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INFORMACJA
MUZEUM PiŒMIENNICTWA I MUZYKI

KASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE

W czerwcu 2003 roku wejherowskie Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej rozes³a³o do kilkunastu instytucji naukowych informacje o dos-
têpnoœci zbiorów i innych mo¿liwoœciach skorzystania z dzia³alnoœci instytucji.
Odpowiadaj¹c na znaczne ni¹ zainteresowanie i zaproszenie redakcji, pragniemy
j¹ tak¿e - w nieco szerszej wersji - upowszechniæ poprzez goœcinne ³amy "Acta

Cassubiana".
Jak na pewno wszyscy czytelnicy tego rocznika wiedz¹, Muzeum dysponuje

ju¿ w znacznej czêœci odrestaurowanym tzw. Pa³acem przebendowskich w Wej-
herowie przy ul. Zamkowej 2a. Tutaj przeniesiono zbiory dawnego Dzia³u Zbiorów
Specjalnych, z którego zgodnie z nowym statutem wyodrêbniono 4 oddzielne ko-
mórki organizacyjne, samodzielne dzia³y rêkopisów i starodruków, fotografii i do-
kumentów ¿ycia spo³ecznego (zaproszenia, plakaty, afisze itp.), audiowizualnego
oraz sztuki i pami¹tek po pisarzach, dzia³aczach kaszubsko-pomorskich. W ra-
mach tego ostatniego dzia³a równie¿ pracownia etnograficzna.

Wszystkie te jednostki organizacyjne posiadaj¹ zgodnie z ich nazw¹ odpo-
wiednie zbiory. Co warto szczególnie podkreœliæ, s¹ one stale opracowywane, za-
równo bie¿¹ce nabytki, jak i pozostaj¹ce dotychczas w zasobie muzealnym.
Powiêkszaj¹ siê przez to równie¿ katalogi u³atwiaj¹ce dostêp do zbiorów poten-

cjalnym u¿ytkownikom.
Wœród opracowanych rêkopisów w ostatnich miesi¹cach mo¿na tytu³em przy-

k³adu wymieniæ otrzymane od doktora Jerzego Szewsa materia³y dotycz¹ce ekster-
minacji nauczycieli i tajnego nauczania w czasie okupacji na terenie Pomorza oraz
opracowania Tadeusza Staniewskiego, d³ugoletniego dyrektora wejherowskiego gim-
nazjum, archiwisty, zwi¹zane z histori¹ Wejherowa. Oddzielnie nale¿y przywo³aæ
rêkopisy, dokumenty kilkunastu wspó³czesnych i by³ych naukowców i twórców ka-
szubsko-pomorskich, m.in. Friedricha Lorentza, Fridhelma Hinzego, Stanis³awa Pestki,
Mariana Selina, Jana Piepki, Jana Drze¿d¿ona, Zygmunta Narskiego i innych.

Zainteresowanie potencjalnego u¿ytkownika mog¹ tak¿e wzbudziæ niedawno
opracowane fotografie. Do naj starszych nale¿¹ zwi¹zane z postaci¹ ksiêdza Gusta-
wa Pob³ockiego, w tym pochodz¹ce z po³owy XIX w. zdjêcie jego rodziców. O kilka-
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dziesi¹t lat m³odsze s¹ fotografie rodziny W³adys³awa Pob³ockiego, wejherowskiego
prawnika, autora pozostaj¹cego w rêkopisie t³umaczenia na jêzyk polski ¯iica i przi-
gad Remusa Aleksandra Majkowskiego. Mi³oœników dawnego Gdañska na pewno
przyci¹gn¹ XIX-wieczne zdjêcia architektury grodu nad Mot³aw¹, a historyków
II wojny œwiatowej - propagandowe zdjêcia z niemieckiej kampanii w Polsce we

wrzeœniu 1939 r., w tym fotografia przedstawiaj¹ca wkroczenie Niemców do Rumi.
W dziale sztuki praktycznie zakoñczono opracowywanie kolekcji etnograficz-

nej oraz licz¹ce kilkaset eksponatów zbiory medalierskie i przyst¹piono do pracy nad
innymi materialnymi pami¹tkami po twórcach i dzia³aczach kaszubsko-pomorskich.
Wœród nich mo¿na wymieniæ rysunki Franciszki Majkowskiej, szczególnie pocho-
dz¹ce z jej badañ terenowych oraz grafiki ze spuœcizny po W³adys³awie Kirsteinie.

Nie kontynuuj¹c dalej wyliczania, trzeba powiedzieæ, ¿e te i podobne rodzajo-
wo muzealia s¹ dostêpne dla ka¿dego zainteresowanego w muzealnej czytelni,
mieszcz¹cej siê w³aœnie w Pa³acu.

Bardzo wa¿ny dla wejherowskiego Muzeum dzia³, a wiêc i jego zbiory, znaj-
duje siê w drugim obiekcie, tj. w budynku przy ul. Wa³owej l4a w Wejherowie.
Jest to Dzia³ Literatury i Prasy, w którym s¹ gromadzone, opracowywane oraz
upowszechniane ksi¹¿ki oraz prasa od pocz¹tków XIX w. po wspó³czesnoœæ. S¹ to
oczywiœcie eksponaty w ró¿noraki sposób zwi¹zane tematycznie, dotycz¹ce Ka-
szub oraz Pomorza. Czêsto podnosi siê, ¿e jest to - chocia¿ niekompletny - najbar-

dziej bogaty zbiórpomernników. Nale¿¹ do niego miêdzy innymi pierwodruki i kolejne
wydania dzie³ kaszubskojêzycznej literatury oraz obecnie ukazuj¹ce siê czasopis-
ma spo³eczno-kulturalne na Kaszubach. Równie¿ w tej siedzibie Muzeum dostêp-
na jest muzealna czytelnia, z której mog¹ korzystaæ wszyscy zainteresowani.

Obie czytelnie s¹ czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do
15.00. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ, po wczeœniejszym uprzedzeniu, skorzystania z nich
w innych dniach i porach. Osobom przyje¿d¿aj¹cym z daleka, b¹d¿ d³u¿ej przegl¹-
daj¹cym muzealne zbiory, Muzeum - za niewielk¹ odp³atnoœci¹ - udostêpnia pokój

goœcinny w Pa³acu.
Z uwagi jednak na jednoosobow¹ obsadê poszczególnych dzia³ów oraz prace

wewn¹trzmuzealne warto zapowiedzieæ planowan¹ wizytê. Dotyczy to szczegól-
nie czytelni w Pa³acu, do której w sezonie letnim dostêp jest ograniczony.

Muzeum odpowiada równie¿ na pisemne kwerendy oraz dopuszcza do kopio-
wania muzealiów. Ich zakres jest jednak uzale¯niony od czasu powstania, mate-
ria³u oraz stanu zachowania danego eksponatu. Koszt odbitki kserograficznej wynosi
0,50 gr. za format A4, lz³ - A3, a zeskanowania - 8 z³. W wyj¹tkowych przypad-

kach przepisy muzealne dopuszczaj¹przenoszenie zabytków na zewn¹trz Muzeum.
Jest to mo¿liwe w szczególnoœci w celu dokonania zabiegów konserwatorskich
oraz ich prezentacji na wystawach, pod warunkiem zapewnienia ich w³aœciwego
transportu i przechowywania.

Stale te¿ s¹ czynne czasowe ekspozycje muzealne, poœwiêcone szeroko po-
jêtej kulturze i dziejom regionu. W roku 2003 odbêd¹ siêjeszcze 2 takie wystawy.
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Pierwsza, której otwarcie nast¹pi w pierwszej po³owie listopada, bêdzie poœwiêco-
na wejherowskiemu Bractwu Kurkowemu, które w 2003 r. obchodzi jubileusz 10-
lecia swojego reaktywowania. Prezentowane bêd¹ na niej zabytki dokumentuj¹ce
ponad 160-letni¹ historiê Bractwa, pochodz¹ce z archiwów pañstwowych w Byd-
goszczy i Gdañska, Ksi¹¿nicy Miejskiej w Toruniu, Muzeum Ziemi Puckiej, wejhe-
rowskiego Muzeum oraz szeregu osób prywatnych.

Druga, zatytu³owana "Naj starsze zabytki piœmiennictwa kaszubskiego", któ-
rej otwarcie przewidziane jest na pocz¹tek grudnia, bêdzie bodaj¿e pierwsz¹ w ta-
kim zakresie ekspozycj¹ dokumentuj¹c¹ pocz¹tki kaszubskojêzycznego piœmien-
nictwa, literatury. Uda³o siê Muzeum na ni¹ pozyskaæ w oryginale b¹dŸ w kopii
bardzo ciekawe eksponaty, z szeregu krajowych i zagranicznych instytucji. Wœród
nich s¹ m.in. rêkopisy czêsto analizowane w literaturze bez podania miejsca ich

obecnego przechowywania.
W sezonie letnim, od 1 maja do 15 paŸdziernika, wystawy s¹ dostêpne dla

zwiedzaj¹cych od wtorku do pi¹tku od godz. 10.00 do 17.00, a w soboty i niedziele
od godz. 12.00 do 16.00. W pozosta³ej czêœci roku ekspozycje s¹ czynne od wtorku
do pi¹tku w godz. od 8.00 do 15.00. Oczywiœcie istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego
ustalenia terminu zwiedzania.

Szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej - po wczeœniejszym uzgodnieniu
terminu - Muzeum prowadzi lekcje i prelekcje o nastêpuj¹cych tytu³ach:

- Zabytki Wejherowa - Pa³ac Przebendowskich, klasztor i kalwaria;
- Jakub Wejher - fundator wejherowskiej kalwarii - rys historyczny;
- Wejherowo w xvn i:xvrn w. - ogólna charakterystyka epok baroku i oœwie-

cema;
- ̄ycie i przygody Remusa jako arcydzie³o literatury kaszubskiej;
- ̄ycie i twórczoœæ Hieronima Derdowskiego;
- Stare zdjêcia i pocztówki w zbiorach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie;
- Wejherowo od koñca XIX w. do 1939 r. na starych fotografiach i pocztówkach;

- Dawne mapy i plany miast;
- ¯ycie i twórczoœæ Jana Rompskiego;
- ¯ycie i twórczoœæ Aleksandra Majkowskiego;
- Dzieje grodu Wejhera;
- Rok obrzêdowy na Kaszubach;
- Sztuka ludowa Kaszub - gin¹ce umiejêtnoœci (np. wyplatanie koszy);
- Historia i zbiory Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

w Wejherowie;
- Motywy bajek, baœni i legend kaszubskich;
- Od deski do deski..., czyli jak drukowano w Wejherowie;
- Szanujmy ksi¹¿ki;
- Historia prasy pomorskiej;
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- Specyfika okupacji hitlerowskiej na Kaszubach i Pomorzu w latach 1939- 1945.
Na konkretne zapotrzebowanie bardziej wnikliwych u¿ytkowników Muzeum

przygotowuje równie¿ inne tematy lekcji i prelekcji, jak równie¿ wystaw okolicz-
noœciowych. Dotyczy to w szczególnoœci spotkañ z cz³onkami kó³ i klubów stu-
denckich, grupami dzia³aczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego itp. Spotkania
takie mog¹ na przyk³ad byæ zwi¹zane z prezentacj¹ naj ciekawszych eksponatów
Muzeum, ¿ycia i twórczoœci poszczególnych postaci i twórców kaszubskich, histo-
rii, kultury regionu. Tytu³em przyk³adu mo¿na tutaj wymieniæ okolicznoœciow¹ eks-
pozycjê o Redzie (towarzysz¹c¹ spotkaniu przedstawicieli tego miasta z partnerami
z niemieckiego Waldbron), przygotowywan¹ prelekcjê i prezentacjê zbiorów doty-
cz¹cych wybitnego marynisty M. Mokwy i jego zwi¹zkom z Wejherowem, czêste
spotkania poœwiêcone A. Majkowskiemu i przechowywanej w Muzeum czêœci

jego spuœcizny itp.
W Pa³acu odbywaj¹ siê te¿ ró¿norodne spotkania!kulturalne, promocje ksi¹-

¿ek, koncerty, konkursy, konferencje, benefisy. Nale¿y miêdzy innymi do nich co-
rocznie organizowany Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Jana Drze¿d¿ona oraz
cykl koncertów "Spotkania z muzyk¹ Kaszub". Bie¿¹ca informacja o tych wyda-
rzeniach dostêpna jest na stronach internetowych Muzeum.

