, Gminny Oœrodek Kultury w Tucho-
miu, Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy, Zak³ad Antropologii Spo³ecz-
nej IFSiD UG oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdañsku.

Dnia 21 wrzeœnia 2015 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdañ-
skiego odby³o siê jubileuszowe spotkanie cz³onków i sympatyków Instytutu Pol-
sko-Skandynawskiego (Polsk-Skandinavisk Forskingsinstitut) z siedzib¹ w Ko-
penhadze, w którym udzia³ mieli równie¿ cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego.
Spotkanie po³¹czone z konferencj¹ naukow¹ zosta³o zorganizowane z okazji
30-lecia Instytutu. Otwarcia konferencji dokona³ prezes prof. Eugeniusz S. Kru-
szewski (Kopenhaga), który wraz z Emilem Ashøjem i Tadeuszem G³owackim
za³o¿yli w paŸdzierniku 1985 roku fundacjê i instytut naukowo-badawczy pod
nazw¹ Instytut Polsko-Skandynawski. W czêœci konferencyjnej prowadzonej przez
prof. Arnolda K³onczyñskiego (Uniwersytet Gdañski, Instytut) referaty wyg³osili:
prof. Zenon Ciesielski z Uniwersytetu Gdañskiego (Eros i Psyche Ludomira Ró-
¿yckiego w Królewskiej Operze w Sztokholmie), prof. Sven Ekdahl z Berlina (Sve-
riges erõvrade krona: Karl XII:s och Gustav II Adolfs dynastiska konflikt med.
Sigismund III Vasa av Polen-Litauen), prof. Boles³aw Hajduk z Uniwersytetu
Szczeciñskiego (Z problematyki stosunków gospodarczych pomiêdzy Polsk¹ a Fin-
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landi¹ w latach 1945–1970), dr El¿bieta Later-Chody³owa z Poznania (Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego w krajach skandynawskich), Raimo Pullat z Uniwersytetu
w Tallinie (Witold Kukowski, konsul honorowy Republiki Estoñskiej – przyjaciel
estoñskich studentów w okresie miêdzywojennym). W drugiej czêœci spotkania
zaprezentowana zosta³ ksi¹¿ka E.S. Kruszewskiego pt. W s³u¿bie Polski i Nauki.
Instytut Polsko–Skandynawski w latach 1985–2015, która przybli¿a okolicznoœci
powo³ania i dzia³alnoœæ Instytutu. Zamkniêciem uroczystoœci jubileuszowych by³o
wrêczenie Nagrody Naukowej im. Stanis³awa Sawickiego, któr¹ przyznano wy-
bitnemu badaczowi kultury skandynawskiej oraz zwi¹zków polsko-skandynaw-
skich prof. Zenonowi Ciesielskiemu, dr hc uniwersytetu w Umeå. Medale Pro
Meritis przyznawane przez Instytut za szczególny wk³ad w rozwój naukowych
kontaktów polsko-skandynawskich i zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Instytutu otrzy-
mali: prof. B. Hajduk oraz dr E. Later-Chody³owa. W konferencji uczestniczy³o
wielu znanych historyków, m.in. prof. Józef Borzyszkowski, prof. Mieczys³aw
Nurek, prof. Gabriela Majewska, dzia³aczy spo³ecznych, osób zainteresowanych
tematyk¹ polsko-skandynawsk¹ oraz cz³onków rodziny Kukowskich. Publikacja
pokonferencyjna uka¿e siê w serii „Slavica Ludensia” wydawanej przez Uniwersy-
tet w Lund. Z wymienionych uczestników, poza Prezesem Honorowym Józefem
Borzyszkowskim i przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej prof. Mieczys³awem
Nurkiem, cz³onkami Instytutu Kaszubskiego s¹: prof. Eugeniusz S. Kruszewski,
prof. Arnold K³onczyñski oraz prof. Boles³aw Hajduk.

W dniu 16 paŸdziernika 2015 roku w Tawernie Mestwin odby³o siê spotkanie
Pusty Pokój. Teatr Gotowania wed³ug Güntera Grassa. In memoriam, organizo-
wane przez Instytut Kaszubski, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdañsku i Pra-
cowniê Badañ nad Narracjami Pogranicza UG we wspó³pracy z Gdañsk¹ Galeri¹
Güntera Grassa. Spotkanie odby³o siê w 88. rocznicê urodzin Güntera Grassa jako
impreza towarzysz¹ca VII edycji festiwalu Grassomania. W ramach wieczoru mia³
miejsce spektakl wg scenariusza Macieja Kraiñskiego na podstawie w¹tków kuli-
narnych w twórczoœci Güntera Grassa. Wyst¹pili Jerzy Kiszkis, Maciej Kraiñski
i Florian Staniewski. Muzyczn¹ oprawê zapewni³ Miko³aj Trzaska, siêgaj¹c
w inspiracjach po kaszubskie pieœni pustonocne. Druga czêœæ spotkania mia³a
charakter wspominkowy, do uczestnicz¹cych do³¹czyli przedstawiciele rodziny
i wspó³pracownicy pisarza z Niemiec i Danii, przebywaj¹cy w mieœcie na zaprosze-
nie Prezydenta Miasta Gdañska. W tej czêœci, moderowanej przez Ewê Rachoñ,
wiceprezes Stowarzyszenia Güntera Grassa, wspomnieniami podzielili siê m.in.
prof. Józef Borzyszkowski, Franz Grass, prof. Ewa Nawrocka, Seiran  Petrosian,
prof. Miros³aw Ossowski, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa oraz W³adys³aw
Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury w Pomorskim Urzêdzie Marsza³-
kowskim. Spotkanie zrealizowane zosta³o w ramach grantu Miasta Gdañska;
organizacj¹ koordynowa³a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk.
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Dziêki spo³ecznemu zaanga¿owaniu wielu osób po dwóch latach starañ
18 wrzeœnia 2015 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zakoñczono re-
nowacjê nagrobka wybitnego badacza Kaszub Stefana Ramu³ta (1859–1913).
Podsumowanie dzia³añ Spo³ecznego Komitetu Ratowania Nagrobka Stefana Ra-
mu³ta nast¹pi³o 8 paŸdziernika 2015 roku. W sk³ad Komitetu Honorowego Reno-
wacji Nagrobka Stefana Ramu³ta wchodzili: prof. dr hab. Andrzej Bia³as, Prezes
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, profesor nauk matematyczno-fizycznych, prof.
dr hab. Józef Borzyszkowski, prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku, profesor
zwyczajny Uniwersytetu Gdañskiego, Maciej Motor Grelok, prezes Zarz¹du G³ów-
nego Zwi¹zku Podhalan w Polsce, £ukasz Grzêdzicki, prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, Wies³aw Wójcik, bibliotekarz Centralnej Biblioteki Górskiej
PTTK w Krakowie, w której siedzibie odbywaj¹ siê promocje, seminaria, posia-
dy Zwi¹zku Podhalan, Kazimierz Tischner, brat ks. Józefa Tischnera, uczestnik
spotkañ na Targach Ksi¹¿ki w Krakowie – rzecznik zwi¹zków Podhala i Kaszub,
Kazimierz Kleina, senator RP, przewodnicz¹cy Kaszubskiego Zespo³u Parlamen-
tarnego, Pawe³ Adamowicz, prezydent Gdañska, prof. dr hab. Jacek Majchrowski,

Nagrobek Stefana Ramu³ta przed i po renowacji
(Fot. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie)



355DZIA£ALNOŒÆ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2015 R.

prezydent Krakowa, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego. Spo³eczny Komitet
Renowacji Nagrobka Stefana Ramu³ta tworzyli: œp. prof. Jerzy Treder, prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski, dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Artur Jab³oñski,
Witold Bobrowski, Stanis³aw Janke, Monika Lidzbarska, Adam Hebel, na czele
z Zarz¹dem w osobach: Tomasz Fopke przewodnicz¹cy, Janina Kurowska sekre-
tarz, £ukasz Richert skarbnik. G³ównymi donatorami renowacji byli: Instytut
Balticum w S³upsku, Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Krako-
wie, Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdañsku.

Dnia 24 listopada 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku Nadba³-
tyckie Centrum Kultury oraz Gdañskie Towarzystwo Naukowe zorganizowa³o
spotkanie z prof. dr. hab. Mieczys³awem Nurkiem, laureatem Nagrody Naukowej
Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza za rok 2014, przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej Instytutu Kaszubskiego. Laureat wyg³osi³ referat Wracaæ czy nie wra-
caæ – Polacy na Zachodzie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. S³owo wstêpne
wyg³osi³ prof. dr hab. Jerzy B³a¿ejowski, zaœ gospodyni¹ spotkania by³a dr Anna
Mazurkiewicz.
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*  *  *

Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego
wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszub-
skiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków kiero-
wanych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych przedsiê-
wziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo
wa¿nymi partnerami finansowymi Instytutu by³y w 2015 roku Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji, Samorz¹d Województwa Pomorskiego, lokalne samorz¹dy,
w tym Miasto Gdañsk, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”, Wydzia³
Historyczny Uniwersytetu Gdañskiego, Akademia Pomorska w S³upsku.

Równie istotna jest wspó³praca z Polsk¹ Akademi¹ Umiejêtnoœci, w tym
ze Stacj¹ Naukow¹ w Gdañsku oraz Komisj¹ Kaszubsk¹, a tak¿e z Oddzia³em
Gdañskim PAN. Wspó³pracujemy tak¿e z licznymi organizacjami pozarz¹dowy-
mi, przede wszystkim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi od-
dzia³ami terenowymi, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, Polskim Towarzy-
stwem Ludoznawczym, Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdañsku itd., tak¿e
z uczelniami, przede wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim i Akademi¹ Pomorsk¹
w S³upsku oraz Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z licznymi muzeami, przede wszystkim
z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Mu-
zeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³up-
sku, Muzeum – Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach Kiszew-
skich, Muzeum II Wojny Œwiatowej. Tak¿e bibliotekami (zw³aszcza Bibliotek¹
Gdañsk¹ PAN oraz Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku),
z archiwami, instytucjami kultury (np. Instytutem Kultury Miejskiej w Gdañsku,
Nadba³tyckim Centrum Kultury, Gdañsk¹ Galeri¹ Güntera Grassa, Domem Spo-
tkañ z Histori¹ w Warszawie, lokalnymi oœrodkami kultury, np. Gminnym Oœrod-
kiem Kultury w Tuchomiu). Od wielu lat rozwijamy wspó³pracê z Academi¹ Bal-
tica z Sankelmark. Wa¿ne jest dla nas tak¿e wsparcie pozyskiwane np. z Nadle-
œnictw (w Przymuszewie, Koœcierzynie i Bytowie).

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 2015. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowni-
ków oraz cz³onków stowarzyszenia.
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Tomasz Rembalski

Powo³anie i pierwszy rok dzia³alnoœci
Stacji Naukowej i jej Komisji Kaszubskiej

Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
w Gdañsku

Pierwsze zebranie cz³onków Rady i Komisji Kaszubskiej Stacji Naukowej
PAU w Gdañsku odby³o siê w Tawernie „Mestwin” 21 lutego 2015 roku. Prof.
Józef Borzyszkowski, witaj¹c zebranych przyby³ych z Warszawy, Torunia, Olsz-
tyna, Szczecina, S³upska, Bytowa, Wejherowa, Gdyni, Sopotu i Gdañska, jako
organizator Stacji Naukowej PAU w Gdañsku, przekaza³ dla zgromadzonych
pozdrowienia od Sekretarza Generalnego PAU prof. Jerzego Wyrozumskiego.
Wspomnia³ równie¿ o nieobecnych, którzy usprawiedliwili swoj¹ absencjê.
W zebraniu goœcinnie uczestniczy³ równie¿ Wicemarsza³ek Senatu RP Jan Wyro-
wiñski. Nastêpnie prof. Borzyszkowski zaprezentowa³ okolicznoœci powo³ania
w Gdañsku Stacji Naukowej PAU i jej uwarunkowania statutowe. Nadmieni³,
i¿ sta³o siê to dziêki staraniom i na wniosek cz³onków PAU z dn. 25 maja 2014
roku, prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona (od 1 stycznia 2015 roku wiceprezesa
Oddzia³u Gdañskiego PAN) oraz prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego prezesa
Instytutu Kaszubskiego. Wniosek zosta³ przyjêty i 24 czerwca 2014 roku Rada
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci powo³a³a Stacjê Naukow¹ PAU w Gdañsku.
Na mocy decyzji Rady PAU z 28 paŸdziernika 2014 roku organizatorem Stacji
Naukowej PAU w Gdañsku i jej Komisji Kaszubskiej zosta³ prof. Józef Borzysz-
kowski. Dnia 21 stycznia 2015 roku Rada PAU zatwierdzi³a równie¿ sk³ad Rady
i cz³onków Komisji Kaszubskiej. W swojej wypowiedzi prof. Józef Borzyszkow-
ski wspomnia³, i¿ niejako wzorem Krakowa chciano ulokowaæ siedzibê Stacji
przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaœkowa Dolina. Nie bez ¿alu
stwierdzi³, ¿e projekt ten nie doszed³ do skutku. St¹d siedzib¹ Stacji Naukowej
PAU w Gdañsku sta³ siê Dom Kaszubski przy ul Straganiarskiej 22. Po tym prof.
Józef Borzyszkowski przeszed³ do omówienia zadañ Stacji Naukowej PAU
w Gdañsku oraz mo¿liwoœci jej dzia³alnoœci w dziedzinie humanistyki. Na pierw-
szym miejscu wymieni³ mo¿liwoœci organizowania konferencji naukowych.
W dalszej czêœci wyst¹pienia prof. Borzyszkowski obok propozycji konferencji,
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wspomnia³ równie¿ o mo¿liwoœci patronowania gdañskiej Stacji PAU „Encyklo-
pedii Kaszubskiej”, czy projektowi „Kaszubi w dziejach Rzeczypospolitej”.
Nieobce winny jej byæ równie¿ sprawy artystyczne. Szczególn¹ uwagê zwróci³
na poszerzenie kontaktów w basenie Morza Ba³tyckiego.

Mo¿liwoœci badañ i dzia³añ Stacji PAU w dziedzinie nauk medycznych za-
prezentowa³ prof. dr hab. n. med. Janusz Limon w formie prezentacji zatytu³owa-
nej Efekt za³o¿yciela a Kaszubi. Wed³ug encyklopedycznej definicji efekt za³o¿y-
ciela to „szczególny przypadek dryfu genetycznego wystêpuj¹cy, gdy populacja
w przesz³oœci przesz³a przez stadium z bardzo niewielk¹ liczb¹ osobników wsku-
tek migracji niewielkiej liczby osobników na izolowan¹ wyspê. Przypadek spo-
woduje, ¿e taka populacja bêdzie mia³a drastycznie odmienn¹ i zubo¿on¹ pulê
genetyczn¹ w stosunku do populacji wyjœciowej. Do podobnego efektu mo¿e do-
chodziæ tak¿e wskutek gwa³townej redukcji liczby osobników w populacji, na
przyk³ad na skutek têpienia przez cz³owieka, katastrof sztucznych, czy te¿ natu-
ralnych (efekt w¹skiego gard³a). Pozostaje wtedy bardzo ma³a liczba osobników,
które krzy¿uj¹ siê miêdzy sob¹. Nastêpnie dochodzi do wzrostu homozygotyczno-
œci, ujawniaj¹ siê niekorzystne allele recesywne i defekty genetyczne. Populacja
mo¿e odbudowaæ sw¹ pierwotn¹ liczbê osobników, ale pod wzglêdem genetycz-
nym nie bêdzie to ju¿ ta sama populacja”. Prof. Limon wspomnia³ o stosunkowo
licznych przypadkach zmian genetycznych wystêpuj¹cych wœród Kaszubów.
W mediach zjawisko to zosta³o okrzykniête „kaszubsk¹ kl¹tw¹”, z czym zdaniem
prelegenta, nale¿y walczyæ.

Bardzo interesuj¹ce wyst¹pienie Prof. Limona spotka³o siê z ¿yw¹ dyskusj¹,
w której udzia³ wziêli prof. Jacek Jassem, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, prof.
Zygmunt Szultka, prof. Miloš Øezník, prof. Józef Borzyszkowski i dr Tomasz
Rembalski. W jej podsumowaniu prof. Borzyszkowski stwierdzi³, i¿ dowodzi ona
jak potrzebne s¹ wspólne seminaria medyków i historyków, czy socjologów.

W dalszej czêœci spotkania nast¹pi³a autoprezentacja zebranych cz³onków
Rady Stacji Naukowej PAU w Gdañsku i jej Komisji Kaszubskiej. W kolejnoœci
wyst¹pili: prof. Daniel Kalinowski, prof. Edward Breza, prof. Janusz Limon, prof.
Jacek Jassem, prof. Roman Kaliszan, ks. prof. Wojciech Bêben, dr Katarzyna
Kulikowska, dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, prof. Miloš Øezník, prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski, prof. Józef Borzyszkowski, dr Tomasz Rembalski,
prof. Stanis³aw Achremczyk, prof. Janusz Jasiñski, prof. Jolanta Wierzba, prof.
Anna Kwaœniewska, prof. Jerzy Treder, dr Justyna Pomierska, prof. Edward W³o-
darczyk, prof. Zygmunt Szultka i prof. Kazimierz Koz³owski.

W wyniku g³osowania dokonano wyboru przewodnicz¹cego Rady oraz
Zarz¹du Komisji. Przy dwóch g³osach wstrzymuj¹cych na przewodnicz¹cego Rady
Stacji Naukowej PAU w Gdañsku wybrano prof. Janusza Limona. Równie¿ przy
dwóch g³osach wstrzymuj¹cych wybrano prof. Józefa Borzyszkowskiego na prze-
wodnicz¹cego, prof. Jolantê Wierzbê na zastêpcê przewodnicz¹cego i prof. Ceza-
rego Obracht-Prondzyñskiego na sekretarza Komisji Kaszubskiej PAU.
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Du¿e znaczenie w rozpoczêtej dzia³alnoœci Stacji Naukowej PAU w Gdañ-
sku odegra³a konferencja Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach spra-
wami kaszubsko-pomorskimi w krêgu Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, która
odby³a siê 12 czerwca 2015 roku w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego
w Gdañsku. Jej organizatorami by³y Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci oraz Instytut Kaszubski. Referaty wyg³osili: prof. Jerzy Wyrozumski Prof.
Gerard Labuda – pierwszy prezes odrodzonej PAU a Gdañsk i Kraków, prof.
Józef Borzyszkowski Kraków a Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszub-
skiego, prof. Julian Dybiec Strategia Akademii Umiejêtnoœci i jej spo³eczne wspar-
cie w czasach zaboru, prof. Daniel Kalinowski Obraz Gdañska i Pomorza w opi-
niach Krakusów w II po³. XIX i I po³. XX wieku, dr Justyna Pomierska Stefan
Ramu³t i sprawa kaszubska w Akademia Umiejêtnoœci – ich udzia³ w rozwoju
kaszubologii, prof. Anna Kwaœniewska Krakowskie œrodowisko naukowe a tema-
tyka pomorska w badaniach Instytutu Ba³tyckiego, dr Krzysztof S³awski Portret
zbiorowy gdañsko-pomorskich cz³onków PAU z pocz. XXI wieku, prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski Uczeni a sprawa kaszubska – rola Akademii. Referat PAU
na Pomorzu – wyzwania, mo¿liwoœci, zobowi¹zania wspólnie wyg³osili prof.
Janusz Limon i prof. Józef Borzyszkowski. W drugim dniu konferencji, z myœl¹
o krakowskich goœciach, odby³ siê objazd naukowy po Kaszubach. Zwiedzono
m.in. Bêdomin, Wdzydze Kiszewskie oraz Wie¿ycê.

Dnia 28 maja 2015 roku w Domu Kaszubskim w Gdañsku odby³ siê pierwszy
wyk³ad z cyklu „Kaszubskie wyk³ady Akademii Umiejêtnoœci” zatytu³owany
„Efekt za³o¿yciela” a populacja kaszubska, który poprowadzili dr hab. Jolanta
Wierzba i prof. dr hab. Janusz Limon. Wspó³organizatorami spotkania by³a Stacja
Naukowa i Komisja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku oraz
Instytut Kaszubski.

Pod patronatem prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej Dziekana Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych UG, prof. Janusza Limona Prezesa Oddzia³u Gdañskiego Pol-
skiej Akademii Nauk, prof. Józefa Borzyszkowskiego Przewodnicz¹cego Komisji
Kaszubskiej i Kierownika Stacji Naukowej PAU w Gdañsku oraz prof. Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego Prezesa Instytutu Kaszubskiego 5 listopada 2015 roku
odby³ siê „Dzieñ z Profesorem Janem Strelauem”. W programie znalaz³ siê wyk³ad
prof. Jana Strelaua Od badañ podstawowych do zastosowañ w praktyce psycholo-
gicznej: na przyk³adzie Regulacyjnej Teorii Temperamentu, który zosta³ wyg³o-
szony na Wydziale Nauk Spo³ecznych UG oraz spotkanie autobiograficzne po³¹-
czone z prezentacj¹ ksi¹¿ki-wywiadu z prof. Janem Strelauem pt. Poza czasem,
które poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. By³o to drugie takie spo-
tkanie, gdy¿ pierwsze, którego wspó³organizatorem by³ równie¿ Instytut Kaszub-
ski wespó³ z Oddzia³em ZK-P w Bytowie i Burmistrzem Miasta Bytów, odby³o
siê 9 lipca 2015 roku w Bytowie. Spotkanie to poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-
-Prondzyñski.
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Sk³ad Rady Stacji Naukowej PAU
w Gdañsku

A. Cz³onkowie PAU
1. Prof. Roman Kaliszan – Gdañsk
2. Prof. Jacek Jassem – Gdañsk
3. Prof. Janusz Limon – Gdañsk
4. Prof. Jerzy Limon – Gdañsk
5. Prof. Janusz Ma³³ek – Toruñ
6. Prof. Krzysztof Narkiewicz – Gdañsk
7. Prof. Stanis³aw Salmonowicz – Toruñ
8. Prof. Józef Borzyszkowski – Gdañsk

B. Osoby spoza PAU

1. Prof. Stanis³aw Achremczyk – Olsztyn (historyk, dyr. OBN im. Wojciecha
Kêtrzyñskiego w Olsztynie, badacz dziejów Warmii, by³y rektor Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego).

2. Prof. Edward Breza – Gdañsk (jêzykoznawca, kaszubolog, emerytowany
pracownik UG, cz³onek Instytutu Kaszubskiego, badacz toponimii i topono-
mastyki kaszubsko-pomorskiej, m.in. autor monografii Przydomki szlachty
pomorskiej).

3. Prof. Janusz Jasiñski – Olsztyn (historyk, badacz dziejów Warmii i Mazur,
wspó³autor Historii Pomorza, emerytowany prof. PAN, cz³onek Instytutu
Kaszubskiego).

4. Prof. Kazimierz Koz³owski – Szczecin (politolog, historyk, pracownik Uni-
wersytetu Szczeciñskiego, badacz dziejów najnowszych Pomorza Zachod-
niego, by³y dyrektor Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, cz³onek Instytutu
Kaszubskiego).

5. Prof. Jan Lubiñski – Szczecin (prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, patomorfolog i genetyk kliniczny, cz³onek Instytutu Kaszubskiego).

6. Prof. Zygmunt Szultka – S³upsk (historyk, pracownik Akademii Pomorskiej
w S³upsku i Zak³adu Historii Pomorza IH PAN w Poznaniu, cz³onek Instytutu
Kaszubskiego, wspó³autor syntezy Historia Pomorza, badacz dziejów Ka-
szubów i Koœcio³a ewangelickiego na Pomorzu Zachodnim).
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7. Prof. Jerzy Treder – Wejherowo (jêzykoznawca, emerytowany prof. UG,
cz³onek Instytutu Kaszubskiego, wybitny badacz jêzyka kaszubskiego – za-
bytków, gramatyki i frazeologii, rozwoju kaszubskiego jêzyka literackiego).

8. Prof. Edward W³odarczyk – Szczecin (historyk, badacz dziejów najnow-
szych Pomorza, wspó³autor Historii Pomorza, aktualny rektor Uniwersytetu
Szczeciñskiego, cz³onek Instytutu Kaszubskiego).

Sk³ad Komisji Kaszubskiej przy Stacji Naukowej PAU
w Gdañsku

1. Prof. Józef Borzyszkowski – Gdañsk (cz³onek korespondent PAU, prezes
Instytutu Kaszubskiego).

2. Prof. Cezary Obracht-Prondzyñski – Gdañsk (pracownik UG, wiceprezes
Instytutu Kaszubskiego, historyk i socjolog, autor licznych opracowañ – mo-
nografii i studiów – dotycz¹cych dziejów i to¿samoœci Kaszubów, ruchu
kaszubsko-pomorskiego, muzeów na Pomorzu i wspó³czesnoœci kultury
kaszubsko-pomorskiej).

3. Prof. UG, dr hab. ks. Wojciech Bêben – Gdañsk (etnolog Uniwersytetu
Gdañskiego, badacz kultur ludów pierwotnych Australii i Oceanii oraz
Nowej Zelandii, autor cennych monografii).

4. Prof. AP, dr hab. Daniel Kalinowski – S³upsk (prof. Akademii Pomorskiej,
cz³onek Instytutu Kaszubskiego, historyk literatury polskiej i kaszubskiej,
teatrolog, autor kilku monografii i redaktor naukowy licznych dzie³ zbio-
rowych dotycz¹cych m.in. ¿ycia i twórczoœci pisarzy kaszubskich, wspó³-
twórca Biblioteki Pisarzy Kaszubskich).

5. Prof. dr hab. Miloš Øezník – Praga, Warszawa (Czech z Pragi, do niedawna
prof. Uniwersytetu w Chemnitz, aktualnie dyr. Niemieckiego Instytutu Hi-
storycznego w Warszawie, cz³onek Instytutu Kaszubskiego, badacz dziejów
Prus Królewskich i ruchu m³odokaszubskiego).

6. Dr Tomasz Derlatka – Warszawa, Praga (pracownik Czeskiej Akademii Nauk,
cz³onek Instytutu Kaszubskiego, badacz literatury serbo³u¿yckiej i kaszub-
skiej; do niedawna prac. Uniwersytetu w Lipsku).
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7. Prof. UG, dr hab. Anna Kwaœniewska – Gdañsk (prac. Instytutu Archeologii
i Etnologii UG, skarbnik Instytutu Kaszubskiego, autorka m.in. monografii
dotycz¹cej dziejów garncarstwa na Kaszubach oraz badañ etnologicznych na
Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX w.; opracowa³a i przygotowa³a do druku
m.in. prace Józefa Gajka i Bo¿eny Stelmachowskiej).

8. Prof. ASz, dr hab. Bogdan Narloch – Koszalin (prof. Akademii Sztuki
w Szczecinie, muzyk, organista i badacz dziejów budownictwa i muzyki
organowej na Pomorzu, organizator Festiwalu Muzyki Organowej w Kosza-
linie).

9. Dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – Gdañsk (historyk literatury,
prac. Instytutu Germanistyki UG, cz³onek Instytutu Kaszubskiego, badaczka
pamiêci o dziejach ̄ ydów na Pomorzu oraz o Kaszubach i Pomorzu w litera-
turze niemieckiej).

10. Dr Katarzyna Kulikowska – Gdañsk (etnolog – doktorat na Uniwersytecie
Jagielloñskim, aktualnie pracownik Muzeum Narodowego w Gdañsku, od
1.01.2015 dyrektor Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach
Kiszewskich, cz³onek Instytutu Kaszubskiego).

11. Dr Justyna Pomierska – Wejherowo (paremiolog, prac. Instytutu Filologii
Polskiej UG, kier. etnofilologii kaszubskiej, cz³onek Instytutu Kaszubskiego).

12. Dr Tomasz Rembalski – Gdynia (pracownik Instytutu Historii UG i by³y
wieloletni pracownik Muzeum Miasta Gdyni, sekretarz Instytutu Kaszubskie-
go, badacz dziejów Gdyni i szlachty kaszubskiej).

13. Dr hab. Jolanta Wierzba – Gdañsk (pediatra i genetyk kliniczny w Gdañ-
skim Uniwersytecie Medycznym, od wielu lat zajmuje siê chorymi na choroby
genetyczne dzieæmi z Kaszub. Jest autork¹ publikacji na ten temat).

14. Dr Beata Lipska-Zienkiewicz – Gdañsk (pediatra i genetyk kliniczny w Gdañ-
skim Uniwersytecie Medycznym. Bada geny zwi¹zane z nerczyc¹ u dzieci
z Kaszub).

15. Mgr Dominika Vetter – Gdañsk (s³uchaczka Studiów Doktoranckich Gdañ-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem jej rozprawy doktorskiej s¹ cho-
roby genetyczne wystêpuj¹ce w populacji Kaszubów. Promotorem jest prof.
J. Limon).
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Justyna Pomierska

Etnofilologia kaszubska
na Uniwersytecie Gdañskim

Nauczanie jêzyka i kultury kaszubskiej realizowane jest na UG w formie
innowacyjnych studiów etnofilologia kaszubska, a tak¿e studiów podyplomowych
nauczania jêzyka kaszubskiego (niestacjonarne, 3 semestry, odp³atne). Obydwie
œcie¿ki s¹ tworzone i prowadzone w du¿ej mierze przez jêzykoznawców i literatu-
roznawców, pracowników Instytutu Filologii Polskiej. Szczególnym przedmio-
tem troski s¹ studia stacjonarne I stopnia etnofilologia kaszubska uruchomione po
raz pierwszy w roku akademickim 2014/15. Kolejne rekrutacje nie wype³niaj¹
limitów, czego przyczyn upatrywaæ mo¿na tak¿e w niedoinformowaniu œrodowiska
kaszubskiego o programie i formie prowadzonych studiów. Zdaniem prowadz¹cych
kierunek to studia nowoczesne, kszta³c¹ce nie tylko kompetencje jêzykowe i kul-
turowe, ale i tak szerokie spektrum kompetencji spo³ecznych. To kierunek nowy,
tak¿e w sposobie kszta³cenia odbiega od s¹siedzkich kierunków filologicznych:
profil praktyczny, powi¹zanie ze œrodowiskiem itp. (zajêcia prowadzone tak¿e
poza budynkiem UG, m.in. w siedzibie interesariuszy zewnêtrznych: MPiMK-P,
KUL, szko³y). Jest to zgodne ze wspó³czesnymi tendencjami poszukiwania inter-
dyscyplinarnych, a przez to bardziej otwartych i dostosowanych do spo³ecznych
potrzeb, ofert kszta³cenia. Po ukoñczeniu studiów licencjackich absolwent bêdzie
móg³ kontynuowaæ naukê na studiach II stopnia i zawsze bêdzie mia³ mo¿liwoœæ
poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej i zawodowej, w tym tak¿e wiedzy o kul-
turze regionu; na Wydziale Filologicznym na kierunkach filologicznych i na kul-
turoznawstwie, na Wydziale Nauk Spo³ecznych na wszystkich kierunkach (m.in.
pedagogika, socjologia, politologia) oraz na Wydziale Historycznym na kierunkach
historia i etnologia. W ka¿dym z powy¿szych przypadków bêdzie mia³ mo¿liwoœæ
poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej i zawodowej (uzyskanie tytu³u magistra
powi¹zane byæ mo¿e z poszerzeniem praw nauczania we wszystkich szko³ach
ponadpodstawowych lub w klasach najm³odszych i przedszkolach). Wysokie kom-
petencje jêzykowe pozwol¹ absolwentowi etnofilologii kaszubskiej na wybór pracy
spoœród zawodów zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ komunikacj¹ spo³eczn¹.
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Kierunek zosta³ uruchomiony w roku akademickim 2014/15. G³ównym celem
kszta³cenia jest uzyskanie rozbudowanych kompetencji w zakresie jêzykoznaw-
stwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze, ze szczególnym uwzglêdnieniem
praktycznej znajomoœci jêzyka kaszubskiego: bieg³a znajomoœæ kaszubszczyzny
literackiej i œwiadomoœæ jêzykowa na tle dialektów kaszubskich ¿ywych w mowie
Kaszubów do dziœ. Statystyki nauczania jêzyka kaszubskiego w ró¿nych typach
szkó³ pokazuj¹, ¿e na kolejnych wy¿szych etapach kszta³cenia liczba uczniów
dramatycznie maleje; to zjawisko mo¿na t³umaczyæ na wiele sposobów, ale nie-
w¹tpliwie jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn jest brak nauczycieli, którzy bez obaw
stanêliby przed „trudn¹” i wymagaj¹c¹ m³odzie¿¹, która ju¿ sama (bez udzia³u
rodziców) decyduje o wyborze przedmiotów nauki szkolnej.

Profil praktyczny studiów zak³ada kszta³cenie kompetencji profesjonalnych
w specjalnoœci nauczyciel jêzyka kaszubskiego w szkole podstawowej (zgodnie
z rozporz¹dzeniem w sprawie standardów kszta³cenia przygotowuj¹cego do wyko-
nywania zawodu nauczyciela kszta³cenia na studiach I st. kierunków filologicz-
nych przygotowuje do pracy w kl. IV-VI) i pracowników instytucji publicznych,
w tym mediów (z uwagi na trudnoœæ podzia³u na dwie specjalnoœci i tak ma³ej
grupy – w semestrze 2 studiowa³o na I roku etnofilologii 12 studentów, 3 osoby
z przyczyn osobistych uby³y – nie uruchomiono specjalizacji animacyjno-medial-
nej). Na kompetencje profesjonalne nauczyciela sk³adaj¹ siê nie tylko wiedza
i umiejêtnoœci merytoryczne kaszuboznawcze i dydaktyczne, ale i kompetencje
„miêkkie” wymagane w placówkach kulturalnych, czy w mediach: te pochodn¹
metod pracy i formy podejmowanych zadañ; st¹d przewiduje siê w³¹czenie stu-
denta w przygotowanie ró¿nych przedsiêwziêæ homologicznych programowi kszta³-
cenia: wyjazdy w teren, uczestnictwo w promocji ksi¹¿ek (Instytut Kaszubski),
koncerty w Pa³acu (MPiMK-P) i in. oraz w dzia³aniach aran¿owanych przez ko³a
naukowe studenckie (M³odzi dydaktycy, Ko³o Jêzykoznawców UG) i Centrum
Jêzyka i Kultury Kaszubskiej.

Kluczowym przedmiotem w programie studiów etnofilologii kaszubskiej jest
praktyczna nauka jêzyka kaszubskiego (odpowiednio: I rok – 180 godzin (tu te¿
gramatyka), II i III rok – 150 godzin). Celem pracy jest osi¹gniêcie przez studen-
tów kompetencji jêzykowej w kaszubszczyŸnie literackiej i jej doskonalenie przez
wzbogacanie zasobu s³ownictwa i poznawanie struktur gramatycznych wykorzy-
stywanych w ró¿nych sytuacjach nadawczo-odbiorczych. Kaszubszczyzna in statu
nascendi wymaga wykorzystania ca³ego bogactwa metod znanych nauczycielom
jêzyków obcych, ale innego kontekstu nauczania, co wymaga od wyk³adowców-
-lektorów bie¿¹cej refleksji naukowej i szczególnych kwalifikacji. Zaplanowana
liczba godzin æwiczeñ nie jest przypadkowa. Wynika z tygodniowego podzia³u
pracy wg trzech aspektów kszta³cenia sprawnoœci jêzykowej: mówienia, pisania,
czytania i szczególnej koncepcji zdobywania kompetencji jêzykowo-kulturowej
w ramach tzw. „praktycznej nauki jêzyka w terenie” – to regularne wyjazdy do
ró¿nych miejsc na Kaszubach (w³¹cznie z siedzibami interesariuszy zewnêtrznych)
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pomyœlane jako zajêcia jêzykowe w rzeczywistym miejscu u¿ycia kaszubszczyzny,
ale i w zaplanowanej sytuacji dydaktycznej. Wed³ug tej koncepcji czêœæ zajêæ
prowadz¹ lektorzy spoza UG. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju naukowego
studentów mieæ mog¹ spotkania z kaszubologami w ramach wyjazdów, promocji
ksi¹¿ek itp.

W ramach mo¿liwoœci wyk³ady i æwiczenia odbywaj¹ siê (na kolejnych se-
mestrach studiów coraz czêœciej) w jêzyku kaszubskim lub czêœciowo po kaszub-
sku, ale uzupe³nienie kadry specjalistami (szczególnie w zakresie literaturoznaw-
stwa, teorii literatury, analizy dzie³a literackiego) prowadz¹cymi zajêcia po pol-
sku jest konieczne w³aœnie dla rozbudowania kompetencji badawczych przysz³ych
filologów.