Coraz czêœciej siedziba Muzeum, Pa³ac Przebendowskich jest wykorzysty-
wana na ró¿norodne imprezy, spotkania kulturalne przygotowywane b¹dŸ wspó³-
organizowane tak¿e przez inne instytucje. Dobrze ukazuje to prezentowana
w paŸdzierniku 2003 r. wystawa "Rêkodzie³a twórców powiatu wejherowskiego",
zorganizowana przez uczestników szkolenia "Animator Turystyki Regionalnej",
prowadzonego przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Wejherowie oraz druga edycja,
organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie konkursu "Kaszebscze
Dyktando". Tutaj odbywaj¹ siê te¿ m.in. spotkania komisji kultury Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, uroczyste sesje rad miejskich i gminnych, posiedzenie cz³on-
ków jury Konkursu im. Mieczys³awa Stryjewskiego, którego organizatorami s¹
instytucje i organizacje kulturalne z Lêborka. Muzeum jest otwarte (po uzgodnie-
niu szczegó³ów) na wiele innych inicjatyw obecnych i wielu innych przysz³ychpartnerów instytucji. .

Odwiedzaj¹cy siedzibê Muzeum maj¹ te¿ mo¿liwoœæ skorzystaæ z oferty sprze-
da¿y ksi¹¿ek kilku kaszubskich wydawców.

Zapraszamy wiêc do korzystania z oferty wejherowskiego Muzeum z nadziej¹,
¿e bêd¹ to wizyty owocne dla wszystkich zainteresowanych kultur¹ regionu.

Bogus³aw Breza
Dyrektor Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
ul. Zamkowa 2a 84-200 Wejherowo teVfax /058/672-29-56, tel. 672-25-66,
e-mail: sekretariat@muzeum. we~iherowo.l2l, www.muzeum-wejherowo.zk-p.pl
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Drzeworyt S. Brzêczkowskiego (ze spuœcizny F. Ma.ikowskiej)
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~

Rodzina ks. Gustawa Pob³ocklego
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Czytelnia na Wa³owej



~~~
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- FRAGMENTY WSPÓ£CZESNEJ

KORESPONDENCJI MIÊDZY KASZUBAMI

W ostatnim czasie - tygodniach, miesi¹cach, latach - zagêœci³y siê przeró¿ne

problemy, z którymi jako Kaszubi mamy do czynienia nie od 100, a mo¿e od 1000
lat. Idzie zarówno o relacje polsko-niemieckie, jak i o to¿samoœæ Kaszubów, z któ-
rych pewna czêœæ chce byæ ostatnio narodem. Idzie te¿ o ideologie i ruch kaszub-
sko-pomorski, w których istotnie tkwi¹ relacje polsko-niemieckie i doœæ jednoznaczne
okreœlenie stosunku Kaszubów wobec Niemców i Polaków. Wszystko to zawiera
te¿ w sobie podwójna to¿samoœæ ogromnej wiêkszoœci Kaszubów - etniczno-re-

gionalna kaszubska i narodowo-pañstwowa polska.
Wystarczy siêgn¹æ do dokumentów œwiadomoœci kaszubskiej z przesz³oœci,

do znanych, a pomnikowych prac Andrzeja Bukowskiego, Gerarda Labudy, Tade-
usza Bolduana, Marka Latoszka, Brunona Synaka i ostatnich dzie³ Cezarego Ob-
racht-Prondzyñskiego. Warto te¿ pamiêtaæ o tym, co mówili i pisali M³odokaszubi
- Jan Kamowski i Aleksander Majkowski, do których jako nastêpców Floriana
Ceynowy i Hieronima Derdowskiego wprost siê odwo³ywali ich nastêpcy i my
czynimy to nadal.

Tych to spraw dotycz¹ listy wymienione miêdzy Wand¹ Kiedrowsk¹ ze Stê-
¿ycy a Gerardem Labud¹ z Poznania w 2002/2003 roku. Ze wzglêdu na wagê
poruszanej w nich problematyki, jak te¿ wiedzê i autorytet Profesora G. Labudy,
trafi³y one na bie¿¹co nie tylko do adresatów, a my poprosiliœmy autorów tych
listów o zgodê na ich publikacjê.

Obok sprawy to¿samoœci Kaszubów prof. G. Labuda, poruszaj¹c w¹tek
finansowej strony dzia³alnoœci w zakresie edukacji i licznych podmiotów ruchu
kaszubsko-pomorskiego, zwróci³ uwagê na bardzo wa¿ny aspekt naszej kaszub-
skiej codziennoœci. Idzie o autentyczne zaanga¿owanie Kaszubów, zw³aszcza sa-
morz¹dów kaszubskich i samorz¹dowców oraz ludzi biznesu w zapewnienie bazy
materialnej, œrodków finansowych instytucjom, stowarzyszeniom, które to¿samoœæ
kaszubsk¹ umacniaj¹, rozwijaj¹ i wzbogacaj¹ dorobek dziedzictwa kultury ducho-

wej naszej ziemi.
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Z treœci¹ listu G. Labudy koresponduje skierowany do mnie jako prezesa
Instytutu Kaszubskiego krótki list Petera von Lipinsky'ego z Edmonton w Kana-
dzie, który za³¹czamjako interesuj¹c¹ ilustracjê - bezcenny dokument. Jego prze-

s³anie sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e gdyby ka¿dy Kaszuba, choæby tylko
z Ameryki Pó³nocnej czy z samych Kaszub, przekaza³ na rzecz Instytutu owe 50
euro by³oby dobrze, bylibyœmy wolni od nieustannych zabiegów, niejednokrotnie
¿enuj¹cych próœb, o minimum œrodków, choæby na druk ksi¹¿ek, postulowanych od
pokoleñ, a zrealizowanych przez ludzi nauki najczêœciej honorowo - bez nale¿nego

im honorarium. Peter von Lipinski odwiedzi³ nasz Instytut i Kaszuby latem 2003 r.
Nale¿y do grona tych Kaszubów i ludzi kaszubskiego rodowodu innych nacji, któ-
rzy, zg³êbiaj¹c dzieje w³asnej rodziny, odkrywaj¹ pe³niejszy obraz przesz³oœci i te-
raŸniejszoœci kaszubsko-pomorskiej ziemi, jak i uœwiadamiaj¹ sobie potrzebê
szerszych dzia³añ na rzecz ludzkoœci, naszego cz³owieczeñstwa.

Szkoda, ¿e kaszubsko-pomorscy politycy, ci z samorz¹dów lokalnych i regio-
nalnego,jak i ci bryluj¹cy w Warszawie, Brukseli i gdzie indziej, unikaj¹ - nie maj¹

czasu, by podj¹æ powa¿ne rozmowy i decyzje, dotycz¹ce naszej, tak¿e Instytutu
Kaszubskiego i rocznika "Acta Cassubiana" przysz³oœci, pozostawiaj¹ troskê o byt
tego rodzaju podmiotów garstce spo³eczników. Wszystko siê liczy. Licz¹ siê tak¿e
s³owa i obietnice, ale przede wszystkim czyny.

Polityka w³adz ZK-P, organizacji-matki wszystkich licz¹cych siê instytucji
kaszubskich, doprowadzi³a w ostatnich latach do os³abienia zarówno wiêzi jak i jed-
noœci organizacyjnej, si³y oddzia³ywania. A przecie¿ nadal na sztandarze Zarz¹du
G³ównego ZK-P widnieje has³o: "zrzeszónech naji nicht nie z³omie".

Józef Borzyszkowski

Stê¿yca, 6 Xl 2002 1:

Wielce Szanowny
Panie Profesorze,

Nadszed³ wreszcie czas, bym zebra³a chêci, pokona³a lêk i napisa³a do
Pana kilka s³ów.

Przede wszystkim cieszê siê bardzo, ¿e uda³y mi siê zdjêcia z uroczystoœci
w Wejherowie - na rynku i w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej. Z pewnoœci¹ otrzyma³ Pan ju¿ dawno zdjêcia innych wykonaw-
có~ moje niech wiêc bêd¹ mi³ym powrotem do tamtych sympatycznych chwil.

W lipcu bl: odwiedzi³am ponownie Muzeum w Wejherowie z Basi¹ Labu-
d¹. By³a urzeczona pracami, odkryciem fresków, ksi¹¿kami, które przekaza³
Pan do Muzeum. Muszê przyznaæ, ¿e prace remontowe trwaj¹, ale jeszcze ich
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zakoñczenia nie widaæ. Teraz Instytut Kaszubski ma te¿ tam swoj¹ siedzibê.
Z jeszcze jednej sprawy chcia³abym siê Panu "wyspowiadaæ ". Otó¿ i ja

by³am w sk³adzie 4-osobowej delegacji domagaj¹cej siê niejako przyznania
nam - Kaszubom statusu "mniejszoœci etnicznej" - nie narodowej jak pisa³a
niekiedy prasa. Ta kwalifikacja, zgodna z 35 § Konstytucji pozwoli nam sko-
rzystaæ przede wszystkim z finansowania nauki jêzyka kaszubskiego, wy-
dawania "Pomeranii" i dofinansowania innych poczynañ zmierzaj¹cych do
pielêgnacji, jakby nie by³o, swojej kultury i odrêbnoœci.

Panie Profesorze, dyrektor Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Brusach obni¿y³ o I godz. naukê kaszubskiego, bo nie ma pieniêdzy. "Po-
merania" - ju¿ chyba nie dyszy! Red. E. Szczesiak zrezygnowa³ - bo nie ma

pieniêdzy.
W jakie uk³ady wejœæ, co robiæ, by konkretnego dorobku nie zaprzepa-

œciæ?
Zorganizowa³am I dyktando j. kaszubskiego. Odby³o siê 18 maja - na

Uniwersytecie Gdañskim - ¿ebra³am u darczyñców o ka¿dy grosz! To by³o upo-
karzaj¹ce! Nie wiem, czy starczy mi si³ na zorganizowanie II dyktanda. To tyle
t³umaczeñ. Proszê o rozgrzeszenie!, lub przynajmniej próbê zrozumienia.

Panie Profesorze, kiedy piszê ten list za oknem zapada zmrok, mróz œci-
ska ziemiê, bezlistne ga³¹zki nawet siê nie poru~z¹.

Spokój jesiennych Kaszub niech i do Pana dotrze, da si³ do pracy i ko-

lejnych powrotów do tatczezne.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, k³aniam siê nisko.

Wanda Kiedrowska

Poznañ, 12 1 2003 7:

Pani
Wanda Kiedrowska

ul. Damroki 11
83-322 Stê¿yca

Wielce Szanowna i Droga Pani!
Proszê jak najgorêcej o wybaczenie, i¿ z dwumiesiêcznym opóŸnieniem

najpierw dziêkujê za przes³ane zdjêcia (najpiêkniejsze, jakie otrzyma³em
z wejherowskiego spotkania), a nastêpnie nie ustosunkowa³em siê do poru-
szonych w przesympatycznym liœcie spraw naszej kaszubskiej to¿samoœci.
Pragnê przy tej okazji równie¿ "wyspowiadaæ siê ", dlaczego tak stanowczo
w reakcji na pierwsz¹ bardzo ogóln¹ dziennikarsk¹ wiadomoœæ - wypowie-
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dzia³em siê przeciw wpisaniu Kaszubów na listê "mniejszoœci etnicznych/na-
rodowych ". W owej chwili nie zna³em ca³ego kontekstu z³o¿enia wniosku
w tej sprawie w Sejmie,. to siê z czasem wyjaœni³o i raczej utwierdzi³o mnie
w przekonaniu, ¿e niejako odruchowo zg³osi³em swój sprzeciw.

Rzecz podstawowa nie tkwi bynajmniej w przymiotniku: etniczna lub
narodowa. Istota rzeczy tkwi w rzeczowniku "mniejszoœæ ". Kaszubi nigdy
nie byli i nie s¹ w Polsce "mniejszoœci¹" w takim rozumieniu, w jakim siê tym
terminem z definicji pos³ugujemy. Kto nazywa Kaszubów" mniejszoœci¹ ", sta-
wia ich w jednym szeregu z mniejszoœciami s³usznie tak okreœlanymi: bia³oru-
sk¹, litewsk¹, ukraiñsk¹, a nawet niemieck¹. Nie s¹ te¿ ¿adn¹ "grup¹ etniczn¹"
itp. S¹ potomkami wielkiego jeszcze w œredniowieczu plemienia Kaszubów.
W swojej historii, podobnie jak Serbo³u¿yczanie, byli mniejszoœci¹ w stosun-
ku do Niemców, ale nie w stosunku do innych plemion polskich. Wœród tych
zaœ wyró¿niaj¹ siê tym, ¿e zarówno germanizowani, jak i polonizowani za-
chowali przede wszystkim na wsi swój rodzimy jêzyk i sw¹ w³asn¹ kulturê
materialn¹ i duchow¹. Inne plemiona polskie, jak Wielkopolanie, Mazow-
szanie, Lêdzianie, Œlê¿anie ulegli procesom jêzykowym, integracyjnym i kul-
turowym, które spowodowa³y, ¿e plemiona te w swej warstwie elitarnej
przyswoi³y sobie, wytwarzaj¹cy siê ¿ywio³owo wskutek przemian spo³eczno-
politycznych, jêzyk elitarny, literacki, koœcielny, natomiast w swej warstwie
"dolnej" zredukowa³y sw¹ mowê do "gwary", a w³aœciwie do ró¿nych gwar
œrodowiskowych, regionalnych. Zasadnicze przemiany w tej dziedzinie na-
st¹pi³y w XIX wieku.

Ju¿ u schy³ku œredniowiecza Kaszubi, po utracie swej rodzimej pañ-
stwowoœci na prze³omie XIII/XIV wieku, w swej warstwie "górnej" zgermani-
zowali siê lub zostali zgermanizowani, czêœciowo przez w³asn¹ dynastiê
i w³asn¹ hierarchiê koœcieln¹ na Pomorzu Zachodnim, a tak¿e w du¿ej mie-
rze na Pomorzu Wschodnim, za czasów krzy¿ackich. W tym czasie utracili
w³asn¹ elitê spo³eczn¹ i kulturaln¹,' jedynym piastunem rodzimej kultury du-
chowej i jêzykowej zosta³a ludnoœæ wiejska. Jedynie dziêki temu, ¿e nadwi-
œlañska czêœæ Pomorza pozosta³a nadal w granicach diecezji w³oc³awskiej
Koœció³ nie sta³ siê, jak na Pomorzu Zachodnim czynnikiem germanizacyj-
nym i spowodowa³ utrzymywanie siê wspólnoty jêzykowej s³owiañskiej: pol-
skiej w Koœciele, a jêzykowej "w domu ". Niewiele siê pod tym wzglêdem
zmieni³o po zniesieniu okupacji "krzy¿ackiej" (tak to trzeba nazwaæ - to
by³a okupacja) i przywróceniu wspólnoty politycznej z Koron¹ Królestwa
Polskiego po roku 1466. Nasileniu uleg³y procesy "polonizacyjne ", które
z istoty rzeczy ogarnê³y s³ab¹, ale mimo to istniej¹c¹ "elitê" kaszubsk¹ (urzêdy,
stan duchowny, szko³y). Ale wieœ nadal pozosta³a wierna swojej mowie.

To siê znowu zmieni³o w sposób zasadniczy w XIX wieku, gdy po upadku
Rzeczypospolitej szlacheckiej Kaszubi znowu powrócili do stanu z czasów
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krzy¿ackich; teraz by³a to okupacja niemiecka pod nazw¹ pañstwa bran-
denbursko-pruskiego. GroŸba germanizacji "resztek S³owian na po³udnio-