Wymagane dla kszta³cenia na poziomie licencjatu zajêcia wychowania fizycz-
nego i lektoraty jêzyka obcego nowo¿ytnego studenci etnofilologii kaszubskiej
realizuj¹ z innymi kierunkami filologicznymi, a realizacja modu³u kszta³cenia
w zakresie przygotowania pedagogicznego i psychologicznego odbywa siê wspól-
nie z kierunkiem filologia polska, co stwarza pewne niedogodnoœci organizacyj-
ne, ale obni¿a koszty kszta³cenia. Celowa jednak jest odrêbna organizacja praktyk
psychologiczno-pedagogicznych, które powinny uwzglêdniæ aspekty poznania
œrodowiska miejskiego i wiejskiego oraz specyfiki relacji nauczyciel-uczeñ i uczeñ-
-uczeñ w grupach ³¹czonych. Realizacja modu³u kszta³cenia w zakresie przygoto-
wania dydaktycznego wymaga odrêbnych przedmiotów i organizacji praktyk œró-
drocznych i ci¹g³ych (wrzesieñ/paŸdziernik 2016) oraz œcis³ej wspó³pracy opie-
kuna praktyk z ramienia UG z nauczycielami w szko³ach. Praktyka dydaktyczna
w pocz¹tkowym okresie nauki odbywaæ siê bêdzie w grupie (hospitacja lekcji,
poznanie warsztatu nauczyciela, metod pracy, zasad organizacji procesu dydak-
tycznego itp.), ale potem efektywnoœæ kszta³cenia wymaga zdecydowanej indy-
widualizacji pracy (jeden nauczyciel na dwóch studentów).

Aspekt kszta³cenia kulturowego wymaga osadzenia jêzyka kaszubskiego
w kontekstach ró¿nych dziedzin nauk uniwersyteckich (filologia, historia, geo-
grafia, socjologia, sztuka itd.) niemo¿liwych do zrealizowania w warunkach sali
wyk³adowej. Tok studiów stwarza dogodn¹ sytuacjê wy³¹czenia jednego dnia na
wyjazdy w teren, ze szczególnym uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych aspektów kszta³-
cenia: rok I – praktyczna nauka jêzyka kaszubskiego w terenie, poznanie zasobów
regionu (tu przede wszystkim Kartuzy, Bytów, Brusy, Wejherowo, Puck), II – prak-
tyki w szkole (Miszewo, Mojusz, Sierakowice, Gdynia Chylonia, Wejherowo
i in.), warsztaty w Wejherowie (z po³¹czeniem poznania wyj¹tkowych zabytków
piœmiennictwa w zbiorach placówki w ramach przedmiotu historia jêzyka kaszub-
skiego i literatura kaszubska), dialektologiczna wizyta studyjna na pó³nocy (Puck,
Jastarnia) i po³udniu (Chojnice), III – wyjazd studyjny etnograficzny (Wdzydze).
Absolutnie niezbêdna wydaje siê organizacja minimum tygodniowego (idealnie
dwutygodniowego!) obozu jêzykowego na koniec pierwszego roku studiów (ko-
lejne wakacje zagospodarowuje praktyka pedagogiczna); doœwiadczenie tego roku
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dowodzi, ¿e intensywna nauka jêzyka, dogodnoœæ miejsca (zakwaterowanie
w centrum regionu), spotkania z twórcami kultury i przedstawicielami kaszub-
sko-pomorskiego ruchu regionalnego maj¹ du¿y wp³yw na efektywnoœæ doskona-
lenia sprawnoœci jêzykowej, kompetencji kulturowej, jak i kszta³towanie postaw
to¿samoœciowych (tu niebagateln¹ rolê odgrywa intensyfikacja prze¿yæ w skon-
solidowanej grupie).

KTO UCZY?

• prof. UG dr hab. Marek Cybulski (praktyczna nauka jêzyka kaszubskiego,
gramatyka)

• dr Hanna Makurat (praktyczna nauka jêzyka kaszubskiego, gramatyka)
• dr Ma³gorzata Klinkosz (praktyczna nauka jêzyka kaszubskiego, dialekty

i gwary Polski)
• mgr Tomasz Fopke (praktyczna nauka jêzyka kaszubskiego)
• dr Justyna Pomierska (gramatyka jêzyka polskiego, historia jêzyka kaszub-

skiego, dydaktyka)
• dr Ewa Andrzejewska (dydaktyka)
• prof. UG dr hab. Aneta Lewiñska (gramatyka jêzyka polskiego)
• prof. UG dr hab. Lucyna Warda-Radys (historia jêzyka kaszubskiego)
• prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (historia Kaszub i Kaszubów)
• prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski (polityka jêzykowa i etniczna

w Polsce i Europie)
• prof. dr hab. Tadeusz Linkner i doktorant Grzegorz Schramke (historia

literatury kaszubskiej)
• prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska (antropologia Kaszub i Pomorza)
• prof. UG dr hab. Duszan PaŸdzjerski (kaszubszczyzna wœród jêzyków

S³owian)
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
Magdalena Sacha

Sprawozdanie z miêdzynarodowej
interdyscyplinarnej konferencji
Topografie pamiêci pogranicza /

Gedächtnistopographien im Grenzraum,
Gdañsk 15-17 maja 2015

„Pogranicze” jako kategoria badawcza cieszy siê zainteresowaniem wielu
dyscyplin humanistycznych i spo³ecznych, zaœ w perspektywie historycznej jest
szczególnie istotne na styku kontaktów miêdzynarodowych. Regiony pogranicza
zosta³y specyficznie ukszta³towane kulturowo wskutek narodowych napiêæ i po
dzieñ dzisiejszy stanowi¹ strefy styku kulturowego, w których mo¿e wykszta³ciæ
siê swoista kultura hybrydowa jako konglomerat wielorakich wp³ywów. Jedn¹
z cech wyró¿niaj¹cych te regiony jest utrwalone w pamiêci zbiorowej doœwiad-
czenie zagro¿enia i konfliktu, a tak¿e  (patrz¹c z dzisiejszego punktu widzenia) 
perspektywa s¹siedztwa. W regionach pogranicza w sposób szczególny nak³adaj¹
siê na siebie indywidualne i zbiorowe stereotypy postrzegania przestrzeni, przy
czym funkcjonuj¹ce w œwiadomoœci zbiorowej obrazy stanowi¹ nierzadko kon-
strukcje konkuruj¹ce ze sob¹. Ich treœæ zale¿y od kontekstu i sposobu kontekstu-
alizacji, a jednoczeœnie jest wynikiem funkcjonuj¹cego w okreœlonych œrodowi-
skach dyskursu wewn¹trz- oraz miêdzygrupowego.

Nadrzêdnym celem miêdzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt. 
Topografie pamiêci pogranicza. Nadrenia i Pomorze jako trilateralne regiony
kulturowe / Gedächtnistopographien im Grenzraum. Pommern und Rheinlandals
trilaterale Kulturräume, która odby³a siê w dniach 15-17 maja 2015 r. w Instytu-
cie Filologii Germañskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdañskiego,
by³a interdyscyplinarna i porównawcza refleksja nad kategori¹ pogranicza w kon-
tekœcie dwóch regionów: Pomorza i Nadrenii.

Inspiracj¹ do konferencji i punktem wyjœcia interdyscyplinarnej refleksji by³a
koncepcja „triangel” – trójstronnego ujêcia pogranicza w konstrukcjach przestrzen-
nych i to¿samoœciowych, która wypracowana zosta³a przez Arbeitskreis zur inter-
disziplinären Erforschung der Moderne im Rheinland przy Heinrich-Heine-Uni-
versität, kierowanego przez prof. Gertrude Cepl-Kaufmann.
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Konferencjê zorganizowa³a Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Po-
granicza przy Instytucie Filologii Germañskiej (dr Mi³os³awa Borzyszkowska-
-Szewczyk i dr Eliza Szymañska)  wspólnie z Institut „Moderne im Rheinland”
przy Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie (prof. Gertrude Cepl-Kaufmann
i dr Jasmin Grande), we wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim w Gdañsku oraz
Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Trzydniowe spotkanie stanowi³o jeden
z etapów projektu badawczego, realizowanego przez Pracowniê Badañ nad Nar-
racjami Pamiêci Pogranicza UG we wspó³pracy z Institut „Moderne im Rhein-
land”, Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie. Wziêli w nim udzia³ badacze
z Austrii, Belgii, Czech, Luksemburga,  £otwy, Niemiec i Polski, reprezentuj¹cy
ró¿ne (sub)dyscypliny nauk humanistycznych, tj. filologiê (amerykanistykê, ger-
manistykê i polonistykê), historiê, kulturoznawstwo, medioznawstwo, politologiê,
socjologiê i teatrologiê.

Obrady otworzyli: prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydzia³u
Filologicznego, poszerzaj¹c horyzont postrzegania tytu³owych zagadnieñ o per-
spektywê amerykanisty, prof. UG dr hab. Danuta Olszewska, Dyrektor Instytutu
Filologii Germañskiej oraz w imieniu wspó³organizatorów konferencji prof. dr
Gertrude Cepl-Kaufmann i dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk. Z kolei wy-
k³ady inauguracyjne wyg³osi³y prof. dr hab. Anna Wolff-Powêska (Szko³a Wy¿sza
Psychologii Spo³ecznej, Wydzia³ Zamiejscowy w Poznaniu) na temat Poznañ jako
polsko-niemiecka przestrzeñ pamiêci / Posen als ein deutsch-polnischer Erinne-
rungsraum oraz prof. dr Cepl-Kaufmann (Institut „Moderne im Rheinland”,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), której wyst¹pienie zatytu³owane by³o
Rheinland – Berlin – Paris. Erinnerte Landschaften als trilaterales Muster / Nad-
renia – Berlin – Pary¿. Wspominane krajobrazy jako wzorzec trójstronny. 

 Pozosta³e wyst¹pienia w tym dniu obrad poœwiêcone by³y specyfice kszta³-
towania siê pamiêci zbiorowej na poszczególnych pograniczach na terenie Europy,
I tak prof. dr Miloš Øeznik, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Warszawie, referowa³ o polityce pamiêci na pograniczu czesko-saksoñskim po
1989 roku. Prof. dr Frank Pohle z Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
w Akwizgranie omówi³ konstrukcjê regionalnoœci na trójstyku granicznym po-
miêdzy Belgi¹, Niemcami a Holandi¹. Dr Antje Johanning-Radžiene z Daugavpilis
Uniwersitate w Dyneburgu opowiedzia³a o £atgalii jako przestrzeni kulturowej,
analizuj¹c publicystykê  niemieck¹ dotycz¹c¹  z okresu miêdzywojnia pod k¹tem
kreowanego wizerunku tego regionu. Z kolei dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szew-
czyk – spiritus movens owej wieloaspektowej konferencji – poœwiêci³a swoje
wyst¹pienie literaturze polskiej, niemieckiej i kaszubskiej jako medium pamiêci
zbiorowej.

Nastêpnego dnia uczestnicy udali siê na objazd naukowy po Ziemi Bytow-
skiej zatytu³owany Gebrochenes Gedächtnis – Erinnerungsnarrative nach 1945
im Bütower Raum / Pêkniêta pamiêæ – narracje powojenne z bytowskiego pogra-
nicza. Grupê poprowadzi³ prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski (Instytut
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Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa UG, Instytut Kaszubski), ukazuj¹c zarówno
piêkno krajobrazu, jak i ukryte w krajobrazie kulturowym œlady wspólnej egzy-
stencji Kaszubów, Polaków i Niemców. W czêœci popo³udniowej kontynuowano
obrady w siedzibie Muzeum Zachodniokaszubskiego na zamku pokrzy¿ackim
w Bytowie, gdzie gospodarzem spotkania by³ dyrektor muzeum dr Tomasz Siemiñ-
ski. Wyst¹pienia w tym bloku tematycznym dotyczy³y krajobrazu muzealnego
obydwu regionów: prof. dr Thomas Schleper z Bergische Universität Wuppertal
poprzez po³¹czenie na Skype scharakteryzowa³ przemianê reñskiego krajobrazu
poprzemys³owego do zmuzealizowanych miejsc pamiêci, zaœ cz³onkini Pracowni
dr Magdalena Sacha z Katedry Kulturoznawstwa UG opowiedzia³a o rekonstruk-
cjach obrazu utraconej ojczyzny w praktyce muzealnej tzw. muzeów wschodnio-
niemieckich. Obrady w tym dniu zamkn¹³ referat dr Felicitas Söhner z Uniwersy-
tetu w Ulm i Pracowni na temat zagadnienia, stanowi¹cego po dzieñ dzisiejszy
w du¿ej mierze tabu w pamiêci zbiorowej Pomorza, tj. nazistowskiej zbrodni
tzw. eutanazji na pacjentach niemieckich i polskich zak³adów psychiatrycznych.

W niedzielê 17 maja 2015 r. na terenie kampusu UG zaprezentowano referaty
w ramach trzech kolejnych bloków tematycznych. Poranny dotyczy³ refleksji teo-
retycznej, tj. poœwiêcony by³ zagadnieniom metodologii badañ trylateralnych prze-
strzeni kulturowych w ujêciu kulturo- i literaturoznawczym. Tutaj wypowiada³
siê dr Roger Vorderegger z Universität Innsbruck, który scharakteryzowa³ pojê-
cie „triangel” jako przydatne w badaniach kulturoznawczych. Prof. dr Jürgen
Joachimsthaler z Philipps-Universität w Marburgu, tak¿e referuj¹c via Skype, szu-
kaj¹c odpowiedzi na pytanie, gdzie le¿y przestrzeñ „pomiêdzy kulturami”, skupi³
siê na metaforyce pogranicza, a dr Christina Wiegmann-Schubert z Université
du Luxembourg mówi³a o rewizji pamiêci kulturowej Luksemburga jako prze-
strzeni pamiêci w dialektyce wielorakiej obcoœci i bliskoœci.

Nastêpny „blok gdañski” zawiera³ wyst¹pienia odnosz¹ce siê do twórczoœci
poszczególnych autorów literatury gdañskiej, przedstawione przez badaczy zwi¹-
zanych z Uniwersytetem Gdañskim. Na temat intertekstualnych odniesieñ do lite-
ratury niemieckiej w twórczoœci Paw³a Huellego wypowiedzia³a siê prof. UG
dr hab. Marion Brandt, o literackich konstrukcjach przesz³oœci miasta w utworach
Franciszka Fenikowskiego mówi³ wspó³pracuj¹cy z Pracowni¹ dr Janusz Mosa-
kowski z Instytutu Filologii Polskiej UG, zaœ na temat teatru w Gdañsku jako
przestrzeni pamiêci na podstawie wybranych adaptacji scenicznych, wypowie-
dzia³a siê dr Eliza Szymañska – wspó³organizatorka konferencji z ramienia Pra-
cowni.

W trzecim bloku  zgromadzone zosta³y referaty odnosz¹ce siê do badañ nad
zagadnieniami pogranicznego charakteru doœwiadczeñ manifestowanych w ró¿nych
tekstach, poczynaj¹c od podañ, poprzez poezjê, po fantastykê. Prof. dr Sikander
Singh z Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass przy Universität w Saarbrücken po-
œwiêci³ swoje wyst¹pienie tematyce pacyfizmu w kontekœcie doœwiadczeñ pogra-
nicza niemiecko-francuskiego. Prof. zw. dr hab. Daniel Kalinowski z Akademii
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Pomorskiej w S³upsku przybli¿y³ mityczn¹ postaæ „dzikiej ³owczyni” w podaniach
ludowych Kaszub, Polski i Niemiec. Dr Jasmin Grande z Institut „Moderne
im Rheinland” przy Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie opowiedzia³a
o nowoczesnej fantastyce w Nadrenii, zaœ dr Anastasia Telaak z Uniwersytetu
Gdañskiego mówi³a o „poetyckich pograniczach” w twórczoœci Uljany Wolf.
Zamykaj¹ce tê czêœæ wyst¹pienie cz³onka Pracowni dr. Macieja Dajnowskiego
dotyczy³o narracji funkcjonuj¹cych poza dominuj¹cym trójstronnym polsko-nie-
miecko-kaszubskim dyskursem pamiêci na Pomorzu – tradycji Tatarów litewskich.
Dyskusja podsumowuj¹ca konferencjê zawiera³a wiele porz¹dkuj¹cych i inspiru-
j¹cych refleksji oraz konkretnych propozycji dotycz¹cych kontynuacji projektu.

Wszystkie czêœci konferencji mia³y charakter otwarty i zgromadzi³y znaczn¹
grupê zainteresowanych, nie tylko pracowników i studentów UG. Obrady prowa-
dzone by³y w jêzyku niemieckim, angielskim i polskim, tak¿e w konwencji kon-
ferencji skype w przypadku referentów, którzy nie mogli osobiœcie byæ obecni
w Gdañsku i Bytowie. Interdyscyplinarny zespó³ organizacyjny wspó³tworzyli:
Karolina Wirkus (kulturoznawstwo, II MSU), mgr Ewelina Rogala (absolwentka
filologii germañskiej), Tomasz Pi¹tkowski (niemcoznawstwo, II rok; absolwent
filologii polskiej I st.), Ewelina Markiewicz (kulturoznawstwo, II MSU; absol-
wentka Akademii Muzycznej), Kamil Muszyñski (student II roku lingwistyki
stosowanej) oraz Helena Awdej (filologia germañska, I MSU). Dokumentacjê
fotograficzn¹ sporz¹dzili dr Maciej Dajnowski, Kamil Muszyñski, mgr Ewelina
Rogala oraz prof. Mieczys³aw Ronkowski (Politechnika Gdañska i Instytut Ka-
szubski).

Spotkanie zosta³o zrealizowane dziêki  wsparciu wielu osób i instytucji. Konfe-
rencja odby³a siê dziêki dotacjom Prorektora ds. Nauki UG, Dziekana Wydzia³u
Filologicznego, Dyrekcji Instytutu Filologii Germañskiej, Fundacji Herdera oraz
niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych – Pe³nomocnika ds. Kultury
i Mediów. Patronat medialny objê³o Radio Mors. Auli na inauguracjê spotkania
i sprzêtu nag³aœniaj¹cego u¿yczy³ Wydzia³ Historyczny UG. Materia³y promocyj-
ne dotycz¹ce Gdañska i regionu zapewni³a Fundacja Parasol w Bytowie i Urz¹d
Marsza³kowski. Planowana jest tak¿e kontynuacja projektu – tom pokonferencyjny
ma ukazaæ siê w serii „Düsseldorfer Schriften zur Literatur und Kulturwissen-
schaft” w wydawnictwie Klartext.
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Maksymilian Trzciñski

„Kaszubi i Pomorze a Kraków:
o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-

-pomorskimi i w krêgu Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci”

Pod powy¿szym tytu³em 12 czerwca 2015 r. w Sali Mieszczañskiej Ratusza
Staromiejskiego – siedzibie Nadba³tyckiego Centrum Kultury odby³a siê konfe-
rencja naukowa, zorganizowana przez Stacjê Naukow¹ Polskiej Akademii Umie-
jêtnoœci i Instytut Kaszubski.

Otwieraj¹c to naukowe spotkanie – kierownik Stacji i przewodnicz¹cy Ko-
misji Kaszubskiej PAU, prof. Józef Borzyszkowski, przypomnia³ zwi¹zki nauko-
we Krakowa i Gdañska z przesz³oœci oraz przywita³ zebranych, wœród których
obok referentów byli obecni przedstawiciele ró¿nych œrodowisk Trójmiasta i Po-
morza, a tak¿e partnerzy i protektorzy Konferencji, do których – obok rektorów
naszych uczelni uniwersyteckich – nale¿eli: prof. Janusz Limon, Prezes Gdañ-
skiego Oddzia³u Polskiej Akademii Nauk, Pawe³ Adamowicz – Prezydent Miasta
Gdañska i Mieczys³aw Struk – Marsza³ek Województwa Pomorskiego. Panowie
Marsza³ek i Prezydent (g³ówny sponsor konferencji) w swoich wyst¹pieniach
wyrazili radoœæ z powstania Stacji Naukowej PAU w Gdañsku, bêd¹cej wyrazem
nawi¹zania bli¿szych naszych kontaktów z Krakowem i Polsk¹ Akademi¹ Umie-
jêtnoœci, ¿ycz¹c Stacji i zebranym wszelkiej pomyœlnoœci.

W czêœci pierwszej konferencji, której przewodniczy³ profesor Mieczys³aw
Nurek, zosta³y wyg³oszone trzy referaty:
– prof. Jerzy Wyrozumski (Polska Akademia Umiejêtnoœci, Kraków): Prof. Ge-

rard Labuda – pierwszy prezes odrodzonej PAU a Gdañsk i Kraków;
– prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdañski i Instytut Kaszubski): Kra-

ków a Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszubskiego;
– prof. Julian Dybiec (Polska Akademia Umiejêtnoœci, Kraków): Strategia Aka-

demii Umiejêtnoœci i jej spo³eczne wsparcie w czasach zaboru.
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Po przerwie na kawê zaprezentowano kolejne trzy referaty:
– prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w S³upsku): Obraz Gdañska

i Pomorza w opiniach Krakusów w II po³. XIX wieku i I po³. XX wieku;
– dr Justyna Pomierska (Uniwersytet Gdañski i Instytut Kaszubski): Stefan Ra-

mu³t i sprawa kaszubska a Akademia Umiejêtnoœci – ich udzia³ w rozwoju
kaszubologii;

– prof. Anna Kwaœniewska (Uniwersytet Gdañski i Instytut Kaszubski): Kra-
kowskie œrodowisko naukowe a tematyka pomorska w badaniach Instytutu
Ba³tyckiego.

Po ich wyg³oszeniu nast¹pi³a o¿ywiona dyskusja, a nastêpnie przerwa obia-
dowa, stanowi¹ca wraz z posi³kiem w budynku Instytutu Archeologii i Etnologii
UG okazjê do kontynuacji naukowych i towarzyskich rozmów, bardzo cenionych
przez wszystkich uczestników.

Po po³udniu wyg³oszono jeszcze trzy referaty:
– dr Krzysztof S³awski (Instytut Kaszubski): Portret zbiorowy gdañsko-pomor-

skich cz³onków PAU z pocz. XXI wieku;
– prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (Uniwersytet Gdañski i Instytut Kaszub-

ski): Uczeni a sprawa kaszubska – rola Akademii;
– prof. Janusz Limon (Polska Akademia Nauk, Gdañski Uniwersytet Medycz-

ny), prof. Józef Borzyszkowski: PAU na Pomorzu – wyzwania, mo¿liwoœci,
zobowi¹zania.

Po ich wyg³oszeniu mia³a miejsce dyskusja i podsumowanie, jakiego doko-
na³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

Podczas konferencji jej uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ekspo-
zycj¹ wydawnictw PAU, prezentuj¹cych kaszubsko-pomorskie zainteresowania
i owoce badañ cz³onków Akademii. Wystawê tê przygotowali pracownicy Biblio-
teki Gdañskiej PAN pod kierownictwem dr Marii Pelczar, która wraz z Dyrekcj¹
Biblioteki, uczestniczy³a w tym naukowym spotkaniu. Nie mniejszym zaintereso-
waniem cieszy³a siê ekspozycja najnowszych wydawnictw PAU i IK, której atrak-
cyjnoœæ zdwoi³a mo¿liwoœæ gratisowego wzbogacenia ksiêgozbiorów uczestni-
ków konferencji.

Wieczorem goœcie honorowi i referenci zwiedzili siedzibê Instytutu Kaszub-
skiego i Stacji Naukowej PAU w Domu Kaszubskim oraz spotkali siê z gospoda-
rzami przy kolacji w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”. Obecnoœæ prof. Jerzego
Wyrozumskiego, sekretarza generalnego PAU, tak¿e jako referenta wraz z prof.
Julianem Dybcem i mgr Ann¹ Michalewicz – dyrektork¹ Biura PAU, stanowi³a
szczególny powód satysfakcji dla gospodarzy konferencji.
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Nastêpnego dnia, w sobotê 13 czerwca, liczne grono uczestników konferen-
cji – z krakowskimi goœæmi na czele – wziê³o udzia³ w podró¿y studyjnej przez
Kaszuby. Jej program obj¹³ m.in. zwiedzenie Muzeum Hymnu Narodowego
w Bêdominie; arcyciekaw¹ wêdrówkê przez Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach, zakoñczon¹ obiadem w rumskiej karczmie oraz równie mi³e
i ciekawe spotkanie – rozmowê przy kawie i m³odzowym kuchu w Kaszubskim
Uniwersytecie Ludowym we Wie¿ycy z jej dyrektorem Markiem Byczkowskim.
– Przewodnikiem w tym objeŸdzie by³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, wspo-
magany przez prof. Józefa Borzyszkowskiego. Podró¿ okaza³a siê, jak zgodnie
os¹dzono, równie wa¿na poznawczo i towarzysko jak pierwszy dzieñ konferencji.
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Daniel Kalinowski

Miêdzynarodowe Konfrontacje Kulturowe
Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci i narody,

S³upsk, 14-16 paŸdziernika 2015 r.

Miêdzynarodowe Konfrontacje Kulturowe „Wielkie Pomorze” to cykliczne
interdyscyplinarne sympozjum pielêgnuj¹ce to¿samoœæ kulturow¹, narodow¹
i regionaln¹. Jest ono organizowane przez Instytut Polonistyki Akademii Pomor-
skiej w S³upsku oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku. Wspó³organizatorami w ka¿-
dej edycji Konfrontacji s¹: Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku oraz s³upski
Teatr Rondo. W tegorocznym wydaniu sympozjum wa¿n¹ rolê odegra³a równie¿
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii D¹browskiej. Medialnie obs³ugiwa³o zda-
rzenie Radio Koszalin oraz „G³os Pomorza”.

Pierwsza edycja Konfrontacji (w 2007 roku) poœwiêcona by³a problematyce
mitu przestrzeni Pomorza, druga (2009) to¿samoœci kulturowej, trzecia (2011)
nakreœleniu najciekawszych oœrodków pomorskiej kultury artystycznej, czwarta
(2013) problematyce konfesji religijnej mieszkañców Pomorza. Pi¹ta – tegoroczna
– by³a form¹ okreœlaj¹c¹ zjawiska socjologiczno-literackie, które wyra¿ane by³y
w artystycznych aktach dyskursów narodowych. Sympozjum przynios³o ze sob¹
nie tylko kwestie etniczne. Dokonywano namys³u nad takimi kategoriami, jak:
spo³ecznoœæ terytorialna (kociewska, krajniacka, s³owiñska), grupa zawodowa (np.
pastorzy, intelektualiœci), rodowa lub wyznaniowa (ewangelicy, ¯ydzi). Podejmo-
wanie trudnych tematów i kwestii wi¹za³o siê z tym, ¿e w referatach wybrzmia³y
ró¿ne punkty widzenia na rzeczywistoœæ historyczn¹ i kulturow¹. Przede wszystkim
polski, niemiecki czy kaszubski, ale tak¿e i inne spojrzenia z perspektywy grup
wiêkszoœciowych lub mniejszoœciowych, które pojawi³y siê na Pomorzu.

Namys³ nad tematyk¹ „Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci i narody” realizowany
by³ w trakcie Konfrontacji w formach konferencji naukowej, wydarzeñ artystycz-
nych i spotkañ autorskich. W podstawowym celu chodzi³o o ukazanie skompliko-
wanych relacji kulturowych Pomorza rozumianego jako terytorialna ca³oœæ, która
rozci¹ga siê dzisiaj na terenie Niemiec i Polski. Jest to przestrzeñ duchowego
spotkania siê ró¿nych narodów i grup spo³ecznych, które istnia³y wzglêdem siebie
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tak w sytuacji konfliktu, jak i symbiozy. Precyzuj¹c w podejmowanych badaniach
kulturotwórcz¹ rolê dyskusji to¿samoœciowych, ukazano najwa¿niejsze oœrodki
myœli oraz wybitnych jej przedstawicieli. Badania waloru wieloetnicznoœci Po-
morza, które realizowane s¹ w Polsce i w Niemczech podczas s³upskich Konfron-
tacji sta³y siê miejscem wymiany doœwiadczeñ i miêdzynarodowym forum dysku-
sji naukowej i spo³ecznej.

Zaprezentowane podczas Konfrontacji referaty u³o¿one zosta³y w cztery
grupy: pierwsza dotyczy³a generaliów, a wiêc okreœleniu, czym jest oraz na ile
jest zasadny dyskurs narodowy w opisie rzeczywistoœci Pomorza. W cz¹stce tej
dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski (AP w S³upsku), przedstawi³ tekst Kaszubi
odwieczni. Floriana Ceynowy dyskurs narodowotwórczy. By³ to historycznolite-
racki wywód ukazuj¹cy klasyka dyskursu kaszubskiego jako zakorzenionego
w dziewiêtnastowiecznych koncepcjach narodowych dzia³acza i teoretyka.
Nastêpnie trzeba wymieniæ wyst¹pienie prof. Miloša Øežníka (Niemiecki Instytut
Historyczny, Warszawa) pt. Œredniowieczne ikony nowoczesnej to¿samoœci? Tzw.
testament Mestwina i jego literackie reprezentacje od Aleksandra Majkowskiego
do Lecha B¹dkowskiego. By³a to prezentacja europejskich uwarunkowañ poli-
tyczno-historycznych towarzysz¹cych rozwijaj¹cemu siê dyskursowi kaszubskie-
mu pocz¹tków XX wieku. Za trzeci referat w tej grupie mo¿na uznaæ tekst prof.
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego (UG), Pomorska hybris, czyli o regionie jako
federacji lokalnych wspólnot, który opisywa³ niejednoznaczn¹ narodowoœciowo
i jêzykowo sytuacjê kulturow¹ Pomorza, postrzegaj¹c tê przestrzeñ w dynamicz-
nych napiêciach i stale zmiennych uk³adach kulturowych.

Druga bogato reprezentowana na Konfrontacjach grupa wyst¹pieñ referato-
wych uk³ada³a siê w zagadnienia dotycz¹ce reprezentacji etnosów. Jako pierwszy
wyst¹pi³ w tym zakresie mgr Rafa³ Foltyn (Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku, AP w S³upsku), z tekstem Wieleci – dawna s³owiañska potêga odrzañ-
sko-ba³tycka. Opisywa³ tutaj wagê badañ nad najdawniejsz¹ rzeczywistoœci¹ S³o-
wian zachodnich, jednoczeœnie krytycznie wskazuj¹c na istniej¹ce ju¿ opraco-
wania i ujêcia. Kolejnym referatem tej grupy by³o wyst¹pienie dr Joanny Flinik
(AP w S³upsku), z wypowiedzi¹ Mieszczanie pomorscy w prozie niemieckiej.
Autorka, skupiaj¹c siê na epice niemieckiej XX wieku, zarysowa³a najwa¿niejsze
obrazy literackie, w których problematyka narodowoœciowa by³a szczególnie
wa¿na. PóŸniejsze wyst¹pienie dr hab. prof. nadzw. Adeli Kuik-Kalinowskiej
(AP w S³upsku) zatytu³owane Kaszubi–S³owiñcy. Wizerunek literacki, podejmo-
wa³o ten sam w¹tek co poprzedniczka, jednak¿e na materiale kaszubskojêzycz-
nym. Dalsi referenci, tj. mgr Artur Jab³oñski (AP w S³upsku), „To dlô nas skrôwk
Hélë òstôl stworzony” – hermetyczny swiat kaszubskich rybaków z Pó³wyspu Hel-
skiego oraz mgr £ukasz Zo³tkowski (AP w S³upsku), Obraz Gochów w literaturze
kaszubskiej, jeszcze bardziej precyzowali kaszuboznawczy aspekt Konfrontacji,
zajmuj¹c siê mniejszymi, ale bardzo wyrazistymi spo³ecznoœciami Kaszubów.
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Swoistym dope³nieniem tych rozwa¿añ by³ referat mgr Krystyny Lewny (AP
w S³upsku), pt. Etnicznoœæ wed³ug Jana Drze¿d¿ona, która, przywo³uj¹c prozê
kaszubskiego pisarza, zarysowa³a figury z jego eseistyki oraz dzie³ artystycznych,
odwo³uj¹ce siê do poczucia kaszubskiej to¿samoœci. Ostatnie dwa referaty grupy
tekstów poœwiêconych reprezentacjom etnosów i wspólnot lokalnych dotyczy³y
spo³ecznoœci pomorskich zamieszkuj¹cych skraj Pomorza. Dr hab. Jowita Kêciñ-
ska-Kaczmarek (Instytut Kaszubski) w tekœcie pt. „Jestem Krajniakiem” w litera-
turze i nauce, czyli problem to¿samoœci regionalnej na Krajnie zajê³a siê kultu-
rowymi i to¿samoœciowymi aspektami wspó³czesnej ziemi krajneñskiej, z kolei
dr Jaros³aw Szuta (AP w S³upsku) w referacie Spo³ecznoœæ kociewska. Tradycja
i edukacja opisywa³ Kociewie jako przestrzeñ wymagaj¹c¹ docenienia i objêcia
jej dzia³aniami edukacji regionalnej. Swoiœcie naznaczon¹ obecnoœci¹ ró¿nych
narodów i spo³ecznoœci jest równie¿ rzeczywistoœæ jêzykowa Pomorza. Ukazywa³
to w swoim referacie dr Andrzej Chludziñski (Instytut Kaszubski). Jego wyst¹-
pienie pt. Obce nazwy geograficzne na Pomorzu by³o wypunktowaniem i usyste-
matyzowaniem wielu przyk³adów na wspó³egzystencjê ró¿noimiennych etnosów
pomorskich, pozostawiaj¹cych swój œlad tak¿e w toponimii.

Trzecia grupa referatów zg³oszonych na Konfrontacje Wielkie Pomorze do-
tyka³a problematyki narodu oraz spo³ecznoœci przedstawionych w ró¿nych rodza-
jach sztuki. Najpierw pojawi³y siê wypowiedzi goœci z Niemiec: dr. Christopha
Ehrichta (Greifswald), z tekstem Ethnische und kulturelle Vielfalt Pommerns
in der Geschichtserzählung von Bugenhagens Pomerania oraz pastora Hansa-
-Udona Voglera (Freienhuten), z referatem Ludwig Gotthard Kosegarten – Pfarrer,
Dichter Professor in Pommern. Jak wskazuj¹ same tematy, pierwszy z badaczy
zaj¹³ siê renesansowym kronikarzem Janem Bugenhagenem i jego opisem ludów
Pomorza, zaœ drugi z referuj¹cych opisywa³ dziewiêtnastowiecznego pastora
Ludwiga Kosegartena jako wra¿liwego na potrzeby duchowe swoich wiernych
z Pomorza Przedniego przewodnika religijnego. W podobnym duchu przedstawi³a
swój referat dr Ma³gorzata Grzywacz (UAM w Poznaniu), zatytu³owany Pomorze
jako element mnemotopiczny w autobiografiach duchowieñstwa ewangelickiego:
Johann Joachim Spalding i Carl Gottlieb Rehsener. Analiza wspomnieñ owych
duchownych odkry³a ich jako jednostki bardzo odpowiedzialne za losy wspólnot
religijnych, jakim przewodzili a jednoczeœnie jako artystów dbaj¹cych o poczucie
kulturowego zakorzenienia w regionie. Natomiast o braku odpowiedzialnoœci hi-
storycznej przy jednoczesnym konstruowaniu obrazów dawnych spo³ecznoœci
opowiada³a w swoim referacie mgr Joanna Chojecka (Archiwum Pañstwowe
w Koszalinie), pt. Gottlieba Samuela Pristaffa wizerunki dawnych Pomorzan.
To wyst¹pienie uœwiadamia³o, jak wiele w jego ujêciach plastycznych myœlenia
¿yczeniowego, a jak ma³o rzetelnej treœci merytorycznej. Nastêpuj¹cy póŸniej
materia³, jaki ukaza³ dr Bronis³aw Nowak (AP w S³upsku), pt. Rody pomorskie
i ich to¿samoœciowe wybory dotyczy³ zawi³oœci losów pomorskiej szlachty, która
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niejednokrotnie stawa³a przed koniecznoœci¹ narodowych identyfikacji, co przy-
nosi³o œciœle okreœlone konsekwencje egzystencjalne. PóŸniejszy referat dr Mi³o-
s³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk (UG), objêty tytu³em Autobiografie powojen-
nego pokolenia naukowców o kaszubsko-pomorskim rodowodzie, dotyczy³ bar-
dziej sytuacji kulturowej wspó³czesnoœci i ukazywa³ autoidentyfikacjê zapisan¹
w tekstach memuarystycznych.