wym brzegu Ba³tyku" Oak ich nazwa³ rosyjski slawista Hilferding) sta³a siê
znowu realna. Osobiœcie nie w¹tpiê, ¿e gdyby ta okupacja potrwa³a jeszcze
sto lat, to mo¿e resztek Kaszubów szukalibyœmy dziœ "na barabónach" albo
w Kanadzie nad jeziorem Ontario (podobnie jak Œl¹zacy w USA).

Na tym polega wielkie dziejowe znaczenie Floriana Ceynowy, który,
widz¹c po zrywie powstañczym w okresie Wiosny Ludów, ¿e "Polska nie wró-
ci ", postanowi³ ratowaæ rodzimy jêzyk i kulturê kaszubsk¹ przez nadanie
mowie kaszubskiej, rozproszonej gwarowo, statusu jêzyka literackiego i ra-
towanie t¹ drog¹ to¿samoœci kaszubskiej. To mimo rozmaitych oporów i po-
s¹dzania go o "separatyzm" ca³kowicie siê powiod³o. Dziêki odrodzonej
kaszubszczyŸnie "Polska wróci³a" na Kaszuby i nad morze w roku 19201
Ale, na mi³oœæ Bosk¹, przecie¿ nie jako obca Kaszubom pañstwowoœæ, która
by upowa¿ni³a kogokolwiek do traktowania ich jako "mniejszoœæ ".

Wszyscy wiemy, i¿ pocz¹tki przywrócenia dawnej wspólnoty politycznej
z pañstwem polskim z wieku XVIII by³y trudne i wyboiste i spowodowa³y wie-
le rozgoryczeñ i ¿alów. Ale podobne cierpienia prze¿ywali w Polsce wszyscy.
Kaszubi dowód swego patriotyzmu i przywi¹zania do szerszej Ojczyzny prze-
prowadzili w latach nastêpnej okupacji, w latach 1939-1945. I znowu potem
nasta³y lata trudne, które mamy ju¿ za sob¹, z nadziej¹, ¿e próby pozbawie-
nia Kaszubów ich to¿samoœci siê nie powtórz¹.

A teraz po tym obszernym wywodzie historycznym, uzasadniaj¹cym mój
sprzeciw wobec prób zakwalifikowania nas jako "mniejszoœci ", przejdŸmy
do zanalizowania konsekwencji pozytywnego przyjêcia takiego wniosku przez

S¹jm.
Przede wszystkim z punktu widzenia formalnego wymaga³oby ono prze-

prowadzenia czegoœ na bzta³t referendum wœród Kaszubó~ ¿e chc¹ byæ uzna-

ni za "mniejszoœæ ". Wniosek 4 inicjatorów jest tutaj pod ka¿dym wzglêdem
pozbawiony dostatecznej legitymacji. Nie s³ysza³em, aby w tej sprawie wypo-
wiedzia³ siê zarówno Zarz¹d, jak i Rada Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Zobowi¹zuje nazwa. Gdyby w myœl omawianej inicjatywy mia³o dojœæ do wy-
odrêbnienia "mniejszoœci kaszubskiej ", to konsekwentnie trzeba by nazwê

Zrzeszenia stosownie zmieniæ na "Zrzeszenie Kaszubskie", wyrzekaj¹c siê wspól-
noty ogólnopomorskiej,. tymczasem Kaszuby s¹ integraln¹ czêœci¹ Pomorza.

W pe³ni zdaje sobie z tego sprawê prezes Zrzeszenia, Brunon Synak,
gdy w wywiadzie dla "Nordy" s³usznie zwraca uwagê na "mêtlik pojêciowy"
zwi¹zany z wyrazem "mniejszoœæ ". Pierwsze g³osy sprzeciwu, a w ka¿dym
razie powœci¹gliwoœci w ocenie tego wniosku, przynosz¹ wypowiedzi z "Pome-

ranii". r2002. nr 10-11.
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Ale istota rzeczy znowu tkwi nie w formalnoœciach, ale w realnoœciach.
Trzeba prawdzie spojrzeæ w oczy.

Gdy w roku 1920 w wyniku postanowieñ Traktatu Wersalskiego skoñ-
czy³a siê okupacja niemiecka, a wraz z ni¹ zaczê³a emigracja pruskiej war-
stwy urzêdniczej, wojska i licznej rzeszy "optantów", którzy na w³asne ¿yczenie
nie chcieli pozostawaæ pod rz¹dami "polskiego pañstwa sezonowego ", jak
je z przek¹sem nazywali, ¿ywi¹c nadziejê rych³ego powrotu (co siê niestety
niebawem sprawdzi³o, rozpoczynaj¹c drugi rozbiór Polski z tym samym ro-
syjskim partnerem), to wówczas Kaszubi stanowili na swoich ziemiach "wiêk-
szoœæ statystyczn¹ ". Uzyskali wiêc pe³n¹ mo¿liwoœæ wytworzenia w³asnych
instytucji spo³ecznych i kulturalnych. Nie potrafili tego uczyniæ z prostego
wzglêdu: zabrak³o w³asnej inteligencji, która by wziê³a "rz¹d dusz" we w³asne
rêce. By³o to jedno z wiêkszych rozczarowañ Aleksandra Majkowskiego, który,
chc¹c nie chc¹c, nie znalaz³szy poparcia wœród swoich, wycofa³ siê z ¿ycia
publicznego, wracaj¹c na powrót do krainy Remusa i do rozpamiêtywania
chwalebnej przesz³oœci. Tylko nieliczni próbowali kontynuowaæ radykaln¹
myœl Ceynowy, która w nowych warunkach nie mia³a ju¿ zastosowania i od-
zewu tak¿e wœród swoich.

Dziœ sytuacja wygl¹da ca³kiem inaczej. Dziêki ogromnemu i ofiarnemu
szkolnictwu œredniemu i wy¿szemu, ca³ego okresu miêdzywojennego i ostat-
niego pó³wiecza Polski Ludowej Kaszubi maj¹ swoj¹ warstwê inteligenck¹
i potencjalne mo¿liwoœci korzystania z dobrodziejstw demokracji i samorz¹-
du, s¹ ju¿ we wszystkich oœrodkach miejskich "mniejszoœci¹ statystyczn¹ ",

nie s³yszê ju¿ mowy kaszubskiej na ulicach Wejherowa, Pucka, Kartuz (tu
jeszcze najwiêcej) i Koœcierzyny, nie mówi¹c ju¿ o "Trójmieœcie "; trudno
oceniæ sytuacjê na wsi, która jednak nadal jest ma³o aktywna.

Kaszubi zawsze byli dwujêzyczni, mówili po kaszubsku i po polsku, jeœli
by³o trzeba lub by³ taki obyczaj (w Koœciele), a nawet dziêki znakomitej szkole
pruskiej, która intensywnie przygotowywa³a ich do germanizacji, nawet trój-
jêzyczni. Teraz dwujêzycznoœæ z samej istoty czynnego ¿ycia obywatelskiego
jest oczywista, a co - ponadto - wynika z rosn¹cego poziomu wykszta³cenia,
w czym Kaszubi w pe³ni korzystaj¹ z przywileju pluralizmu jêzykowego, do
czego nak³ania ich nowoczesna technika medialna.

Pojawi³o siê zjawisko nowe. Wskutek ogromnych migracji wewnêtrz-
nych i wyrównania siê poziomu cywilizacyjnego w spo³eczeñstwie polskim
coraz liczniejsze s¹ ma³¿eñstwa "kaszubsko-polskie" (w rozumieniu urzêdu
stanu cywilnego). Czy wiêc mo¿liwe jest przeprowadzenie w obrêbie rodziny
podzia³u wed³ug kryteriów "mniejszoœci etnicznej"? Mam tego najlepszy
przyk³ad w mojej w³asnej rodzinie.

Próba wprowadzenia takiego podzia³u na drodze parlamentarnej pro-
wadzi prost¹ drog¹ do skonfliktowania nie tylko rodzin, ale tak¿e do zapro-
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wadzenia sztucznego podzia³u w ca³ej spo³eczñoœci zaludniaj¹cej dziœ Ka-
szuby. Obacz wy¿ej przyk³ad: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Trzeba wiêc szukaæ innych dróg zapewnienia aspiracjom Kaszubów ich
godnoœci i to¿samoœci kulturowej Takie mo¿liwoœci stwarza nam Ustawa o Sa-
morz¹dach. Zamiast korzystaæ z w¹tpliwego garnuszka rz¹dowego dla naro-
dowych mniejszoœci, o wiele bardziej w³aœciwe jest, wydaje siê, promowanie
kulturowych aspiracji jêzykowych i wydawniczych, spo³ecznych i ekonomicz-
nych poprzez instytucje samorz¹dowe na poziomie wsi, gminy i powiatu, a byæ
mo¿e te¿ województwa.

W tej dziedzinie powinnoœci obywatelskich Kaszubi nadal wykazuj¹ bier-
noœæ i nieudolnoœæ. Wol¹ narzekaæ!

Dobry przyk³ad stworzy³ Koœció³. Gdzie parafianie siê zorganizowali,
hierarchia koœcielna wyrazi³a zgodê na odprawianie mszy œwiêtej i kazañ
w jêzyku kaszubskim. Takie same mo¿liwoœci (jeszcze niemo¿liwe do zreali-
zowania w czasach naszego nierealnego socjalizmu) otwieraj¹ siê zarówno
na poziomie szko³y podstawowej, a byæ mo¿e w przysz³oœci tak¿e w szko³ach
œrednich. Warunek: inicjatywa nale¿y do zainteresowanych.

Dlaczego "Pomerania" walczy z trudnoœciami wydawniczymi. Dlatego,
¿e nie znajduje ona poparcia wœród Kaszubów. Czy ca³oroczny wydatek kil-
kudziesiêciu z³otych na jej prenumeratê przekracza mo¿liwoœci finansowe
spo³ecznoœci kaszubskiej, pragn¹cej jej egzystencjê uzale¿niæ od dotacji
skarbu pañstwa? Byleby siê pozbyæ k³opotu. Owszem, trzeba korzystaæ z tych
mo¿liwoœci, jakie zapewnia bud¿et Ministerstwa Kultury i Województwa, ale
sprawdzianem kaszubskiego patriotyzmu winna byæ w³asna odpowiedzial-
nn..;æ.

Powsta³ dziêki zabiegom kilku osób Instytut Kaszubski. Gdzie s¹ ka-
szubscy sponsorzy, których staæ na wyjazd do Hiszpanii i na CYP1; ale nie
staæ ich na wspieranie w³asnej instytucji ¿ycia naukowego, która ju¿ wyka-
za³a siê piêknym dorobkiem. Istnieje Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, a tak¿e i inne muzea regionalne. Równie¿ i one
wymagaj¹ zainteresowania i ideowego wsparcia.

Sumuj¹c, jestem jak najbardziej za rozwojem kaszubskiej to¿samoœci
kulturowej, ale nie drog¹ dzielenia, lecz ³¹czenia i zjednywania dla niej wszyst-
kich mieszkañców Ziemi Kaszubskiej.

Z tego powodu tak spontanicznie wypowiedzia³em siê przeciw wpisywa-
niu Kaszubów na listê "mniejszoœci etnicznych ".

Gerard Labuda
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Pochodzi³ ze staro¿ytnego rodu - odziedziczy³ najlepsze cechy Duñczyka,

a ¿ycie prowadzi³ jak Polak z epoki. Ca³e Jego ¿ycie by³o przepojone polskoœci¹,
któr¹ wyniós³ m.in. z Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Koœcio³a
w Polsce.

Joergen Loenborg Friis Mogensen (3 kwiecieñ 1909 - 26 sierpieñ 2000) po

ukoñczeniu studiów w Grenobli wst¹pi³ w 1935 roku do duñskiej s³u¿by dyploma-
tycznej w poselstwie Danii w Warszawie. Dziêki ³atwoœci poœredniczenia miêdzy
stronami - stosunki duñsko-polskie by³y ¿ywe oraz wyj¹tkowo przyjazne.

W najtrudniejszym okresie czasu dla narodu polskiego stara³ siê, z poparciem
swoich prze³o¿onych w Kopenhadze, jak najd³u¿ej utrzymaæ przedstawicielstwo
dyplomatyczne Danii w Polsce. Poœredniczy³ w zorganizowaniu interwencji na
forum miêdzynarodowym w sprawie ochrony Zamku Królewskiego i Starówki
w Warszawie. Pomaga³ w kontaktach miêdzy ludŸmi, ratuj¹c niejedno ¿ycie Pola-
ków i ¯ydów w 1939 r. w Warszawie. Stolicê Polski opuœci³jako ostatni dyplomata
zagraniczny i to dopiero pod naciskiem niemieckiego okupanta tu¿ przed Bo¿ym
Narodzeniem 1939 r. Bola³ nad tym, ¿e nie móg³ d³u¿ej manifestowaæ swej akredy-
tacji przy w³adzach Rzeczypospolitej.

Ju¿ w okupowanej Danii, w lutym 1941 r. otrzyma³ nominacjê na wicekonsula
w Gdañsku. Nominacjê przyj¹³ niechêtnie, ale obj¹³ to stanowisko, widz¹c jednoczeœ-
nie szansê walki ze wspólnym okupantem. Wkrótce w Gdañsku wstêpuje do "Gry-
fa Pomorskiego", w którym dzia³a do chwili aresztowania w 1944 r. i osadzenia
w obozie koncentracyjnym Dachau i F1ossenbuerg, razem z wieloma prominenta-
mi z kilkunastu krajów Europy.

Po odzyskaniu wolnoœci osobistej w Tyrolu w dniu 2 maja, zorganizowa³ ju¿
nastêpnego dnia œwiêto 3 Maja, w którym uczestniczyli wspó³wiêŸniowie, a jeden
z nich - francuski biskup Pice odprawi³ mszê œw. i wyg³osi³ homiliê na temat "Polski
- wielkiej córy Koœcio³a". Z W³och przez Angliê wróci³ do Kopenhagi. Zanim jed-

nak wyjecha³ z Londynu, wzi¹³ czynny udzia³ w wiecu protestacyjnym, zorganizowa-