Autorzy kilku dalszych referatów tej grupy wyst¹pieñ bardziej skupieni byli
na problematyce artystycznej. Oto dr prof. AP Katarzyna Jerzak (AP w S³upsku),
w tekœcie Czytaj¹c miasto: chronotop Gdyni ukazywa³a fenomen spo³eczny Gdyni
jako element projektu kulturowego tworzonego od podstaw w dwudziestoleciu
miêdzywojennym i osi¹gaj¹cego postaæ miasta-symbolu modernizmu. Z kolei
dr hab. prof. nadzw. El¿bieta Kal (AP w S³upsku), w referacie Architektura z gwia-
zd¹ Dawida. ¯ydowskie obiekty w przestrzeni S³upska przedstawi³a realizacje
architektoniczne, w których zamanifestowa³a siê pomorska spo³ecznoœæ ¿ydow-
ska. Zbli¿one podejœcie metodologiczne patronowa³o mgr Annie Sujeckiej (MPŒ
w S³upsku), która w wyst¹pieniu pt. Programy konfesyjne pomorskich protestan-
tów w zbiorach s³upskich opowiada³a o sztuce ewangelików, zaznaczaj¹cych
sw¹ odrêbn¹ wobec katolicyzmu wra¿liwoœæ estetyczn¹. Referat mgr Mariusza
Domañskiego (AP w S³upsku), S³upskie grupy literackie i artystyczne dotyczy³
kwestii narodowo-to¿samoœciowych, realizowanych wszak¿e ju¿ przez polskie
œrodowisko artystyczne poszukuj¹ce w nowym miejscu ¿ycia szansy na objawie-
nie swej wra¿liwoœci. Na koniec tego typu ujêæ powróci³a tradycja kaszubska
w recepcji wspó³czesnej spo³ecznoœci wejherowian. Jak ukaza³a to mgr Zuzanna
£aga (Muzeum Narodowe w Gdañsku), w wyst¹pieniu pt. Przejawy kultury ka-
szubskiej w recepcji mieszkañców Wejherowa, postrzeganie dzisiejszej kultury
kaszubskiej nie jest bynajmniej wy³¹cznie akceptacyjne.

Naukowe wyst¹pienia Konfrontacji Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci i narody
by³y wzbogacane innymi aktami o bardziej œrodowiskowym lub artystycznym
wymiarze. Oto 14 paŸdziernika w Czytelni G³ównej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w S³upsku odby³a siê promocja ksi¹¿ki Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie
pod red. Daniela Kalinowskiego (S³upsk-Gdañsk 2015), któr¹ prowadzi³a dyrek-
torka Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku – Marzenna Mazur. Spotkanie
by³o tym ciekawsze, ¿e zgromadzi³o nie tylko samych profesjonalnych akademi-
ków, ale regionalistów i polityków pomorskich (np. wyst¹pienie ksiêdza Jana Giria-
towicza albo senatora Kazimierza Kleiny). Drugiego dnia Konfrontacji w Oœrodku
Teatralnym „Rondo” w S³upsku odby³y siê prezentacje teatralne. Najpierw poka-
zano spektakl Teatru Brzozaki z Jasienia pt. Œlady 237, potem zaœ monodram Szy-
mona Majchrzaka z Koszalina pt. Pokuæ. Oba spektakle dotyczy³y dramatyczne-
go czasu lat czterdziestych XX wieku. Pierwsze z przedstawieñ ukazywa³o men-
taln¹ ju¿ tylko pamiêæ o linii kolejowej Bytów-Lêbork, drugie przywo³ywa³o
rozterki wilniuków, którzy bynajmniej nie zamierzali siê osiedlaæ na Ziemiach
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Zachodnich. Trzeciego dnia Konfrontacji ponownie w murach Akademii Pomor-
skiej w S³upsku odby³ siê studyjny pokaz filmów: Bilder aus Ostpommern (1928)
oraz Egzamin (1954). Pierwszy z filmów to dobrze znany bytowiakom sentymen-
talno-propagandowy obraz ich domowej ojczyzny, drugi zaœ to ideowo-obyczajo-
wy wizerunek przeprowadzania elektryfikacji okolic K³¹czna. Filmy dla celów
merytorycznych Konfrontacji by³y tym wa¿niejsze, ¿e pokazywa³y niemieck¹
i polsk¹ projekcjê kulturow¹ ludnoœci zamieszkuj¹c¹ ziemiê bytowsk¹.

Zaprezentowane referaty z Miêdzynarodowych Konfrontacji Kulturowych
Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci narody zostan¹ zebrane i opracowane przez kie-
rowników naukowych projektu, tj. Adelê Kuik-Kalinowsk¹ oraz Daniela Kali-
nowskiego. Nastêpnie grupa tekstów naukowych zostanie oddana do zewnêtrznej
recenzji, zaœ czêœæ pozanaukowa wypowiedzi (scenariusze teatralne, fotografie)
utworzy warstwê dokumentacyjno-ikonograficzn¹ druku zwartego. Powsta³a w ten
sposób ksi¹¿ka bêdzie mia³a w 2016 roku dwóch wydawców: Akademiê Pomorsk¹
w S³upsku oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku.
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Daniel Kalinowski

XIV Konferencja Kaszuboznawcza
pt. Ró¿a Ostrowska i Natalia Go³êbska

w ¿yciu artystycznym Kaszub,
Bytów, 18 listopada 2015 r.

18 listopada 2015 r. w goœcinnych murach Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie odby³a siê czternasta edycja Konferencji Kaszuboznawczych organi-
zowanych we wspó³pracy Zak³adu Antropologii Kultury i Badañ Kaszubsko-Po-
morskich Akademii Pomorskiej w S³upsku oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdañ-
sku. Tym razem bohaterkami spotkania by³y Ró¿a Ostrowska i Natalia Go³êbska.
Choæ pierwsza z artystek doczeka³a siê ju¿ dwóch ksi¹¿ek zbiorowych dokumen-
tuj¹cych jej biografiê oraz dzia³alnoœæ artystyczn¹, to z pewnoœci¹ wci¹¿ s¹ w tej
sferze kwestie do bli¿szego naœwietlenia. Tym bardziej jest to potrzebne wobec
Natalii Go³êbskiej, wieloletniej re¿yserce gdañskiego Teatru „Miniatura” a póŸniej
autorce utworów scenicznych i re¿yserce innych zespo³ów teatru lalkowego, która
doczeka³a siê jak dot¹d jedynie skromnego opracowania sprzed dwudziestu lat.

Bytowska konferencja pt. Ró¿a Ostrowska i Natalia Go³êbska w ¿yciu arty-
stycznym Kaszub rozpoczê³a siê od referatu prof. Ewy Nawrockiej (Uniwersytet
Gdañski), pt. Wspomnienia o Ró¿y Ostrowskiej i Natalii Go³êbskiej. By³o to oso-
biste, a przy tym bardzo precyzyjne w przytaczaniu dat przywo³anie osób, które
towarzyszy³y aktywnoœci lwowsko-gdañskiej artystki. PóŸniej swoje wyst¹pienie
mia³ mgr Andrzej Mestwin Fac (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdañsku). Jego referat Miêdzy legend¹ a prawd¹ – portret Ró¿y Ostrowskiej
ukazywa³ rozziew pomiêdzy pracami biograficznymi a ujêciami literaturoznaw-
czymi. Rozziew tym bardziej dotkliwy, gdy¿ wci¹¿ nie daje nam wystarczaj¹cej
wiedzy o autorce konkretnych utworów. W zamian za to mamy interpretatorskie
wizje tego, co mog³aby napisaæ. Nastêpuj¹ce póŸniej wyst¹pienie mgr Zuzanny
Szwedek-Kwieciñskiej (Uniwersytet Gdañski, MPiMK-P Wejherowo), zatytu³o-
wane Wielka Inna – Ró¿a Ostrowska w opowiadaniach Lecha B¹dkowskiego mo¿na
by³o uznaæ za realizacjê postulatu rzetelnych i skoncentrowanych na literaturze
badañ, bo istotnie – jak wskaza³a autorka – analiza prozy Lecha B¹dkowskiego
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odkrywa zarówno obraz rzeczywistej Ostrowskiej jak i tej, która jest fikcjonaln¹
konstrukcj¹ artystyczn¹.

W drugiej czêœci Konferencji obrady rozpoczê³a prof. AP Anna Sobiecka
(Akademia Pomorska w S³upsku), przedstawiaj¹c tekst Natalia Go³êbska i s³up-
ski teatr „Têcza”. To bogato ilustrowane wyst¹pienie ukazywa³o artystkê jako
osobowoœæ wa¿n¹ nie tylko dla œrodowiska trójmiejskiego, ale i dla s³upskich
czy toruñskich krêgów teatralnych. Nastêpuj¹cy po tym referat prof. AP Daniela
Kalinowskiego (Akademia Pomorska w S³upsku) zatytu³owany Tematy i techniki
dramaturgii Natalii Go³êbskiej by³ analiz¹ trzech sztuk, których dominant¹ tema-
tyczn¹ jest folklor kaszubski. Autor referatu wskazywa³ tym samym na wagê
dramaturgii Go³êbskiej, która przybli¿a³a widzowi polskiemu bogactwo tradycji
kaszubskiej. Jako ostatnia z referentów wyst¹pi³a dr Ewa Urbañska-Mazuruk
(Akademia Pomorska w S³upsku) z tekstem pt. O stylistyce prozy Ró¿y Ostrow-
skiej. Przedmiotem zainteresowania jêzykoznawczyni by³a tutaj epika z ró¿nych
okresów twórczoœci, zawsze naznaczona postromantycznym, z nieco egzaltowa-
nym obrazowaniem oraz z wyraŸnie zaznaczon¹ figur¹ kobiety-narratorki.

Po wyst¹pieniach naukowych g³os zabra³ syn Natalii Go³êbskiej – Maciej,
który opowiada³ o prywatno-towarzyskich aspektach biografii jego Matki, daj¹c
tym samym s³uchaczom bytowskich szkó³ œrednich mo¿liwoœæ g³êbszego wnik-
niêcia w œwiat Wdzydz Kiszewskich z lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych
XX wieku. WypowiedŸ Go³êbskiego oraz obecnoœæ na pierwszej czêœci Konfe-
rencji El¿biety Ostrowskiej-Lorenc – córki Ró¿y – wywo³a³a bardzo ciep³y emo-
cjonalnie klimat spotkania na bytowskim zamku.

Zaprezentowane podczas Konferencji Kaszuboznawczej referaty zostan¹
wydane drukiem w kolejnym tomie bytowskiego rocznika „Nasze Pomorze”,
najprawdopodobniej w drugiej po³owie 2016 roku. W tym¿e roku odbêdzie siê
równie¿ w Muzeum Zachodniokaszubskim kolejna edycja Konferencji, tym
razem poœwiêcona wieloaspektowej twórczoœci Józefa Che³mowskiego.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Edmund Wnuk-Lipiñski (1944–2015)
– socjolog, badacz sfery publicznej,

organizator ¿ycia naukowego,
Kaszuba

Profesor Edmund Wnuk-Lipiñski nale¿a³ do grona
najwybitniejszych polskich socjologów, badaczy sfery
publicznej i polityki doby powojennej. Jego ¿ycie przy-
pad³o na czasy komunizmu, kiedy to zwi¹za³ siê z „Soli-
darnoœci¹” i opozycj¹ demokratyczn¹, ale te¿ zdoby³
szlify naukowe. Oraz na okres transformacji, kiedy to pe³-
ni³ wa¿ne funkcje organizatora nauki, ale jednoczeœnie
realizowa³ szerokie badania nad procesami demokratycz-
nych przekszta³ceñ w Polsce i naszej czêœci Europy.

Nie brak³o, niestety, w ¿yciu Profesora momentów
dramatycznych, kiedy najpierw w niewyjaœnionych do dziœ
okolicznoœciach zgin¹³ jego syn, a nastêpnie po ciê¿kiej chorobie odesz³a ¿ona.
Zawsze w tych sytuacjach znajdowa³ schronienie i wsparcie na Kaszubach,
w Bytowie, gdzie osiad³a po wojnie jego rodzina.

Prof. Edmund Wnuk-Lipiñski urodzi³ siê 4 maja 1944 w Suchej w Borach
Tucholskich, gdzie mieszkali jego rodzice. Ojciec przed wojn¹ pracowa³ tam na
poczcie, ale gdy odmówi³ podpisania Niemieckiej Listy Narodowoœciowej, zosta³
wyrzucony z pracy i zatrudni³ siê w tartaku. Narodziny pod koniec wojny w strasz-
nych warunkach okupacji nie sprzyja³y dziecku. Jak sam pisa³ we wspomnieniach
Œwiaty równoleg³e. Autobiografia subiektywna w sensie œcis³ym (Warszawa 2015):
„chorowa³em czêsto, a opieka lekarska by³a ¿adna, nie licz¹c medycyny ludowej.
Nie by³o jasne, czy prze¿yjê. Dostarczy³em rodzicom wielu strapieñ, a jednak
przetrwa³em, zahartowa³em do tego stopnia, ¿e póŸniej w³aœciwie choroby mnie
omija³y”.

Po zakoñczeniu wojny rodzina postanowi³a, wzorem wielu Polaków, prze-
nieœæ siê na ziemie zachodnie i pó³nocne. Wybór Wnuków-Lipiñskich pad³ na
Bytów. W 1945 r. zamieszkali wiêc w ma³ym, dawnym pogranicznym miasteczku,
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a Profesor nie bez powodu napisa³, ¿e „trafili na prawdziwy dziki zachód”, gdzie
administracja siê dopiero tworzy³a, panowa³ szaber i przemoc. We wspomnie-
niach Profesora z wczesnego dzieciñstwa pojawia³y siê obrazy zwi¹zane z przed-
szkolem Caritasu, w którym dawano jeœæ, a by³ to w ówczesnych realiach praw-
dziwy dar. Niestety, szybko zosta³o ono zlikwidowane przez w³adze. Oraz zaba-
wy w ruinach, na poniemieckich cmentarzach i na zamku, gdzie nie tylko jego
pokolenie doœwiadcza³o „ch³opiêcych rytua³ów inicjacyjnych”. Obraz miasta by³
smutny: „W latach czterdziestych wiêksza czêœæ Bytowa le¿a³a w gruzach. Armia
Czerwona, a œciœlej wojska II Frontu Bia³oruskiego zajê³y miasto w marcu 1945
roku. Centrum zosta³o niemal doszczêtnie zrujnowane podczas ofensywy, a reszty
dope³ni³o sowieckie wojsko, grabi¹c, co popadnie po wyparciu Niemców”.

Jako szeœciolatek Wnuk-Lipiñski trafi³ do szko³y. Jako szkolny „wczeœniak”
zawsze by³ „ten mniejszy”, co te¿ wp³ynê³o na jego postawê i ambicjê. W szkole
bowiem narodzi³a siê jego pasja sportowa, a w czasie nauki w bytowskim ogól-
niaku zdobywa³ laury w zawodach regionalnych i krajowych. Tymczasem dla jego
rodziców, zw³aszcza dla ojca marzeniem by³o, aby syn podobnie jak on zdoby³
awans „do klasy miejskich pracowników umys³owych”. Awans ten jednak nie
zapewnia³ dostatniego ¿ycia. We wspomnieniach jawi siê obraz ciê¿kiego i nader
biednego ¿ycia. W latach stalinowskich wielkim zadaniem by³o choæby zdobycie
chleba.

Jeszcze jeden element we wczesnej biografii Edmunda Wnuk-Lipiñskiego
jest wa¿ny. Otó¿ jego ojciec by³ szwagrem „Rysia”, a wiêc por. Józefa Gierszew-
skiego, zamordowanego w okolicy leœniczówki Dywan. Profesor opisuje niezwy-
k³e okolicznoœci odnalezienia grobu „Rysia” i jego pochówku po wojnie na cmen-
tarzu w Borzyszkowach, a wiêc w rodzinnej parafii Gierszewskiego i Wnuk-Li-
piñskich, obie bowiem rodziny z Gochów siê wywodzi³y. Refleksja z tego p³ynê³a
taka, ¿e „polityczna nienawiœæ potrafi zabijaæ”. Wydaje siê, ¿e w ¿yciu doros³ym
i w swoim zaanga¿owaniu obywatelskim Profesor tej zasadzie by³ wierny i przed
takimi konsekwencjami zawsze przestrzega³.

Obok sportu Profesor mia³ jeszcze jedn¹ pasjê – wêdrówki. Jeszcze w ogól-
niaku ze swoim przyjacielem autostopem objechali praktycznie ca³¹ Polskê.
A podró¿ ta mia³a siê okazaæ brzemienna w skutkach, bowiem po zdaniu matury
Profesor podj¹³ studia w Warszawie, na uniwersytecie, na socjologii. Z perspek-
tywy osoby z ma³ego, prowincjonalnego miasteczka decyzja o wyjeŸdzie na stu-
dia do stolicy i to na socjologiê wydawaæ siê mo¿e ekscentryczna. Jak pisa³
we wspomnieniach: „Socjologiê wybra³em przede wszystkim dlatego, ¿e by³a
daleko od domu, a na egzaminie wstêpnym nie wymagano zdawania matematyki.
(…) socjologia wygra³a, bo od jakiegoœ czasu intrygowa³o mnie, dlaczego ci sami
ludzie zachowuj¹ siê rozmaicie, w zale¿noœci od tego, w jakiej przebywaj¹ gru-
pie”. I tej pasji pozosta³ wierny do koñca.

Studia to w przypadku m³odego ch³opca z Kaszub by³ czas niezwyk³y.
Odmieni³y ¿ycie Profesora ca³kowicie, bowiem jak wspomina³: „wpad³em w sam
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œrodek intelektualnego roju”. Wœród jego nauczycieli i kolegów z czasów stu-
denckich, których przywo³ywa³ na kartach wspomnieñ, znalaz³o siê wielu najwy-
bitniejszych uczonych – nie tylko humanistów – okresu powojennego. W czasie
studiów pozna³ tak¿e swoj¹ przysz³¹ ¿onê – El¿bietê (wziêli œlub w 1966 r.).
Wkrótce urodzi³ im siê syn, który zgin¹³ tragiczn¹ œmierci¹ w 1988 roku. Wydarze-
nie to po³o¿y³o siê wielkim cieniem na ¿yciu Profesora.

W Warszawie E. Wnuk-Lipiñski by³ œwiadkiem wydarzeñ Marca’68, a w grud-
niu’70 znalaz³ siê przypadkowo w Gdañsku, gdzie tak¿e obserwowa³ kolejne pa-
roksyzmy politycznej nienawiœci i jej skutki. Wspomina³, ¿e gdy znalaz³ siê na
wiadukcie nad torami w Gdañsku, „zobaczy³em widok jak z Apokalipsy. Ca³y
plac przed gdañskim Dworcem G³ównym wype³nia³o morze g³ów. P³on¹³ trans-
porter opancerzony, nad rozfalowanym t³umem kr¹¿y³ helikopter. Zza dworcowego
budynku wali³y w niebo k³êby czarnego dymu. Obiektem szczególnej uwagi zgro-
madzonych zdawa³ siê potê¿ny gmach komitetu wojewódzkiego partii, stoj¹cy
ju¿ w p³omieniach”. Gdy uda³o siê mu wróciæ do Warszawy, nikt nie chcia³ wie-
rzyæ w jego opowieœci.

Po studiach w 1968 r. podj¹³ pierwsz¹ pracê zawodow¹ w G³ównym Urzê-
dzie Statystycznym (zajmowa³ siê tu badaniem czasu wolnego, wypoczynku etc.,
publikuj¹c na ten temat kilka ksi¹¿ek i raportów badawczych). Nie wspomina³ jej
najlepiej, ale da³a mu ona szansê na pierwsze wyjazdy za granicê – w tym sied-
miomiesiêczny pobyt w Stanach Zjednoczonych. Profesor nie ukrywa³, ¿e to by³a
dla niego wówczas podró¿ ¿ycia. Trafi³ do œwiata ca³kowicie odmiennego i to
jeszcze w okresie niezwyk³ego pobudzenia – hipisi, wojna w Wietnamie i prote-
sty przeciwko niej, ferment intelektualny… „Prowincjusz” w wielkim œwiecie –
tak nazwa³ ten fragment wspomnieñ. Niew¹tpliwie z tej podró¿y wróci³ ju¿ inny
cz³owiek, tak¿e dlatego ¿e w USA (Waszyngton, Nowy Jork, Kalifornia) zetkn¹³
siê ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ ludzi, praktycznie z ca³ego œwiata.

Po powrocie, po jakimœ czasie, przeniós³ siê z GUS do Ministerstwa Pracy
i Spraw Socjalnych do resortowego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Tutaj
napisa³ i obroni³ doktorat. Ale te¿ w tym czasie – w epoce Gierka, o której barw-
nie pisze we wspomnieniach (np. o realiach ¿ycia kolejkowego!) – zaj¹³ siê litera-
tur¹ s-f. Jego pierwsza powieœæ Wir pamiêci ukaza³a siê w 1979 r. Wkrótce staæ
siê mia³ – ku w³asnemu zaskoczeniu – jednym z najwa¿niejszych autorów pol-
skiej literatury s-f.

W tym samym czasie, a dok³adnie w 1977 roku, przeszed³ do pracy w Insty-
tucie Filozofii i Socjologii PAN, w Zak³adzie Badañ nad Nierównoœciami Spo-
³ecznymi pod kier. W³odzimierza Weso³owskiego (promotora jego pracy doktor-
skiej). Wkroczy³ tym samym na wymarzon¹ œcie¿kê rozwoju naukowego, wcho-
dz¹c m.in. w sk³ad zespo³u badawczego pod kierunkiem prof. W³adys³awa
Adamskiego, który przygotowa³ niezwykle wa¿ny raport Polacy 80, a nastêpnie
Polacy 81 (ca³y nak³ad tego raportu zmielony po wybuchu stanu wojennego).



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI386

Wkrótce te¿ nadesz³y wydarzenia, które wp³ynê³y niezwykle silnie na jego
losy. Najpierw wybór papie¿a Jana Paw³a II, a nastêpnie wybuch „Solidarnoœci”,
w któr¹ siê mocno zaanga¿owa³. W 1980 r. zosta³ wybrany zastêpc¹ dyrektora
IFiS PAN (a by³ to pierwszy przypadek, kiedy dyrekcja zosta³a wybrana, nie zaœ
mianowana). By³ tak¿e w zarz¹dzie „Solidarnoœci” w IFIS PAN, a ponadto bra³
udzia³ w pierwszym zjeŸdzie w Hali Olivia. Gdy w lutym 1981 r. premierem zo-
sta³ Wojciech Jaruzelski, Profesor postanowi³ oddaæ legitymacjê PZPR: „poczu-
³em siê tak, jakby z moich pleców spad³ ogromny ciê¿ar”.

W momencie wprowadzenia stanu wojennego w IFiS PAN og³oszono strajk
okupacyjny, którego liderem by³ Profesor. Zosta³ on szybko spacyfikowany, dy-
rekcjê wymieniono, a E. Wnuk-Lipiñski praktycznie zosta³ bez zajêcia, bo mia³
zakaz przychodzenia do Pa³acu Staszica, gdzie by³a siedziba Instytutu. Niezwyk³e
by³y te¿ okolicznoœci przeprowadzenia jego kolokwium habilitacyjnego w wa-
runkach stanu wojennego. Po jego pozytywnym zdaniu stopieñ dr habilitowanego
zosta³ szybko zatwierdzony przez Centraln¹ Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów Nauko-
wych. Jednak za zaanga¿owanie polityczne i zwi¹zki z opozycj¹ nowa dyrekcja
IFiS PAN postanowi³a ukaraæ E. Wnuk-Lipiñskiego i do koñca lat 80. odmawia-
³a nominowania go na stanowisko docenta mimo kilkukrotnych wniosków w tej
sprawie.

Koniec lat osiemdziesi¹tych to jednak czas zmian. Gdy rozpoczê³y siê obrady
Okr¹g³ego Sto³u po stronie solidarnoœciowej znalaz³ siê tak¿e Profesor: „Nastêp-
nego ranka wkroczyliœmy zwart¹ grup¹ do Pa³acu Namiestnikowskiego na Kra-
kowskim Przedmieœciu. Gdy uœwiadomi³em sobie, ¿e w tym w³aœnie budynku
podpisano niegdyœ Uk³ad Warszawski, który na pó³ wieku pozbawi³ Polskê samo-
dzielnoœci politycznej i militarnej, dozna³em poczucia, ¿e oto odwraca siê karta
historii. Nie mia³em, naturalnie, zielonego pojêcia, co zostanie zapisane, ale nie
potrafi³em oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nic ju¿ nie bêdzie takie samo, jak przedtem”
I dalej dodawa³: „Po tygodniu negocjacji dotar³o do mnie, ¿e oto biorê udzia³
w historycznym wydarzeniu. ¯e jestem cz³onkiem komisji likwiduj¹cej komu-
nizm w Polsce”.

W nowych realiach Profesor zosta³ ekspertem Obywatelskiego Klubu Parla-
mentarnego, ale przede wszystkim rzuci³ siê w wir pracy naukowej. W nowych
realiach, w warunkach rozpadu systemu komunistycznego w Europie Œrodkowej
dla badaczy spo³ecznych pojawi³y siê zupe³nie nowe mo¿liwoœci i wyzwania.
W sumie koordynowa³ i bra³ udzia³ w kilkunastu miêdzynarodowych projektach
badawczych dotycz¹cych elit, struktur spo³ecznych oraz przemian demokratycz-
nych, nie tylko zreszt¹ w Europie, ale te¿ w Afryce (RPA). Na tej podstawie
powsta³o szereg bardzo wa¿nych ksi¹¿ek i raportów: After Communism (1995),
Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany spo³ecznej (1996),
Values and Radical Social Change (1998), Granice wolnoœci. Pamiêtnik polskiej
transformacji (2003), Œwiat miêdzyepoki. Globalizacja – demokracja – pañstwo
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narodowe (2004), Socjologia ¿ycia publicznego (2005, 2008). Wszystkie one
wesz³y do kanonu polskiej literatury socjologicznej i politologicznej poœwiêconej
transformacji i sferze publicznej.

Ten czas to tak¿e okres zaanga¿owania w prace organizacyjne. Profesor zo-
sta³ twórc¹, a nastêpnie w latach 1991–1993 pierwszym dyrektorem Instytutu Stu-
diów Politycznych PAN. PóŸniej przez wiele lat przewodniczy³ radzie naukowej
tego Instytutu. Wspó³tworzy³ równie¿ Instytut Spraw Publicznych, a przede wszyst-
kim niepubliczn¹ uczelniê Collegium Civitas, którego by³ rektorem i prezyden-
tem (2006–2012). I które da³o mu mo¿liwoœæ realizacji zajêæ dydaktycznych.

Rejestr obowi¹zków zawodowych, publicznych oraz naukowych w tym okresie
jest niezwykle bogaty. Profesor wyk³ada³ m.in. w College of Europe (Bruges-
-Natolin) oraz w Austrii, Francji, Kanadzie, Niemczech i Norwegii. Zasiada³
w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych, by³ cz³onkiem Rady S³u¿by
Cywilnej oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej, stypendyst¹ m.in. Insty-
tutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu, Uniwersytetu Notre Dame (USA) oraz Wis-
senschaft Kolleg w Berlinie.

Niestety, ten okres to tak¿e kolejne dramatyczne rozstanie. W 1998 roku zmar³a
po ciê¿kiej chorobie, z któr¹ zmaga³a siê przez dwa lata, ukochana ¿ona El¿bieta.
Zosta³ sam i jak wspomina³ „zmaga³em siê z niewiadomym przez rok”. Wsparcia
szuka³ ponownie na Kaszubach u bliskiej rodziny oraz w Izraelu, dok¹d uda³ siê
na pielgrzymkê. Los by³ ³askawy, bo pozna³ tu Agnieszkê, swoj¹ drug¹ ¿onê,
z któr¹ mia³ córkê Marysiê. Rozpocz¹³ „¿ycie 2.0”, a najpe³niejszym tego przeja-
wem by³a trzymiesiêczna podró¿ dooko³a œwiata.

Do koñca by³ aktywny publicznie i naukowo. Sta³ siê jednym z najchêtniej
wykorzystywanych komentatorów ¿ycia spo³ecznego i politycznego w Polsce.
Cieszy³ siê niepodwa¿alnym autorytetem, niezale¿nie od tego, kto jakie mia³ po-
gl¹dy polityczne. Choæ przecie¿ swoich opcji i zapatrywañ nigdy nie ukrywa³.

W 2011 r. zosta³ uhonorowany przez prezydenta Bronis³awa Komorowskie-
go Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi w dzia-
³alnoœci naukowo-badawczej, dydaktycznej i obywatelskiej.

Zmar³ po ciê¿kiej chorobie 4 stycznia 2015 w Warszawie. Zd¹¿y³ przed œmier-
ci¹ ukoñczyæ swoje wspomnienia, które s¹ znakomitym portretem uczonego, oby-
watela, Kaszuby.
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Józef Borzyszkowski

Ks. prof. Edward Hinz (21 X 1929 – 31 X 2014)
– muzykolog i kompozytor, profesor Wy¿szego

Seminarium Duchownego w Pelplinie

Ksi¹dz prof. Edward Hinz urodzi³ siê w Lubawie,
gdzie w 1949 roku w tamtejszym Pañstwowym Gimna-
zjum i Liceum uzyska³ œwiadectwo maturalne. Jego ca³e
doros³e ¿ycie zwi¹zane by³o g³ównie z Pelplinem, gdzie
po studiach filozoficzno-teologicznych w tamtejszym
WSD 29 maja 1955 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.
W tej samej katedrze w 1939 r. uzyska³ œwiêcenia jego
starszy brat Tadeusz, który zgin¹³ w 1940 roku w obozie
koncentracyjnym w Sachsenhausen. Ksi¹dz Edward by³
najm³odszy z rodzeñstwa, obejmuj¹cego jeszcze dwie sio-
stry. Ca³a rodzina rozmi³owana by³a w œpiewie i muzyce.
Ju¿ jako uczeñ i kleryk gra³ na organach w lubawskim koœciele szkolnym i w pel-
pliñskiej kaplicy seminaryjnej. Poza muzyk¹ i œpiewem (chora³em gregoriañskim),
kocha³ ³acinê, któr¹ opanowa³ w wyœmienitym stopniu, podobnie jak jêzyk nie-
miecki, co u³atwi³o mu póŸniejsze badania naukowe.

Po œwiêceniach przez rok by³ wikariuszem w koœciele farnym w Grudzi¹dzu,
sk¹d skierowany zosta³ na studia muzykologiczne. Odby³ je w latach 1956–1960
na Wydziale Teologicznym KUL-u, gdzie by³ tak¿e wyró¿niaj¹cym siê cz³onkiem
chóru i powsta³ej sekcji muzykologii. Wróciwszy do diecezji, zosta³ wyk³adowc¹
muzyki koœcielnej w seminarium, a od 1963 r. tak¿e kustoszem dzia³u rêkopisów
Biblioteki WSD w Pelplinie, bogatego m.in. w stare kompozycje muzyczne –
spuœciznê zakonu cystersów. Poœwiêci³ jej wiele lat pracy i kilka arcywa¿nych
publikacji, wysoko ocenionych w œrodowisku muzykologów. Przez wiele lat kie-
rowa³ jako dyrygent Chórem Katedralnym, wzbogacaj¹c jego repertuar tak¿e w³a-
snymi kompozycjami. Przede wszystkim promowa³ piêkno muzyki i œpiewu koœ-
cielnego, dzie³a dawnych i wspó³czesnych kompozytorów. Czyni³ to równie¿ jako
dyrektor i wyk³adowca Studium Organistowskiego w Pelplinie.
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Jego badania naukowe dotyczy³y przede wszystkim bogatych zbiorów rêko-
pisów muzycznych zachowanych w Pelplinie. Ju¿ jego magisterium z 1960 r. to
praca „Cechy paleograficzne Gradua³ów Rkp. 118/449 i 119/450 z Biblioteki
w Pelplinie”, napisana pod opiek¹ ks. prof. Hieronima Feichta z Instytutu Muzy-
kologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969–1970 ks. Edward wyk³ada³
paleografiê muzyczn¹ w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wspó³pra-
cuj¹c z Instytutem Muzykologii UW, przygotowa³ i w 1972 r. obroni³ tam rozpra-
wê doktorsk¹ pt. „Œredniowieczne gradua³y cysterskie z Biblioteki Seminarium
Duchownego w Pelplinie”, której promotorem by³ prof. Józef Chomiñski.

Owoce swoich badañ naukowych opublikowa³ w postaci rozpraw na ³amach
czasopism, a zw³aszcza „Studiów Pelpliñskich”. Tam w³aœnie ukaza³y siê jego
artyku³y, takie jak: Tabulatura organowa cystersów, t. 1, 1969; Muzycy dzia³aj¹cy
w opactwie cysterskim w Pelplinie, t. 6, 1975; Repertuar muzyczny pelpliñskiej
kapeli cysterskiej z XVIII wieku, tam¿e; Dzia³alnoœæ muzyczna w katedrze che³-
miñskiej w Che³m¿y, t. 7, 1976; Praktyka muzyczna w katedrze diecezji che³miñ-
skiej w Pelplinie w latach 1824–1918, cz. 1; „Studia….”, t. 10, 1979; cz. II, „Stu-
dia…”, t. 12, 1981; Rola ruchu cecyliañskiego w odrodzeniu muzyki koœcielnej
w diecezji che³miñskiej 1869–1918, t. 14, 1983. – Mo¿na by dalej przywo³ywaæ
kolejne artyku³y i studia, których owoce znalaz³y te¿ swój wyraz w takich synte-
tycznych dzie³ach ks. Edwarda Hinzego, jak: Z dziejów muzyki koœcielnej w die-
cezji che³miñskiej, Pelplin 1994 i Zarys historii muzyki koœcielnej, Pelplin 1987
oraz Chora³ gregoriañski, Pelplin 1985. S³u¿y³y one i s³u¿yæ bêd¹ nadal, nie tylko
klerykom, tak¿e jako podrêczniki akademickie.

Mniej znan¹ poza Pelplinem cz¹stk¹ twórczoœci ks. prof. Hinzy s¹ jego orygi-
nalne kompozycje, zw³aszcza melodie do s³ów konfratrów, np. ks. Jerzego Buxa-
kowskiego („Hymn ¿ycia” – radoœæ ¿ycia, zdrowia dary…) czy ks. Bernarda Sychty
(m.in. kolêda „¯u¿ónka” – zob. Bedeker kaszubski R. Ostrowskiej i I. Trojanow-
skiej, Gdañsk 1974, s. 214-215). On te¿ jest autorem s³ów i melodii pieœni na chór
mêski i mieszany pt. „Przez szeœæ wieków” (has³o na 600-lecie Sanktuarium
Jasnogórskiego), opublikowanej jako druk powielany, Pelplin 1981.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e jako kanonik gremialny kapitu³y katedralnej che³miñskiej,
mianowany w 1988 r. przez ks. bpa Mariana Przykuckiego, zamieszka³ w kanonii,
której gospodarzami byli wczeœniej bliscy nie tylko dla mnie Kaszubi – ks. Bernard
Sychta i ks. Andrzej Œliwiñski, wkrótce biskup elbl¹ski. W ¿yciorysie ks. B. Sychty,
ks. Hinz zapisa³ siê ju¿ w latach m³odoœci jako najbli¿szy przyjaciel jego ulubio-
nego wikariusza, ks. Kazimierza Raepkego, nazywanego Mestwinem, póŸniej-
szego proboszcza borzyszkowskiego na Gochach. Ksi¹dz E. Hinz by³ te¿ autorem
opracowania strony muzycznej dwóch pielgrzymek – wizyt papieskich – w Gdyni
1987 r. i Pelplinie 1999 r., w których zaistnia³y bardzo silne akcenty kaszubskie.
Podobnie jak inni kap³ani pochodz¹cy z Ziemi Lubawskiej, bardzo mocno zako-
rzeni³ siê w tradycjach kaszubskich. Jego mieszkanie, kanonia by³y otwarte dla
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wszelkich goœci – duchownych i œwieckich, nie tylko chórzystów. (Do 2012 roku
prowadzi³ Chór Katedralny). Wœród bliskich i wiernych mu do koñca przyjació³
by³o spore grono nauczycieli pelpliñskich szkó³.

Jako emeryt od 2001 roku by³ szczególnie twórczy naukowo, publikuj¹c m.in.
na ³amach „Pielgrzyma”. W 2009 r. Ojciec Œw. Benedykt XVI wyró¿ni³ go, mia-
nuj¹c swoim kapelanem honorowym, czyli pra³atem.

Ksi¹dz E. Hinz zmar³ w szpitalu starogardzkim. Ceremoniom pogrzebowym
w katedrze przewodniczyli biskupi Wies³aw Œmigiel i Ryszard Kasyna. Homiliê
pogrzebow¹ wyg³osi³ jego nastêpca na stanowiskach seminaryjnym, katedralnym
i dyrektorskim Studium Organistowskiego oraz Wydzia³u Muzyki Koœcielnej
w Kurii Biskupiej, ks. kanonik Tomasz Rakowski, od niedawna proboszcz chmie-
leñski. Po mszy œw. w ostatniej drodze i po¿egnaniu na pelpliñskim cmentarzu
przewodniczy³ kolega profesor, biskup w³oc³awski, ks. dr Wies³aw Mering.

Ksi¹dz Zbigniew Ge³don, swoje wspomnienie poœmiertne, opublikowane
na ³amach „Pielgrzyma” (2014, nr 24), zatytu³owa³ ¯ycie wype³nione muzyk¹.
Równie¿ ciep³e po¿egnania-wspomnienia ukaza³y siê m.in. w Internecie. Odszed³
jeden z ostatnich profesorów Seminarium Duchownego w Pelplinie, uosabiaj¹cy
dawne dobre tradycje stolicy diecezji che³miñskiej – „Pomorskich Aten”. By³
przede wszystkim mistrzem œpiewu, cz³owiekiem kultury, spokoju i wyrozumia-
³oœci. Jak napisali do mnie ks. Zbigniew Orlikowski i chórzystka Maria Kondziela,
by³ te¿ kap³anem skromnym i wyczulonym na biedê, wspomagaj¹cym ka¿dego
potrzebuj¹cego cz³owieka.
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Profesor Czes³aw Biernat (1925–2015)
– „wielka postaæ polskiej archiwistyki

drugiej po³owy XX w.”

Tytu³owe okreœlenie Czes³awa Biernata zaczerpn¹-
³em ze „S³owa Dyrektora Archiwum Pañstwowego
w Gdañsku” – Piotra Wierzbickiego, kolejnego nastêpcy
Profesora na tym stanowisku, zawartego w Ksiêdze pa-
mi¹tkowej Historia-Archiwa-Gdañsk. Studia dedykowa-
ne Profesorowi Czes³awowi Biernatowi w 90. rocznicê
urodzin, Gdañsk 2014. Ksiêga ta powsta³a pod redakcj¹
Rafa³a Kubickiego i Anieli Przywuskiej (pierwszej z dy-
rektorów AP w Gdañsku po przejœciu Profesora na eme-
ryturê) we wspó³pracy z Kazimierzem Koz³owskim i W³a-
dys³awem Stêpniakiem. Na stronie redakcyjnej czytamy
m.in. „Uczestnicy projektu: Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, Archi-
wum Pañstwowe w Gdañsku, Wydzia³ Historyczny Uniwersytetu Gdañskiego”. –
Przedstawiciele, szefowie tych instytucji swoim „S³owem…” otwieraj¹ sygnali-
zowan¹ Ksiêgê.

Profesor W³adys³aw Stêpniak – naczelny tej pierwszej, podkreœlaj¹c szcze-
góln¹ rolê Profesora Cz. Biernata, tak w praktyce jak i teorii archiwistyki – tej
wa¿nej nie tylko dla historyków dyscypliny naukowej, stwierdzi³ miêdzy innymi:

By³y w ¿yciu Profesora sytuacje, w warunkach ustroju PRL, w których wy-
kazywa³ On niez³omn¹ postawê naukow¹ i moraln¹. W ca³ej rozci¹g³oœci
uto¿samia³ siê ze œrodowiskiem archiwistów polskich, problemy którego by³y
nam bardzo bliskie. Darzony powszechnym szacunkiem uczestniczy³ we
wszystkich wa¿nych przedsiêwziêciach naukowych i organizacyjnych Archi-
wów Pañstwowych. Zajmowa³ pozycjê Primus Inter Pares wœród dyrekto-
rów Archiwów Pañstwowych. Znany i szanowany za granic¹ dziêki prowa-
dzonym pracom w archiwach innych pañstw i publikacjom wydawanym
w kilku jêzykach obcych.
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– Pamiêtamy, ¿e prof. Cz. Biernat by³ tak¿e wybitnym historykiem dziejów Gdañ-
ska i pracownikiem Uniwersytetu Gdañskiego. Odegra³ szczególn¹ rolê „w orga-
nizacji i funkcjonowaniu specjalnoœci archiwistycznej w naszej uczelni”, co
w swoim S³owie podkreœli³ dziekan Wydzia³u Historycznego prof. Wies³aw D³u-
gokêcki. Zwróci³ te¿ uwagê na jego dzie³o – podrêcznik archiwistyki – Problemy
archiwistyki wspó³czesnej, który przez d³u¿szy czas pe³ni³ w kszta³ceniu archiwi-
stów rolê g³ównego kompendium wiedzy z tego zakresu.

Polecaj¹c czytelnikom „Acta Cassubiana” tê ksiêgê, której zawartoœæ
w „Przedmowie” sygnalizuj¹ redaktorzy tomu, a jest on dzie³em 27 autorów,
zwracam szczególn¹ uwagê na Kalendarium ¿ycia zawodowego i naukowego
Czes³awa Biernata oraz Bibliografiê prac Czes³awa Biernata za lata 1953–2001,
opracowane przez Lidiê Potykanowicz-Suda. Na ca³oœæ ksiêgi sk³adaj¹ siê po-
nadto cztery dalsze czêœci: 1. Dzia³alnoœæ naukowa i zawodowa Czes³awa Bier-
nata; 2. Historia; 3. Archiwoznastwo i Ÿród³oznastwo; 4. Praca Archiwum Pañ-
stwowego w Gdañsku.

Promocjê tej ksiêgi przewidziano na 21 stycznia 2015 r., dzieñ konferencji
naukowej poœwiêconej Jubilatowi. Niestety, jej Bohater zmar³ w przeddzieñ uro-
czystoœci. Tym niemniej konferencja siê odby³a, jednak¿e w nastroju nie tylko
jubileuszowym, ale i ¿a³obnym. W jej prezydium zasiad³ i by³ jednym z pierw-
szych mówców prof. Kazimierz Koz³owski, mo¿na rzec spiritus movens przed-
siêwziêcia, który podkreœli³, i¿ Profesor Czes³aw Biernat by³ dlañ jako archiwisty
mistrzem. (Artyku³ K. Koz³owskiego, zamieszczony w cz. 3, nosi tytu³ Ludzie
Trójmiasta w odbudowie Pomorza Zachodniego w pierwszych powojennych
latach w œwietle Ÿróde³ archiwalnych).

Zarówno autorzy prac opublikowanych we wspomnianej ksiêdze, referenci
i uczestnicy jubileuszowo-¿a³obnej konferencji, nie tylko w kuluarach zastana-
wiali siê nad Ÿród³ami wspania³ej, jak to niejednokrotnie podkreœlano, postawy
¿yciowej Profesora – jako uczonego, prze³o¿onego, kolegi i obywatela. Wówczas
to pada³o wskazanie na rodzinne uwarunkowania, kaszubski rodowód Profesora
i tradycje przypisane do naszej ma³ej ojczyzny…

Profesor Czes³aw Biernat urodzi³ siê bowiem 18 stycznia 1925 roku w Sulê-
czynie, jednej z ciekawszych miejscowoœci Szwajcarii Kaszubskiej. Jego rodzice
to Józef – listonosz i El¿bieta z domu Pa³asz. W ksiêdze chrztów sulêczyñskiej
parafii zawód ojca okreœlono w³aœnie tak „listowy”. Chrzci³ tygodniowego Cze-
s³awa ks. prob. Jan Wojtaszewski. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Biernat i Au-
gusta Pa³aszowa. Z czasem odnotowano w tej ksiêdze inny bardzo wa¿ny fakt
z ¿ycia Profesora – œlub z Teres¹ Wêsiersk¹ [1927–2014], jaki mia³ miejsce 24.10.
1959 roku w Gdyni-Leszczynkach.

W Sulêczynie Profesor ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, a w okresie okupacji
jako 15-letni ch³opiec zosta³ w 1940 roku pomocnikiem szklarskim w firmie „Bal-
tische Glaserei” (Zak³ad Szklarski – Zimmermanna) w Gdyni, dok¹d wczeœniej
przenios³a siê rodzina. Lata 1943–1944 prze¿y³ na robotach przymusowych
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w g³êbi Niemiec – we Flensburgu, Berlinie, Kolonii i Bonn. By³ to bez w¹tpienia
najtrudniejszy okres w twardej szkole ¿ycia. Po wojnie zosta³ uczniem Pañstwo-
wego Liceum ¯eñskiego w Gdyni, zdaj¹c tam egzamin dojrza³oœci 17 czerwca
1947 r. wg programu humanistycznego. W latach 1947–1950 studiowa³ historiê
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku. Pracê dyplomow¹ na
temat „Rola dziejowa Gdañska” napisa³ pod kierunkiem prof. Stanis³awa Hoszow-
skiego. On te¿ by³ promotorem jego pracy magisterskiej pt. „Organizacja i technika
handlu zbo¿owego Gdañska w latach 1660–1700”, wieñcz¹cej jego studia zao-
czne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Od 1 kwietnia 1950 r. by³ ju¿ bowiem pracownikiem Archiwum Pañstwowego
w Gdañsku. Tam przeszed³ wszystkie stopnie kariery zawodowej – do stanowiska
dyrektorskiego w latach 1969–1991 (do emerytury) oraz naukowej – do profesury
w 1980 r. W latach 1991–2002 pracowa³ nadal w archiwum jako kustosz na
1/2 etatu, a wczeœniej w latach 1958–1961 w takim¿e wymiarze jako adiunkt
w Pracowni Gdañskiej Zak³adu Historii Pomorza Instytutu Historii PAN, pod
naukowym kierownictwem prof. Gerarda Labudy.

Dzieje Gdañska by³y równie wa¿n¹ dlañ problematyk¹ archiwaln¹, polem
jego badañ naukowych. Podstaw¹ doktoratu by³a rozprawa „Studia nad handlem
gdañskim w XVI do XVIII wieku”, obroniona w 1961 r. na UMK, napisana rów-
nie¿ pod opiek¹ prof. S. Hoszowskiego. Jedynie tytu³ naukowy dr. habilitowanego
w 1976 r. uzyska³ na podstawie pracy „Problemy archiwistyki wspó³czesnej”. Tu
jednym z recenzentów by³ równie¿ prof. S. Hoszowski – mistrz tak¿e prof. Stani-
s³awa Gierszewskiego, z którym Cz. Biernat przyjaŸni³ siê do koñca jego ¿ycia.
Zwieñczeniem gdañskich badañ Cz. Biernata by³o jego wspó³autorstwo z prof.
Edmundem Cieœlakiem syntezy Dzieje Gdañska, wydanej po raz pierwszy przez
Wydawnictwo Morskie w 1969 roku1; 2 wyd. Gdañsk 1975 – w 1988 r. ukaza³a
siê jego nowa wersja w jêzyku angielskim – History of Gdañsk.

Piêæ lat póŸniej w 1993 r. wydana zosta³a cz. 2 t. 3 wielkiej syntezy Historia
Gdañska pod red. E. Cieœlaka, której Cz. Biernat jest wspó³autorem. W roku
nastêpnym 1994 ukaza³o siê wyd. 3 poprawione i uzupe³nione Dziejów Gdañska,
a w 1995 wyd. 2 History of Gdañsk. – Wielka synteza „Historia Gdañska” jest
nadal in statu nescendi, a dla kolejnych pokoleñ zainteresowanych przesz³oœci¹
tego miasta g³ównym Ÿród³em wiedzy s¹ dziœ byæ mo¿e ksi¹¿ki niemieckiego ba-
dacza i popularyzatora Petera Oliviera Löwa.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ w dorobku naukowym Cz. Biernata wa¿n¹
cz¹stkê stanowi¹ liczne recenzje i polemiki naukowe, publikowane w czasopi-
smach krajowych i zagranicznych. Obecnoœæ Profesora w œrodowisku archiwi-

1 Dzie³o to zyska³o znacz¹cy odbiór czytelniczy i sta³o siê przedmiotem licznych omówieñ
i recenzji prasowych i naukowych. Pisali o nim m.in. Anna Gostomska (Izabella Trojanowska
– „G³os Wybrze¿a”) i prof. Gerard Labuda („Rocznik Gdañski”).
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stów europejskich by³a wielce znacz¹ca tak¿e dla historyków Gdañska. Historycy
s¹ mu szczególnie wdziêczni za wydanie przez Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów
Pañstwowych dzie³a pt. Archiwum Pañstwowe w Gdañsku. Przewodnik po zasobie
do 1945 roku. Opracowa³ Cz. Biernat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-
-£ódŸ 1982.

Poza prac¹ administracyjn¹ i naukow¹ Cz. Biernat anga¿owa³ siê równie¿
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, przede wszystkim towarzystw naukowych. By³ m.in. od
1950 cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i od 1953 r. Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego (przez lata tak¿e cz³onkiem komitetów redakcyjnych
jego wydawnictw ksi¹¿kowych). Uczestniczy³ w pracy Rady Naukowej Biblioteki
Gdañskiej PAN (1972–1992) oraz Rady Naukowej Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska (1974–1981). Od 1975 r. by³ równie¿ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu
Ba³tyckiego, kierowanego przez Stanis³awa Potockiego. Od 4 listopada 1980 r.
by³ cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ” przy Archiwum Pañstwowym w Gdañsku.

Praca zawodowa i spo³eczna zyskiwa³a dlañ uznanie, wyró¿nienia i odzna-
czenia, tak w PRL, jak i w III RP. Jako wielokrotny stypendysta i badacz uczestni-
czy³ w konferencjach i zjazdach archiwistów europejskich. W 1968 r. odznaczony
zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, w 1975 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski; 1977 – Z³ot¹ Odznak¹ Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej
i Medalem 50-lecia Instytutu Ba³tyckiego w Gdañsku. W 1978 – „Za Zas³ugi dla
Archiwistyki”; 1979 – „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”; 1981 – Br¹zowy Medal
„Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”; 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej
i Odznaka Honorowa „Zas³u¿ony Ziemi Gdañskiej”. W 1989 roku doszed³ Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 r. Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej za szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania oraz tytu³ Honorowy Cz³o-
nek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. – Bez w¹tpienia najpiêkniejszym
wyró¿nieniem jest wydana na 90-lecie urodzin pami¹tkowa – jubileuszowa Ksiêga.
Odebra³y j¹ w imieniu Profesora jego dzieci – córki Anna i El¿bieta (absolwentki
– UG i PG) oraz syn Szymon, brat z zakonu kaznodziejskiego oo. dominikanów.
Pogrzeb Profesora odby³ siê w Gdyni-Leszczynkach, w której to parafii jego ro-
dzice zbudowali domek nale¿¹cy po dzieñ dzisiejszy do rodziny.

Wspominaj¹c dziœ Profesora Cz. Biernata, pamiêtaj¹c o tym, i¿ nie by³ on
cz³onkiem Spo³ecznoœci Zrzeszonej, ani te¿ nie podkreœla³ swego kaszubskiego
rodowodu, warto zauwa¿yæ, i¿ doceniali to inni. Doceniano przede wszystkim
jego solidnoœæ i otwartoœæ, podobnie jak prof. Edmunda Cieœlaka, na kontakty
z ludŸmi nie tylko w³adzy, ale i opozycji. Obaj byli te¿ otwarci na kontakty i wspó³-
pracê z ludŸmi prasy. Przyk³adem i œwiadectwem zakorzenienia tych¿e autorów
Dziejów Gdañska w tradycji gdañsko-kaszubsko-pomorskiej s¹ rozmowy i wy-
wiady, jakich w latach PRL udzielili dziennikarzom reprezentuj¹cym na co dzieñ
ZK-P, a i opozycjê demokratyczn¹. W przypadku Cz. Biernata mam na uwadze
wywiad, jakiego udzieli³ w 1973 r. Tadeuszowi Bolduanowi i piêæ lat póŸniej
Izabelli Trojanowskiej. Pierwszy zosta³ opublikowany w „Literach” (1973, nr 9),
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pt. Nauka w s³u¿bie narodu; drugi na ³amach „G³osu Wybrze¿a” (1978, nr 23)
pt. Historia na kilometry. W 1973 r. Tadeusz Knade opublikowa³ w „G³osie Wy-
brze¿a” rozmowê z Cz. Biernatem pt. Skarby gdañskiego archiwum, gdzie przy-
wo³ano równie¿ te z czasów panowania ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich. – Patrz¹c
na owe kontakty Profesora z ówczesnymi mediami, mo¿na mu dziœ jeszcze pogra-
tulowaæ tak godnych rozmówców, mocno wpisanych w dzieje ruchu kaszubsko-
-pomorskiego. Kaszubi gdyñscy mog¹ byæ te¿ wdziêczni Profesorowi za jego
publikacjê – t³umaczenie niemieckiego raportu pt. Obraz nastrojów panuj¹cych
wœród ludnoœci kaszubskiej zamieszka³ej okolice Gdyni na prze³omie 1918–1919
roku („Rocznik Gdañski”, t. 12, 1996, s. 47-52). Jako obywatel Gdyni i syn tej
ziemi by³ czu³y na w³aœciwe uwzglêdnienie obecnoœci i roli Kaszubów w dziejach
tego miasta. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie tylko Gdynia, jak i rodzinne Sulêczyno
mog¹ byæ dumne z ¿ycia i dokonañ prof. Cz. Biernata. Œwiadectwem tego, ¿e tak
by³o i jest pozostanie m.in. monografia Sulêczyna, autorstwa ks. dr. Bogdana
G³odowskiego.

Na sam koniec warto tu przywo³aæ ostatni akapit z artyku³u prof. K. Koz³ow-
skiego, opublikowanego w przywo³anej tu Ksiêdze pami¹tkowej...

„Koñcz¹c ten tekst, dedykowany wielce zas³u¿onemu i zaprzyjaŸnionemu,
w moim przekonaniu najwybitniejszemu d³ugoletniemu dyrektorowi Archiwum
Pañstwowego w Gdañsku, prof. Czes³awowi Biernatowi, mam przeœwiadczenie,
i¿ powinien On jako autorytet patronowaæ wysi³kom archiwistów gdañskich i szcze-
ciñskich w dokumentowaniu i upowszechnianiu Ÿróde³ dotycz¹cych roli Trójmia-
sta w zbudowaniu gospodarki i kultury morskiej na Pomorzu Zachodnim po drugiej
wojnie œwiatowej. Jest bowiem faktem, ¿e z niezrozumia³ych powodów miêdzy
inteligencj¹ Gdañska i Szczecina bardziej pielêgnuje siê obszary kontrowersyjne,
które mo¿na zaliczyæ do konfrontacji presti¿owej, ni¿ te, które da³y dalsze owoce
w szerokim spo³ecznym rozumieniu tego s³owa” (op. cit, s. 335). – Mam nadziejê,
¿e to przekonanie prof. K. Koz³owskiego podziel¹ nie tylko cz³onkowie Instytutu
Kaszubskiego i czytelnicy „Acta Cassubiana”.
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Teresa Lilla (1931–2015)
– nauczycielka, katechetka,

gospodyni plebanii parchowskiej,
opiekunka tamtejszej nekropolii

Na samym pocz¹tku bie¿¹cego stulecia i tysi¹clecia
– w moim, jak i œp. Teresy Lilli ¿yciu – wa¿nym a wspól-
nym doœwiadczeniem by³o powstanie monografii pt.
Modrô kraina. Dzieje i wspó³czesnoœæ gminy Parchowo,
wydanej przez Urz¹d Gminy i Instytut Kaszubski, Gdañsk-
-Parchowo 2005. Monografia ta powsta³a z inicjatywy
ówczesnej pani wójt, W³adys³awy £angowskiej, zaprzy-
jaŸnionej z Teres¹ Lill¹. Te pierwsze kilka lat XXI wieku
up³ynê³y, nie tylko dla mnie, szczególnie mi³o, m.in. dziê-
ki poznawaniu i zg³êbianiu krajobrazu, dziejów i wspó³-
czesnoœci tej gminy i nie tylko parchowskiej parafii. Przede
wszystkim pozna³em bli¿ej wielu mieszkañców parchowskiej wspólnoty (nie-
których po raz pierwszy), w której dziejach szczególnie ciekaw¹ kartê zapisa³a
Teresa Lilla.

We Wstêpie do wspomnianej monografii, dziêkuj¹c i przywo³uj¹c tych, którzy
byli mi szczególnie pomocni, miêdzy innymi napisa³em: „Jednak najwiêcej mate-
ria³u dostarczy³a nauczycielka z Nakli – Regina Jakubek. Z kolei przewodnikiem
po parchowskiej spo³ecznoœci i przestrzeni by³a inna nauczycielka – Teresa Lilla,
wspieraj¹ca pracowników Urzêdu Gminy z pani¹ wójt W³adys³aw¹ £angowsk¹
na czele”. Dziêki pani Teresie wiele i bardzo wiele dowiedzia³em siê o wsi i par-
chowskim koœciele...

Pami¹tk¹ tamtych pierwszych lat XXI wieku s¹ m.in. ksi¹¿ki z biblioteki
Pani Teresy, a wœród nich sporo z dedykacjami ró¿nych autorów, do których nale-
¿y te¿ Józef Borzyszkowski. Przytoczyæ wypada moje dwie, bo mówi¹ one wiele
o Pani Teresie. W monografii Tam gdze Kaszëb pocz¹tk. Dzieje i wspó³czesnoœæ
wsi gminy Karsin, Gdañsk-Karsin 2003 napisa³em:
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„Droga Pani Tereniu!
Z podziêkowaniem za odebrane ³aski i z proœb¹ o dalsze – k³aniam siê (!)

i proszê o zmobilizowanie tak¿e innych
Józef Borzyszkowski

19.09.03”.

Z kolei we wspomnieniach Anny £ajming, w t. I. Dzieciñstwo, Gdañsk 1997,
czytam:

„Lubotnej Pani Teresie z serdecznym podziêkowaniem – nie za to, co by³o,
jeno za to, co bêdzie!

Józef Borzyszkowski
19.09.03”.

W³aœnie to, co bêdzie, co mia³o byæ, podczas ka¿dego naszego spotkania by³o
wa¿ne, a mój apetyt na konsumpcjê wspomnieñ i opowieœci Pani Teresy rós³ i nie
zmala³ do dziœ dnia.

Po ukazaniu siê Modrej krainy, po zmianie gminnej w³adzy, moje wizyty
w Parchowie by³y rzadkie, ale nasze kontakty z Pani¹ Teres¹ nadal czêste – li-
stowne i telefoniczne. Miêdzy innymi dotyczy³y one relacji rodziny Pani Teresy
z famili¹ œp. Janiny Jarzynówny-Sobczakowej, której m¹¿, Brunon (1913–1951),
zwi¹zany z zrzeszyñcami, jak siê kiedyœ okaza³o, by³ kuzynem Pani Teresy. Nie
mniej wa¿ne i owocne by³y Jej spotkania na parchowskim cmentarzu z przyby-
szami – krewniakami z Ontaryjskich Kaszub i badaczami nekropolii pomorskich
z Gdañska. A w tym kontekœcie wychodzi³y zawsze moje zainteresowania – badania
¿ycia codziennego plebanii na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, w któ-
rych Pani Terenia by³a bardzo wa¿nym Ÿród³em. Niestety, nadzieje na dalsze czer-
panie z tego Ÿród³a prys³y z chwil¹ otrzymania telefonicznej wieœci od p. Geno-
wefy Makurat, i¿ Teresa Lilla zmar³a 21 stycznia 2015 roku. Pogrzeb odby³ siê
w sobotê 24 stycznia 2015; liturgiê ¿a³obn¹ odprawi³ ks. mgr Krzysztof Szary
z Bytowa w asystencji ks. prob. Antoniego Mazura, który ledwie kilka dni wcze-
œniej wróci³ ze szpitala. Obaj ze szczególn¹ wdziêcznoœci¹ wspominali zaanga¿o-
wanie Pani Teresy w pracy na rzecz spo³ecznoœci wsi i parafialnego koœcio³a.
¯egnaj¹c j¹ dziœ, s¹dzê, i¿ reprezentowa³a ona zanikaj¹c¹, a mo¿e i nieobecn¹ ju¿
wœród nas, grupê wiejskich czy miejskich spo³eczników, rekrutuj¹cych siê ze œro-
dowiska nauczycielskiego, zwi¹zanych silnie z lokaln¹ plebani¹ i koœcio³em, jak
i cmentarzem, bêd¹cych ³¹cznikami miêdzy œwiatem œwieckich i duchownych,
¿ywych i umar³ych.

Nie doczekawszy siê wypraszanych wspomnieñ na piœmie, w tym w³asnego
curriculum vitae Pani Teresy, dziœ na podstawie w³asnej i innych osób pamiêci,
a przede wszystkim okruchów jej dokumentów osobistych, mo¿na odtworzyæ
koleje ¿ycia tej niezwyk³ej niewiasty.
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Urodzi³a siê 30 czerwca 1931 roku w Parchowie jako córka gospodarza Jana
Lilli i jego bia³ki Agnieszki z Kreftów. Po œmierci matki ojciec o¿eni³ siê powtórnie,
a z tego ma³¿eñstwa urodzi³a siê przyrodnia siostra. Jako dojrzewaj¹ce z przy-
œpieszeniem dziecko prze¿y³a wojnê, pamiêtaj¹c z tamtych lat wiele, o czym nie-
chêtnie rozmawia³a i co chcia³a zapomnieæ. Dotyczy to miêdzy innymi odmien-
noœci obrazu wsi i mieszkañców Parchowa podczas okupacji niemieckiej, utrwa-
lonego na kartach powieœci Karoliny Literskiej pt. Napiêtnowany.

Po wojnie Teresa podjê³a naukê w Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cym w Kartu-
zach, sk¹d w 1948 r. przenios³a siê do kl. III b Liceum Pedagogicznego w Koœcie-
rzynie. Tam w Pañstwowym Liceum Pedagogicznym 6 czerwca 1950 roku otrzy-
ma³a „Œwiadectwo dojrza³oœci”, na którym odnotowano, i¿ „W czasie pobytu
w Liceum Pedagogicznym w Koœcierzynie pobra³a stypendium w ³¹cznej kwocie
53 000 i jest zobowi¹zana do dwuletniej s³u¿by nauczycielskiej w szkole, wyzna-
czonej przez w³adze szkolne”.

Z opracowania Kazimierza Mariana Marchewicza pt. Koœcierski Zak³ad
Kszta³cenia Nauczycieli (Zarys dziejów: 1866–1960), [Koœcierzyna] 1960, wiemy,
i¿ w 1950 roku mia³a tam miejsce druga po wojnie matura, któr¹ zda³o wraz
z Teres¹ 37 osób, w tym nasz wujaszek Alfons Ostrowski z Radunia, do emery-
tury kierownik szko³y w Kaliszu Kaszubskim. Dyrektorem szko³y – LP – by³
wówczas Andrzej Sowa, a jako jêzyk obcy figuruje na dyplomie angielski.

W trakcie nauki w LP zaliczy³a Teresa „Kurs szkolenia wychowawców pla-
cówek wczasów letnich dla dzieci i m³odzie¿y”, a po odbyciu praktyki „z³o¿y³a
20 maja 1949 egzamin z wynikiem pomyœlnym”. – Stosowne zaœwiadczenie pod-
pisa³ inspektor szkolny w Koœcierzynie, T. Siemiginowski, ojciec mojej kole¿anki
z Biblioteki Gdañskiej PAN, mgr Hanki Siemiginowskiej, m.in. badaczki i edy-
torki dzie³ Jana Heweliusza.

Teresa pierwsz¹ posadê otrzyma³a w pobliskim Go³czewie, w s¹siedztwie
Parchowa, gdzie 4 XII 1952 roku „z³o¿y³a drugie kolokwium z zakresu wiadomo-
œci objêtych programem samokszta³cenia ideologicznego przed Okrêgow¹ Komi-
sj¹ Kolokwialn¹ w Parchowie z wynikiem dobrym”. W dniu œw. Józefa – w marcu
roku nastêpnego – 1953 – z³o¿y³a egzamin z tego¿ samokszta³cenia, bêd¹c nadal
w Go³czewie. Z dniem 15.10.1954, jako nauczycielka Szko³y Podstawowej w Par-
chowie, zosta³a na w³asn¹ proœbê przeniesiona z powodu reorganizacji szko³y
na podobne stanowisko do Szko³y Podstawowej w Rêbiechowie, gmina Banino.
Pracuj¹c tam, ukoñczy³a stugodzinny kurs jêzyka rosyjskiego pierwszego stopnia
i zda³a egzamin z wynikiem dobrym w Kartuzach 29 VI 1955 r. (Stosowne zaœ-
wiadczenie podpisa³ Klemens Hirsz). W 1956 r. Teresa Lilla ukoñczy³a Woje-
wódzki Kurs Kierowników Bibliotek Szkolnych w Sopocie, a w 1958 uczestni-
czy³a z podobnym skutkiem w Wojewódzkim Kursie Pozalekcyjnym Historii
z zakresu SN w Malborku. Od 1 marca 1956 r. by³a bibliotekark¹ gromadzkiej
ksi¹¿nicy w Baninie.
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Kolejny dokument, podpisany przez Kierownika Wydzia³u Oœwiaty Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gdañsku 19.07.1958 r., skierowany do nauczycielki
Szko³y Podstawowej Nr 40 w Gdañsku, informuje nas o jej odwo³aniu „z dniem
31 sierpnia 1958 r. od pe³nienia obowi¹zków kierownika Szko³y Podstawowej
Nr 40 w Gdañsku na w³asn¹ proœbê”. Dwa dni póŸniej Aleksander Grzegorzew-
ski, gdañski inspektor szkolny, podpisa³ nastêpne pismo, przenosz¹ce z dniem
1 wrzeœnia Teresê Lilla na stanowisko nauczycielki Szko³y Podstawowej Nr 49
w Gdañsku. 20 listopada 1959 r. Inspektor Szkolny poinformowa³ j¹ o podwy¿ce
uposa¿enia z dniem 1 lipca do wysokoœci 1100 z³.

Zachowa³y siê te¿ dwie jej legitymacje nauczycielskie i jedna ubezpiecze-
niowa oraz ZNP – Zwi¹zku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego. Z tej ostat-
niej wynika, ¿e T. Lilla by³a jego cz³onkiem – op³aca³a sk³adki do 1961 roku.
(W 1953 r. otrzyma³a skierowanie na wczasy do oœrodka „ŒwiteŸ” w Szklarskiej
Porêbie Górnej). Prawdopodobnie w 1961 roku Teresa Lilla po¿egna³a szko³ê
i przyjê³a obowi¹zki gospodyni plebanii w Parchowie, gdzie proboszczem by³
ks. Jan Renk.

Ksi¹dz J. Renk (1913–1975) pochodzi³ z Lipusza; by³ synem stolarza Alek-
sandra i Antonii z domu Cysewskich. W 1933 roku, zdawszy maturê w Koœcierzy-
nie, zosta³ klerykiem Seminarium Duchownego w Pelplinie. 4 czerwca 1939 roku
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Od 1 lipca pracowa³ jako wikary w Lubawie, gdzie
2 listopada 1939 r. aresztowa³o go gestapo; wiêziony by³ w Lubawie, Rypinie
i Oborach. Po odzyskaniu wolnoœci w lutym 1940 r. zosta³ wikarym, a wkrótce
administratorem parafii Skwirlno i Szczutowo w pow. Rypin, diecezja P³ock.
Po zakoñczeniu wojny wróci³ do diecezji che³miñskiej; z dniem 1.06.1945 r. by³
wikariuszem parafii Kowalewo Pomorskie, a od 1 listopada 1945 r. administrato-
rem, potem (1952) proboszczem parafii Parchowo. Jako radca duchowny zmar³
na zawa³ serca 31 paŸdziernika 1975 roku w Akademii Medycznej w Gdañsku.
Jego króciutki ¿yciorys, wojenne losy, odnotowa³ ks. infu³at Franciszek Jank
w swoim opracowaniu „Ksiê¿a Diecezji Che³miñskiej, którzy przeszli lata 1939–
–1945” – rêkopis w zbiorach Archiwum Diecezji Pelpliñskiej.

W spuœciŸnie Pani Teresy zachowa³ siê „Protokó³ z otwarcia testamentu œp.
Ksiêdza Radcy Jana Renka by³ego proboszcza w Parchowie”. Uczestnikami tego
wydarzenia byli „ks. dziekan Marian Szczurkowski z Koœcierzyny, ks. administra-
tor Andrzej Rejewski oraz gospodyni ksiêdza Renka pani Teresa Lilla”. Testament
ten i protokó³ zawiera³ 6 punktów. Wed³ug 1: Koœcio³owi w Parchowie przekazano
wszystkie przedmioty liturgiczne, które znajdowa³y siê w mieszkaniu zmar³ego.
Drugi punkt dotyczy³ oddania mszy gregoriañskiej ks. Szelidze do odprawienia.
Trzeci stanowi³: „Ksi¹¿ki z dziedziny teologicznej wed³ug poœmiertnego ¿yczenia
testatora zostan¹ oddane miejscowemu proboszczowi na za³o¿enie sta³ej biblioteki
duszpasterskiej w Parchowie”. W punkcie 4 zapisano: „Gospodyni pani Teresa
Lilla z Parchowa otrzymuje zgodnie z wol¹ testatora wszystkie nieruchomoœci
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w Parchowie pod numerem 10 a, oraz znajduj¹ce siê w nich ruchomoœci z mo¿li-
woœci¹ dysponowania nimi wed³ug swego uznania po œmierci ks. Renka. Nieru-
chomoœci zosta³y jeszcze za ¿ycia ks. Renka s¹downie za³atwione”. Istotny jest
te¿ pkt. 6 – „Koszty leczenia pokry³a z funduszów pozostawionych do swojej
dyspozycji p. Teresa Lilla, a koszty pogrzebu w czêœci parafia oraz spadkobier-
czyni”. – Parchowo 27 listopada 1975 r.

Wspomniane nieruchomoœci to dzia³ka, dom i budynek gospodarczy – goœ-
cinna siedziba Pani Teresy do samej œmierci.

Przynajmniej od 1972 roku Teresa Lilla, otrzymawszy 12 sierpnia z Kurii
Biskupiej Che³miñskiej misjê kanoniczn¹, by³a katechetk¹ dzieci klas I-IV.
Jednoczeœnie by³a organizatork¹ wielu przedsiêwziêæ, opraw uroczystoœci para-
fialnych. Szczególnym œwiadectwem tej cz¹stki jej s³u¿by s¹ zachowane w rêko-
pisach i maszynopisach teksty okolicznoœciowych powitañ i po¿egnañ (biskupów,
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej), przemówieñ z okazji jubileuszy probosz-
czowskich i imienin, tak¿e „Wielebnej Siostry Dyrektor – Pe³nej dobroci Soleni-
zantki!”) i innych sióstr zakonnych – jubilatek z parafii; jak te¿ ojców, matek,
dziatek – itp. itd. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ przepisywano je z ró¿nych Ÿróde³,
czasem z zasobów zaprzyjaŸnionych ksiê¿y czy parafii, ale te¿ spora ich czêœæ
wyros³a spod pióra i rêki samej Teresy. – To dziœ materia³ na osobne opowiadanie.

Z czasów proboszczowskich ks. J. Renka Pani Teresa zachowa³a kilka teczek
pism i dokumentów zwi¹zanych z jego doœwiadczeniami z Izb¹ Skarbow¹ i spra-
wami s¹dowymi w latach walki w³adzy ludowej z Koœcio³em. W tych sprawach
ks. Renka wspiera³ ks. Hilary Jastak, bêd¹cy tak¿e przyjacielem domowników
parchowskiej plebanii. PrzyjaŸñ ta przerwa³a œmieræ ks. J. Renka, a œwiadectwem
Jastakowego uznania dla Pani Teresy s¹ zachowane w jej domu ksi¹¿ki dotycz¹ce
dziejów parafii NSPJezusa i duszpasterstwa ks. Hilarego w Gdyni, jak i inne
jego dary dla Zmar³ej. Przywo³aæ warto dzie³o André Frossarda Nie lêkajcie siê!.
Rozmowy z Janem Paw³em II, Watykan 1982 (t³um. Anna Turowiczowa), z którego
dedykacja g³osi:

„Z serdecznym podziêkowaniem kap³añskim za z³o¿on¹ mi wizytê w nowej
rezydencji »kaszubskiej« plebanii NSPJezusa w Gdyni ofiaruje szczerze oddany
w Chrystusie

ks. H. Jastak
„My trzymamy z Bogiem”

Gdynia 12 paŸdziernika 1984”.