nym przez Polaków i Anglików przeciwko tzw. Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia
Narodowego. By³ to pocz¹tek drugiego polskiego rozdzia³u w ¿yciu Mogensena.
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W styczniu 1946 r. by³ ponownie w sk³adzie duñskiego poselstwa w Warsza-
wie. Inwigilowany przez komunistyczn¹ bezpiekê Bermana i Radkiewicza, nie mia³
w¹tpliwoœci, ¿e narodowi trzeba pomóc i odt¹d pomaga³ wszêdzie, gdzie tylko móg³
- prywatnie i s³u¿bowo.

Z wielk¹ ofiarnoœci¹ kierowa³ szeroko zakrojon¹ przez Daniê akcj¹ pomocy
dzieciom w Polsce, w ramach której przebadano oko³o 2 milionów dzieci, dokona-
no 800 000 szczepieñ, wydawano 3000-4000 posi³ków dziennie oraz wys³ano oko³o
5000 dzieci (sieroty i pó³sieroty) na rekonwalescencjê na duñsk¹ wieœ. To z tam-
tych ciê¿kich czasów pozosta³ szpital w Makowie Mazowieckim i Skwer nazwany
"Duñskim". Mogensen nie zawaha³ siê tak¿e pomóc ludziom, którym w³adze ko-
munistyczne w Warszawie odmawia³y -ludnoœci dotkniêtej powodzi¹ na Mazow-
szu, któr¹ w ten sposób zmuszano do opuszczania rodzinnej ziemi.

W czasach stalinowskich by³ tak¿e pomocny Koœcio³owi w Polsce w jego
kontaktach z zagranic¹, m.in. z Dani¹. Dodajmy, ¿e prócz mistrzowskiego opano-
wania naszych dziejów politycznych i kulturalnych (Pana Tadeusza zna³ na pa-
miêæ), posiad³ tak¿e doskona³¹ znajomoœæ historii Koœcio³a. By³ g³êboko wierz¹cym

chrzeœcijaninem.
Po wycofaniu Go z Polski w 1952 r. i przeniesieniu do s³u¿by na placówkach

w Stanach Zjednoczonych, Australii, RPA i Rodezji, spotyka³ Polaków-emigran-
tów niepodleg³oœciowych, którym w ró¿nym czasie i zakresie udziela³ pomocy.

Po przejœciu na emeryturê w 1977 r. dalej s³u¿y³ naszemu narodowi m.in. jako
doradca delegata Rz¹du R.P. na UchodŸstwie w Danii oraz od za³o¿enia - czynnie

zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego.
Chocia¿ milcza³ o swoich prze¿yciach, zw³aszcza obozowych, przez dziesi¹t-

ki lat - uzna³, ¿e skoro Bóg daje Mu tak d³ugie ¿ycie, to winien daæ œwiadectwo

o piekle, jakie ludzie ludziom zgotowali tu na ziemi. U schy³ku swoich dni opisa³
wiêc swoje osobiste prze¿ycia z okresu tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej
w Polsce (Obserwacje duñskiego dyplomaty w Polsce 1939), a nastêpnie z okre-
su przes³uchañ w Gdañsku i obozie koncentracyjnym (Die grosse Geiselnahme.
Letzter Akt 1945).

Marzy³ o tym, by w chwili przejœcia w stan spoczynku osiedliæ siê w Beski-
dach czy Karpatach, których znajomoœci¹ zadziwia³ rodowitych górali. Niestety,
poja³tañska Polska nie by³a krajem Jego pokolenia, a przede wszystkim nie by³a
krajem wolnym. Wszed³ do dziejów "Gryfa Pomorskiego" i polskiej emigracji nie-

podleg³oœciowej.
W dwudziest¹ rocznicê "Solidarnoœci" 31 sierpnia po¿egnaliœmy na cmenta-

rzu w Swaneke na Bornholmie znakomitego dyplomatê, weterana walk o wolnoœæ,
budowniczego pomostu przyjaŸni miêdzy narodem polskim i duñskim. Po¿egnali-

œmy cz³owieka, który odczuwa³, myœla³, oddycha³ pe³n¹ piersi¹ piêknem oryginal-
nej polskiej kultury, który w rzeczywistoœci by³jednym z nas, tyle tylko, ¿e bogatszy
o sw¹ w³asn¹ kulturê - rodzim¹.
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Konsul J. Mogensen z ¿on¹ Mari¹ i prof. E.S. Kruszewski po wrêczeniu Medalu
Pro Meritis 2 VllI 2000 r.

Nekrolog J"rgena L"nborga Mogensena





EWA ROGOWSKA

BOGUS£AW KREJA (17 III 1931-26 XII 2002 ³
JAKO BADACZ JÊZYKA NA POMORZU

26 grudnia 2002 roku zmar³ Profesor Bogus³aw Kreja, wybitny polskijêzyko-
znawca, zarówno poprzez swoj¹ biografiê, jak i badania naukowe œciœle zwi¹zany
z Pomorzem.

Bogus³aw Józef Kreja, urodzony 17 marca 1931 r. w Skórczu, jako syn na-
uczyciela Józefa Krei i Anny z domu Bogaleckiej, spêdzi³ dzieciñstwo na Kocie-
wiu: najpierw mieszka³ w rodzinnym w Skórczu, a w okresie wojny, gdy jego ojciec
ze wzglêdu na dzia³alnoœæ w Zwi¹zku Zachodnim zmuszony by³ ukrywaæ siê przed
Niemcami, kolejno w Kranku (wybudowanie Skórcza), Osieku, Wycinkach i Okarp-
cu. Na Kociewiu te¿ up³ynê³a mu wczesna m³odoœæ, gdy¿ po wojennej przerwie
w regularnej nauce (przed wojn¹ ukoñczy³ pierwsz¹ klasê szko³y powszechnej)
w latach 1945-1950 uczêszcza³ do gimnazjum w Starogardzie Gdañskim. Tylko
lata 1950-1961 to w jego ¿yciorysie okrespozapomorski, œciœlej: lubelsko (-war-
szawsko-) krakowsko-poznañski. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stu-
diowa³ w latach 1950-1955 polonistykê (i tam, dziêki promotorowi prof. T.
Brajerskiemu oraz dzia³alnoœci w Sekcji Jêzykoznawczej Ko³a Polonistów zainte-
resowa³ siê problematyk¹ jêzykoznawcz¹). W Warszawie wprawdzie nigdy nie
mieszka³, lecz uwa¿a³j¹ za miejsce wa¿ne w swoim ¿yciorysie naukowym: studiu-
j¹c w Lublinie, doje¿d¿a³ na warszawskie seminaria prowadzone przez prof. W.
Doroszewskiego. W Krakowie, w PAN-owskiej Pracowni Atlasu i S³ownika Gwar
Polskich prof. K. Nitscha, w latach 1955-1956 podj¹³ sw¹ pierwsz¹ po studiach
pracê. W Poznaniu wreszcie, na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, pracowa³
w latach 1956-1961 jako aspirant, a nastêpnie adiunkt w Katedrze Jêzyka Polskie-
go u prof. W. Kuraszkiewicza. Tu - na podstawie rozprawy pt. Oboczne fonny
zaimkowe typu jego II go i jeji II ji - w 1960 r. uzyska³ doktorat, a tak¿e - w
1969 r., ju¿ po przeniesieniu siê do Gdañska - habilitowa³ siê (na podstawie ksi¹¿ki

S³owotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w jêzyku polskim. Formacje
na -ik, -k-, -isko i -ina). Kolejne 41 lat ¿ycia spêdzi³ ju¿ w Gdañsku: od 1961 r.
pracowa³ w WSP, a od 1970 r. w UG, pe³ni¹c w latach 1970-1978 i 1981-1991
funkcjê kierownika Zak³adu Jêzyka Polskiego, a w latach 1991-2002 - wyodrêb-

nionego z niego Zak³adu Wspó³czesnego Jêzyka Polskie~o. W Gdañsku uzyska³
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tytu³ docenta (w 1968 r.), profesora nadzwyczajnego (w 1976 r.) i zwyczajnego (w

1987 r.).
W jego dorobku naukowym, na który sk³ada siê 15 ksi¹¿ek (ponadto 2 przy-

gotowane do druku czekaj¹ na wydanie) oraz prawie 350 rozpraw i artyku³ów,
znacz¹cy udzia³ maj¹ publikacje poœwiêcone tematyce jêzykowej zwi¹zanej z Po-
morzem. Mo¿na wœród nich wyró¿niæ 4 nurty badawcze: 1) dialektologiczny, obej-
muj¹cy g³ównie kaszubszczyznê i gwary kociewskie, 2) onomastyczny, skupiaj¹cy
siê na antroponimach oraz toponimach Kociewia i Ziemi Gdañskiej, 3) leksykolo-
giczny, zwi¹zany przede wszystkim z tzw. s³ownictwem morskim oraz 4) kulturê
jêzyka, a w jej obrêbie regionaln¹ polszczyznê pomorsk¹.

Pomorskie badania dialektologiczne rozpocz¹³ Bogus³aw Kreja ju¿ w latach
1956-1958 od udzia³u w pracach nad Atlasem jêzykowym kaszubszczyzny i dia-
lektów s¹siednich. Opracowa³ wówczas samodzielnie 8 punktów kociewskich:
118 (Subkowy), 131-131 a (Ciecholewy- Trzciñsk), 132 (Kote¿e), 133 (Now¹ Cer-
kiew), 135 (Jeleñ Królewski), 158 (D³ugie), 159 (Skórcz) i 160 (Leœn¹ Janiê), a we
wspó³pracy - dodatkowe 3 punkty na po³udniowych Kaszubach (149 - Karsin),
Kociewiu (156 - Lubichowo) i w Borach Tucholskich (185 - B1adowo).

Niewiele póŸniej opublikowa³ pierwszy ze swych artyku³ów z zakresu s³owo-
twórstwa gwarowego; by³ to w ogóle jeden z pierwszych artyku³ów B. Krei: Dro-
biazgi kociewskie ("Jêzyk Polski" XXXVII, 1957, s.46-49). Dotyczy³ on dwu
zjawisk wystêpuj¹cych na Kociewiu w mowie skierowanej do dzieci: nazw wyko-
nawców czynnoœci na -ek (np. krzyczek 'dziecko, które krzyczy', p³aczek 'dziec-
ko, które p³acze', wierciek 'dziecko, które siê wierci') oraz czasowników
hipokorystycznych (np. róbkaj, krzyczkaj, p³aczkaj), które autor próbowa³ wy-
wodziæ od owych rzeczowników typu krzyczek, ale po uwzglêdnieniu skromnego
jeszcze pozakociewskiego materia³u przyk³adowego uzna³, ¿e nale¿y szukaæ ogól-
niejszego wyjaœnienia ich genezy. Przedstawi³ j¹ po 20 latach w artykule Czasow-
niki zdrobnia³e na -k- w dialektach polskich oraz innych jêzykach s³owiañskich
("Z polskich studiów slawistycznych" V, 1978, s. 67-71), stwierdziwszy, ¿e choæ
w polszczy¿nie ogólnej ¿ywych czasowników zdrobnia³ych dziœ nie ma, to na pod-
stawie danych z gwar pó³nocnopolskich (przede wszystkim z Kaszub) oraz z in-
nychjêzyków s³owiañskich mo¿na mówiæ o ich ogólnos³owiañskim rozprzestrze-
nieniu, co œwiadczy o pras³owiañskoœci tej kategorii. Deminutywne -k- czasowni-
kowe w typie jedzkaæ, pijkaæ, myjkaæ siê jest zatem tym samym -k-, które wy-
stêpuje w deminutywach rzeczownikowych (np. domek), przymiotnikowych (np.
ma³opol. d³u¿ki), przys³ówkowych (np. koc. zimko) i zaimkowych (np. kasz. onko).

W³aœnie ustalenie genezy sufiksów s³owotwórczych, rozumianej bardzo kon-
kretnie: jako wyraz lub wyrazy stanowi¹ce zal¹¿ek serii, stanowi³o cel szczególnie
wielu jego artyku³ów poœwiêconych - wy³¹cznie lub miêdzy innymi - s³owotwór-

stwu kaszubskiemu i, szerzej, pó³nocnopolskiemu. W artykule Kaszubskie i inno-
s³owiañskie przymiotniki typu ma³uszki 'maluœki' ("Jêzyk Polski" LXXXI, 1991,
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s. 115-119) przedstawi³ hipotezê, ¿e poniewa¿ ten niepoœwiadczony w polszczyŸ-
nie gwarowej i historycznej, znany natomiast kaszubszczyŸnie, jêzykom ³u¿yckim
i s³owackiemu przyrostek ekspresywny tworzy we wszystkich tych jêzykach in-
tensiva m.in. od przymiotników bêd¹cych okreœleniami ma³ego wzrostu (ma³y),
m³odego wieku (m³ody), niezbyt intensywnej barwy (bia³y, blady, ¿ó³ty) i jej kon-
trastu (czarny) - to w³aœnie te formacje stanowi³y jego pierwotne j¹dro derywa-
cyjne. Krajniackie nazwy drzew typu jab³czarka powsta³y natomiast - jak pisa³

w artykule Problem genezy krajniackich drzew owocowych na -arka (typu ja-
b³czarka, kruszczarka) ("Poznañskie Spotkania Jêzykoznawcze", t. V, cz. 2, Po-
znañ 1999, s. 43-48)-jako rezultat procesu hiperyzacyjnego: zast¹pienia w nazwach
typu jab³onka, kruszczonka przyrostka -anka (-ónka) przyrostkiem -arka, ze
wzglêdu na uto¿samienie sufiksu -anka tworz¹cego nazwy drzew z sufiksem -anka
tworz¹cym nazwy ¿eñskie od nazw mieszkañców wsi (np. z³otowionka), odczu-
wanym jako nacechowany ujemnie. Bardziej z³o¿ony okaza³ siê problem genezy