Z kolei w innym dziele – Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê, Pary¿ 1988, stano-
wi¹cym dokumentacjê wa¿nej i dla nas Kaszubów pielgrzymki Ojca œwiêtego
przez Polskê w 1987 roku, czytamy:
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„Umi³owanej Teresie Lilla z gor¹cymi wspomnieniami doznanej goœciny
w plebanii w Parchowie w czasach duszpasterzowania w parafii œp. ks. radcy Jana
Renka i czêstego pobytu w domu, prowadzonym przez dzieln¹ p. Tereniê, kate-
chetkê oraz z serdecznym podziêkowaniem kap³añskim za odwiedziny z³o¿one
w »gdyñskiej rezydencji kaszubskiej« po up³ywie d³ugiego okresu lat ofiarujê
szczerze oddany w Chrystusie

ks. H. Jastak

[Tu pieczêœæ „Ks. dr Hilary Jastak pra³at J.œw. i adres”]

„My trzymamy z Bogiem”

Gdynia 12 czerwca 1989
W dniu pobytu Ojca œw. Jana Paw³a II w drug¹ rocznicê na Skwerze Ko-

œciuszki w Gdyni oraz w oktawie Z³otych Godów Kap³añstwa œp. ks. Jana Renka
przyjaciela (4.06.1989)”.

Nie mniej ciep³¹ i serdeczn¹ dedykacjê wpisano do ksi¹¿ki Krzysztofa Wój-
cickiego Rozmowy z ksiêdzem Hilarym Jastakiem, cz. I, Gdynia 1994 i cz. II,
Gdynia 1999.

W cz. I napisano:

„Teresie Lilla z Rodzin¹ z serdecznym podziêkowaniem kap³añskim za kil-
kudziesiêcioletni¹ wspó³pracê w dzie³ach apostolskich Koœcio³a, jako kompetentnej
i dzielnej katechetce, wspieraj¹cej pos³ugê kap³añsk¹ œp. ks. prob. Jana Renka,
radcê z Parchowa, represjonowanego przez w³adze stalinowskie za pos³uszeñ-
stwo Episkopatowi Polski (zob. str. 151) – w obronie Ojczyzny i Koœcio³a oraz
z podziêkowaniem Adresatce za uczynnoœæ chrzeœcijañsk¹ ofiaruje szczerze od-
dany w Chrystusie z proœb¹ o modlitwê,

        „Ks. dr H. Jastak pra³at J.Œw.”.

„My trzymamy z Bogiem”

(z hymnu kaszubskiego), Gdañsk dn. 14.01.1999

[Te trzy ostatnie fragmenty tekstu dedykacji s¹ odbitkami pieczêci]

Uroczystoœæ Patronalna Œw. Hilarego oraz aktu nadania cz³onka honorowego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w koœciele NSPJezusa w Gdyni”.

– Uff! Podziwiaæ mo¿na moc uczuæ i zaanga¿owania w pisaniu tych dedyka-
cji ks. Hilarego, jak i w dzia³alnoœci koœcielnej Pani Teresy! – Wœród zachowanej
przez ni¹ dokumentacji s¹ równie¿ s³ynne listy protestacyjne ks. Hilarego Jastaka
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z lat PRL, jak i kopie otrzymywanych przezeñ w III RP gratulacji oraz okazyjnych
przemówieñ na jego czeœæ, œwiadcz¹ce o... bliskich relacjach Gdyni z Parchowem.

W mojej pamiêci obecni s¹ oboje z jeszcze jednego powodu. – Ks. Hilary
jako opiekun konfratrów seniorów, ¿yj¹cych niekiedy w trudnej samotnoœci, a Pani
Teresa jako kuratorka cmentarza parafialnego, zw³aszcza grobów pochowanych
tam ksiê¿y, nauczycieli i cz³onków rodzin, których potomkowie opuœcili rodzinne
gniazdo.

Gdy zdarza³o siê, ¿e nie zasta³em jej od wiosny do jesieni w domu, a nie by³
to czas wieczornych nabo¿eñstw, zawsze znajdowa³em j¹ na cmentarzu, pielê-
gnuj¹c¹ groby i ozdabiaj¹c¹ je kwiatami. Pamiêta³em o tym w czasie podró¿y
studyjnej uczestników projektu, zakoñczonego konferencj¹ i ksi¹¿k¹, pt. Nekro-
polie Pomorza, Gdañsk 2011. Prowadz¹c wspomnian¹ podró¿-wêdrówkê po cmen-
tarzach z koleg¹ prof. Cezarym Obracht-Prondzyñskim, opowiada³em goœciom
o specyfice kaszubsko-pomorskich nekropolii wsi i miasteczek, maj¹cych zwykle
– przynajmniej do niedawna – swoich oddanych nieurzêdowych opiekunów.
Wskazywa³em m.in. œp. Rozaliê Pozorsk¹ z mojej rodzinnej wsi Karsin i Teresê
Lilla z Parchowa… Szczêœliwy traf sprawi³, ¿e gdy wchodziliœmy na cmentarne
wzgórze w Parchowie niejako nam na spotkanie wysz³a niespodziewanie Pani
Teresa.

Podobne szczêœcie spotka³o kilka lat wczeœniej (2008) Margaret R. Biernackie,
¿onê Zygmunta Biernackiego z Kanady – przedstawicieli Ontaryjskich Kaszu-
bów, potomków Antoniego i Brygidy z Lillów (œlub 20.11.1855), którzy w 1868
roku wraz z trójk¹ dzieci opuœcili rodzinne strony, a przez Hamburg i Atlantyk
dotarli do Ontario, zak³adaj¹c rodzinne gniazdo w Barry’s Bay. Z tej rodziny po-
chodzi³ najwybitniejszy przedstawiciel Kaszubów Ontaryjskich, ks. pra³at Piotr
Biernacki (1888–1958).

O ks. P. Biernackim napisa³em sporo w ksi¹¿ce O Kaszubach w Kanadzie.
Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdañsk-Elbl¹g 2004, darowa-
nej m.in. Pani Teresie. Spotykaj¹c Margaret, zna³a losy familii z Kanady. Odt¹d
utrzymywa³a z Margaret i Zygmuntem kontakt niemal do œmierci, otrzymuj¹c od
nich m.in. cenn¹ ksi¹¿kê – Margaret R. Biernaskie The Biernacki Genealogy,
wydan¹ w 2005 roku przez autorkê mieszkaj¹c¹ w Round Lake. Na jej ok³adce
jest foto kamienia z parku Kaszubskiego Dziedzictwa w Wilnie, upamiêtniaj¹cego
Antoniego i Brygidê z Lillów, bêd¹cego jednym z wielu pomników, fundowanych
tam przez potomków tych, którzy przybyli ze starego kraju. Œp. Teresa Lilla otrzy-
ma³a egzemplarz tego oczywistego albumu z t³umaczeniem tekstów na jêzyk
polski.

Mam nadziejê, ¿e wiêzi Biernackich z Kanady z Parchowem bêd¹ rozwijane,
a z czasem w koœciele parchowskim znajdzie siê te¿ tablica ku pamiêci Piotra
Biernackiego. Trzeba bowiem raz jeszcze podkreœliæ fakt, i¿ plebania parchowska
s³ynê³a za czasów Teresy z goœcinnoœci i ¿yczliwoœci, miêdzy innymi jako dom
przyjazny dla kolejnych wikariuszy i kleryków zwi¹zanych rodzinnie lub tylko
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zaprzyjaŸnionych z parafi¹. Wœród nich by³ œp. ks. pra³at Jan Borzyszkowski
z Nakli – Koszalina, zmar³y przed rokiem, jak i ks. senior lipuski, W³adys³aw
Szulist, dziejopisarz diecezji che³miñskiej i pelpliñskiej. Nale¿y do nich tak¿e
ks. prof. Franciszek Dr¹czkowski, pierwszy rektor Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Toruniu. Jego to dzie³o-podrêcznik Patrologia, Pelplin-Lublin 1999,
znalaz³o siê w bliskim mi ksiêgozbiorze parchowskim z dedykacj¹:

„Wielce Szanownej i Drogiej pani Teresie Lilla – dawnej gospodyni par-
chowskiej – autor, ks. Fr. Dr¹czkowski – w dowód najwy¿szego szacunku i uzna-
nia Lublin 24 VIII 2004”.

Podobnej treœci dedykacjê znajdujemy w jednej z darowanych jej ksi¹¿ek
przez s. Cecyliê – Jadwigê Cyman z Wroc³awia, uczon¹ reprezentantkê grona
zakonnic wywodz¹cych siê z parafii.

Wœród ksi¹¿ek, jakie pozostawi³a œp. Teresa Lilla, wiele pochodzi z biblioteki
domowej ks. Jana Renka. Przegl¹daj¹c je ze wzruszeniem bra³em do rêki dzie³a
klasyków – zw³aszcza historyczne powieœci, ale nie tylko, i tomy wierszy, takich
autorów, jak: Karol Bunsch, Zofia Kossak, Jan Dobraczyñski, Henryk Sienkie-
wicz, Hanna Malewska, Eugeniusz Paukszta, Leszek Prorok, Wojciech Gajdus,
Stefan Kisielewski, Lucjan Kydryñski, Francois Mauriac, Mieczys³aw Maliñski,
Kazimiera I³³akowiczówna, Zofia Starowieyska-Morstinowa, Jan Kasprowicz,
Teodor Parnicki… Z nostalgi¹ wspominam lata, gdy te i im podobne dzie³a by³y
przedmiotem przyjacielskich dyskusji na niejednej budzie w che³miñskim semi-
narium, w kaszubsko-pomorskiej wikariatce czy plebanii.

W plebanii parchowskiej mi³ym goœciem bywa³ te¿ ks. Bernard Sychta (1907–
–1982), któremu rodzinna parafia sierakowicka ufundowa³a latoœ kolejny piêkny
pomnik. Œwiadectwem jego pobytu w Parchowie s¹ dwa wesela. W Hanka sê
¿eni. Wesele kaszubskie w piêciu aktach z muzyk¹ i œpiewem. Poprzedzi³ s³owem
wstêpnym W³adys³aw Pniewski, Wejherowo 1937, znajdujê dedykacjê:

„Ks. Janowi Renkowi, który ¿yczliwie towarzyszy³ mi w moich wêdrówkach
po parafii parchowskiej i Ziemi Bytowskiej za materia³em do mojego S³ownika
Kaszubskiego

na mi³¹ pami¹tkê
Autor

sierpieñ 1951”.

W egzemplarzu Wesela kociewskiego, Gdynia 1959, ks. B. Sychta uwieczni³
siê bardzo lakonicznie, ale serdecznie:

 „Jankowi – Bernard

14 IV 1959”
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Serdeczne dziêki dla Pani Teresy za przechowanie i przekazanie nastêpcom
tych i innych bibliotecznych œwiadectw kultury duchowej plebanii w Parchowie.

Po œmierci ks. Jana Renka Teresa Lilla do emerytury pracowa³a w SKR –
Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Parchowie. Wtedy to zaprzyjaŸni³a siê z kole-
¿ank¹ Genowef¹ z B³aszkowskich Makuratow¹. Ona to opiekowa³a siê Pani¹
Tereni¹ na stare lata, nie tylko w ciê¿kiej chorobie do ostatnich dni.

Jej syn Daniel zosta³ dziedzicem domu i pozosta³ej spuœcizny œp. Teresy Lilla,
która za ¿ycia wpisa³a siê na trwa³e do ksiêgi dziejów Parchowa i naszej œwiêtej
ziemi kaszubskiej.
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Józef Borzyszkowski

Jerzy Samp (23.03.1951 – 16.02.2015)
– profesor Uniwersytetu Gdañskiego, historyk
literatury kaszubsko-pomorskiej, folklorysta,

dzia³acz Spo³ecznoœci Zrzeszonej,
wybitny gdañszczanin, poeta i pisarz,

autor wielu tomów legend i bajek gdañskich

Ten ponad miarê d³ugi tytu³ niniejszego wspomnie-
nia nie sygnalizuje w pe³ni bogatego i intensywnego ¿ycia
twórczego bohatera. Jerzy Samp reprezentowa³ i nadal
bêdzie przedstawicielem g³êboko zakorzenionej w Gdañ-
sku rodziny kaszubskiej, pochodz¹cej z Nordy. W gdañ-
skich dziejach obok niego piêkne karty zapisali jego dwaj
starsi bracia – œp. zacnoœci wielkiej ks. Miko³aj i Waw-
rzyniec – wybitny rzeŸbiarz i grafik. Jerzy, choæ najm³od-
szy, by³ najbardziej przedsiêbiorczy, zaanga¿owany poza
uczelni¹ w wielu œrodowiskach i w ró¿nych mediach.
Za ¿ycia doczeka³ siê nie tylko wielu nagród i wyró¿nieñ,
ale i licznych poœwiêconych mu publikacji, w tym prasowych, gromadzonych
skrzêtnie w postaci wycinków wraz z bogat¹ dokumentacj¹ uczelnian¹ w jego
teczce osobowej przez niepowtarzaln¹ Lucynê Sudnikiewicz – swego czasu naj-
wa¿niejsz¹ osobê w sekretariacie dyrekcji Instytutu Fililogii Polskiej UG. Jego
biogramy znajdujemy w leksykonach Kto jest kim w regionie gdañskim (Gdañsk
1983) i ... pomorskim (Gdañsk 2000) oraz w Kto jest kim w Polsce (Warszawa
2001) i w Nowym bedekerze kaszubskim (Gdañsk 2002), a przede wszystkim
na kartach Encyklopedii Gdañska.

Biogram encyklopedyczny Jerzego (s. 900) g³osi:

Samp Jerzy (ur. 23 III 1951 Gdañsk), historyk literatury, popularyzator wiedzy
o Gdañsku. Syn gdañszczanina Paw³a (1907–81), brat Wawrzyñca Sampa. Ukoñ-
czy³ VI LO na Oruni. W 1969–70 studiowa³ filologiê polsk¹ na Wy¿szej Szkole
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Pedagogicznej, nastêpnie do 1975 na Uniwersytecie Gdañskim, gdzie po uzy-
skaniu magisterium podj¹³ pracê. Od 1982 doktor, od 1992 dr habilitowany.
Od 1994 kierownik Zak³adu Pomorzoznawstwa. Wyk³ada³ m.in. na uniwersyte-
cie w Bremie, w Ostsee Akademie Lübeck-Travemünde oraz na uniwersytecie
w Ottawie. Od pocz¹tku lat 70. XX w. wspó³pracuje z Radiem Gdañsk (autor
oko³o 700 felietonów radiowych), z redakcjami miesiêcznika „Pomerania” oraz
„Dziennika Ba³tyckiego” (od 1971). Realizator licznych cykli w³asnych pu-
blikacji oraz programów poœwiêconych dziejom Pomorza, Gdañska i Kaszub.
Autor scenariuszy do filmów: By³ sobie Gdañsk (z Donaldem Tuskiem i Jackiem
Sarnackim, 1996), Tysi¹cletni Gdañsk (1997), Ave Gedanum (widowisko plene-
rowe z okazji 1000-lecia Gdañska 1997 na D³ugim Targu). Zasiada w kapitule
przy Radzie Miasta Gdañska. Autor m.in. Droga na sabat (1981), Smêtek. Stu-
dium kreacji literackich (1984), Gdañsk prawie nieznany (1993), Bedeker gdañski
(1996), Danzig von A bis Z (1997), Legendy gdañskie. Dawne, nowe i najnowsze
(2000), Miasto magicznych przestrzeni (2003). Odznaczony m.in. Nagrod¹
im. Lecha B¹dkowskiego (1986), Nagrod¹ Prezydenta Miasta Gdañska (…)
w Dziedzinie Kultury i Sztuki (2007), Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Gloria Artis” (2009).

– Pod biogramem figuruj¹ inicja³y „BŒ” = profesor B³a¿ej Œliwiñski, redaktor nauko-
wy ca³ego dzie³a.

Znaj¹c nieco stronê warsztatow¹ Encyklopedii, mogê chyba s¹dziæ, ¿e za-
pewne w³aœciwym autorem tego has³a w pierwotnej wersji by³ sam jego bohater,
st¹d szczególna wartoœæ tego biogramu dla nas. Zawiera on bowiem osobiste spoj-
rzenie Jerzego Sampa na swoje ¿ycie i dokonania, nieco tylko wyretuszowane
przez redaktora. Warto wiêc pamiêtaæ o tym, co dla niego samego by³o wa¿ne
i najwa¿niejsze… Trzeba te¿ tu i teraz uzupe³niæ ten portret, dodaj¹c nie tyle
komentarz, co fakty, gdy¿ ów biogram to nawet nie szkic biograficzny – ledwie
skromny wstêp do biografii, jaka niew¹tpliwie kiedyœ powstanie. By³ bowiem
Jerzy Samp postaci¹ bardzo barwn¹ i twórcz¹ – nie tyle mo¿e jako badacz i uczony,
historyk literatury, ile jako p³odny pisarz, popularyzator, zw³aszcza legend i ich
twórca, wspó³twórca legendarnych dziejów Gdañska oraz Kaszub i Pomorza.

W przytoczonym biogramie nie ma wa¿nych, nie tylko dla mnie, faktów, które
wspó³decyduj¹ z przywo³anymi o szczególnej wyj¹tkowoœci Jerzego Sampa – nie
tylko w Spo³ecznoœci Zrzeszonej. Przede wszystkim brak w nim informacji o jego
dzia³alnoœci w Klubie „Pomorania”, którego jako student by³ prezesem oraz
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, gdzie w Oddziale Gdañskim prezesowa³ dwie
kadencje – w latach 1987–1989 i 1996–1998, bêd¹c równie¿ cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego. (Pomiêdzy tymi kadencjami J. Sampa funkcjê prezesa pe³nili Feliks
Borzyszkowski i Zbigniew Jankowski). Tak siê z³o¿y³o, ¿e w „Pomoranii” jego
zastêpc¹ by³a moja bia³ka Hanka, a prezesurê Oddzia³u Gdañskiego przej¹³ Jurek
tu¿ po mnie. Warto wiêc z myœl¹ o uzupe³nieniu portretu J. Sampa zajrzeæ do
„Kroniki Oddzia³u Gdañskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957–1988”,
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opracowanej przez Izabelê Fillip (Gdañsk 1989) oraz monografii Cezarego Ob-
racht-Prondzyñskiego Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdañsk 2006.

W „Kronice Oddzia³u…” pierwszy rok prezesury Jerzego Sampa – A.D. 1987
– zapisa³ siê m.in. wizyt¹ Ojca Œw. Jana Paw³a II w Gdañsku, kiedy to spotkali-
œmy siê z Nim w licznej reprezentacji ZK-P w gronie przedstawicieli gdañskich
œrodowisk twórczych w katedrze oliwskiej. (Zob. „Pomerania”, 1984, nr 8).
Wa¿nym wydarzeniem ka¿dego roku by³o i wówczas spotkanie op³atkowe z ks.
abp. T. Goc³owskim w Domu Parafialnym we Wrzeszczu, gdzie gospodarzem by³
ks. Miko³aj Samp. (Tam te¿ w 1981 r. mia³ miejsce pierwszy koncert kolêd ka-
szubskich w wykonaniu Zespo³u „Krëbane” z Brus). W tym¿e roku Oddzia³ Gdañ-
ski by³ m.in. organizatorem spotkania – wieczoru wspomnieñ z okazji 30-lecia
„Wydawnictwa Morskiego”, z którym i Jerzy by³ zwi¹zany. Wyj¹tkowy charakter
mia³o te¿ 10. Seminarium Kaszubskie w £¹czyñskiej Hucie, w których równie¿
uczestniczy³ prezes Jurek. Warto pamiêtaæ, ¿e wraz z nim zarz¹d O/Gd. ZK-P
tworzyli wówczas Maria Kowalewska i Marek Chomicki jako wiceprezesi, Wanda
Przybys³awska – sekretarz, Urszula Bolduan – skarbnik oraz cz³onkowie Alina
Ceynowa, Marek Cybulski, Roman Kensik, Edward Lipkowski, Stanis³aw Staro-
sta i Mariusz Szmidka. Do Komisji Rewizyjnej nale¿eli Krystyna Ciechanowska,
Regina Kaliszewska, Zygmunt Stenka, Barbara Rezmer, Monika Grzywacz-Grze-
siak. Ka¿dy z nich zapisa³ wraz z J. Sampem niejedn¹ piêkn¹ kartê dziejów Spo-
³ecznoœci Zrzeszonej, nie tylko w sto³ecznym Gdañsku.

W dziele C. Obracht-Prondzyñskiego wyczytaæ mo¿na, i¿ Jerzy Samp nale¿y
do grona laureatów Medalu Stolema. Otrzyma³ go w 1985 roku razem z Romanem
Wapiñskim i Günterem Grassem. Trudno mi sobie wyobraziæ, by o kaszubskim
Noblu i takim nobliwym s¹siedztwie, pisz¹c swój biogram Jurek nie pamiêta³.
W encyklopedycznym biogramie jest odnotowana natomiast Nagroda Literacka
im. Lecha B¹dkowskiego, któr¹ Jerzy otrzyma³ jako pierwszy za swoje ówczesne
pisarskie dokonania, obejmuj¹ce przede wszystkim wydane w 1985 roku w oficy-
nie zrzeszeniowej dwie ksi¹¿ki – antologie. Pierwsza to: Jerzy Samp, Poezja rod-
nej mowy, obejmuj¹ca cenne studium historyczno-literackie pt. Zanim staniesz siê
niemy w mowie ojców (pierwotnie opublikowane na ³amach „Pomeranii”, 1984,
nr 7) i wybór wierszy kaszubskich poetów – od Hieronima Derdowskiego po Sta-
nis³awa Jankego, poœwiêconych mowie – jêzykowi kaszubskiemu. W tym¿e 1985 r.
wysz³a te¿ Zaklêta stegna: bajki kaszubskie. Wybór tekstów, opracowanie i ada-
ptacja literacka, przek³ad z kaszubskiego, przedmowa i pos³owie oraz opracowa-
nie graficzne Jerzego Sampa.

Pierwsza ksi¹¿ka wzbudzi³a wielkie nadzieje i radoœæ, i¿ pojawi³ siê nastêpca
Andrzeja Bukowskiego jako historyka literatury kaszubskiej. Pamiêtaæ trzeba, i¿
autor ksi¹¿ki Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys
monografii historycznej (Poznañ 1950), by³ promotorem rozprawy magisterskiej
i doktorskiej Jerzego Sampa, a wczeœniej Jana Drze¿d¿ona, z którym Jurek siê
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przyjaŸni³. Jerzy Samp obj¹³ po Bukowskim na Uniwersytecie Gdañskim Zak³ad
Pomorzoznawczy i spor¹ cz¹stkê spuœcizny mistrza… Ju¿ przez pierwsze trzy lata
pracy na UG, Jerzy Samp, bêd¹c asystentem technicznym w Zak³adzie Historii
Literatury i Kultury Pomorza XIX i XX wieku, kierowanym przez prof. A. Bu-
kowskiego, zdoby³ wysokie uznanie prze³o¿onego. W teczce jego akt osobowych
w Instytucie Filologii Polskiej znajduje siê kilkanaœcie opinii pierwszego szefa i
dyrektorskich, z których przynajmniej jedn¹ z 1986 roku warto przytoczyæ w ca-
³oœci. Oto ona:

O p i n i a
o og³oszonych drukiem pracach nauk. adiunkta dr. J. S a m p a

Adiunkt dr Jerzy  S a m p  wyró¿nia siê wœród pracowników Zak³adu Historii
Literatury i Kultury Pomorza XIX i XX wieku ci¹g³¹ du¿¹ aktywnoœci¹ pisarsk¹.
W r. 1985/1986 og³osi³ dwie ksi¹¿ki i 14 artyku³ów, w tym trzy artyku³y w takich
czasopismach o wiêkszej randze naukowej, jak: „Regiony”, „Literatura Ludowa”
i „Gdañski Rocznik Kulturalny”. Charakter naukowy ma jedna z wymienionych
ksi¹¿ek, mianowicie „Poezja rodnej mowy”, wydana przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie w Gdañsku. Jest to co prawda ksi¹¿eczka o niewielkiej objêtoœci
(112 stron) ma³ego formatu, ale cenna i potrzebna, napisana ze znajomoœci¹ lite-
ratury kaszubskiej. Zawiera ona dwie czêœci: najpierw Wstêp (59 stron), doty-
cz¹cy piêkna i znaczenia mowy kaszubskiej („Zanim staniesz siê niemy w mo-
wie ojców”), nastêpnie zbiór wierszy w mowie i o mowie kaszubskiej. Jest ta
ksi¹¿eczka zatem tematyczn¹ antologi¹ z zakresu poezji kaszubskiej, jakiej do
tej pory nie mieliœmy. Z uwagi na literack¹ formê Wstêp ma charakter piêknie
i ciekawie napisanego eseju naukowego. Do jego tematu autor nawi¹zuje w arty-
kule zamieszczonym w „Regionach” („Mowa, któr¹ nazwano niedosz³ym jêzy-
kiem”). Nowy temat, mianowicie próbê krytycznej oceny wspó³czesnej literatury
kaszubskiej, autor podejmuje w artykule „Gdañskiego Rocznika Kulturalnego”:
„Próba wiernoœci. Wokó³ nowej literatury kaszubskiej”. Wreszcie artyku³ „O li-
terackich kreacjach Smêtka”, zamieszczony w „Literaturze Ludowej”, nawi¹zu-
je do jego wydanej w 1984 r. ksi¹¿ki: „Smêtek. Studium kreacji literackich”.
PokaŸny dorobek dra J. Sampa zas³uguje na uwagê i wyró¿nienie nagrod¹.

Gdañsk, 7 maja 1986
dr Andrzej Bukowski, prof. zw.

Warto dodaæ, ¿e niemal wszystkie publikacje ksi¹¿kowe J. Sampa stanowi³y
punkt wyjœcia do wniosków prze³o¿onych o wyró¿nienia i nagrody!

Poza rozprawami – magistersk¹ i doktorsk¹ (przywo³anymi w Encyklopedii –
Droga na sabat i Smêtek) oraz habilitacyjn¹ pt. Gdañsk w relacjach z podró¿y
1772–1918 (Zeszyty Naukowe UG, Rozprawy i monografie nr 152), Gdañsk 1991,
najwa¿niejszym dokonaniem J. Sampa jako historyka literatury jest, nie tylko
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w opinii badaczy gdañskiej humanistyki, syntetyczny artyku³ Literatura kaszubska,
zawarty w zbiorowym dziele pt. Pomorze – ma³a ojczyzna Kaszubów (Historia
i wspó³czesnoœæ)/ Kaschubisch–pommersche Heimat (Geschichte und Gegenwart),
red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdañsk-Lübeck 2000, wydanym przez ZK-P,
Instytut Kaszubski i Ostsee Akademie, gdzieœmy w Travemünde niejednokrotnie
razem i osobno g³osili wyk³ady, wspomniane w Encyklopedii. (W Kanadzie
J. Samp przebywa³ w 1998 r. przez siedem dni razem z prof. Edwardem Brez¹
i prof. Tadeuszem Linknerem).

Druga z przywo³anych wy¿ej ksi¹¿ek, wydanych równie¿ przez zrzeszeniow¹
oficynê, Zaklêta stegna, jest swoist¹ zapowiedzi¹ najwa¿niejszej cz¹stki twór-
czoœci Jerzego Sampa, który z czasem, odchodz¹c od badañ naukowych i proble-
matyki kaszubskiej, skupi³ siê na przypominaniu starych i tworzeniu nowych ba-
œni i legend dotycz¹cych g³ównie Gdañska. Zanim pojawi³ siê cykl jego ksi¹¿ek
z tej dziedziny, przyjmowanych z wdziêcznoœci¹ przez rzesze czytelników, ukaza³
siê ju¿ w 1994 roku Bedeker gdañski, wydany przez Polnord Wydawnictwo Oskar,
z którym J. Samp zwi¹za³ siê na lata istnienia tej prywatnej oficyny, przejêtej
niedawno przez innego, kaszubskiego wydawcê…

Bez w¹tpienia lata 70. i 80. – koniec XX w. – to okres najwiêkszego zaanga-
¿owania J. Sampa w dzia³alnoœæ Spo³ecznoœci Zrzeszonej. By³ wówczas aktyw-
nym uczestnikiem, a tak¿e g³ównym referentem niejednego ze zjazdów Twórców
Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach: XIV – 1984 „Baœniokr¹g po-
morski w pisarstwie Lecha B¹dkowskiego”; XV – 1985 „Nurt regionalny w lite-
raturze dla m³odego odbiorcy”; XVIII – 1988 „Motywy skandynawskie w tradycji,
kulturze i piœmiennictwie kaszubsko-pomorskim”; XXIII – 1993 „Nurt wojenny
w twórczoœci pisarzy kaszubskich”; XXVI – 2001 „Obraz Pomorza w literaturze
polskiej po 1989 roku”. – By³ wówczas, jak te¿ wczeœniej i póŸniej, cenionym
wspó³pracownikiem i wiele lat od 1974 roku cz³onkiem Kolegium Redakcyjnego
„Pomeranii”. Swoj¹ dziennikarsk¹ dzia³alnoœæ, wyeksponowan¹ w Encyklopedii,
rozpocz¹³ dziêki Izabelli Trojanowskiej, jako student przejmuj¹c od niej redakcjê
Notatnika Kaszubskiego na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego”. Wspó³pracowa³ te¿
z „Literami”, co odnotowa³ równie¿ C. Obracht-Prondzyñski w Bibliografii do
studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdañsk 2004.

Jerzy Samp przez lata by³ tak¿e wyk³adowc¹ literatury polskiej w Wy¿szym
Seminarium Duchownym w Oliwie. Uczestniczy³ w organizowanych przez ZK-P
pod patronatem ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego – z Kuri¹ Biskupi¹ Gdañsk¹,
Kolokwiach Gdañskich w Oliwie oraz Spotkaniach Pelpliñskich, gdzie pierwszym
gospodarzem by³o tamtejsze Wy¿sze Seminarium Duchowne, z którym czu³ siê
szczególnie zwi¹zany przez postaæ S³ugi Bo¿ego ks. bpa Konstantyna Dominika,
spokrewnionego z Dercami i Sampami. Przy zaanga¿owaniu Jerzego, a przede
wszystkim Wawrzyñca jako wybitnego twórcy pomników i tablic, tego rodzaju
znaki pamiêci zaistnia³y w rodzinnym dla ks. bpa Dominika Gnie¿d¿ewie i para-
fialnym Swarzewie. Wawrzyniec jest tak¿e twórc¹ tablicy ku pamiêci X. bpa
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K. Dominika na budynku by³ego klasztoru ss. el¿bietanek przy Targu Siennym
w Gdañsku, poœwiêconej przy okazji inauguracji Kongresu Pomorskiego w czerwcu
1997 roku.

Przywo³uj¹c X bpa K. Dominika, mam te¿ w pamiêci zwi¹zki rodzinne
J. Sampa z d³ugoletnim kierownikiem biura Zarz¹du G³ównego i dzia³aczem ZK-P,
a tak¿e kaszubskich teatrów amatorskich, œp. Klemensem Dercem, który swoj¹
spuœciznê przekaza³ w³aœnie Jerzemu, przechowywan¹ dziœ w Muzeum PiMK-P
w Wejherowie, a w czêœci w Dziale Rêkopisów Biblioteki Gdañskiej PAN, gdzie
m.in. Dercowa, warta publikacji, pierwsza biografia ks. bpa K. Dominika. Po-
przez K. Derca J. Samp nawi¹za³ te¿ kontakt z m³odokaszub¹ ks. dr. Kamilem
Kantakiem, mieszkaj¹cym od czasów wojny w Bejrucie. Do czêœci jego spuœcizny
zlokalizowanej w Watykanie po latach dotar³, przebywaj¹c w Wiecznym Mieœcie.
Swego czasu liczyliœmy przynajmniej na poszerzone szkice biograficzne tak Der-
ca, jak i Kantaka Jurka autorstwa. Przy licznych podró¿ach i gdañskich pasjach
nie starczy³o mu na nie kiedyœ czasu, a z czasem i ¿ycia. Nie wolno jednak zapo-
minaæ o jego otwartoœci i wspó³pracy tak¿e z takimi instytucjami jak Muzeum
w Wejherowie i Biblioteka Gminna w Bolszewie…

We wspomnieniach poœmiertnych, jakie ukaza³y siê na ³amach gdañskich gazet
i w telewizyjnej „Panoramie Gdañskiej”, postaæ Jerzego Sampa zosta³a ukazana
m.in. jako bardzo popularnego wœród studentów nauczyciela akademickiego i ce-
nionego znawcê oraz popularyzatora historii Gdañska, a tak¿e jako pisarza – twórcê
kolejnych ksi¹¿ek, prezentuj¹cych ciekawe, nie tylko legendarne, dzieje miasta
nad Mot³aw¹. W tej pisarsko-popularyzatorskiej twórczoœci gdañskiej Jerzy Samp
sta³ obok prof. Andrzeja Januszajtisa. A. Januszajtis zauwa¿y³, ¿e on sam korzysta
czêsto nie tylko z literatury, choæby niemieckich autorów, ale i Ÿróde³ archiwal-
nych. Natomiast J. Samp, znaj¹c literaturê, zw³aszcza wczeœniejsze zbiory legend,
coraz szerzej korzysta³ z w³asnej wyobraŸni. Symbolicznego wrêcz znaczenia
nabiera dziœ jego ostatnia ksi¹¿ka, z³o¿ona tym razem w wydawnictwie Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, zatytu³owana Gdañsk – baœniowa stolica Kaszub.
Z opublikowanego w „Dzienniku Ba³tyckim” (20.02.2015) fragmentu wynika, i¿
jest to w pe³ni wytwór fantazji literackiej autora, wykorzystuj¹cego jedynie pew-
ne w¹tki ze œwiata ludowej kultury duchowej Kaszubów. Warto mieæ na uwadze
przekonanie J. Sampa, i¿ „wszystko mija… Tylko postacie z legend zachowuj¹
m³odoœæ”, przywo³ane we wspomnieniu Gra¿yny Antoniewicz („Dz. Ba³t.”,
20.02.2015), jego kole¿anki ze studiów i profesji dziennikarskiej. Z wielu przyto-
czonych przez ni¹ opinii J. Sampa na uwagê szczególn¹ zas³uguje te¿ ta: „Ka¿da
z legend ma charakter autorski, to s¹ moje dzieci – wyznawa³. – Urodzi³y siê pod
moim piórem…”.

We wszystkich poprzednich ksi¹¿kach ze swoistej serii bedekerowo-legen-
darnych prezentacji dziejów Gdañska mo¿na zauwa¿yæ doœæ skromn¹ obecnoœæ
Kaszubów. Budzi³o to nie tylko moje zdziwienie, rozczarowanie i ¿al z powodu
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straconej okazji oddzia³ywania na czytelników, kszta³towania bogatszej o w¹tek
kaszubski œwiadomoœci historycznej i to¿samoœci mieszkañców grodu nad Mo-
t³aw¹, jak i regionu, samych Kaszubów nie wy³¹czaj¹c. Dotyczy to tak¿e sto³ecznej
wobec Kaszub roli naszego miasta, co w przypadku samego J. Sampa wydawa³o
siê nam kiedyœ, ¿e jest oczywistoœci¹. Tymczasem byliœmy chyba w b³êdzie.
Z tytu³u i zapowiedzi wydawcy wynika, i¿ Jurek jakby nie chcia³ – poza legenda-
mi – odwo³ywaæ siê do historii i dawnej tradycji, a tym samym naraziæ ambicjom,
choæby Kartuz czy Wejherowa…

Trzeba jeszcze dopowiedzieæ, ¿e Jerzy Samp, bêd¹c wspó³twórc¹ Instytutu
Kaszubskiego, by³ kiedyœ wœród nas najwa¿niejszym przedstawicielem wci¹¿
skromnego krêgu historyków literatury kaszubskiej. Liczyliœmy bardzo m.in. na
jego twórczy udzia³ w przygotowaniu kolejnych tomów Biblioteki Pisarzy Ka-
szubskich. Niestety, tu spotka³ nas zawód. Jego wstêp do t. 2, zawieraj¹cego naj-
wa¿niejsze dzie³o Hieronima Derdowskiego O Panu Czôrlinœczim…, to wobec
braku nowego, d³ugo oczekiwanego opracowania, jedynie zmodyfikowana wer-
sja wstêpu do wydania sprzed laty… Czekamy na jego nastêpców.

Jego seminarzyœci – na studiach magisterskich i doktoranckich otrzymywali
daleko id¹c¹ swobodê w pracy. Nie mogli narzekaæ, a tym bardziej skar¿yæ siê
na nadmiar zainteresowania i uwag, czy wymagañ promotora. By³y wœród nich
nasza S³awina i Justyna Trederówna, dla której J. Samp by³ tak¿e formalnym
promotorem pracy doktorskiej. W rzeczywistoœci tê funkcjê pe³ni³ Ojciec. By³
bowiem Jurek, dziêki swym ¿yciowym pasjom i powo³aniu, nie tyle uczonym, co
pisarzem, artyst¹, któremu sztuki plastyczne – rysunek i rzeŸba nie by³y obce.
Osobiœcie ilustrowa³ niejedno swoje dzie³o. Niekiedy tylko tê stronê swoich ksi¹-
¿ek oddawa³ za poœrednictwem wydawcy w inne mistrzowskie rêce, choæby brata
Wawrzyñca. Pamiêtamy, ¿e w m³odoœci Jerzy Samp by³ tak¿e poet¹, a do koñca
¿ycia kolekcjonerem, m.in. fajek, ceramiki, grafiki, jak i znawc¹ sztuki kulinarnej
– dobrej kuchni, tak¿e kaszubskiej.

By³ m.in. cz³onkiem powsta³ej w 1997 roku Gdañskiej Akademii Smaku.
W tym¿e roku przez Radio Gdañsk zosta³ zaliczony do radiowych Osobowoœci
Roku, a Gdañska Spó³dzielnia Pracy „Oœwiata-Lingwista” w imieniu m³odzie¿y
i nauczycieli uhonorowa³a go nagrod¹ „Z³otego Ka³amarza”.

Ukochanym i preferowanym przezeñ, tak¿e w twórczoœci, punktem œwiata
by³a dlañ rodzinna Orunia. Jej to, podobnie jak zwi¹zanemu z bratem, ks. Miko³a-
jem Wrzeszczowi, poœwiêci³ Jurek osobn¹ publikacjê ksi¹¿kow¹ i niejeden arty-
ku³. W oruñskim mateczniku, odziedziczywszy jako najm³odszy z braci mieszka-
nie po rodzicach, za³o¿y³ i dba³ o w³asn¹ rodzinê.

W 1972 r. Jurek – prezes „Pomoranii” by³ na naszym œlubie i weselu w Chmiel-
nie. Ju¿ wtedy podkochiwa³a siê w nim niejedna Pomoranka, a póŸniej inne przed-
stawicielki studenckiej braci. Po up³ywie kilku lat wydarzeniem towarzyskim by³
œlub Jurka w 1979 roku z m³odziutk¹, delikatn¹ i piêkn¹ Barbar¹ Wojciechowsk¹,
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jaki mia³ miejsce w koœciele oo. Franciszkanów w Niepokalanowie. Po wielu latach
wspólnego ¿ycia Jurek wraz z ¿on¹ przenieœli siê ze starego do nowego mieszka-
nia na Górnej Oruni. W dawnym przy Trakcie œw. Wojciecha, kiedyœ ul. Jednoœci
Robotniczej, pozosta³ syn Christian. Starsza odeñ ich córka Klaudia po zam¹¿-
pójœciu zamieszka³a w Warszawie, gdzie Ÿród³em dumy i radoœci ju¿ dziadka Jurka
by³y wnuki.

Od kilku lat prof. Jerzy Samp zmaga³ siê z ciê¿k¹ chorob¹, o której niechêt-
nie mówi³; nie wtajemnicza³ bowiem w swoje w³asne i rodzinne problemy nawet
bliskich kolegów i przyjació³. Kilkanaœcie dni przed œmierci¹, bêd¹c w szpitalu
warszawskim, czekaj¹c na zabieg (nie powiedzia³, i¿ chodzi o przeszczep w¹-
troby), przyj¹³ nasz¹ – przed³o¿on¹ przez ks. dr. Grzegorza Rafiñskiego proœbê
o promocjê w Instytucie Kaszubskim w dniu 26 II 2015 r. w Tawernie Kaszub-
skiej Mestwin albumowej ksi¹¿ki, wydanej przez parafiê £êgowo pod redakcj¹
ks. proboszcza Grzegorza pt. Cz³owiek Pojednania, licz¹c na wczeœniejszy po-
wrót do domu. Tymczasem nieobca mu, jako czcicielowi œw. Barbary – patronki
m.in. od szczêœliwej œmierci, Bia³a Dama, zgasi³a tam w Warszawie jego œwiecê
¿ycia w dniu 16 lutego br. Pogrzeb odby³ siê w sobotê 21 lutego w Gdañsku. –
Msza œw. mia³a miejsce w Bazylice Mariackiej, a pochowano Go na Cmentarzu
£ostowickim. Tam w imieniu ZK-P po¿egna³ Go prof. Andrzej Ceynowa, a ze
strony Uniwersytetu Gdañskiego prorektor, prof. Józef W³odarski. W imieniu In-
stytutu Kaszubskiego w Gdañsku i Akademii Pomorskiej w S³upsku po¿egna³a
Go prof. Adela Kuik-Kalinowska, która wraz z mê¿em Danielem przejê³a niejako
przypisan¹ dlañ kiedyœ dziedzinê kaszubskich badañ historyczno-literackich. Byæ
mo¿e to w S³upsku powstanie pierwsza rozprawa, bêd¹ca owocem badañ ¿ycia
i oryginalnej twórczoœci Jurka – profesora Jerzego Sampa.
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Józef Borzyszkowski

Profesor Marek Latoszek (1936–2015)
– socjolog i pedagog,

badacz „Solidarnoœci” i Kaszubów,
prezes Gdañskiego Towarzystwa Naukowego

i wspó³za³o¿yciel Instytutu Kaszubskiego

W jego „¯yciorysie” w³asnym, opublikowanym w ksiê-
dze Uczeni Gdañska. Laureaci Nagrody im. Jana Hewe-
liusza za lata 2008–2012, wydanej przez Gdañskie To-
warzystwo Naukowe, Gdañsk 2013, czytamy:

Urodzi³em siê 25 kwietnia 1936 roku w Warszawie
jako syn Marii (romanistki) i Stefana (kapitana WP
II RP). Ojciec zosta³ stracony ukazem Stalina na Ukra-
inie w 1940 roku (nr 1778 42-172 Listy Katyñskiej c.d.).
Jestem ¿onaty z Joann¹ – nauczycielk¹ muzyki.

W Kielcach, gdzie zamieszka³em z matk¹ po przej-
œciach w Powstaniu Warszawskim ukoñczy³em w 1954
roku Pañstwowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce TPD Nr 1.

Jestem zwi¹zany drog¹ naukow¹ z Uniwersytetem Jagielloñskim, w którym
odby³em studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym na dwóch fakultetach,
uzyskuj¹c stopieñ magistra pedagogiki w 1961 roku, a nastêpnie magistra socjo-
logii w 1966 roku. Stopieñ doktora nauk humanistycznych otrzyma³em w 1973
roku tak¿e na Uniwersytecie Jagielloñskim. Natomiast stopieñ doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Gdañskiego uzyska³em w 1987 roku na podstawie rozprawy
„Wiêzi i przejawy integracji w grupach i zbiorowoœciach spo³eczeñstwa gdañ-
skiego pod koniec lat siedemdziesi¹tych”.

W roku 1989 na Uniwersytecie Jagielloñskim przeprowadzi³em przewód pro-
fesorski, uzyskuj¹c tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych.

W Akademii Medycznej w Gdañsku, gdzie zosta³em zatrudniony w 1965
roku, przeszed³em przez wszystkie szczeble kariery naukowej […] (op. cit.,
s. 9).
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W Akademii Medycznej w Gdañsku, a konkretnie w szpitalu klinicznym jej
kontynuatora-nastêpcy – Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego po ciê¿kiej cho-
robie 13 lutego 2015 roku zakoñczy³o siê ¿ycie Profesora Marka Latoszka, które-
mu do ostatnich chwil towarzyszy³a zabiegaj¹ca o pomoc medyków ¿ona Joanna.
Przypadkowo tego¿ dnia odwiedzi³em Marka, le¿¹cego na ³o¿u boleœci, z nadziej¹
¿ony na poprawê jego zdrowia, staj¹c siê œwiadkiem przejœcia Profesora na drugi
œwiat. Wspieraj¹c Joannê w tej trudnej chwili sta³em siê uczestnikiem podjêcia
przez ni¹ decyzji o pochówku Marka w grobie rodzinnym w Kielcach.

Pogrzeb Marka odby³ siê tam 19 lutego. Liturgii pogrzebowej przewodniczy³
miejscowy ks. bp Kazimierz Ryczan, a g³ównym organizatorem uroczystoœci ostat-
niego po¿egnania Marka z udzia³em delegacji z Gdañska i Krakowa, by³ jego
kuzyn – prof. Adam Massalski, by³y rektor WSP w Kielcach, dziœ Akademii Œwiê-
tokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, wieloletni senator RP, pierwotnie z ramie-
nia PO, a potem PiS.

Szczegó³y biografii naukowej i spo³ecznej prof. Marka Latoszka mo¿emy
poznaæ z ca³oœci przywo³ywanego ju¿ w skromnym fragmencie „¯yciorysu”
i z „Listu naukowego”, zawartego w ksiêdze Uczeni Gdañska…

Tak siê z³o¿y³o, ¿e bêd¹c cz³onkiem Kapitu³y Nagrody im. Jana Heweliusza,
podczas jej posiedzenia, odbywaj¹cego siê w siedzibie GTN przy ul. Grodzkiej
12, prezentowa³em kandydaturê Marka Latoszka.

W tym¿e domu i œrodowisku Marek Latoszek by³ i pozostanie, mam nadziejê,
nie tylko jako prezes GTN, twórca jego Komisji Socjologicznej, organizator ju-
bileuszu i redaktor dzie³a pt. Siedemdziesi¹t piêæ lat Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego 1922–1997. Ksiêga pami¹tkowa, Gdañsk 1997, osob¹ bardzo dobrze
znan¹.

Nagroda Naukowa Miasta Gdañska im. J. Heweliusza, zwana niekiedy gdañ-
skim Noblem, zosta³a przyznana prof. M. Latoszkowi „za rok 2008 w kategorii
nauk humanistycznych za ca³okszta³t badañ dotycz¹cych ruchu spo³ecznego Soli-
darnoœci oraz problematyki regionalizmu i etnicznoœci”.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e w ramach GTN i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
którego Marek przy moim udziale zosta³ aktywnym cz³onkiem, towarzyszy³em
mu jako ¿yczliwy obserwator w badaniach, zarówno Solidarnoœci, jak i Kaszu-
bów. – Takie bowiem g³ówne dziedziny swojej aktywnoœci naukowej wskazywa³
sam Marek. W odniesieniu do pierwszej trzeba wskazaæ na pierwszym miejscu
zebrane przezeñ wspomnienia uczestników, wydane pt. Sierpieñ 80’ we wspom-
nieniach. Relacje z Wybrze¿a, pod jego redakcj¹ przez Wydawnictwo Morskie
i GTN, Gdañsk 1991, (zawieraj¹ce m.in. jego i J. Iskierskiego artyku³ pt. Konflikt
spo³eczny – droga do porozumieñ) oraz opublikowane rok wczeœniej dzie³o
pt. Sierpieñ 80’ w optyce mieszkañców wsi i ma³ych miast, pod red. M. Latoszka,
Gdañsk (GTN) 1990. Sam Marek w prezentacji w³asnego dorobku jako ksi¹¿kê
kwalifikuj¹c¹ go do owej nagrody wskaza³ Listopad ‘80. Czas studentów i s³u¿by
zdrowia, pod red. M. Latoszka, Pelplin 2008, bêd¹c¹ zwieñczeniem jego dotych-
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czasowego dorobku w zakresie tego¿ pierwszego z dwóch g³ównych nurtów
badawczych, ukszta³towanych ostatecznie w brzemiennych latach 80. XX wieku.

Przywo³uj¹c w swojej rekomendacji drugi nurt, dotycz¹cy kaszubsko-pomor-
skiego ruchu regionalnego, podkreœli³em, i¿ nie wolno zapominaæ tak¿e o wk³a-
dzie M. Latoszka w rozwój socjologii medycyny. W tym¿e drugim nurcie, zwi¹-
zanym z jego owocn¹ aktywnoœci¹ naukow¹ i organizacyjn¹ w GTN, mobilizu-
j¹c¹ do twórczej wspó³pracy nie tylko socjologów, pomnikowy charakter ma
ksi¹¿ka Kaszubi. Monografia socjologiczna, pod red. M. Latoszka, Rzeszów 1990,
której by³ g³ównym pomys³odawc¹ (badañ) i wspó³autorem. W ramach tego pro-
jektu narodzi³y siê m.in. kaszubologiczne badania Brunona Synaka, a ich uczest-
nikiem jako student by³ tak¿e dziœ profesor Cezary Obracht-Prondzyñski. To w³a-
œnie dzie³o, maj¹ce pionierski charakter, na dobre zakorzeni³o Marka Latoszka
w œwiecie kaszubskim. On te¿ jako pierwszy po wojnie dokona³ drog¹ badañ nau-
kowego szacunku liczebnoœci spo³ecznoœci kaszubskiej, okreœlaj¹c j¹ na oko³o
1/2 miliona. – Studiuj¹c to dzie³o, jako jeden z pierwszych czytelników z satys-
fakcj¹ odkrywa³em w nim potwierdzenie moich i naszych zrzeszeniowych obra-
zów samych Kaszubów, naszej, dominuj¹cej wœród nas, podwójnej to¿samoœci –
kaszubskiej i polskiej, jak i szeroko pojêtego œwiata wartoœci.

Z kolejnych publikacji „etnicznych” Marka na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
dwie – ksi¹¿ka Pomorze. Zagadnienia etniczno-regionalne, Gdañsk 1996 i arty-
ku³ Wielokulturowoœæ Pomorza na tle przemian spo³ecznych (1945–1995),
w: Pomorze – trudna ojczyzna? Kszta³towanie siê trudnej to¿samoœci 1945–1995,
pod red. A. Saksona, Poznañ 1996. – Jak mo¿na wnioskowaæ z lektury tych prac,
samemu Markowi jego nowa ojczyzna gdañsko-pomorska sprawia³a tak¿e nie-
ma³o trudnoœci, które pokonywa³ konsekwentnie na swój w³asny sposób do samego
koñca.

By³ te¿ jako badacz i uczony w pe³ni œwiadom swojej drogi i wartoœci doko-
nañ naukowych. Da³ temu wyraz, za³¹czaj¹c do wniosku o nagrodê Jana Heweliu-
sza rekomendacjê samego Gerarda Labudy, autora m.in. studium dotycz¹cego
historii Kaszubów, za³¹czonego do dzie³a Kaszubi. Monografia socjologiczna.
Profesor G. Labuda w swojej rekomendacji w kilku punktach zrekapitulowa³ ocenê
dorobku naukowego M. Latoszka. Miêdzy innymi stwierdzi³: „Praca i rozprawy
M. Latoszka stanowi¹ powa¿ny wk³ad nie tylko do rozpatrzenia kierunków roz-
wojowych w odniesieniu do pomorsko-kaszubskiego regionu, lecz tak¿e w per-
spektywie zjednoczeniowych d¹¿eñ w obrêbie tworz¹cej siê Unii Europejskiej”.

Na koniec zauwa¿y³: „Profesor Marek Latoszek, jako warszawianin z uro-
dzenia, kielczanin – licealista, krakowianin – absolwent UJ, prze¿ywszy tyle lat w
swym sta³ym miejscu pracy, mo¿e – odwo³uj¹c siê do historycznie pamiêtnego
berliñskiego wzoru – s³usznie o sobie powiedzieæ: Jestem Gdañszczaninem”.

Tej swojej gdañskiej to¿samoœci-œwiadomoœci Marek Latoszek da³ dobitnie
wyraz, przemawiaj¹c w czasie uroczystoœci Heweliuszowskich w Ratuszu G³ów-
nego Miasta i w Ratuszu Staromiejskim. Na tê okazjê przygotowa³ szczególny



JÓZEF BORZYSZKOWSKI416

tekst, którego z przyczyny nadmiernej laudacji prof. Andrzeja Zbierskiego nie
wyg³osi³. Zaraz na pocz¹tku stwierdzi³ w nim: „Nagroda Heweliusza. Najwa¿-
niejszy dzieñ w ¿yciu. To Gdañsk, jak ¿adna inna z moich prywatnych ojczyzn,
da³ mi szansê awansu do elity ludzi publicznych i uczonych. I to w³aœnie z Gdañ-
skiem jako stolic¹ »Solidarnoœci« i Kaszubów zidentyfikowa³em siê najbardziej.
[...]” – Ca³oœæ tego tekstu zas³uguje na publikacjê w Materia³ach Ÿród³owych „Acta
Cassubiana”. Zawiera on równie¿ plany naukowe laureata, których nie zdo³a³ ju¿
zrealizowaæ. Koñczy ów tekst s³owami: „Jestem d³u¿nikiem tych wszystkich przy-
jació³, kolegów i osób z mojej rodziny, którzy mi zaufali, którzy wierzyli we mnie.
[...]” (podkreœlenia M.L.).

– Bez w¹tpienia t¹ najwa¿niejsz¹ osob¹ z krêgów rodziny i przyjació³ by³a
dla Marka Latoszka jego ¿ona Joanna. Jej ¿yciorys to osobna i bardzo wa¿na
cz¹stka udzia³u w ¿yciu i dorobku Marka Latoszka.

Nie mniejsz¹ radoœæ i dumê, ni¿ w³asne sukcesy i odznaczenia, sprawia³y jej
wyró¿nienia i nagrody, jakie spotka³y Marka. Ma ona bowiem spory udzia³
w jego dorobku, zwalniaj¹c go ca³kowicie od troski o dom i rodzinê; zapewniaj¹c
mu maksimum dobrych warunków badañ, pracy naukowej i dzia³alnoœci spo³ecz-
nej. Wœród licznych nagród, jakie spotka³y Marka, ich oboje szczególnie cieszy³
– obok Nagrody Jana Heweliusza – Medal Stolema, przyznany za dzie³o Kaszubi.
Monografia socjologiczna.

Profesor Marek Latoszek ju¿ jako emeryt by³ wspó³twórc¹ Kaszubsko-Po-
morskiej Szko³y Wy¿szej w Wejherowie, gdzie zorganizowa³ kierunek studiów
socjologicznych. W swoich badaniach i pracy dydaktycznej prezentowa³ socjologiê
historyczn¹; preferowa³ interdyscyplinarnoœæ badañ humanistycznych. Zgroma-
dzi³ obok ksiêgozbioru spory zasób pami¹tek i Ÿróde³ dotycz¹cych ruchu „Soli-
darnoœci”, które w stanie wojennym przekaza³ do Ossolineum we Wroc³awiu.

Z domowej biblioteki Marka i Joanny trafi³o do mojego ksiêgozbioru m.in.
kilkanaœcie ksi¹¿ek dotycz¹cych problematyki kaszubsko-pomorskiej, zawieraj¹-
cych ciekawe glossy prof. M. Latoszka, jak i kilka znamiennych zestawów wycin-
ków prasowych, najczêœciej do³¹czanych do konkretnych ksi¹¿ek. Miêdzy innymi
jest to nieznana mi w³aœciwie publikacja Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Kosza-
linie pt. Kszta³towanie siê spo³ecznoœci polskiej na Pomorzu Œrodkowym w latach
1945–1950, t. IV, cz. 2. Zjawiska i procesy spo³eczne pierwszych lat powojen-
nych. Wybór dokumentów do dziejów Pomorza Œrodkowego. Wstêp, wybór i opra-
cowanie: Janusz Œniadecki, Koszalin 1989. – Marek na osobnej kartce napisa³:
„Nawet ten na pierwszy rzut [oka] „bubel” z pewnego punktu widzenia okazuje
siê przydatny. – Chodzi o wszelakie Ÿród³a dotycz¹ce kszta³towania siê spo³ecz-
noœci polskiej na Pomorzu Œrodkowym 1945–1950. Unikalne sytuacje zagospo-
darowywania zw³aszcza Pomorza Œrodkowego 1945–1950 w relacji wojska ra-
dzieckiego i polskiej administracji. Wielka ró¿nica w stosunku do dotychczaso-
wych opracowañ”. [Podkreœlenia Marka! Tu do³¹czy³ numery „Kuriera Bytowskie-
go”, zawieraj¹ce artyku³y dotycz¹ce sytuacji powojennej w powiecie bytowskim].
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Z radoœci¹ przyj¹³em te¿ ksi¹¿kê Jaros³awa Za³êckiego Kontakt miêdzykultu-
rowy a obraz Niemca w œwiadomoœci gdañszczan, Wydawnictwo UG, Gdañsk
2008, w której obok licznych podkreœleñ znajduje siê m.in. maszynopis jej recen-
zji pióra M. Latoszka. [Ze wzglêdu na podkreœlenia w³aœciciela sta³ siê te¿ dla
mnie cenniejszy egzemplarz ksi¹¿ki Zygmunta Szultki Studia nad rodowodem
i jêzykiem Kaszubów, Gdañsk 1992. Podobnie ucieszy³ mnie egzemplarz ksi¹¿ki
B. Synaka Kaszubska to¿samoœæ. Ci¹g³oœæ i zmiana, Gdañsk 1998 z dedykacj¹
autora: „Drogiemu Markowi z uczuciami serdecznoœci i przyjaŸni – Bronek,
30/09/98”, zawieraj¹cy kilkanaœcie wycinków prasowych dotycz¹cych ¿ycia i dzia-
³alnoœci, g³ównie politycznej, m³odszego kolegi socjologa. (Na ok³adce egzem-
plarza Antropologia Kaszub i Pomorza..., Gdañsk 1990, Marek napisa³: „B. Synak.
Chyba po raz jedyny przyznaje, ¿e swoje badania zrealizowa³ w ramach podjêtego
przeze mnie tematu CPBP”. Zaœ na wewnêtrznej stronie ok³adki: „Zob. przypisy
G. Labudy. Zob. Kim s¹ historycznie Kaszubi – J. Borzyszkowski”]. Najbogatszy
zestaw wycinków prasowych zawiera egzemplarz publikacji pt. Losy Tajnej Orga-
nizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2000.
– Wszystko to œwiadczy nie tylko o zainteresowaniach, ale i o osobowoœci Marka
– badacza i dokumentalisty, uczestnika i krytycznego obserwatora wydarzeñ nau-
kowych i politycznych, aktualnych problemów nie tylko spo³ecznych. Przyk³adem
szczególnym jest zestaw wycinków pt. „Polskoœæ-Niemieckoœæ. Dziadek z Wer-
machtu (to jedno opowiadanie), ale s¹ tu Warszawiacy, ludzie z Generalnej Gu-
berni i inne (maj¹ inne narracje). Nikt nie mo¿e powiedzieæ ¿e odpowiada w imie-
niu „œrodowiska gdañskiego. G. Grass – demaskowany i broniony ponad miarê”.

W swoim ksiêgozbiorze Marek zgromadzi³ te¿ najwa¿niejsze historyczno-
-polityczne teksty L. B¹dkowskiego: Pomorska myœl polityczna, Twarz¹ do oby-
watelskiej przysz³oœci. Kaszubsko-pomorskie drogi i Myœleæ samemu, wydane
przez W. Kiedrowskiego oraz zbiorowe dzie³o pt. Lech B¹dkowski. Literatura
i wartoœci, pod red. Daniela Kalinowskiego, Bytów-S³upsk-Gdañsk 2009, w któ-
rym na stronie przedtytu³owej napisa³:

Lech B¹dkowski po³o¿y³ wielkie zas³ugi jako pisarz, dzia³acz, lider, kre-
ator sprawy kaszubskiej; nie uwa¿am jednak, ¿e sakralizacja Jego jest najlep-
szym wyborem! M.L.

P.S. Spojrzenie z dystansu mieli mu jednak za z³e. A ¿e krytycznej pozycji
o Nim nie uwzglêdnili nawet w Bibliografii, to jest w³aœnie ró¿nica podejœæ
w nauce.

– Czytaj¹c te s³owa, wci¹¿ siê zastanawiam, o jak¹ „krytyczn¹ pozycjê”
chodzi...!?

Takich refleksji w wielu ksi¹¿kach z biblioteki Marka znajdziemy sporo. St¹d
tak cennym Ÿród³em dla jego biografisty pozostan¹ te w³aœnie dzie³a z domowego
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ksiêgozbioru. S¹ wœród nich tak¿e ksi¹¿ki dotycz¹ce dziejów Tatr i ich obecnoœci
w literaturze m³odopolskiej. Tatry i Podhale nale¿a³y bowiem do ulubionych przez
Marka-Krakusa ziem polskich, choæ z ca³¹ powag¹ studiowa³, gromadzi³ równie¿
dzie³a dotycz¹ce np. Mazur i Mazurów oraz to¿samoœci kulturowej Kresów.

W odniesieniu do ¿yciowych losów i rodzinnych doœwiadczeñ – zw³aszcza
wojennych Marka Latoszka, który prowadzi³ od lat swój pamiêtnik, pozostanie
miêdzy innymi zapis jego wspomnieñ, opublikowany przez Barbarê Szczepu³ê pt.
Ch³opiec z nog¹ w gipsie. Wojna widziana oczami dziecka. O dramatycznych prze-
¿yciach kilkuletniego ch³opca profesor Marek Latoszek opowiada Barbarze Szcze-
pule. ( „Rejsy”, dodatek do „Dziennika Ba³tyckiego”, z 29 sierpnia 2008 roku).
Uzupe³nieniem, poszerzeniem dot¹d opublikowanego drukiem obrazu ¿ycia i do-
robku Marka Latoszka mog¹ byæ nieutrwalone jeszcze na piœmie wspomnienia
Joanny Latoszkowej – œwiadectwo warszawsko-kielecko-krakowsko-gdañskiej sagi
rodziny, w której ciekaw¹ rolê odegrali tak¿e ludzie sztuki. Najcenniejszym do-
kumentem dotycz¹cym jego biografii bez w¹tpienia pozostanie ów pamiêtnik-
-dziennik, którego udostêpnienie dla badaczy jest spraw¹ przysz³oœci.
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Józef Borzyszkowski
Cezary Obracht-Prondzyñski

Profesor Jerzy Treder (1942–2015)
– kaszubolog, jêzykoznawca,

dzia³acz Spo³ecznoœci Zrzeszonej,
harcerz i turysta, wspó³za³o¿yciel i wspó³twórca

dorobku Instytutu Kaszubskiego

Z Jerzym Trederem ka¿dy z nas spotka³ siê po raz
pierwszy podczas studiów – na WSP lub UG; bliska wspó³-
praca i przyjaŸñ rozwinê³a siê w Spo³ecznoœci Zrzeszo-
nej, a przede wszystkim w Instytucie Kaszubskim. Przez
jego œmieræ straciliœmy g³ównego twórcê i weryfikatora
wysokiej jakoœci jêzyka kaszubskiego (nie tylko pisow-
ni), tak w dziedzinie literatury piêknej, jak przede wszyst-
kim nauki. Trudno nam dziœ sobie wyobraziæ, co koniecz-
ne, dalsz¹ dzia³alnoœæ naukowo-wydawnicz¹ w zakresie
opracowania i edycji kolejnych tomów fundamentalnej
serii klasycznych dzie³ literatury kaszubskiej pod nazw¹
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, jak i publikowanie w jednolitej wersji tekstów
naukowych w jêzyku kaszubskim. Trudno, ale bêdzie trzeba, a w tej potrzebie
szczególna rola jego uczniów, nastêpców, na których mobilizacjê liczymy. Dot¹d
zawsze mo¿na by³o liczyæ na to, ¿e nasze niedoróbki czy niedopatrzenia wyelimi-
nuje profesor Jerzy Treder.

Jego droga na kaszubski i polski parnas naukowy nie by³a wcale ³atwa, choæ
od pocz¹tku ciekawa i bogata w przeró¿ne doœwiadczenia. Szczêœliwie za ¿ycia
Profesora zosta³a udokumentowana wraz z olbrzymim dorobkiem i uhonorowana
m.in. w postaci dedykowanych mu ksi¹g pami¹tkowych z okazji jubileuszy 60.
i 70. urodzin. Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, pod red. E. Brezy,
Z. i A. Liców, Wydawnictwo UG, Gdañsk 2007; Jêzyk. Tradycja. To¿samoœæ”,
pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej i M. Milewskiej-Stawiany, Wydawnictwo UG,
Gdañsk 2013. Odsy³aj¹c dziœ do nich nas wszystkich – czytelników „Acta Cassu-



JÓZEF BORZYSZKOWSKI, CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI420

biana” i naszych nastêpców, przypominamy jedynie podstawowe fakty z jego Cur-
riculum vitae. – Na œwiat przyszed³ 14 kwietnia 1942 roku w Bia³ej Rzece (dziœ
czêœæ Rumi) w rodzinie kolejarza W³adys³awa i Anastazji z domu M³yñskich,
pochodz¹cych z gminy Sierakowice. (Jego zakorzenienie w tych stronach, powi¹-
zania rodzinne, drzewo genealogiczne Trederów, wspomnienia brata Jana i pa-
miêæ o dokonaniach Jerzego, zosta³y udokumentowane przez Danutê Pioch na
³amach „Wiadomoœci Sierakowickich” nr 4/2015 w tekœcie Pamiêci profesora
Jerzego Tredera).

W familii A. i W. Trederów, mieszkaj¹cych najpierw w domu rodziców Ana-
stazji w Paczewie k. Sierakowic, a po latach w Zagórzu i Rumi, zaœ na koniec we
w³asnym domu w Bia³ej Rzece, przysz³o na œwiat dziesiêcioro dzieci – dziewiê-
ciu synów i jedna córka, która wczeœnie zmar³a; Jerzy by³ najm³odszy! Sagê tej
familii zacz¹³ pisaæ dla swoich dzieci brat Jerzego – Jan, który po wojnie pozosta³
w Wielkiej Brytanii. Mamy nadziejê, ¿e w œlad za nim pójd¹ inni, gdy¿ dzieje
rodzin Trederów i Kosirogów to arcyciekawy kawa³ek historii Kaszubów XX
i XXI wieku.

Niewykorzystanym dot¹d Ÿród³em do biografii Jerzego Tredera s¹ jego akta
personalne – teczka w archiwum Instytutu Filologii Polskiej. Zawiera ona m.in.
dokumenty napisane lub wype³nione przez samego Profesora (np. ankiety perso-
nalne) i opinie prze³o¿onych, dokumentuj¹ce jego pracê i karierê naukow¹, ocenê
dorobku przez specjalistów.

Z ankiety (i z innych Ÿróde³) wiemy, ¿e Jerzy Treder w latach 1949–1951
uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej w Redzie, a nastêpnie do 1956 w Bia³ej Rzece.
W 1961 roku ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Wejherowie, gdzie pozna³ swoj¹
bia³kê i towarzyszkê ¿ycia tak¿e w wêdrówkach naukowych i po dalszym œwiecie.
Œlub J. Tredera z Gertrud¹ Kosiróg mia³ miejsce w 1967 roku. W nastêpnym uro-
dzi³ siê ich pierworodny Mariusz – dziœ dr nauk medycznych w Gdañskim Uni-
wersytecie Medycznym, a rok póŸniej Justyna z mê¿a Pomierska – dr nauk huma-
nistycznych, nastêpczyni ojca na UG i w IK, kierownik studiów etnofilologii ka-
szubskiej. Radoœci¹ ich rodziców by³o i jest liczne grono udanych wnuków.

Wa¿nym polem ich wspólnego, a z czasem rodzinnego dzia³ania pozosta³
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego obok ZNP i PTTK, a tak¿e ZK-P. Po maturze
Jerzy przez rok by³ szkólnym w Ciechocinie (dziœ czêœæ Redy), a po studiach
w latach 1968–1972 nauczycielem jêzyka polskiego w Liceum Ekonomicznym
w Sopocie – filia w Wejherowie. Studia filologiczne odby³ w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Gdañsku w latach 1962–1967, gdzie w Kole Naukowym Jêzy-
koznawców rozpocz¹³ swoj¹ karierê naukow¹. Jako magister zosta³ asystentem
i starszym asystentem w WSP, a kolejne szczeble osi¹gn¹³ na Uniwersytecie Gdañ-
skim, koñcz¹c etatow¹ pracê zawodow¹ w 2012 r. jako profesor zwyczajny od
2002 roku. Niejako po drodze w latach 1988–1999 pracowa³ na drugim etacie
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w S³upsku i Ba³tyckiej Wy¿szej Szkole Huma-
nistycznej w Koszalinie 1998–2002.
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£¹cz¹c pracê zawodow¹ – dydaktykê i badania naukowe – z dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹, by³ m.in. aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Jêzyka Pol-
skiego, Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego i Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego. Za jedno i drugie spotka³y go wa¿ne wyró¿nienia, zaczynaj¹c od
„Czerwonej Ró¿y” i tytu³u „Gdañszczanina Roku”, które otrzyma³ ju¿ w czasie
studiów w 1966 roku. Kolejne to: Odznaka Przyjaciela Dziecka (1969), Zas³u¿o-
nym Ziemi Gdañskiej (1970), Za Zas³ugi dla ZHP (1976), Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury (1981), Medal Stolema (1983), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1985), Krzy¿ Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski (1994), Medal Edukacji Narodowej (1997).
By³o te¿ wiele nagród Ministra i Rektora, o które wystêpowali systematycznie
kolejni jego prze³o¿eni w Instytucie Filologii Polskiej UG.

Kilka takich dokumentów-wniosków, opinii, chcia³oby siê tu przywo³aæ
w ca³oœci. Jest wœród nich „Protokó³ i wniosek Komisji do przewodu habilitacyj-
nego dra Jerzego Tredera z dn. 25 maja 1986 r.”. Przewodnicz¹cym Komisji by³
œp. profesor Leszek Moszyñski, a w jej sk³adzie m.in. œp. prof. Bogus³aw Kreja
i wówczas dr hab. Edward Breza. Recenzenci to: profesorowie Hanna Popowska-
-Taborska z Warszawy, Henryk Borek z Opola i Hubert Górnowicz z Gdañska,
którzy nades³ali równie¿ bardzo pozytywne oceny rozprawy habilitacyjnej pt.
Ze studiów nad frazeologi¹ kaszubsk¹ (na tle porównawczym). Cytuj¹c fragmenty
opinii recenzentów, przytoczono m.in. nastêpuj¹ce s³owa prof. Hanny Taborskiej:

Dotychczasowy dorobek naukowy dr. J. Tredera uznaæ nale¿y za bogaty
i ró¿norodny. Wywodz¹c siê z onomastycznej szko³y gdañskiej, swoj¹ pracê
naukow¹ rozpocz¹³ on od prac onomastycznych i – prócz licznych artyku³ów
na ten temat – jest autorem dwóch powa¿nych monografii poœwiêconych ono-
mastyce dawnego powiatu puckiego. Wczeœnie równie¿ zaj¹³ siê dr J. Treder
blisk¹ mu gwar¹ kaszubsk¹, w tym równie¿ jej odmianami zawartymi w kaszub-
skich utworach literackich. Jego emocjonalne zwi¹zanie z regionem, w którym
¿yje i pracuje, widoczne jest w ca³ym dotychczasowym dorobku. Znajdujemy tu
miêdzy innymi (zamieszczone g³ównie w czasopiœmie „Pomerania”), liczne prace
popularyzatorskie, przybli¿aj¹ce czytelnikom trudne problemy kaszubszczyzny
w sposób zgodny z najnowsz¹ wiedz¹ jêzykoznawcz¹. Za szczególnie cenny
uwa¿am jego udzia³ w opracowaniu (wspólnie z E. Brez¹) „Zasad pisowni ka-
szubskiej”, (o potrzebie tego typu pracy dowodzi jej drugie wydanie z roku 1984)
oraz (równie¿ wspólnie z Brez¹) „Gramatyki kaszubskiej” w popularnym zary-
sie. O czynnym udziale w ¿yciu naukowym J. Tredera mówi¹ te¿ liczne w jego
bibliografii prace popularnonaukowe, recenzje i omówienia oraz redakcje i opra-
cowania ró¿norakich tekstów kaszubskich.

– Przytaczaj¹c tê opiniê, pragniemy zaœwiadczyæ, ¿e emocjonalne zwi¹zanie
z regionem oraz zaanga¿owanie w badania i rozwój kaszubszczyzny, nie tylko
w przypadku J. Tredera, tak w przesz³oœci jak dziœ, spotyka³o siê z wysokim uzna-
niem najwiêkszych autorytetów w bliskich nam dziedzinach nauki, jak i prze³o¿o-
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nych! (Profesor H. Taborska opublikowa³a równie¿ Wspomnienie poœmiertne
poœwiêcone Profesorowi jakie ukaza³o siê na ³amach „Poradnika Jêzykowego”,
2015).