przyrostka -icze, wystêpuj¹cego przede wszystkim VI kaszubszczyŸnie, poza tym
w gwarach œl¹skich i wielkopolskich oraz w jêzyku s³owackim, czeskim i s³oweñ-
skim. W artykule pt. Formacje na -ice w kaszubszczyŸnie i w innych jêzykach
s³owiañskich (Typ kasz. maleñice, bulvovice, s³c. mal'emcie, dubicie itd.) (Dzie-
je S³owian w œwietle leksyki. Pamiêci Profesora Franciszka S³awskiego, pod
red. J. Ruska, W. Borysia, L. Bednarczuka, Kraków 2002, s. 277-200) B. Kreja
uzna³ za Ÿród³o formacji na -icze struktury kolektywne na -bje od deminutywnych
form podstawowych na -ica, -ka czy -ik, zawarte najpierw w nazwach ma³ych
zagajników, grup krzewów i krzewinekjagodowych; z owych struktur deminutyw-
no-kolektywnych wykszta³ci³ siê z³o¿ony przyrostek -icze, derywuj¹cy od podstaw
roœlinnych równie¿ nazwy pojedynczych drzew (np. kasz. slevovice), nazwy ró¿-
nego rodzaju roœlinnych pozosta³oœci (np. kasz. vrekovice 'liœcie brukwi') i nazwy
obszarów poroœniêtych roœlinami (np. meskovice 'miejsce poroœniête mchem').
Geneza 3 kaszubskich podtypów s³owotwórczych sta³a siê tematem artyku³u B.
Krei pt. Ze s³owotwórstwa kaszubskiego ("Studia z Filologii Polskiej i S³owiañ-
skiej", 1991, s. 57-64). W pierwszej jego czêœci, pt. Kaszubskiprzyrostekdemi-
nutywny -(isc)ko, autor zwróci³ uwagê na deminutiva zakoñczone na -iscko,
poœwiadczone z pó³nocy obszaru, gdzie znane s¹ równie¿ formacje augmentatyw-
ne na -isce: w sensie formalnym, dystrybucyjnym, w derywatach tych nale¿y wy-
odrêbniæ sufiks -ko, ale pod wzglêdem funkcjonalnym jest to ju¿ w zasadzie
samodzielny sufiks -iscko. Równie¿ o "w zasadzie" samodzielnym formancie moŸna
mówiæ w wypadku kaszubskich formacji na -ca, omówionych w trzeciej czêœci
tego artyku³u, a powsta³ych w wyniku redukcji -i- w derywatach na -ica; zjawisko
to poza Kaszubami znane by³o w staropolszczyŸnie z Mazowsza i Ma³opolski,
a wspó³czeœnie jest poœwiadczone w obu jêzykach ³u¿yckich (zw³aszcza przyrostki
-anca i -enca). Œrodkowa czêœæ tego artyku³u dotyczy natomiast wp³ywu struktu-
ry morfonolo~icznej podstawy s³owotwórczej na wybór okreœlonego sufiksu, cze-
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go przyk³adem s¹ kaszubskie fonnacje feminatywne typu Niemcka 'Niemka', two-
rzone - inaczej ni¿ w polszczyŸnie - bez uciêcia segmentu koñcowego (por. pol.
Niemiec - Niemka, mieszkaniec - mieszkanka; kasz. Niemc - Niemcka, szewc
- szewcka) oraz bez alternacji. Wnioski p³yn¹ce ze wspó³czesnego zasiêgu geo-
graficznego tego typu s³owotwórczego zawar³ natomiast B. Kreja w artykule
Krawczka a dawny zasiêg form typu domk, krawc ("Jêzyk Polski" LXXII, 1992,
s. 160-162).

Bogaty s³owotwórczy materia³ kaszubski przywo³uje B. Kreja równie¿ w arty-
ku³ach poœwiêconym fonnacjom o szerszym, pozapolskim zasiêgu: polsko-³u¿yc-
kim - jak w wypadku sufiksu -aszek (Formacje na -aszek typu wujaszek,

kuraszek w jêzyku polskim i w innych jêzykach s³owiañskich, [w:] Munera
linguistica L. Kuraszkiewicz dedicata, Wroc³aw 1993, s. 172-181), czesko-s³o-
wacko-polskim - jak w wypadku przyrostka -iniec o funkcji ekskrementatywnej

(Formacje na -iniec typu babiniec, krowiniec w jêzyku polskim (na tle s³owiañ-
skim), "Prace Filologiczne" XL, 1995, s. 7-27) czy zachodnios³owiañskim - jak

w wypadku sufiksu -iniec o funkcji lokatywnej Q.w.).
Powodem analizy mniejszego lub wiêkszego wycinka kaszubskiego systemu

s³owotwórczego by³ te¿ niekiedy problem genezy konkretnej fonnacji, jak np.
w artykule pt. Nazwisko Drze¿d¿on na tle kaszubskich formacji na -ón ("Jê-
zyk Polski" LXXIV, 1994, s. 293-298). B. Kreja ustali³, ¿e wystêpuj¹cy w tym
typowo pomorskim nazwisku przyrostek -ón pe³ni na Kaszubach dwie funkcje:
atrybutywno-ekspresywn¹ (np. tburón, -a 'z³oœnik, cz³owiek k³ótliwy, raptownik'
< burec s¹ 2. 'byæ poruszonym wewnêtrznie'; tt ma³cón, -a 'cz³owiek ma³o-
mówny, mruk' < ma³æec 1. 'milczeæ') i habitatywn¹ (np. Gdóncón < Gdóñsk,
zarnavcón < Zarnavc '¯arnowiec'). Choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nazwisko
Drze¿d¿on to pierwotne habitativum ('mieszkaniec Drezna'), bardziej prawdopo-
dobne, ¿e wywodzi siê ono z attributivum tdrze¿d¿on 'cz³owiek zreumatyzowany'
« drze¿d¿yæ 'mieæ reumatyzm'). Natomiast artyku³ Problem pó³nocnopolskiej
formy zajek 'zaj¹c' ("Symbolae slavisticae", pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko,
Warszawa 1996, s. 186-189) zawiera hipotezê powstania po³udniowokaszubskiej
i kociewskiej fonny zaj(e)k 'zaj¹c' jako rezultatu wziêcia koñcowego -c w formie
zajc, bêd¹cej efektem typowo kaszubskiego rozwoju fonetycznego pras³owiañ-
skiej fonny zaj¹c, za sufIks -(e)c, a nastêpnie derywacji wymiennej -(e)c> -(e)k,
na wzór form typu s(z)trycholec itp. > s(z)trycho³ek, bochniec > bochenek,
taniec> lanek.

Oprócz problematyki s³owotwórczej B. Krejê interesowa³y w badaniach dia-
lektologicznych równie¿ specyficzne procesy morfonologiczne zachodz¹ce w ob-
rêbie kaszubszczyzny czy polszczyzny pó³nocnej. Przejœcie -¿sk- > -szk- i -¿st- >
-szt- i jego morfonologiczne skutki sta³y siê tematem artyku³ów Zmorfol no ]logii
kaszubskiej. Formacje typu ubósztwo ("Sprawozdania GTN", s. 134-135) i Przy-
miotniki typu (Modlibo¯yce » modliborski (>Modliborzyce) aproblem roz-
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woju grup -rsk- > -szk- i -szk- > -rsk- ("Onomastica" XXXIX, 1994, s. 79-93).
W artykule O pó³nocnopolskich zdrobnieniach typu Chmielonko « Chmiel-
no), wisionka « wiœnia) ("Studia Polonistyczne" VII, 1979, s. 67-74) B. Kreja
opisa³ gwarow¹póh1ocnopo1sk¹ (g³ównie kaszubsko-kociewsk¹) zmianê - zw³aszcza
przed -n- - dawnego -b- w dzisiejsze -o-, zarówno w nazwach w³asnych, np.

Chmielonko (- Chmielno), Mielonko (- Mielno), Brzezónk (- Brzezno), jak
i w apelatywach, np. koc. piónek i wisiónka, kasz. jutrzonka 'jutrzenka' i pa-
nionka 'panienka'.

W kilku artyku³ach dotycz¹cych dialektów Pomorza B. Kreja podejmowa³
równie¿ problematykê fleksyjn¹. W artykule O kociewskich czasownikach typu
przebudywaæ 'przebudowywaæ' ("Jêzyk Polski" LVII, 1977, s. 278-280) omówi³
znane mu z Kociewia pary aspektowe typu wy³adowaæ - wy³adywaæ, przemalo-
waæ - przemaliwaæ, zapakowaæ - zapakiwaæ, od strony morfologicznej prost-

sze od form literackich, powsta³e b¹dŸ w wyniku haplologii, b¹dŸ swoistej derywacji
wymiennej. Artyku³ Problem zmiany morfologicznej typu Kokoszkowy> Ko-
koszki ("Jêzyk Polski" LXXIV, 1994, s. 192-198) wyjaœnia natomiast rolê dope³-
niacza Kokoszków, z genetyczn¹ koñcówk¹ zerow¹, lecz interpretowan¹j ako -ów,
w procesie hiperpoprawnego przejœcia typu Kokoszkowy, dop. Kokoszków > dop.
Kokoszek> mian. Kokoszki. Wp³ywowi czynników hiperpoprawnoœci owych na
fleksjê w gwarach pó³nocnej Polski poœwiêcony jest równie¿ artyku³ O kociew-
sko-malborskichformach typu deli, kredli ("Slavia Occidentalis" XXXIII, 1976,
s. 37-40), w którym formy te zosta³y przedstawione jako rezultat hiperpoprawnego
rozszerzenia zakresu stosowania wymiany morfonologicznej w formach mêsko-
osobowych typu baby siedzieli, siedli (pochodzenia mazowieckiego), wprowa-
dzonych na miejsce pierwotnych na tym obszarze form niemêskoosobowych typu
baby siedzia³y, siad³y (typowych dla Wielkopolski): baby da³y, pisa³y, krad³y >
baby deli, piseli, kredli. Kociewsko-malborskie formy typu deli, kredli stanowi¹
zatem jeden z dowodów na to, ¿e na Kociewiu istniej¹ce tu kiedyœ wp³ywy wielko-
polskie zosta³y w powa¿nym stopniu wyparte przez wp³ywy mazowieckie.

Artyku³em stanowi¹cym syntezê obserwacji na temat roli czynników hipery-
zacyjnych w kaszubskiej i w ogóle pó³nocnopolskiej morfologii i fonetyce jest Za-
gadnienie przesz³oœci jêzykowej Kaszub i regionów s¹siednich w œwietle
hiperyzmów ("Konferencja Pomorska (1978)", Wroc³aw 1979, s. 135-147).

Drugi poza dialektologi¹ nurt pomorskich zainteresowañ badawczych B. Krei
stanowi³a problematyka onomastyczna: toponimiczna i - szczególnie -

antroponimiczna. Ta pierwsza wystêpuje w pracach na temat nazw rodzinnego
Kociewia. B. Kreja podj¹³ j¹ w rozprawach O nazwach miejscowoœci na Kociewiu
(zob. Pomorze Gdañskie VI. Kociewie, Gdañsk 1969, s. 33-58) i Ze studiów nad
toponomastyk¹ Kociewia ("Rocznik Gdañski", 1969, s. 113-158), a póŸniej rozwin¹³
w ksi¹¿ce pt. Nazwy Kociewia i okolicy (Gdañsk 1988), zawieraj¹cej omówienie
230 nazw miejscowoœci (97 ze Staro{!ardzkie{!o. 66 ze Œwieckie{!o. 55 z Tczew-
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skiego, 20 z Koœcierskiego i 2 z Gdañskiego)l. B. Kreja jest te¿ autorem hase³
Skórcz, Starogard Gdañski, Kocborowo i Œwiêty Jan w zbiorowej ksi¹¿ce Nazwy
miast Pomorza Gdañskiego (Wroc³aw 1978, pod red. H. Górnowicza i Z.
Brockiego; wyd. 2. popr. i poszerz., Gdañsk 1999, pod red. E. Brezy i J. Tredera).
Ponadto w osobnych artyku³ach postawi³ hipotezê pruskiego rodowodu nazwy
Gniew (Problem pochodzenia nazwy miejscowej Gniew, [w:] Dzieje miasta
Gniewu do 1939 roku, pod red. B. Œliwiñskiego, Pelplin 1998, s. 17-21),
zaproponowa³ now¹ etymologiê nazwy Kociewie (O nazwie Kociewie, [w:]
Kociewie II. "Pomorze Gdañskie", Gdañsk 1987, s. 9-22) oraz omówi³ dwie nazwy
kociewskich jezior: Ka³êbie i Udzierz (O nazwach kilku jezior kociewskich
<Ka³êbie, Udzierz>, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziœ. Materia³y
z sympozjum, pod red. J. Tredera, Gdañsk 1995, s. 79-84). Analizie podda³ równie¿
niektóre innojêzyczne formy pomorskich nazw w³asnych: genezê ³aciñskiego dub-
letu PomoranialPomerania 'Pomorze' przedstawi³ w artykule O ³aciñskiej
nazwie Pomorza Pomorania ("Pomerania", 1969, nr 3/4, s. 11-15), zaœ o nazwach
niemieckich pisa³ w artykule Niemieckie formy nazw w³asnych na Pomorzu
("Munera 1itteraria Richardo von Weizsiicker a phi1o1ogis Universitatis Gedanensis
oblata", Wroc³aw, s. 37-46).

Swoje badania nad antroponimi¹ Pomorza, a œciœlej: nad pomorskimi nazwi-
skami, B. Kreja rozpocz¹³ artyku³ami Imiona staropolskie w nazwiskach pomor-
skich ("Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego", 1967, nr 6, s. 10-13) oraz
Zniemczone formy nazwisk polskich na Pomorzu ("Pomorze Gdañskie", 1967,