Sygna³em skomplikowanej inaczej w PRL-u rzeczywistoœci naukowo-uczel-
nianej jest zachowana w aktach J. Tredera „Opinia o postawie obywatelskiej
dr Jerzego Tredera” z 15.10.1986 r., autorstwa ówczesnego dyrektora IFP, doc. dr.
hab. E. Brezy. Oto ona:

Dr Jerzy Treder, dziecko wielodzietnej kolejarskiej rodziny pomorskiej, od
m³odych lat zwi¹za³ siê ze swoim regionem tytaniczn¹ prac¹ i zaanga¿owaniem
spo³ecznym.

Z wyró¿nieniem ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Wejherowie. Przez rok
pracowa³ jako nauczyciel, potem podj¹³ studia polonistyczne na WSP w Gdañ-
sku. W trakcie studiów by³ prezesem Ko³a Naukowego Jêzykoznawców, bra³
nagrody za referaty naukowe. Otrzyma³ nagrodê Z³otej Ró¿y, zosta³ Gdañszcza-
ninem Roku w spo³ecznym plebiscycie.

Zawsze aktywny jako instruktor harcerstwa i prelegent wœród m³odzie¿y har-
cerskiej, w s³u¿bie OjczyŸnie poprzez harcerstwo wychowuje tak¿e syna i córkê.
Za tê dzia³alnoœæ odznaczony odznak¹ Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej.

Bardzo aktywny spo³ecznie w odczytach dla nauczycieli i m³odzie¿y szkol-
nej. Honorowo pomaga w wydawaniu utworów literatury regionalnej i ludowej.

Propaguje kulturê jêzyka ojczystego w Telefonicznej Poradni Jêzykowej UG.
W pracy zawodowej ceniony jako dociekliwy i sumienny badacz, wytrawny

dydaktyk i lubiany kolega, uczynny w ró¿nych pracach. Chêtnie te¿ uczestniczy
w czynach na rzecz Uczelni i œrodowiska Trójmiasta.

Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i odznak¹ resortow¹ Zas³u¿ony Pra-
cownik Kultury i Medalem Stolema. Gdañsk, dnia 15 X 1986 r.

Podobnych – bardzo pozytywnych opinii dotycz¹cych dorobku naukowego
i dydaktycznego zachowa³o siê wiele. To wspania³y materia³ dla przysz³ego bio-
grafisty naszego Kolegi i Przyjaciela!

Za³¹czaj¹c do naszego wspomnienia Autoreferat Jerzego Tredera z 2001 r.,
stanowi¹cy istotn¹ czêœæ dokumentacji koniecznej w procedurze o powo³anie pro-
fesora „belwederskiego” na stanowisko profesora zwyczajnego, pragniemy zwró-
ciæ uwagê na jego wyj¹tkow¹ pracowitoœæ i solidnoœæ, dostrzegan¹ nie tylko
w œrodowisku naukowym. Pamiêtamy o jego licznych spo³ecznych funkcjach –
m.in. przewodnicz¹cego Rady Naukowej Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie i o pracy w jury Konkursu Rodnej Mowy
w Chmielnie, jak te¿ o uczestnictwie w Spotkaniach Twórców Literatury Kaszub-
sko-Pomorskiej we Wdzydzach i Seminariach Kaszubskich w £¹czyñskiej Hucie.
Pamiêtamy te¿ o Jego wieloletniej przyjaŸni i wspó³pracy z Wojciechem Kie-
drowskim jako redaktorem naczelnym „Pomeranii” i w³aœcicielem Wydawnictwa
„Czec”, w którym ukaza³o siê wiele publikacji Profesora. Przede wszystkim pamiê-
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tamy o jego ogromnym udziale w ostatnich latach ¿ycia w dzia³alnoœci i dorobku
Instytutu Kaszubskiego, którego by³ wspó³za³o¿ycielem w 1996 roku. Tê cz¹stkê
Jego ¿ycia przywo³a³ w ostatnim po¿egnaniu prof. Cezary Obracht-Prondzyñski,
wyg³oszonym podczas uroczystoœci pogrzebowych… w koœciele œw. Leona w Wej-
herowie.

Profesor Treder zmar³ w Wielki Czwartek 2 kwietnia 2015 roku, po ciê¿kiej
chorobie, z któr¹ dzielnie walczy³, wspierany przez najbli¿szych, do koñca nie
przerywaj¹c twórczej pracy. Pochowano go w grobie rodziców na cmentarzu pa-
rafialnym w Redzie. Tam nad grobem po¿egna³ go m.in. prof. Andrzej Ceynowa
dziekan Wydzia³u Filologicznego UG i wejherowski Chór Mêski „Harmonia” oraz
prezes ZK-P £ukasz Grzêdzicki. Wspania³¹ oprawê ca³oœci zapewni³y bardzo liczne
poczty sztandarowe, zw³aszcza oddzia³ów Zrzeszenia.

Szczêœliwie niaca³e dwa tygodnie przed œmierci¹ Profesor Jerzy Treder
w siedzibie MPiMK-P w Wejherowie odebra³ najwy¿sze wyró¿nienie Sejmiku
Samorz¹dowego Województwa Pomorskiego „Za Zas³ugi dla Województwa Po-
morskiego”, obdarzaj¹c obecnych wspania³ym wyk³adem...

Ceremonia³owi Liturgii pogrzebu œp. Jerzego Tredera przewodniczy³ w ko-
œciele i na cmentarzu, w licznym gronie jego duchownych przyjació³, ks. prof.
Adam Sikora, t³umacz Biblii na jêzyk kaszubski, wspierany ofiarnie przez Jerzego
Tredera. (Po¿egnaln¹ homiliê o. Adama opublikowa³a „Pomerania”, nr 5/2015).
S³owem po¿egnalnym prof. Cezarego koñczymy nasze wspomnienie w przekona-
niu, i¿ odszed³ wielki syn Ziemi Kaszubskiej i wybitny cz³owiek nauki kaszub-
skiej i polskiej, jakiego nikt zast¹piæ nie bêdzie w stanie1. R.I.P.!

Zawsze jest zbyt wczeœnie... I zawsze trudno siê z tym pogodziæ. Bo jak
¿egnaæ Mistrza i Przyjaciela, gdy tyle mia³o siê wspólnych planów i zamie-
rzeñ? Gdy tyle by³o oczekiwañ i nadziei? ¯egnamy dziœ Profesora Jerzego
Tredera.

By³ z nami w Instytucie Kaszubskim od samego pocz¹tku, bo zawsze
w poczuciu obowi¹zku by³ tam, gdzie dzia³y siê wa¿ne rzeczy w kaszubskiej
nauce. Od wielu lat ¿adna inicjatywa, ¿adne przedsiêwziêcie, ¿adne dzia³anie
i ¿aden pomys³, które dotyczy³y spraw kaszubskich, jêzyka i literatury nie
mog³o siê obyæ bez Jego wsparcia, pomocy, uwagi i pracy.

Ile¿ tego by³o? Nazwy miejscowe, mapy, edycje s³owników, Biblioteka
Pisarzy Kaszubskich i inne krytyczne wydania tekstów literackich, etnofilo-
logia na UG, podrêczniki, konferencje, seminaria… Wszêdzie Jerzy by³.
Dopingowa³, mobilizowa³, pilnowa³, pracowa³…

1 Biogramy Profesora zawieraj¹: R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdañsk 2002, s. 374-376;
T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdañsk 202, s. 460-462; Jêzyk kaszubski. Poradnik
encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdañsk 2001 i 2004.
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Jesteœmy Ci za ten piêkny przyk³ad etosu kaszubskiego uczonego niepo-
miernie wdziêczni. Wdziêczni za wszystkie dzie³a sygnowane Twoim nazwi-
skiem. Za wszystkie dzie³a, gdzie Twoje nazwisko umieszczane by³o ma³ymi
literami ze skromnym dopiskiem o pomocy... A przede wszystkim za te dzie³a,
gdzie Twego nazwiska nie by³o. Ale gdzie by³a Twoja praca, uwaga, ¿yczli-
woœæ i wsparcie.

A gdy ju¿ TAM – w tej niebiañskiej filii kaszubskiej akademii – spotkasz
siê z Mëstrem Gerardem Labud¹, z Bronkiem Synakiem, z Markiem Latosz-
kiem, z Jurkiem Sampem, ze Staszkiem Pestk¹ – gdy tam zasi¹dziecie do
kolejnego kaszubskiego seminarium, b¹dŸ dla nas nadal ¿yczliwym recen-
zentem, inspiruj¹cym nauczycielem, przyjaznym wspó³pracownikiem…

Dziœ, stoj¹c nad grobem prof. Jerzego Tredera, mo¿emy powiedzieæ – to
by³o DOBRE ¯YCIE. Nie zawsze ³atwe. Czasami wrêcz trudne. Ale pe³ne
pasji. ¯ycie, które minê³o w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku – nau-
kowego i obywatelskiego.

Jerzy – Przyjacielu i Mistrzu – w obecnoœci tych wszystkich ludzi, którzy
dziœ przyszli Ciê po¿egnaæ, w obecnoœci Twojej Rodziny, uczniów, wspó³-
pracowników musi to wybrzmieæ – jesteœmy z Ciebie DUMNI i jesteœmy Ci
WDZIÊCZNI.

Dumni, ¿e spoœród nas wyszed³, ¿e wœród nas ¿y³ i dla nas pracowa³ uczony
tej miary. Uczony – profesor uniwersytetu i cz³onek Instytutu Kaszubskiego,
który stanowi wzór rzadkich dziœ cnót: pracowitoœci, odpowiedzialnoœci, rze-
telnoœci i bezinteresownoœci.

Takim Ciê zapamiêtamy. I choæ odszed³eœ – Twoje dzie³a, Twój wzór pracy,
Twoje pomys³y i Twoje oddanie sprawie kaszubsko-pomorskiej pozostan¹
wœród nas.

Kaszuby nigdy Ci nie zapomn¹, ¿eœ siê dla nich – dla NAS tak trudzi³.
Spoczywaj w spokoju.
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Józef Borzyszkowski

Stanis³aw Pestka – Jan Zbrzyca (1929–2015)
– dziennikarz, dzia³acz, poeta

i pisarz kaszubski

O œp. Stanis³awie Pestce – belnym mëstrze i drëchu –
mo¿na by pisaæ na wiele sposobów. Mo¿e najlepszy by³by
ten ca³kiem prywatno-rodzinny. Jednak¿e moja profesja
i charakter „Acta Cassubiana” mobilizuj¹ do nieco innej
formy, niepozbawionej jednak uczuæ, osobistego stosun-
ku do jego ju¿ dziœ historycznej postaci.

W tytule tego wspomnienia, oprócz przywo³anych
okreœleñ jego statusu spo³ecznego, mog³oby siê znaleŸæ
dalsze – np. nauczyciel szkó³ œrednich (w Lidzbarku War-
miñskim i S³awnie), pracownik Wojewódzkiego Domu
Kultury w Gdañsku czy profesor KUL-u. Chodzi oczywi-
œcie o nasz KUL – Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego we Wie-
¿ycy-Starbieninie, miejsce jego okresowego zatrudnienia, zamieszkania przyja-
ció³ oraz przedmiot naszej wspólnej dumy i troski.

Bior¹c pod uwagê wszystkie formy twórczoœci i miejsca pracy Stanis³awa,
bez w¹tpienia najwa¿niejsze, a przynajmniej dominuj¹ce czasowo by³o dzienni-
karstwo. W S³owniku dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2005, Gdañsk
20081, na stronach 140-141 czytamy:

PESTKA, Stanis³aw. Jan Zbrzyca, Kreban z Milachowa. Publicysta, poeta.
Ur. 8 kwietnia 1929 r. w Rolbiku, pow. Chojnice. Absolwent polonistyki na Uni-
wersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1953). Sekretarz redakcji dwutygo-
dnika „Kaszëbë” (1958–1961); dziennikarz „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”
w Bydgoszczy (1962–1964); dziennikarz w Rozg³oœni Polskiego Radia
w Szczecinie (1964–1965); publicysta „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” (1966);
publicysta tygodnika „Fakty i Myœli” w Bydgoszczy (1967–1968); publicysta

1 S³ownik ten zosta³ opracowany przez zespó³ pod szefostwem Jerzego Modela, a wydany przez
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia³ Morski w Gdañsku.
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i kierownik dzia³u spo³eczno-kulturalnego miesiêcznika „Litery” (1969–1974);
publicysta „Tygodnika Morskiego” (1974–1975); publicysta, kierownik dzia³u
spo³ecznego tygodnika „Czas” (1975–1981). Po likwidacji redakcji „Czasu”,
w stanie wojennym pracowa³ w Wojewódzkim Oœrodku Kultury w Gdañsku
i Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Do zawodu powróci³ w roku 1989, obj¹³
stanowisko redaktora naczelnego miesiêcznika „Pomerania” (1989–1994). Autor
licznych artyku³ów publicystycznych, szkiców historycznych, reporta¿y literac-
kich, poœwiêconych g³ównie tematyce kaszubskiej i pomorskiej oraz felietonów,
które podpisywa³ pseudonimem Kreban z Milachowa. W wydaniu ksi¹¿kowym
ukaza³y siê szkice Piórem i szabl¹. O generale Józefie Wybickim (1961), Emisa-
riusz niepodleg³oœci. O Józefie Wybickim (1972) oraz monografia Stan i per-
spektywy pamiêtnikarstwa na Pomorzu (1972). Wybitny poeta, którego twór-
czoœæ, zapisana w wyniesionym z rodzinnej wsi „jêzyku starków”, jest silnie
osadzona w pejza¿u, historii i tradycji Kaszub. Pod pseudonimem Jan Zbrzyca
opublikowa³ trzy tomy poezji: Po³udnica (1976), Wizrë ë duchë (1986) oraz
Wieczórny widnik (2002). Dzia³acz kaszubski, w 1958 roku jeden z za³o¿ycieli
Zrzeszenia Kaszubskiego (od roku 1964 – Kaszubsko-Pomorskiego), dwukrot-
nie (w latach 1976–1980 i 1992–1994) prezes tej organizacji. Inicjator i wspó³-
organizator wielu wa¿nych imprez, np. cyklicznych Spotkañ Nadwiœlañskich
w Tczewie; w 1996 roku zaanga¿owa³ siê w powstanie Instytutu Kaszubskiego.
Odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1973). Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury
(1971). Wyró¿niony Medalem Stolema (1975), z³ot¹ odznak¹ „Za opiekê nad
zabytkami” (1978), Medalem im. Gulgowskich – za popularyzacjê i promowa-
nie twórczoœci ludowej i refleksjê nad folklorem Kaszub. Honorowy Obywatel
Gminy i Miasta Brusy (2006). W SDP od 1964 roku.

To lakoniczne curriculum vitae, zredagowane z udzia³em bohatera, eksponuje
si³¹ rzeczy jego twórczoœæ publicystyczn¹ i poetyck¹, dostêpn¹ dla czytelników
tak na ³amach m.in. wspó³redagowanych przez niego czasopism, jak w postaci
samodzielnych druków, z których najwa¿niejsze tu przywo³ano. Jako dziennikarz,
g³ównie publicysta, specjalista od powa¿nych spraw i tematów, Stanis³aw Pestka
bardzo solidnie podchodzi³ do przyjmowanych zadañ i nierzadko miewa³ k³opoty
z dotrzymaniem terminu ich realizacji. Dziêki temu maj¹ one najczêœciej nieprze-
mijaj¹c¹ wartoœæ, tak¿e jako dokument epoki, w której powsta³y. Z wszystkich
redakcji, w których pracowa³, bez w¹tpienia najwa¿niejsze by³y „Kaszëbë”, które
sprowadzi³y go do Gdañska i „Litery”, w których spiritus movens by³ jego naj-
bli¿szy drëch, towarzysz doli i niedoli dziennikarsko-zrzeszeniowej, zmar³y dzie-
siêæ lat wczeœniej, a nieco od Staszka m³odszy, Tadeusz Bolduan (1930–2005)2.

2 Polecam m.in. lekturê wspomnieñ Stanis³awa Pestki o Tadeuszu Bolduanie, opublikowanych
w Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930-2005). Zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk
2006. Tam tak¿e artyku³y T. Bolduana dot. „Kaszëb”, „Liter” i „Czasu”, w których pracowa³
razem ze S. Pestk¹.
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Obaj reprezentowali gin¹c¹ ju¿ szko³ê dobrej, rzetelnej, odpowiedzialnej dzien-
nikarskiej roboty, kr¹g ludzi wspó³tworz¹cych intelektualne œrodowisko naszego
miasta i regionu, jego przedstawicieli w kraju i poza granicami Polski, zw³aszcza
wœród bliskich i dalszych s¹siadów zza Odry i Atlantyku.

W odniesieniu do spo³ecznej pracy Stanis³awa Pestki wspania³ym Ÿród³em
poznania jego dokonañ i roli w spo³ecznoœci zrzeszonej s¹ dwie monografie Ce-
zarego Obracht-Prondzyñskiego: Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹
podmiotowoœci¹ oraz Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego 1956–2006 3. Sporo uwagi i niema³o ciep³ych s³ów do-
konaniom i roli Stanis³awa poœwiêci³ równie¿ Tadeusz Bolduan w swojej reflek-
syjnej monografii pt. Nie dali siê z³amaæ...4. Do wa¿nych, a byæ mo¿e najwa¿niej-
szych Ÿróde³ poznania Stanis³awa Pestki – Jana Zbrzycy, nale¿y bez w¹tpienia
poœwiêcona mu szczególnego rodzaju ksiêga – wyraz pamiêci i wdziêcznoœci przy-
jació³ i najbli¿szych wspó³pracowników, powsta³a w krêgu Instytutu Kaszubskie-
go, któr¹ poprzedzi³a specjalna konferencja. Ksiêgê t¹, zatytu³owan¹ Z zaborskiego
matecznika. O Stanis³awie Pestce Janie Zbrzycy, wydano z okazji zbli¿aj¹cych
siê 80. urodzin jej bohatera i niniejszych wspomnieñ5. Na jej zawartoœæ sk³adaj¹
siê nastêpuj¹ce teksty: Jerzy Samp Jan Zbrzyca wœród poetów kaszubskich; Cezary
Obracht-Prondzyñski Kaszubskiego kadyceusza myœlenie o regionie (Publicysty-
ka Stanis³awa Pestki); Józef Borzyszkowski Rola Stanis³awa Pestki w ruchu
kaszubsko-pomorskim; Jerzy Treder Kaszubszczyzna Jana Zbrzycy (Stanis³awa
Pestki); Jowita Kêciñska S³owotwórcze bogactwo jêzyka poetyckiego Jana Zbrzycy
(na podstawie zbioru „Wieczórny widnik”); Zbigniew Zielonka Staszku, pamiê-
tasz te lata?; Stanis³aw Pestka Czas i pamiêæ; Stanis³aw Pestka Diariusz prezesa
ZK-P (Fragmenty z lat 1976–1983); Edmund Puzdrowski Poezja to nie tylko mu-
szelka s³owa; Janina G³omska Wiersze dedykowane Ziomkowi z Ziemi Zaborskiej.
– Z wszystkich zawartych w tym tomie tekstów szczególnie cenne s¹ dla mnie
s³owa samego Jana Zbrzycy, zarówno te z Diariusza prezesa, jak i te zatytu³owane
Czas i pamiêæ, stanowi¹ce swoiste wyznanie, wrêcz credo tego najwybitniejszego
poety kaszubskiego drugiej po³owy XX wieku, którego twórczoœæ jak dot¹d naj-
lepiej zrozumia³ i zaprezentowa³ innym równie¿ poeta, Edmund Puzdrowski.

WypowiedŸ St. Pestki, stanowi¹ca rodzaj wspomnieñ i refleksji ¿yciowych,
wrêcz filozoficznych, inkrustowana jest gêsto fragmentami wierszy – w³asnych
i przede wszystkim wybitnych poprzedników, jego mistrzów, wœród których prym
wiedzie nasz ziomek z Zaborów, m³odokaszuba Jan Karnowski (1886–1939).
Przyszli biografowie bohatera tej ksi¹¿ki i niniejszych wspomnieñ otrzymali

3 Pierwsza wydana przez Instytut Kaszubski, Gdañsk 2002; druga przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie, Gdañsk 2006.

4 T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995, Gdañsk 1996.
5 Powsta³a pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2008.
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od jej autorów wspania³y dar, nie tylko materia³, wymagaj¹cy równie g³êbokich
badañ i refleksji, jakie bliskie by³y Janowi Zbrzycy6. Wspominaj¹c ró¿ne posta-
cie, jakie spotka³ na swojej drodze ¿yciowej, St. Pestka szczególnie serdecznie
przywo³a³ Kazimierza Skwierawskiego rodem z Lubni, profesora szkó³ œrednich
w Bydgoszczy, który skierowa³ go na kaszubsko-pomorskie drogi i stegny, tak¿e
œladami Remusa.

Czytaj¹c dziœ refleksje St. Pestki, szczególnie zaœ prezesowski diariusz, przy-
pominam sobie tamte lata, nasze radoœci i smutki, wszystko to, co sk³ada³o siê na
brzemiê funkcji prezesa, który nie wszystkim by³ w stanie dogodziæ, wszystkiemu
podo³aæ, zrealizowaæ wizje innych osób, niekoniecznie bardziej przygotowanych
czy powo³anych do tej i innych zrzeszeniowych funkcji. Pamiêtam, i¿ Staszek nie
mia³ w sobie ducha aktywisty, a tym bardziej codziennego polityka. By³ bardziej
obserwatorem, poet¹, ideologiem, ale podejmowa³ siê – godzi³ siê jednak na przy-
jêcie organizacyjnych zadañ – funkcji, do których u innych brakowa³o niezbêd-
nych moralnych kwalifikacji, niekiedy chêci lub umiejêtnoœci wspó³¿ycia, orga-
nizowania wspó³dzia³ania. By³ prezesem na bardzo trudne czasy! Dla niektórych
by³ za ma³o radykalny i przedsiêbiorczy. Jednak czytaj¹c dziœ Diariusz, mam
nadziejê, byliby oni sk³onni go za te krzywdz¹ce opinie przeprosiæ.

Osobiœcie z wdziêcznoœci¹ pamiêtam o wsparciu, nie tylko moralnym, z ja-
kim spotka³em siê ze strony Prezesa Pestki, bêd¹c po latach jego nastêpc¹, czy te¿
w okresie prezesowania w Instytucie Kaszubskim, który wspólnie z Cezarym
Obracht-Prondzyñskim stworzyliœmy. Szczególnie wa¿ny by³ pierwszy okres ist-
nienia III RP, kiedy to zmieni³ siê radykalnie nie tylko ustrój i realia Rzeczypo-
spolitej, ale te¿ postawy, po czêœci tak¿e pogl¹dy wielu ludzi. Sta³oœæ pogl¹dów
i przyjaŸni Stanis³awa by³a w tamtych latach czymœ buduj¹cym.

Jedn¹ z p³aszczyzn naszej owocnej, jak s¹dzê, wspó³pracy, by³y kontakty
z Koœcio³em, zw³aszcza w okresie organizacji II Kongresu Kaszubskiego i Kongre-
su Pomorskiego7. W miêdzyczasie ks. abp Tadeusz Goc³owski wyda³ historyczne
dziœ Wskazania duszpasterskie, zachêcaj¹c duchownych do korzystania z jêzyka
kaszubskiego i pieœni kaszubskich w liturgii s³owa i innych nabo¿eñstwach.

W 1993 r. St. Pestka jako prezes ZK-P otwiera³ Dom Kaszubski, bêd¹cy owo-
cem starañ i wysi³ku finansowego ca³ej Spo³ecznoœci Zrzeszonej, poœwiêcony
przez I Metropolitê Gdañskiego z udzia³em m.in. J.M. rektora WSD w Pelplinie,
aktualnego biskupa w³oc³awskiego ks. Wies³awa Meringa.

W okresie Kongresu Pomorskiego, z inicjatywy ks. abpa Tadeusza Goc³ow-
skiego, biskupi z Pomorza wystosowali znamienne S³owo Biskupów z Pomorza

6 Jak wiadomo, rozprawê doktorsk¹ na temat twórczoœci literackiej Stanis³awa Pestki, Jana
Zbrzycy, zw³aszcza jako kaszubskiego poety, przygotowuje Bo¿ena Ugowska na seminarium
doktorskim dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej, profesor Akademii Pomorskiej w S³upsku.

7 Zob. Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997 – Szczecin 1998, oprac. Józef
Borzyszkowski, Stanis³aw Pestka i Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 1999.
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do uczestników Kongresu Pomorskiego, aktualne w pe³ni do dziœ i na wieki.
W tych i innych przedsiêwziêciach by³ spory udzia³ Stanis³awa Pestki. On te¿ by³
pomys³odawc¹ has³a Kongresu Pomorskiego, zaczerpniêtego z powieœci A. Maj-
kowskiego Pomorzanie – „¯yje duch Pomorza!”.

W 1996 r. Staszek by³ wspó³twórc¹ Instytutu Kaszubskiego i jednym z grona
najbardziej zaanga¿owanych w jego rozwój, ceni¹cym dorobek naukowy i wy-
dawniczy tej postulowanej od dziesiêcioleci instytucji spo³ecznej8. On te¿ z trosk¹
obserwowa³ kolejne wzloty i upadki ruchu kaszubsko-pomorskiego, jego liderów
w nowej rzeczywistoœci. By³ zawsze wœród tych, którzy dbali o wiernoœæ wyznawa-
nym przez Spo³ecznoœæ Zrzeszon¹ ideom; zwolennikiem maksymalnej otwartoœci
Zrzeszenia i Kaszubów na otaczaj¹cych nas ludzi i œwiat, zw³aszcza ten kaszub-
sko-pomorski, a wiêc tak¿e kociewski, krajniacki, borowiacki, che³miñski i inny.

Szczególnie wa¿n¹ i mi³¹ dla Stanis³awa dziedzin¹ ¿yciowej aktywnoœci by³a
twórczoœæ literacka, pola poezji i prozy kaszubskiej. Bêd¹c najwybitniejszym wœród
wspó³czesnych poetów, obracaj¹cym siê w problemach i œwiecie uniwersalnych
wartoœci i mitów, tworzy³ kaszubszczyzn¹ literack¹ najwy¿szego lotu. Korzystaj¹c
ze skarbca kaszubskiego s³ownictwa rodzinnych Zaborów, samego Rolbika, swoj¹
poezj¹ wprowadza³ do literackiego obiegu s³owa nieznane twórcom kaszubskim
z innych stron, zadziwiaj¹ce ich niekiedy archaicznoœci¹, a zawsze dŸwiêczno-
œci¹ i oryginalnoœci¹. Tak by³o ju¿ w przypadku pierwszego tomiku Po³udnica,
jak i tego najpokaŸniejszego Wieczorny widnik. Po³udnica – ten pierwszy tomik
Staszka – by³a przedmiotem dyskusji na jednym z Seminariów Kaszubskich
w £¹czyñskiej Hucie. Zaprezentowane tam o niej opinie, Jana Trepczyka czy Eu-
geniusza Go³¹bka9, stanowi¹ dziœ cenne œwiadectwo odbioru niezwyk³ego debiutu
poetyckiego Jana Zbrzycy przez innych twórców literatury kaszubskiej.

Warto podkreœliæ, ¿e Jan Zbrzyca nale¿a³ do najwierniejszych uczestników
Seminariów Kaszubskich i najpowa¿niejszych dyskutantów. Podmiotem uczest-
nicz¹cym w tych spotkaniach i ³¹cz¹cym St. Pestkê z nasz¹ rodzin¹ by³ te¿ jego
wspania³y towarzysz, pies intelektualista, legendarny Bomba. Dla Bomby niejed-
nokrotnie nasze mieszkanie w Gdañsku lub chata w £¹czyñskiej Hucie by³y nie
tyle azylem, ile miejscem d³u¿szej lub krótszej goœciny na czas nieobecnoœci jego
Pana w Gdañsku, a nawet w kraju. St¹d te¿ i Staszek Pestka by³ po trochu cz³on-
kiem naszej rodziny. Uczestniczy³ duchowo we wszystkich zjazdach Borzysz-
ków, a w kilku tomach naszej serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy znalaz³y siê jego
wiersze. Wœród nich ten najpiêkniejszy, przesi¹kniêty duchem œw. Franciszka
Dlô Bombë epitafium oraz Ród Borzëszków, Kaszëbsko strëna, Pelpliñœci Hortus-
conclusus, Drzewiê otroctwa, Chëcz waste Borzëszkowœciego10.

8 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, 10 lat pracy Instytutu Kaszubskiego, Gdañsk 2007.
9 Proszê zajrzeæ do artyku³u B. Ugowskiej, która gdzieœ na pocz¹tku przywo³uje ich teksty

– daje noty bibliograficzne!
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Stanis³aw Pestka bardzo wysoko ceni³ m.in. Seriê Wydawnicz¹ Instytutu
Kaszubskiego Pro memoria... W niejednym z jej tomów znajdujemy wspomnienia
Zbrzycy o jego bohaterze lub dedykowany mu wiersz. (Zob. Pro memoria Józef
Bruski..., Lech B¹dkowski, Tadeusz Bolduan). Szczególnie wiele zawdziêczam
Staszkowi przy przygotowywaniu tomików wierszy i Pro memoria Jan Piepka...

Staszek nale¿a³ do tych ludzi, którzy akceptowali odmiennoœæ innych osób…
Szczêœliwe dla mnie dzieliliœmy z nim podobne upodobania i wyró¿nialiœmy tych
samych autorów. Nale¿a³ do nich mëster Jan Trepczyk, któremu Jan Zbrzyca po-
œwiêci³ niejeden tekst i piêkny wiersz – wrêcz poemat pt. Piesniodzej z Wejherowa.
Znajdujemy go w owym najwiêkszym tomie poetyckim Jana Zbrzycy Wieczórny
widnik, gdzie jest te¿ wiersz, którego tytu³ przeniesiony zosta³ na tom, a dedyko-
wany Gerardowi Labudzie.

Gdy pada s³owo z rodziny „dedykacja”, przychodz¹ mi na myœl spotkania
autorskie Jana Zbrzycy, promocje jego ksi¹¿ek i wpisywane do egzemplarzy ko-
lejnych dzie³ jego dedykacje. Z regu³y by³y one bardzo przemyœlane. Np. w do-
mowym egzemplarzu Wieczórnego widnika pod dat¹ „Gdañsk, dn. 21 VI 2002”
znajdujê takie wielce sympatyczne s³owa:

Machtnému Dzejörzowi – Józefowi Borzyszkowskimu, chteren rojitw¹
Swoich dokôzów snô¿o przëozdobi³ widnik kaszëbsko-pomorsczi ë zarówno
w obindze nôuczi, jak ë w zwëczajnech, codniowëch situacëjach, zawdë
zagwesniwô, ¿e rodné s³owo je wiôldzim skôrbcã; nen zestôwk wiersztów
ofiarujã Bëlnému Drëchowi, z nôdzej¹, ¿e tuwie naléze jak¹s skra, co nié
léno swiéci, ale ë përznã grzeje. Jan Zbrzyca.

Pamiêtamy, ¿e w tym¿e tomiku Wieczórny widnik jest te¿ skromna reprezen-
tacja utworów prozatorskich: Z³otô rozgraja i Topizna. Ponadto mamy tam przy-
k³ady t³umaczeñ na kaszubski: Dopisënk do Himnu Juliana Przybosia, Nôpismò
na kòsowsczim stôlpie Anonima; Pòsydónczicë Kònstandinosa Kawafisa i Krusz-
ka Marii Czerkawskiej. Jest te¿ piêkne pos³owie Edmunda Puzdrowskiego pt.
Poezja to nie tylko muszelka s³owa11.

Swoj¹ wyj¹tkow¹ pozycjê wœród twórców wspó³czesnej literatury kaszub-
skiej, a wiêc tak¿e oryginalnego kaszubskiego jêzyka literackiego, Jan Zbrzyca
potwierdzi³ wydanym przez Instytut Kaszubski tomem jego reporta¿owych re-
fleksji z pobytów w USA, w tym w tragicznym momencie dziejów Nowego Jorku
w 2001 roku. Tom ten, zatytu³owany W stolëcë chmùrników, ukaza³ siê pod jego

10 Zob. Spisy treœci t. I/II-VII serii Borzyszkowy i Borzyszkowscy w: Borzyszkowy i Borzyszkowscy
z Piek³a rodem, t. VIII, zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2015. Epitafium dla Bomby
w Wieczórnym widniku znalaz³ siê na pierwszym miejscu!

11 Zob. Jan Zbrzyca, Wieczórny widnik, Gdañsk [2002]. W innych ksi¹¿kach St. Pestki, tak¿e
w innych ksiêgozbiorach, znajdujemy podobne dedykacje.
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literackim pseudonimem Jan Zbrzyca i w³aœciwym nazwiskiem Stanis³aw Pestka.
Jego wydanie wspar³y Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Akademia Kszta³cenia
Zawodowego, maj¹ca równie¿ siedzibê w Domu Kaszubskim. Do tego¿ domu
St. Pestkê ci¹gnê³o od lat niemal co tydzieñ, szczególnie w nasze instytutowe
czwartki, na rozmowy o wydarzeniach w Polsce i œwiecie, a zw³aszcza o Spo³ecz-
noœci Zrzeszonej. By³ on bowiem swoistym ³¹cznikiem miêdzy dawnymi a wspó³-
czesnymi laty, otwartym na nowoœci, gotowym do merytorycznej dyskusji i wspó³-
dzia³ania, zw³aszcza w zakresie promocji dzie³ literatury kaszubskiej i idei ruchu
kaszubsko-pomorskiego.

Staszek, bêd¹c w wieku, który w Biblii przypisany jest do ludzi mocnych,
borykaj¹cy siê z chorobami, w czym wspiera³a go m.in. dr Jola Wêsierska, nie
przestawa³ do koñca marzyæ, planowaæ, tworzyæ. Od lat trudzi³ siê nad szczegól-
nie wa¿nym dzie³em ¿ycia, kryj¹cym siê pod has³em Rolbik. Ta ma³a wieœ nad
Zbrzyc¹, sk¹d jego literacki pseudonim, le¿¹ca w krainie zaborskiej Jana Kar-
nowskiego i innych belnëch Kaszëbów, by³a dla Staszka prawdziwym, jedynym
i niepowtarzalnym matecznikiem. Zwi¹zany bardzo blisko i ró¿norako z Brusami,
gdy¿ mieszka³y do œmierci Matka i Siostra, gdzie tylu mia³ wielbicieli i przyja-
ció³, nie tylko wœród „Krëbanów” i KLO, zawsze wyró¿nia³ rodzinny Rolbik –
dziœ tak bardzo odmienny od tego z lat jego dzieciñstwa. Po wielu rozmowach
o zasz³ych tam zmianach, postanowi³ daæ upust swojej pamiêci o dawnym Rol-
biku i jego mieszkañcach, stanowi¹cych g³ówne Ÿród³o jego kaszëbiznë, jak i prze-
laæ na papier swoje refleksje, wynikaj¹ce z obserwowanych zmian w okresie d³u¿-
szym ni¿ pó³ wieku. Praca nad tym dzie³em sz³a mu doœæ drãgò; zawsze bowiem
istnia³a potrzeba kolejnego wyjazdu nad Zbrzycê, spotkania z ludŸmi. Stan pracy
nad tym projektem by³ sta³ym przedmiotem naszych rozmów. Ostatnio zachêca-
³em Staszka, by zrezygnowa³ z planów wyjazdowych do Rolbika, a dokoñczy³
pisanie tego, co w jego pamiêci. Delikatnie sugerowa³em, ¿e warto, by dla przy-
sz³oœci powsta³y jego w³asne wspomnienia z ca³ego ¿ycia, swoiste curriculum
vitae, w którym znalaz³yby siê refleksje dotycz¹ce tak¿e zmian, choæby w Spo-
³ecznoœci Zrzeszonej z ostatniego æwieræwiecza.