s. 173-202). Propozycje etymologii wybranych nazwisk maj¹cych najwy¿sz¹ fre-
kwencjê na obszarze dawnego województwa gdañskiego i województw z nim s¹-
siaduj¹cych przedstawi³ w ksi¹¿ce K~iêga nazwisk ziemi gdañskiej'2 (Gdañsk
1998), w której w zakresie danych statystyczno-geograficznych korzysta³ ze S³ow-
nika nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych pod red. K. Rymuta. Materia³
z tego s³ownika sta³ siê równie¿ podstaw¹ dwu artyku³ów poœwiêconych ogólniej-
szym problemom teoretycznym, omówionym na przyk³adzie nazwisk gdañskich:
G³ówne typy i g³ówne cechy nazwisk gdañskich ("Z polskich studiów slawi-
stycznych", seria IX, Jêzykoznawstwo, 1998, s. 157-162) i Pomorskie nazwiska
odmiejscowe na przyk³adzie województwa gdañskiego3 ("Jêzyk Polski"

LXXVll, 1997, s. 311-319).
Trzeci kr¹g pomorskich zagadnieñ j êzykoznawczych czêsto obecnych w pra-

[ Rec.: J. Treder, Nad ksi¹¿k¹ B. Krei o nazwach miejsco»ych Kociewia, Zeszyty Naukowe UG.

Prace Jêzykoznawcze, 1994, nr 27-28, s. 247-260.
2 Dwie recenzje tej ksi¹¿ki autorstwa E. Brezy: B. Kreja, Ksiêga nazwisk ziemi gdañskiej, Gdañsk

1998, "Pomerania", 1998, nr 5, s. 59-62 oraz "Rocznik Gdañski, 1998, nr l, s. 242-252. ,
3 Rec.: E. Breza, Nad "Pomorskimi nazwiskami odmiejsco»ymi" pro! B. Krei, "Rocznik Gdañ-

ski". 1998, nr l, s. 193-214.
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cach B. Krei to leksyka pomorska, zw³aszcza s³ownictwo zwi¹zane z morzem4.
B. Kreja by³ inicjatorem i sta³ym referentem gdañskich sympozjów "Polskie s³ow-
nictwo morskie", których 10 odby³o siê w latach 1983-1992 (ich organizatorem by³
ówczesny dr, dziœ prof. dr hab. E. Luczyñski)5. Najwiêcej artyku³ów z tej dziedzi-
ny poœwiêci³ strukturze, etymologii i rozwojowi semantycznemu wyrazów i wyra-
¿eñ morskich: mielizna ("3Iraz mielizna i jego rodzina, "Jêzyk Polski" LXXll,
1992, s. 274-278), oko cyklonu (Co to jest oko cyklonu?, "Jêzyk Polski" LXVII,
1987, s. 45-47), p³ywy (P³ywy 'okresowe ruchy mas wodnych', "Jêzyk Polski"
LXIV, 1984, s. 345-347), Pomorze (Nazwa Pomorze i jej zwi¹zek z morzem,
"Sprawozdania GTN" XII, 1986, s. 129-130), trójmasztowiec//trzymasztowiec
(Problem wyboru: trójmasztowiec czy trzymasztowiec, "Prace Filologiczne"
XXXVII, 1992, s. 91-97) i wybrze¿e (Wyraz wybrze¿e - problem znaczenia

i struktury, "Jêzyk Polski" LXVII, 1987, s. 185-189). W kilku artyku³ach analizo-
wa³ równie¿ polskie i innos³owiañskie derywaty typu Pomorze i ustali³, ¿e to w³a-
œnie wyraz Pomorze 'to, co rozci¹ga siê wzd³u¿ morza' stanowi³j¹dro derywacyjne
licznych s³owiañskich nazw typu Powiœle, Porabie, porzecze 'to, co rozci¹ga siê
wzd³u¿ Wis³y, Raby, rzeki itp.' (Przedrostek po- w nazwach w³asnych i pospoli-
tych typu Pomorze, pojezierze w jêzyku polskim i innych jêzykach s³owiañ-
skich, [w:] IX slowenskd onomastickd konferencja - Nitra 26-28 jana 1985.

Zbomik referdtov, zostavfl M. Majtan, Bratis1ava,Jazykovedny ustav Ludovfta
Stura, s. 131-135; Rozwój formacji na po- 'e typu pojezierze, Pomorze na tle
innych jêzykow s³owiañskich, "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze" VI, s. 67-93).
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e danych na temat jêzykowego obrazu realiów morskich
utrwalonych w jêzyku dostarcza równie¿ aktywnoœæ s³owotwórcza wyrazów na-
le¿¹cych do s³ownictwa morskiego, opracowa³ B. Kreja rodziny derywacyjne
wyrazów morze ("3Iraz morze i jego derywaty w jêzyku polskim, "Sprawozda-
nia GTN" XVI, 1990, s. 123-124; "3Iraz morze i jego derywaty w jêzyku pol-
skim i innych jêzykach s³owiañskich, "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze" V, 1991,
s. 1-15) oraz ryba ("3Iraz ryba i jego derywaty w jêzyku polskim (na tle s³o-
wiañskim), "Sprawozdania GTN", 1991, s. 130-132).

Poza s³ownictwem morskim interesowa³a go te¿ regionalna leksyka pomor-
ska, któr¹ widzia³ j ako czêœæ leksyki pó³nocnopolskiej lub zachodniopolskiej. Z tego
powodu zanalizowa³ pod wzglêdem s³owotwórczym 3 wyrazy wchodz¹ce w sk³ad
s³ownictwa Polaków zamieszka³ych przed wojn¹ w ówczesnych Niemczech (Ze
s³ownictwa przedwojennej Polonii niemieckiej: 1. Rod³o, 2. Polactwo 'Polacy',
3. Niemra 'Niemka', "S³upskie Prace Humanistyczne", 1990, nr 10 a, s. 161-170).

4 Por. E. £uczyñski, Bibliografia piœmiennictwa poœwiêconego polskiemu s³ownictwu morskiemu

(do roku 1990), "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze" VI, 1995, s. 141, poz. 230-237.
5 E. £uczyñski, Dziesiêæ lat gdañskich sympozjów poœwiêconych s³ownictwu morskiemu, "Jêzyk

Polski" LXXII. 1992. s. 369-371.
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Czwarty nurt pomorskich zainteresowañ B. Krei stanowi³a kultura jêzyka
polskiego na Pomorzu. Od 1973 r. kierowa³ Telefoniczn¹ Poradni¹ Jêzykow¹ UG
i przez 28 lat pe³ni³ w niej cotygodniowy dy¿ur. Wiedzê o problemach i zaintereso-
waniach jêzykowych mieszkañców Gdañska i okolic zdobyt¹ podczas dy¿urów
w Poradni wykorzysta³ w artyku³ach poœwiêconych szeroko rozumianej popraw-
noœci jêzykowej oraz w ksi¹¿kowej trylogii Mówiê, wiêc jestem. Rozmo~ o wspó³-
czesnej polszczyŸnie (t. 1- Gdañsk 2000; t. 2 - 2001; pracê nad 3. tomem koñczy³

tu¿ przed œmierci¹). W swoich rozwa¿aniach nad poprawnoœci¹ jêzykow¹ i jej
kryteriami bardzo czêsto kierowa³ siê pomorskim poczuciem jêzykowym, uznaj¹c
za zas³uguj¹ce na odnotowanie w s³ownikach ogólnych jêzyka polskiego ró¿ne
pomorskie regionalizmy, zarówno poparte tradycj¹, np. kadzid³o 'kadzielnica', Ka-
szuba 'Kaszub', obora 'podwórze', ogrodnictwo 'gospodarstwo ogrodnicze',pier-
ny 'ostry, pikantny', jak i stosunkowo nowe oraz ca³kiem nowe, np. ubraæ p³aszcz,
kapelusz itp. 'w³o¿yæ p³aszcz', bursztynnik 'ten, kto obrabia bursztyn pod wzglê-
dem artystycznym' (a bursztyniarz 'ten, kto wydobywa bursztyn') czy Jokarium
'basen dla fok'. Zanim jednak wyda³ ostateczny werdykt, poddawa³ je wszystkie
ocenie z punktu widzenia systemu jêzykowego; nie zyska³a wiêc jego uznania np.
tautologiczna i nie systemowa Kaszubszczyzna 'Kaszuby'. B. Kreja by³ te¿ jed-
nym z nielicznych polskich jêzykoznawców, którzy zajmowali siê naukowo pro-
blematyk¹ ortograficzn¹. Ortografii nazw w³asnych Pomorza poœwiêci³ artyku³y
O Rumi i Chyloni uwagi ortograficzne ("Jêzyk Polski" XLIV, 1964, s. 293-299)
oraz O jednolit¹ pisowniê nazw miejsco~ch typu Bo¿e Pole ("Gdañskie Ze-
szyty Humanistyczne. Prace Jêzykoznawcze", 1969, z. 4, s. 33-42).

Kilkajego artyku³ów dotyczy³o równie¿ fleksji i s³owotwórstwa pomorskich
nazw miejscowoœci le¿¹cych na tzw. ziemiach odzyskanych. Fleksjê i s³owotwór-
stwo tych nazw uwa¿a³ za szczególnie interesuj¹ce z tego powodu, ¿e - jako po-

zbawione wyj¹tków motywowanych tradycj¹ (w wyniku przerwania ci¹g³oœci
osadniczej) - powinny one ujawniaæ w czystej postaci w³aœciwoœci wspó³czesne-

go systemu morfologicznego (Problem jednolitoœci fleksji i derywacji nazw miej-
sco~ch na ziemiach zachodnich i pó³nocnych, "Zeszyty Naukowe. Prace Wydzia³u
Humanistycznego", Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Szczecinie, 1975, nr 5, s. 133-
138; Problemy systemu morfologicznego w toponomastyce Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych, "Zeszyty Naukowe. Prace Wydzia³u Humanistycznego", Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Szczecinie, 1979, nr 8, s. 45-53). Dostrzega³ równie¿ prze-
ciwny aspekt tego problemu: znaj¹c ogólny model fleksyjno-derywacyjny, powinno
siê móc przewidzieæ (albo ksztahowaæ) jego poszczególne elementy (O potrzebie
standaryzacji fleksyjnej polskich nazw miejscowych, "Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Gdañskiego, Prace Jêzykoznawcze", 1988, nr 14, s. 137-141; Próba
s³ownika normatywnego nazw miejscowoœci by³ego województwa koszaliñ-
skiego, [w:] Ze studiów nad toponimi¹ Pomorza Œrodkowego, Koszalin 1976,
s. 107-207).
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Spoœród oko³o 350 artyku³ów Bogus³awa Krei oko³o 75 w powa¿nej mierze
dotyczy problematyki pomorskiej, podobnie 2 z jego 15 ksi¹¿ek. Oczywiœcie równie¿
w pozosta³ychjego pracach ró¿norodne przyk³ady pomorskie stanowi¹ zazwyczaj
pewn¹ czêœæ materia³u jêzykowego ilustruj¹cego analizowane zjawisko ogólne.
Sercem - Pomorzanin, z zainteresowañ naukowych - znawca s³owotwórstwa

polskiego, publikuj¹c g³ównie w pismach ogólnopolskich i zagranicznych,
upowszechni³ pomorsk¹ problematykê j êzykow¹ wœród swych polskich i innos³o-
wiañskich czytelników.





JÓZEF BORZYSZKOWSKI

PRO MEMORIA...

"Lata nasze przemijaj¹ jak trawa..." s³yszymy (dla mnie brzmi¹ one ju¿
czêsto) w czasie ceremonii pogrzebowych te przejmuj¹ce s³owa wraz ze wspania-
³¹ melodi¹ psalmu, przewidzianego w liturgii Koœcio³a katolickiego na po¿egnanie
naszych bliskich. W latach 2001-2003 odeszli z tego œwiata liczni nasi przyjaciele,
miêdzy innymi dwaj cz³onkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w szczegól-
ny sposób zwi¹zani z Instytutem Kaszubskim. S¹ to: jeden z za³o¿ycieli Zrzeszenia
i pierwszy jego prezes - Aleksander Arendt (1912-2002) i kaszubski pisarz -
gbur z Lipuskiej Huty, wspó³za³o¿yciel Oddzia³u ZK-P w Lipuszu - Boles³aw

Ja¿d¿ewski (1921-2003).
Pierwszy od pocz¹tków ZK-P wspiera³ poczynania œrodowiska naukowego

i zachêca³ do rozwoju badañ, szczególnie kaszubsko-pomorskich dziejów najnow-
szych, w tym okupacji i ruchu oporu, który wspó³tworzy³ i reprezentowa³ po wojnie
- nie tylko w krêgach kombatantów. Tragizm okupacyjnych polskich losów Ka-
szubów i Pomorzan towarzyszy nam i Jego postaci jeszcze dziœ. (Zbyt wiele nieod-
powiedzia1nych osób, nieznaj¹cych realiów okupacji hitlerowskiej, jak i okresu
realnego socjalizmu, zajmuje siê pisaniem o przesz³oœci i formowaniem wyro-
kówo ludziach, którzy tamte lata prze¿yli, nie zamykaj¹c siê w prywacie i czterech
œcianach w³asnego domu. Zbyt wielu te¿ dzisiaj "niby liderów" nie reaguje na ró¿-
ne nieprzyzwoitoœci i milczy, choæ ich miejsce w spo³eczeñstwie winno byæ koja-
rzone z przyzwoitoœci¹ i trosk¹ o dobro innych).

Aleksander Arendt zmar³ 1 stycznia 2002 r. w Sopocie, a pochowany zosta³
4 dni póŸniej na starym cmentarzu parafialnym w Kartuzach. Zgodnie z ostatni¹