Podczas naszego ostatniego spotkania w mieszkaniu Magdy i Staszka Pest-
ków na Zaspie, chyba tydzieñ przed niespodziewanym pójœciem do szpitala, Sta-
szek zapewni³ mnie, ¿e „Rolbik” skoñczy! Tymczasem w nastêpn¹ niedzielê za-
s³ab³ i znalaz³ siê w szpitalu na Zaspie, gdzie zmar³ po kilku dniach pobytu
w Wielki Czwartek 2015 roku. Odwiedzaj¹c go w przeddzieñ, spostrzeg³em, ¿e
jest w pe³ni przytomnoœci, jedynie zmêczony niezmiernie niemo¿noœci¹ wys³o-
wienia. S¹dzê, ¿e nie tylko dla nas, ale i dla niego œmieræ by³a pewnym zaskocze-
niem. – Tego samego dnia w swoim wejherowskim mieszkaniu zmar³ prof. Jerzy
Treder, którego po¿egnaliœmy w trzecie œwiêto Wielkiejnocy podczas ceremonii
pogrzebowych w Wejherowie i na cmentarzu w Redzie.
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Stanis³awa Pestkê po¿egnaliœmy w œrodê 8 kwietnia w dzieñ jego 87. uro-
dzin. W koœciele parafialnym na Zaspie mszy œwiêtej przewodniczy³ i homiliê
kaszubsk¹ wyg³osi³ ks. pra³at Marian Miotk. ¯egnaj¹c na koniec mszy œwiêtej
Staszka w imieniu Instytutu Kaszubskiego, przywo³a³em m.in. wyrazy uznania
dla Niego i solidarnoœci z nami w ¿a³obie ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego oraz
opiniê kogoœ z bliskich, i¿ Staszek „Kocha³ tylko Kaszuby” – To ostatnie stwier-
dzenie mo¿na przyj¹æ jako symbol jego widzenia kaszubskiej ma³ej ojczyzny
j¹dra bliskiego mu wielkiego œwiata, obejmuj¹cego nie tylko Polskê i Europê.
Stanis³aw Pestka bowiem, zakorzeniony g³êboko w tradycji i przesz³oœci, ale nie
tylko kaszubsko-pomorskiej, bo tak¿e tej antycznej, ¿y³ i dzia³a³ zgodnie z prze-
s³aniem Lecha B¹dkowskiego „Twarz¹ ku przysz³oœci”. W imieniu kolegów i przy-
jació³ ze studiów oraz œrodowiska literackiego po¿egna³ Staszka tak¿e w koœciele
bardzo serdecznie prof. Zbigniew Zielonka.

Jan Zbrzyca – Stanis³aw Pestka pochowany zosta³ przy g³ównej alei na Cmen-
tarzu Srebrzysko. Po¿egna³y go tam liczne stanice Zrzeszenia i KLO w Brusach,
sk¹d przyby³a grupa m³odzie¿y i przyjació³, a s³owa òddzãkòwaniô przekazal prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Brusy, a po nim przemawiali prezes Zarz¹du G³ównego
Zrzeszenia £ukasz Grzêdzicki oraz przedstawiciel œrodowiska dziennikarskiego
red. Tadeusz WoŸniak. Staszek spocz¹³ obok zmar³ego przed dwoma laty prezesa
i prof. Brunona Synaka.

Podczas zrzeszeniowo-rodzinnej stypy w Domu Kaszubskim wy³o¿yliœmy
dla zebranych egzemplarze ksi¹¿ki Z zaborskiego matecznika… Okaza³o siê
¿e wiele osób spotka³o siê z t¹ publikacj¹ po raz pierwszy. – I tak odszed³ od nas
niemal ostatni z najstarszego pokolenia dzia³aczy ZK-P i twórców literatury ka-
szubskiej. Po¿egnaliœmy nie tylko kaszubskiego Stolema, ale te¿ laureata m.in.
Medalu Ksiêcia Mœciwoja, jakim Miasto Gdañsk wyró¿nia swoich najwybitniej-
szych obywateli. I takim te¿ Stanis³aw Pestka pozostanie w naszej pamiêci. Umar³
STOLEM – wybitny poeta i pisarz, ale jego dzie³o ¿yæ zaczyna!
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Odszed³ Günter Grass (1927–2015).
Wokó³ kaszubskich peregrynacji

zaanga¿owanego artysty

W dniu 13 kwietnia br. umar³ w szpitalu w Lubece Günter Grass – niemiecki
pisarz, grafik, rzeŸbiarz. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1999),
Honorowy Obywatel Miasta Gdañska (1993), doctor honoris causa Uniwersytetu
Gdañskiego (1993). Przez œrodowiska ruchu kaszubsko-pomorskiego wyró¿nio-
ny m.in. Medalem Stolema (1985) i Medalem im. Bernarda Chrzanowskiego „Po-
ruszy³ wiatr od morza” (1993).

Na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdañsku w tandemie z ¿on¹ Ute (2014).
Foto: Wojciech Charkin

(z archiwum Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdañsku)



MI£OS£AWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK434

Œmieræ Güntera Grassa to kolejne w ostatnich miesi¹cach odejœcie cz³owieka
zas³u¿onego dla kaszubszczyzny, niew¹tpliwie najbardziej uznanej na œwiecie
postaci o rodowodzie kaszubskim. Po¿egnano go dwukrotnie – w dniu 5 maja
w Gdañsku w koœciele œw. Jana i 10 maja przy udziale goœci z ca³ego œwiata –
w Lubece, drugiej ma³ej ojczyŸnie artysty.

Natomiast w Domu Kaszubskim w dniu 16 paŸdziernika, w rocznicê 88. uro-
dzin artysty, mia³ miejsce spektakl zatytu³owany Pusty Pokój. Teatr gotowania
wed³ug Güntera Grassa. In memoriam, po³¹czony z wieczorem wspominkowym1.

To Günter Grass wprowadzi³ Gdañsk i kaszubskie postacie w kr¹g literatury
œwiatowej2. Pisarz, rzeŸbiarz i grafik urodzony w 1927 roku w niemiecko-kaszub-
skiej rodzinie w Wolnym Mieœcie Gdañsku, wzrastaj¹cy we Wrzeszczu/Langfuhr,
prze³ama³ niepamiêæ wielokrotnie, podejmuj¹c krytykê niemieckiej przesz³oœci
i wspó³czesnego œwiata. Artysta zaanga¿owany, dla którego sztuka to wa¿ne me-
dium dialogu politycznego, spo³ecznego i miêdzykulturowego.

Œwiatow¹ s³awê i Nagrodê Nobla przynios³a mu tzw. Trylogia gdañska, z³o-
¿ona z dzie³: Blaszany bêbenek (Die Blechtrommel: 1959, w t³um. S³awomira
B³auta 1979), Kot i mysz (Katz und Maus: 1961, w t³um. Ireny i Egona Naganow-
skich 1963) i Psie lata (Hundejahre: 1963, w t³um. S³awomira B³auta 1991).
W literaturze przedmiotu czytamy: „[…N]iezale¿nie od tego, jak w¹sko lub sze-
roko wytyczone zostan¹ granice Kaszub, miasto Gdañsk/Danzig znajduje siê
w centrum literackich wydarzeñ, gdy¿ wszystkie drogi bohaterów trylogii gdañ-
skiej prowadz¹ w³aœnie tam, lub odwrotnie – z Gdañska do kaszubskich okolic”3.

Do powojennej Polski i na Kaszuby Günter Grass po raz pierwszy przyjecha³
ju¿ w póŸnych latach piêædziesi¹tych, uzupe³niaj¹c materia³ do debiutanckiej po-
wieœci. Wielokrotnie w wywiadach przywo³ywa³ scenê odwiedzin kaszubskich
krewnych Knoffów w Bysewie w czerwcu 1958 r. i komentarz powitalny (po udo-
wodnieniu to¿samoœci paszportem) ciotecznej babki Anny: „No, Ginterku, ale ty
¿eœ wyrós³”4.

1 Spotkanie zorganizowano we wspó³pracy Instytutu Kaszubskiego, Stowarzyszenia Güntera
Grassa w Gdañsku, Gdañskiej Galerii Güntera Grassa i Pracowni Badañ nad Narracjami
Pamiêci Pogranicza na Uniwersytecie Gdañskim. Punkt wyjœcia do scenariusza autorstwa
Macieja Kraiñskiego stanowi³a scena z Blaszanego bêbenka  –  rozgrywaj¹cej siê w kaszub-
skiej wiosce pod Gdañskiem stypy po œmierci Agnieszki, matki Oskara. Miko³aj Trzaska,
gdañski saksofonista i kompozytor, dopowiada³ muzycznie spektakl, w inspiracjach siêgaj¹c
po kaszubskie pieœni pustonocne.

2 O kaszubskich w¹tkach w twórczoœci Güntera Grassa pisa³ Boles³aw Fac w „Pomeranii”,
1985, nr 6; tak¿e [w:] Polskie pytania o Grassa, red. M. Janion, Warszawa 1988, s. 199–208.

3 M. Jaroszewski, E. Ko³aczkowska, Flora i fauna Kaszub w trylogii gdañskiej Güntera Grassa,
[w:] Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji
naukowej Gdañsk 4.-6.10.2007, red. M. Brandt, M. Jaroszewski, M. Ossowski, Gdañsk 2009,
s. 131–144, tu 132.

4 M.in. G. Grass, Przy obieraniu cebuli, t³um. S. B³aut, Gdañsk 2007, s. 17.
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„Kaszubi, Kaszuby, Pomorze, to elementy gry literackiej, tak samo wplecione
w narracjê, jak gdzie indziej w¹tki psychologiczne i egzystencjalne”5 – stwierdzi³
niegdyœ Boles³aw Fac. W ró¿nym zagêszczeniu i ró¿nych ods³onach fragmenty
gdañsko-kaszubsko-pomorskiego œwiata powraca³y tak¿e w jego kolejnych utwo-
rach, przek³adanych na jêzyk polski przez S³awomira B³auta. Szczególnie obecne
by³y w utworach Z dziennika œlimaka (Aus dem Tagebuch einer Schnecke: 1972,
pol. 1991); Turbot (Der Butt 1977; pol. 1995), Szczurzyca (Die Rättin 1986; pol.
1993), Wró¿by kumaka (Unkenrufe 1994; pol. 1994), a tak¿e w autobiograficz-
nych powieœciach Przy obieraniu cebuli (Beim Häuten der Zwiebel 2006, pol.
2007).

Motywy kaszubskie, wraz z powi¹zanymi z nimi pomorskimi i gdañskimi,
maj¹ charakter autobiograficzny. Matka pisarza – Helena z d. Knoff – urodzi³a siê
w 1896 r. w rodzinie „miejskich Kaszubów” wyznania katolickiego, którzy „do-
pasowali siê do mieszczañskich warunków”, jak przekazuje Grass-narrator w tek-
œcie Przy obieraniu cebuli (s. 52). Dziadek Grassa ze strony matki – Winraut /
Wincenty /Vincent / Vinzent Knoff przyszed³ na œwiat natomiast w 1857 r. w miej-
scowoœci Wilanowo k. Przodkowa. Pomocnik stolarza sprowadzi³ do Gdañska
œwie¿o poœlubion¹ ¿onê 1889 r. El¿bietê / Elisabeth Krause/Krauze, ur. w 1868 r.
w Rêbiechowie /Ramkau w rodzinie gbura. Ojcem pisarza by³ zaœ Wilhelm Grass,
syn gdañskiego stolarza – niemieckiego protestanta, którego rodzina od pokoleñ
mieszka³a w Gdañsku. Rodzice Güntera Grassa prowadzili sklep kolonialny w ka-
mienicy przy Labesweg (dzisiejsze Lelewela) we Wrzeszczu, na którego zapleczu
znajdowa³o siê mieszkanie czteroosobowej rodziny. Najbli¿si po k¹dzieli ¿yj¹cy
krewni Grassa do rozpoczêcia budowy lotniska w Rêbiechowie mieszkali w pod-
gdañskim Bysewie/Bissau, gdzie Grassowie ich regularnie odwiedzali. W miejscu,
gdzie Grass ulokowa³ scenê namiêtnoœci na kartoflisku, otwieraj¹c¹ powieœæ Bla-
szany bêbenek, znajduje siê dzisiaj pas startowy. W tekœcie Przy obieraniu cebuli
Grass-narrator wspomina:

W czasach mojego dzieciñstwa czêsto jeŸdziliœmy przez granicê Wolnego Mia-
sta Gdañska w kierunku Kokoszek, ¯ukowa i odwiedzaliœmy moj¹ cioteczn¹
babkê Annê, która z wieloosobow¹ rodzin¹ gnieŸdzi³a siê na ciasnej przestrzeni
pod niskim sufitem. Sernik, nó¿ki w galarecie, korniszony i grzyby, miód, suszo-
ne œliwki oraz kurze podróbki – ¿o³¹dki, serca, w¹tróbki – s³odkie i kwaœne, ale
równie¿ wódka pêdzona z ziemniaków, pojawia³y siê tam na stole jednoczeœnie;
i jednoczeœnie œmiano siê i p³akano6.

5 B. Fac, Medal Bernarda Chrzanowskiego, „Tytu³”, 1993, nr 2, s. 121–122, tu 121; tak¿e:
„Pomerania”, 1993, nr 7/8, s. 36.

6 G. Grass, Przy obieraniu cebuli..., s. 36–37.
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Owa cioteczna babka by³a pierwowzorem Anny Koljaczkowej, babki Oskara
Matzeratha, jednej z centralnych postaci kaszubskich w twórczoœci Grassa, której
spódnice w ziemniaczanym kolorze wesz³y do literatury œwiatowej jako symbol
pierwotnego bezpieczeñstwa i ma³ej ojczyzny.

Kaszubów Grass wprowadzi³ do literatury jako spo³ecznoœæ usytuowan¹ po-
miêdzy Polakami i Niemcami, traktowan¹ z obydwu stron jako obywatele drugiej
kategorii. Jednoczeœnie zaœ spo³ecznoœæ d³ugiego trwania, element kontynuacji
na polsko-niemieckim pograniczu, „której historia […] stanowi humanistyczn¹
przeciwwagê dla zbrodniczej historii otaczaj¹cych Kaszubów ‘wielkich naro-
dów’”7. W swoich gdañsko-kaszubskich powieœciach Grass scali³ niemieckie,
polskie, kaszubskie i ¿ydowskie narracje dotycz¹ce wspólnej i zarazem dziel¹cej
przesz³oœci Gdañska i regionu. Bez upiêkszeñ rysowa³ hierarchiczny porz¹dek
wielokulturowej spo³ecznoœci, sztywno przypisane miejsca na drabinie spo³ecz-
nej wraz z inwentarzem stereotypów. Ukazywa³ koszty awansu spo³ecznego oraz
dylematy i konsekwencje zwielokrotnionych wyborów na pograniczu, dokony-
wanych w otoczeniu wymagaj¹cym jednoznacznych deklaracji.

To postaæ babki Koljaczkowej wypowiedzia³a do wnuka Oskara, oczekuj¹-
cego na dworcu na wyjazd do Niemiec zgodnie z ustaleniami wielkich tego œwia-
ta, znamienne s³owa o kaszubskiej specyfice i trwaniu na polsko-niemieckim po-
graniczu. W niemieckojêzycznym oryginale Blaszanego bêbenka pad³y one
w Danzigerisch, jêzyku ulicy Wolnego Miasta Gdañska, naszpikowanym s³owami
kaszubskimi. W wersji polskojêzycznej fragment ten wszed³ do obiegu niestety
bez oddania lokalnego kolorytu. W kolejnych powieœciach, jak np. Z dziennika
œlimaka, Szczurzyca, Turbot, w których „silnie zaznacza siê obecnoœæ kaszubsz-
czyzny”, S³awomir B³aut – autor bez w¹tpienia kongenialnych t³umaczeñ wiêk-
szoœci tekstów prozatorskich Güntera Grassa, podj¹³ próbê oddania ró¿norodno-
œci jêzyka narracji orygina³u8, wprowadzaj¹c elementy kaszubizacji. W tym miej-
scu przywo³ajmy wypowiedŸ babki Koljaczkowej w nieopublikowanym dotych-
czas t³umaczeniu wzmiankowanego fragmentu na jêzyk kaszubski autorstwa
Bogumi³y Cirockiej:

7 Z. Œwiat³owski, Die Kaschubei, Grass’ Herzland, [w:] Günter Grass. Werk und Rezeption.
Studia Germanica Gedanensia 28, red. M. Ossowski, Gdañsk 2013, s. 147.

8 O swoich zmaganiach z t³umaczeniami tekstów Grassa, w tym z ich wielobarwnoœci¹ jêzy-
kow¹ i przyjmowanymi strategiami t³umacza S³awomir B³aut wypowiada³ siê np. w tekstach:
Polak t³umaczy Grassa, [w:] Günter Grass i polski Pan Kichot, red. Maria Janion, Gdañsk
1999, s. 219–223; zob. tak¿e S³awomir B³aut o t³umaczeniach ksi¹¿ek Güntera Grassa, „Tytu³”,
1993, nr 2, s. 132–138. Podkreœla³, w Blaszanym bêbenku nalot gwar jest jeszcze nik³y, nato-
miast w Szczurzycy i Z dziennika œlimaka silnie zaznacza siê obecnoœæ kaszubszczyzny. Zob.
s. 134.
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Kaszuby z ich faun¹ i flor¹ wraz z krainami pogranicznymi, tj. Kosznajderia
i Bory Tucholskie, które Grass w swojej literackiej wizji przestrzeni w³¹cza miej-
scami w obszar Kaszub, wielokrotnie powracaj¹ w twórczoœci Grassa, stanowi¹c
sceneriê œwiatów wyobra¿onych jego powieœci:

Lekko pagórkowato ci¹gn¹ siê Kaszuby od Tczewa nad Wis³¹ po S³upsk na Po-
morzu, od Zatoki Puckiej i Pó³wyspu Helskiego po powiat koœcierzyñski. […]
Kaszubi lub Kaszebi, których dzisiaj podobno jest jeszcze trzysta tysiêcy, to Sta-
ros³owianie, którzy mówi¹ wymieraj¹cym jêzykiem, naszpikowanym zapo¿y-
czeniami z niemieckiego i polskiego. […]9.

Amanda Woyke, „kaszubska kucharka czeladna”, wprowadzaj¹c ziemniaki
do uprawy na maj¹tku w ¯ukowie i do kuchni kaszubskiej, ratuje w Turbocie nie
tylko Pomorze przed widmem g³odu. W Kartuzach umieszczona jest jedna z warstw
narracji Z dziennika œlimaka, gdzie w piwnicy domu kaszubskiej rodziny Antona
Stommy i jego córki Lisbeth, tam, „gdzie miasto powiatowe Kartuzy koñczy siê
w kierunku pó³nocno-wschodnim, przy drodze do Dzier¿¹¿na”10, ukrywa siê pod-
czas II wojny œwiatowej nauczyciel ¿ydowski Hermann Ott. Zanim Anton Stomma
zaproponuje poszukuj¹cemu „kartuzji” znajomemu klientowi swojego sklepu ro-
werowego w³asn¹ piwnicê, przeprowadz¹ zdawkow¹ wymianê zdañ o sytuacji
politycznej. O rozterkach Antona Stommy narrator wypowie siê: „Stomma […]
da³ do zrozumienia, ¿e nie wie, co jest pewniejsze: jako Kaszub pozostaæ przy
polskoœci czy jako Kaszub daæ siê zniemczyæ”11. Agnes Matzerath i Jan Bronski
z Blaszanego bêbenka stanowi¹ tak¹ opozycyjn¹ parê wyboru opcji narodowo-
œciowych wœród Kaszubów, Agnes – niemieckiej, Jan – polskiej.

Œladami kaszubskich powi¹zañ pisarza uda³o siê wielu, m.in. Ryszard Cie-
miñski12, Jan Miziñski13 i ks. W³adys³aw Szulist14. Kwestia uznania twórczoœci

9 G. Grass, Z dziennika œlimaka, t³um. S. B³aut, Gdañsk 1999, s. 100.
10 Ibidem, s. 106.
11 Ibidem, s. 101.
12 M.in. R. Ciemiñski, Kaszubski werblista. Rzecz o Günterze Grassie, Gdañsk 1999.
13 M.in. J. Miziñski, Geschichte – Gegenwart – Zukunft. Zum Prosaschaffen von Günter Grass,

Lublin 1987// Gra w historiê. O prozie Güntera Grassa, Lublin 1994.
14 M.in. W. Szulist, Günter Grass i kaszubski kr¹g kulturowy Gdañska-Matarni, „Tytu³”, 1991,



MI£OS£AWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK438

Grassa jako niemieckiego Pomorzanina za czêœæ literatury kaszubsko-pomorskiej,
które to ujêcie wprowadzi³ i promowa³ Lech B¹dkowski w latach siedemdziesi¹-
tych XX w., traci stopniowo na kontrowersyjnoœci. W krêgach kaszubsko-pomor-
skich uznaje siê bezsprzecznie, ¿e to dziêki jego twórczoœci elementy kultury ka-
szubskiej wesz³y w obrêb kultury europejskiej. Pisarstwu Grassa przypisywany
jest „pewien prze³om” w przedstawianiu relacji Kaszubi – Niemcy poprzez uka-
zanie ich ze strony niemieckiej15, a tak¿e udzia³ w odrodzeniu kultury kaszub-
skiej16 i niwelowaniu „kaszubskiego kompleksu”, szczególnie wœród Niemców
kaszubskiego pochodzenia17. Tym samym jego dzia³alnoœæ jest jednym z fakto-
rów demonta¿u mitu o jednorodnie podwójnie z³o¿onej – li tylko polsko-kaszub-
skiej – strukturze to¿samoœci kaszubskiej.

Têsknotê do utraconej ma³ej ojczyzny artysta Grass przeku³ na si³ê wyrazu,
obrabiaj¹c zachowane w pamiêci obrazy s³owem i d³utem. Jak to wypowiedzia³
siê podczas spotkania w Wilnie (2000) z Czes³awem Mi³oszem, Wis³aw¹ Szym-
borsk¹ oraz Tomaszem Venclov¹, pisarz wspomina zawodowo, a dla niego wspom-
nienia stanowi¹ kopalniê, œmietnisko, archiwum. Mierzy³ siê wiêc z nimi stale,
okreœlaj¹c w³asn¹ twórczoœæ „pisaniem z obsesji”. Nie wypiera³ i nie wybiela³,
praktykuj¹c œwiadome „odpominanie”, którego trud i pu³apki tak obrazowo uj¹³
w autobiograficznej powieœci Przy obieraniu cebuli. W podziêkowaniu za przy-
znanie tytu³u doctora honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego pisarz wyznawa³:

[Ksia¿ki] rzeczywiœcie opowiadaj¹ stale i od nowa, jakby zniewolone, o tym
mieœcie, które kiedyœ nazywa³o siê Danzig i zginê³o pod gruzami – i o Gdañsku
– a¿ do dnia dzisiejszego.
Có¿ jednak pisarza, a wiêc mnie, tak opêta³o? Z pewnoœci¹ strata, ta luka, która
musia³a byæ wype³niona kaskadami s³ów i obrazowymi zaklêciami. A tak¿e bieg
historii miasta, którego niemiecka ludnoœæ zosta³a wydalona i zast¹piona polsk¹
ludnoœci¹, która w najwiêkszej czêœci równie¿ wydalona, zosta³a bez ojczyzny;
te bolesne przesuniêcia sprawi³y, ¿e sta³em siê tak wymowny18.

Ryszard Ciemiñski okreœli³ Grassa – „kaszubskim werblist¹”19. Patrz¹c z per-
spektywy czasu, mo¿na krytycznie mierzyæ i wa¿yæ ³adunek emfazy w tym

nr 4, s. 205-215; Rodzinny kr¹g noblisty Güntera Grassa, „Jantarowe Szlaki”, 1999, nr 4,
s. 31-33.

15 J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdañsk, 2011, s. 89 (roz-
dzia³: Ewa Brenner i Gerd Wolandt a ¯ëcé ë przigódë Remusa w jêzyku niemieckim).

16 C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹,
Gdañsk 2002, s. 318.

17 Ten¿e, Kaschuben heute. Kultur – Sprache – Identität, t³um. Anna Wilczewska, Gdañsk 2007,
s. 14.

18 G. Grass, Mowa z okazji nadania doktoratu honoris causa, „Tytu³”, 1993, nr 2, s. 129–131,
tu 129.

19 R. Ciemiñski, Kaszubski werblista. Rzecz o Günterze Grassie, Gdañsk 1999.
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sformu³owaniu. Niemniej to Günter Grass jest tym, który zaproponowa³ historiê
alternatywn¹ wobec dotychczas proponowanych narracji o przesz³oœci Gdañska
i Kaszub, swoiste spojrzenie z ukosa na polsko-niemiecko-(¿ydowsko)-kaszubski
splot kulturowy. Demaskowa³ i prze³amywa³ niemieckie i polskie mity. Wskazywa³
na przestrzenie pomiêdzy, szukaj¹c „tkanki ³¹cznej” tam, gdzie w mainstreamo-
wych obrazach dominowa³a opozycja i konfrontacja, b¹dŸ te¿ widnia³a bia³a plama.
Ukazywa³ skomplikowanie, niejednoznacznoœæ, prawdy równoleg³e, elementy
innoœci/obcoœci w swojskoœci. A czyni³ to wbrew imperatywowi czasu, w którym
obowi¹zywa³y dwie rozdzielne narracje – polska i niemiecka. I co nie mniej istotne,
przebija³ siê z w³asnym postrzeganiem do œwiadomoœci publicznej.

Powtarza³ wielokrotnie, nie bez nuty prowokacji, ¿e jest Kaszub¹ czy te¿ pó³-
-Kaszub¹. Jednak do kaszubskoœci mia³ ambiwalentny stosunek, podkreœlaj¹c
w wywiadach, ¿e dwojakie pochodzenie stanowi³o dla niego element rozdarcia20.
Jednoczeœnie – ju¿ dla nastoletniego Grassa – tak¿e Ÿród³o artystycznej inspiracji.
W autobiograficznej powieœci Przy obieraniu cebuli Grass-narrator podaje,
¿e pierwszej, niezachowanej próbie prozatorskiej nada³ tytu³ Kaszubi. Pisa³ j¹
w konwencji powieœci historycznej, której akcja dzia³a siê w œredniowieczu21.
Kaszubskiemu pochodzeniu przypisuje m.in. tak¿e zami³owanie do grzybów i po-
drobów w kulinarnych peregrynacjach doros³ego Grassa22.

Kaszubskoœæ to z pewnoœci¹ dziedzictwo matki, wspieraj¹cej artystyczne pasje
ukochanego syna. Ale te¿ doœwiadczenie skazy na niemieckim ¿yciorysie ch³opca
dorastaj¹cego w drobnomieszczañskim domu w oparach nazizmu w WMG. Mo¿e
i znamiê na wizerunku niemieckiego intelektualisty, któremu tradycyjnie drobno-
mieszczañskie korzenie i do tego s³owiañski element niekoniecznie przystoi.
A przede wszystkim manifestacja krytycznej postawy wobec niemieckiej (drobno)-
mieszczañskoœci nie tylko w obliczu rozwoju nazizmu. Oskar Matzerath, w œwiecie
powieœci Blaszany bêbenek owoc trójk¹ta ma³¿eñskiego (Kaszubki, Niemca z Nad-
renii i gdañskiego Polaka) – by³ przecie¿ kar³em, nawet jeœli z wyboru, ¿yj¹cym
na marginesie spo³eczeñstwa i doœwiadczaj¹cym na co dzieñ wykluczenia. Jego
literack¹ autobiografiê Maria Janion nazwa³a wymownie „syntez¹ obcoœci”23.

Wœród odpominanych przez Grassa-narratora w Przy obieraniu cebuli zanie-
chanych pytañ Grassa-nastolatka, sk³adaj¹cych siê tak¿e na winê niemieckich
pokoleñ ¿yj¹cych w czasach nazizmu, wymienione zosta³y kwestie okolicznoœci
œmierci i losów wojennych rodziny ulubionego kuzyna matki Franciszka/Franza
Krauzego – rozstrzelanego obroñcy Poczty Polskiej, pierwowzoru literackiej posta-

20 Por. C. Mayer-Iswandy, Günter Grass. DTV Potrait, München 2002, s. 11.
21 G. Grass, Przy obieraniu cebuli..., s. 36 i n.
22 Ibidem, s. 36–37.
23 M. Janion, Rozpl¹tywanie Grassa, [w:] Polskie pytania o Grassa, red. ta¿, Warszawa 1988,

s. 18–32, tu 29.
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ci Jana Bronskiego z Blaszanego bêbenka. Fakty te zwi¹zane by³y tak¿e ze zmian¹
w relacjach wewn¹trzrodzinnych – zakazanie podczas wojny w domu rodzinnym
u¿ywania mowy kaszubskiej oraz rozluŸnienie relacji z kaszubskimi krewnymi,
wówczas w nowych okolicznoœciach politycznych „niemile widzianymi”24 w miesz-
kaniu Grassów przy Labesweg.

Tê problematyczn¹ – zw³aszcza w kontekœcie czasów i miejsc – konstelacjê
pochodzeniow¹ umia³ wykorzystaæ jako humus refleksji. Weryfikuj¹c i (nad/prze)-
³amuj¹c utarte wyobra¿enia, wspó³tworzy³ tak¿e kaszubsko-pomorsk¹ teraŸniej-
szoœæ. Spotkania z kaszubsk¹ rodzin¹ by³y sta³ym punktem jego gdañskich wizyt.
A Kaszubi (nie tylko ci w Gdañsku) – sta³ym elementem literackich œwiatów jego
tekstów. Na moje pytanie, które pad³o podczas spotkania z uczestnikami Miêdzy-
narodowych Warsztatów. Günter Grass – Twórczoœæ i recepcja na Uniwersytecie
Gdañskim w 2012 r.25, o stosunek do kaszubskiego elementu to¿samoœci w nowej
rzeczywistoœci (przede wszystkim kaszubskiej) po 1989 r., odpowiada³ Günter
Grass niezbyt chêtnie. Tak, jakby wszystko, co chcia³ powiedzieæ, ubra³ ju¿
w s³owa.

Ze œrodowiskiem kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego Günter Grass
zetkn¹³ siê w szerszym krêgu na VIII ZjeŸdzie Twórców Literatury Kaszubsko-
-Pomorskiej we Wdzydzach Kiszewskich we wrzeœniu 1978 r., dok¹d przywióz³
go Boles³aw Fac. Wówczas pisarz przebywa³ w Polsce podczas prac nad ekrani-
zacj¹ Blaszanego bêbenka przez Völkera Schlöndorffa. Jedn¹ z konsekwencji tego
spotkania by³ fakt ukazania siê pierwszego polskiego podziemnego wydania po-
wieœci Blaszany bêbenek (1979, Niezale¿na Oficyna Wydawnicza) ze wstêpem
zatytu³owanym Pisarz z Wrzeszcza autorstwa Lecha B¹dkowskiego. Odwo³uj¹c
siê do referatu B. Faca wyg³oszonego podczas zjazdu, przysz³y pierwszy rzecznik
NSZZ „Solidarnoœæ” podkreœla³ zwi¹zki Grassa z Kaszubami i polityczny wy-
miar recepcji jego twórczoœci, tak¿e w krêgach ziomkowskich.

Miesiêcznik „Pomerania” stanowi³ szczególnie w latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych XX w. istotne forum recepcji twórczoœci pisarza w Polsce.
Wielokrotnie œrodowiska kaszubsko-pomorskie doceni³y twórczoœæ artysty, choæ
jej recepcja nie przebiega³a i tu bez kontrowersji. W tym kontekœcie nale¿y od-
czytywaæ sformu³owanie Tadeusza Bolduana w Nowym bedekerze kaszubskim,
który nie przemilczaj¹c zarzutów, podkreœla „Powieœci Grassa broni¹ siê swoim
artyzmem i jednoznacznoœci¹ wyra¿anych w nich opinii”26. Na zjeŸdzie kaszub-
sko-pomorskich literatów wrêczono Grassowi medal wybity ku czci Aleksandra
Majkowskiego. W roku 1985 studenci z Klubu „Pomorania” przyznali artyœcie

24 G. Grass, Przy obieraniu cebuli..., s. 15–16.
25 Zob. Miêdzynarodowe Warsztaty Letnie. Günter Grass – twórczoœæ i recepcja, Gdañsk 27.6.-

1.7.2012, „Acta Cassubiana”, t. XIV, 2012, s. 398–400.
26 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdañsk 1997, s. 102.
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Medal Stolema – pierwsze wyró¿nienie, które pisarz otrzyma³ w Polsce. Najwy¿sze
uznanie dla wzbogacaj¹cych dziedzictwo kulturowe Kaszub i Pomorza, Medal
im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od morza”, przyznano Grassowi
w 1993 r. Kapitu³a pod przewodnictwem prof. Gerarda Labudy przyzna³a je arty-
œcie za „zas³ugi na polu kultury uzewnêtrznione w zwi¹zanej z Gdañskiem i Po-
morzem twórczoœci literackiej, zw³aszcza za powieœæ Blaszany bêbenek […] oraz
za now¹ powieœæ Wró¿by kumaka, która wzbogaca jego kaszubsko-pomorski cykl
powieœciowy”27. Laudacjê wyg³osi³ wówczas B. Fac, podkreœlaj¹c nie tylko fakt,
¿e pisarz motywy gdañskie, kaszubskie i pomorskie „poniós³ w œwiat”, lecz tak¿e,
i¿ przywo³a³ „œwiat s¹siedztwa”28. Podczas gdañskich obchodów 80. urodzin
Grassa w 2007 r. wrêczono artyœcie Medal 50-lecia Oddzia³u Gdañskiego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego „Zrzëszonych naju nikt nie z³ómie”. W za³¹czo-
nym do dyplomu liœcie zawarte zosta³y s³owa podziêkowania, m.in. „za wk³ad
czasu, serca, zaanga¿owania i pracy w dzie³o wspólnego zrzeszeniowego budo-
wania” oraz za „osobowoœæ i profesjonalizm w dzia³aniach, dziêki którym ‘ka-
szubsko-pomorskie’ znaczy ciekawe i interesuj¹ce”.

27 J. Borzyszkowski, K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi a Gdañsk. Kaszubi
w Gdañsku, Gdañsk 2009, s. 11.

28 B. Fac, Medal Bernarda Chrzanowskiego, „Tytu³”, 1993, nr 2, s. 121–122, tu 121.

Günter Grass (pierwszy z lewej) przyjmuje gratulacje od prof. Gerarda Labudy
(pierwszy z prawej) z okazji wrêczenia Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr

od morza” (1993). W œrodku red. Tadeusz Jab³oñski (z archiwum Instytutu Kaszubskiego).
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Mo¿na siê by³o z nim nie zgadzaæ, jego s³owa wywo³ywa³y jednak ferment
i sk³ania³y do weryfikacji postrzegania, a co najmniej do zajêcia stanowiska. Mo¿na
mu wypominaæ m³odzieñcze zaczadzenia narodowym socjalizmem i decyzje,
np. ¿e zg³osi³ siê na ochotnika do wojska, a do tego zosta³ cz³onkiem Waffen SS29.
Trudno od siedemnastolatka wychowanego w opresyjnej rzeczywistoœci oczeki-
waæ dojrza³oœci obywatelskiej i humanistycznej. Ca³e jego ¿ycie po 1945 potwier-
dza natomiast kierunek, który obra³ jako œwiadomy cz³owiek. Mo¿na siê – i nie
bez przyczyny – irytowaæ jego politycznymi wypowiedziami w ostatnich latach,
ale ten g³os nadal by³ donoœny.

Cz³owiek odchodzi, s³owa zostaj¹. Nie czekaj¹c na „drugiego Grassa”, bo on
nie nadejdzie, do twórczoœci noblisty mo¿na wracaæ i odczytywaæ j¹ na nowo
w kolejnych kontekstach. Tak¿e i poni¿sze s³owa o innoœci, o relacjach pomiêdzy
tzw. norm¹ a odmiennoœci¹, wiêkszoœci¹ a mniejszoœci¹, w których mo¿na doszu-
kiwaæ siê spadku kaszubskiego doœwiadczenia. W literackim œwiecie Blaszanego
bêbenka wypowiedzia³ poni¿sze s³owa Bebra – karze³-artysta do Oskara – kolegi
po fachu:

Drogi Oskarze, proszê uwierzyæ doœwiadczonemu koledze. Tacy jak my nigdy
nie powinni zaliczaæ siê do widzów. Tacy jak my musz¹ znaleŸæ siê na scenie, na
arenie. Tacy jak my musz¹ nadawaæ ton grze i kierowaæ akcj¹, bo inaczej stan¹
siê zabawk¹ w rêkach tamtych. A oni bardzo lubi¹ Ÿle siê z nami bawiæ30.

29 W tym trudnym dla Güntera Grassa okresie wa¿ny g³os ze œrodowiska kaszubsko-pomorskiego
opublikowa³ Tomasz ¯uroch-Piechowski w „Tygodniku Powszechnym” pt. Pó³-Kaszub, pó³-
-Niemiec, czyli ca³y Grass, zob. „Tygodnik Powszechny”, 27.8.2006, nr 39.

30 G. Grass, Blaszany bêbenek, t³um. S. B³aut, Gdañsk 1983, s. 115.
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