wol¹ gros spuœcizny archiwalno-bibliotecznej A. Arendta dziêki decyzjom rodziny
trafi³o za moim poœrednictwem i Instytutu Kaszubskiego, jako przypisane doñ dziedzic-
two, do Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Tadeusz Bolduan swoje wspomnienie poœmiertne o A. Arendcie, opubliko-
wane na ³amach "Pomeranii" (2002, nr 2, s. 38-40), zatytu³owa³ ¯ycie zapisane
prac¹. Zakoñczy³ je s³owami:

"Pamiêæ jest niezbywaln¹ wartoœci¹ cz³owieka. Wierzê, ¿e ka¿~v, kto
zna³ Aleksandra Arendta, kto z nim wspó³pracowa³ w ró¿nych okresach Jego
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¿ycia, wdziêcznie zachowa Go w pamiêci jako wzór spe³nienia obywatel-
skich powinnoœci. Cz³owieka wiecznie zatroskanego o innych, wyci¹gaj¹ce-
go do nich rêkê, jako tego, który k³ad³ podwaliny pod nasz¹ kaszubsko-
pomorsk¹ organizacjê zbudowan¹ na zasadach demokracji, prawdy i uczci-
woœci ".

Boles³aw Ja¿d¿ewski, syn ch³opski z Lipuskiej Huty, jako m³ody cz³owiek
uksztahowany w realiach II Rzeczypospolitej, zosta³ w okresie okupacji hitlerow-
skiej ¿o³nierzem Wehrmachtu. Bêd¹c na froncie zachodnim w Bretanii jako Polak
wspó³pracowa³ z francuskim ruchem oporu. Po ucieczce z wojska niemieckiego
trafi³ do Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. W 1946 r. powróci³ do Polski. W s¹-
siednim niemal powiecie miasteckim obj¹³ poniemieckie gospodarstwo i za³o¿y³
w³asn¹ rodzinê. Gdy komunistyczne w³adze zaczê³y stosowaæ naciski, by tworzyæ
spó³dzielnie produkcyjne, wróci³ na ojcowiznê.

Jako gospodarz rodzinnej zagrody zaanga¿owany by³ w pracê spo³eczn¹, szcze-
gólnie w Banku Ludowym i Kó³ku Rolniczym w Lipuszu, w których przez lata
prezesowa³. Wychowawszy gromadkê dzieci, zda³ gospodarstwo najm³odszej cór-
ce, a sam skupi³ siê na tym, co by³o dot¹d jego cich¹ pasj¹ - odda³ siê w pe³ni

lekturom i pisarstwu. W ci¹gu kilkunastu lat emeryckiego ¿ycia napisa³ miêdzy
innymi trzy tomy Wspomnieñ kaszubskiego "gbura ", opublikowane przez ZK-P
i Instytut Kaszubski w Gdañsku w latach 1992-2002. Ostatni tom, napisany w ca-
³oœci w rodzimej mowie, stanowi najwiêksze tego typu dzie³o prozatorskie w po-
wojennej literaturze kaszubskiej. Poœmiertnie ukaza³ siê tom jego opowiadañ
kaszubskich pt. Jormark w Borzeszkach (Instytut Kaszubski, Gdañsk 2003).
W rêkopisach pozostaj¹ Jego prace poœwiêcone miêdzy innymi dziejom rodziny
i Lipuskiej Huty oraz liczne wiersze - polskie i kaszubskie. Ostatnie lata ¿ycia

spêdzi³ wraz z rodzin¹ córki Barbary i ziêcia Zygmunta Pyszków w Niestêpowie
ko³o Gdañska. Zmar³ w Szpitalu Wojewódzkim w Gdañsku w Wielki Pi¹tek A.D.
2003. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w Lipuszu obok ¿ony Anieli
z domu Szreder.

Literatura kaszubska w latach 2001-2003 ponios³a dalsze niepowetowane stra-
ty. 8 marca 2001 roku w szpitalu koœcierskim zmar³ znany dzia³acz i poeta kaszub-
ski, pisarz polski, Jan Piepka (1926-2001). Pochowaliœmy Go na cmentarzu
parafialnym w Lebnie, w gminie Szemud, gdzie siê urodzi³. Tam te¿ 2 lata póŸniej
w marcu 2003 r. otwarta zosta³a w miejscowej bibliotece poœwiêcona Mu Izba
Pisarza. Tam te¿ jednoczeœnie promowaliœmy wydany poœmiertnie przez Instytut
Kaszubski tom Jego wspania³ych belackich wierszy pt. Spiewa i lza, Gdañsk 2002.
(Wprowadzenie do tego¿ tomiku zatytu³owane Na stegnach nostalgii napisa³ Jan
Zbrzyca - Stanis³aw Pestka, najwybitniejszy ze wspó³czesnych kaszubskich

poetów). Ostatni tom wierszy zmar³ego wraz z poprzednim tomikiem, zatytu³owa-
nym Krzyk ptaków, Gdañsk 2000, wydanym tak¿e przez nasz Instytut, stanowi
swoiste ukoronowanie twórczoœci poetyckiej J. Piepki, Je~o poezji najwy¿szych
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lotów. Mamy nadziejê, ¿e dalsza wspó³praca Instytutu Kaszubskiego i Biblioteki
Gminnej w Szemudzie oraz przyjació³ J. Piepki i czytelników Jego dzie³ doprowadzi
do pemiejszej realizacji Jego marzeñ zwi¹zanych ze spuœcizn¹ i Izb¹ Pisarza w Leb-
nie. Wspomnienie poœmiertne o Janie Piepce Wac³awa Kirkowskiego, pt. Wspo-
mnienie Jana, znajdziemy w ,'pomeranii" (2002, m 3, s. 43-44), publikuj¹cej równie¿
niedokoñczone memuary zmar³ego pisarza i poety spod rozewskiej blizy.

W dziejach literatury kaszubskiej i naszego Instytutu piêkn¹ kartê zapisa³a te¿
Józefa Sêdzicka - bratanica poety, dziennikarza i dzia³acza kaszubskiego Francisz-

ka Sêdzickiego: Za jego ¿ycia by³a mu opiekunk¹, a potem piastunk¹jego spuœciz-
ny. Z wdziêcznoœci¹ wspominam Jej ¿yczliwoœæ i pomoc. Przy Jej udziale powsta³a
te¿ wydana przez Instytut Kaszubski ksi¹¿ka Joanny Schodziñskiej Franciszek
Sêdzicki (1882-1957) - dzia³acz narodowy, regionalista i poeta kaszubski,
Gdañsk-Wejherowo 2003. J. Sêdzicka zmar³a 2 lutego 2002 r.; spoczê³a na cmen-

tarzu w Koœcierzynie.
Najnowsz¹ stratê z krêgu przyjació³ Instytutu Kaszubskiego i twórców litera-

tury kaszubsko-pomorskiej stanowi nag³e odejœcie seniorki pisarzy - piewców na-

szej krainy-Anny Lajming (1904-2003).
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê setn¹ rocznic¹ Jej urodzin przewidywaliœmy dedy-

kowanie niniejszego tomu "Acta Cassubiana" s³upskiej Jubilatce. Niestety, œmieræ
zamknê³a pasmo Jej twórczego ¿ycia 13 lipca 2003 r. Kilka dni póŸniej po¿egnali-
œmy J¹ na starym, piêknym cmentarzu s³upskim, gdzie spoczywa obok zmar³ego
przed laty mê¿a. Ci¹g wyg³oszonych przez przedstawicieli róŸnych œrodowisk nad
Jej grobem po¿egnañ zamknê³o bezimienne Oddzakowanie Instytutu Kaszubskiego
w postaci zainicjowanej przez prezesa, a odœpiewanej niemal przez wszystkich
zgromadzonych, wzruszaj¹cej pieœni Jana Trepczyka Kaszi!bsko Królowo.

Z myœl¹ o setnych urodzinach A. Lajming zamierzaliœmy w niniejszym tomie
przypomnieæ Jej wczeœniejsze jubileusze obchodzone w Gdañsku i S³upsku, jak te¿
skierowane wówczas na Jej rêce ¿yczenia przedstawicieli ró¿nych w³adz i œrodo-
wisk. W nowej rzeczywistoœci - jedynie duchowej, ale nadal silnej obecnoœci A.

Lajming wœród nas, o czym œwiadcz¹ opublikowane na ³amach "Pomeranii" (2003,
m 9 i 10) wspomnienia - postanowiliœmy dedykowaæ Jej pamiêci niniejszy tom

"Acta Cassubiana". Jednoczeœnie na rok przysz³y przewidujemy przygotowanie
kolejnego tomu z rozwijaj¹cej siê ju¿ serii "Pro memoria" Anna £ajming (1904-
2003). Jesteœmy przekonani, ¿e wspó³praca Instytutu Kaszubskiego z lokalnymi
spo³ecznoœciami i oddzia³ami ZK-P oraz z róŸnymi instytucjami i samorz¹dami,
choæby w Brusach, Przymuszewie (Nadleœnictwo) i S³upsku, doprowadzi do trwa-
³ego upamiêtnienia postaci tej Pisarki, która jak nikt dot¹d ³¹czy³a ró¿ne kaszubsko-
pomorskie i polsko-niemieckie œwiaty oraz pokolenia.

Na koniec tej niepemej listy strat œwiata kultury i nauki, ruchu kaszubsko-
-pomorskiego pragnê przywo³aæ jeszcze dwie postacie. Po pierwsze, reprezen-
tantke narodu niemieckie~o i s¹siedniego Landu Mecklenburg- Vorpommem, nie-
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zwi¹zan¹ osobiœcie z Kaszubami, dr Christê Drews von Steindorff(1941-2001).
Wprawdzie Jej rodzinne korzenie siêgaj¹ pogranicza Prus Wschodnich i Zachod-
nich - okolic Kwidzyna, jednak za swój Heimat uwa¿a³a Ona ró¿ne kraje niemiec-

kie, a przez ostatnie lata twórczego ¿ycia szczególny zak¹tek w Meklemburgii,
niedaleko Szwerinu, w miejscowoœci o znacz¹cej nazwie Gottesgabe - Dar Bo¿y.

Zanim straszna choroba, której nie poddawa³a siê przez kilka lat, mimo lekarskich
prognoz obejmuj¹cych kilka miesiêcy, wyrwa³a J¹z czynnego ¿ycia, by³a pedago-
giem - nauczycielem i dyrektorem szkó³ w Koblencji nad Renem i Mozel¹. W czas

wakacji i urlopów zwiedzi³a niemal ca³y œwiat. Po zjednoczeniu Niemiec zosta³a
pierwszym dyrektorem i twórc¹ niezmiernie wa¿nej instytucji - Landes Zentraile
fur Politische Bildung w stolicy Maklemburgii - Pomorza Przedniego w Szwerinie.

Wówczas to zaanga¿owa³a siê w blisk¹ wspó³pracê z polskim Pomorzem, przygo-
towuj¹c wspólne konferencje i podró¿e studyjne, jak te¿ naukowe i inne publika-
cje. Nie zapomnia³a o przedstawicielach Kaszubów, organizuj¹c podró¿ studyjn¹
samorz¹dowców i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych swego kraju do Belgii
i instytucji Unii Europejskiej. Patronowa³a niejednemu przedsiêwziêciu zbli¿aj¹ce-
mu nasze narody, pog³êbiaj¹cemu polsko-niemieckie porozumienie i wspó³pracê,
a przede wszystkim porozumienie miêdzy samymi Niemcami - Ossi i Wessi. Gdy-

by nie œmiertelna choroba, z któr¹ przez lata prowadzi³a heroiczn¹ wrêcz walkê,
niew¹tpliwie nale¿a³aby do grona cz³onków Instytutu Kaszubskiego. Przewiduj¹c
swoje odejœcie, zaprosi³a licznych przyjació³ latem 2001 r., jak powiedzia³a "za-
miast na pogrzeb", na swoje 60 urodziny. Prze¿yliœmy je wraz z Ni¹ pe³ni nadziei
i optymizmu, œwiadomi radoœci ¿ycia i piêkna tego œwiata... mimo beznadziei...

Zmar³a 20 listopada 2001 r. w szpitalu w Koblencji i tam zosta³a pochowana.
R. i P.

Postaci¹, któr¹ tu pragnê jeszcze przywo³aæ jest Wojciech B³aszkowski (1908-
2001) - jeden z nielicznych etnografów kaszubskich. Tadeusz Sadkowski - cz³onek
Instytutu Kaszubskiego - wspominaj¹c Go poœmiertnie w tekœcie pt. Etnograf na

³amach "Pomeranii" (2002, nr 3, s. 42-43), stwierdzi³. "By³ pierwszym Kaszub¹
etnografem z uniwersyteckim cenzusem. (...) D/a Wojciecha B³aszkowskiego
(..j etnografia by³a zawodem, a nie dodatkowym przedmiotem zainteresowa-
nia".

Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej o tradycjach szlacheckich, z wybudowania Kaw-
Ie pod Gowidlinem. Zanim po wojnie skoñczy³ studia etnograficzne na UMK w To-
runiu, a i potem, zbiera³ doœwiadczenie ¿yciowe, pracuj¹c w ró¿nych zawodach.
Od 1957 r. zajmowa³ siê wy³¹cznie etnografi¹. Najpierw przez rok kierowa³ Pra-
cowni¹ Etnograficzn¹ Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, a nastêpnie Zak³a-
dem Etnografii w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, za czasów rektora

Andrzeja Bukowskiego.
W tym¿e czasie spenetrowa³ setki wsi i osad na Kaszubach i Kociewiu, sta-

j¹c siê najlepszym znawc¹ kaszubskiej ludowej kultury materialnej. Z tego te¿
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czasu pochodz¹ Jego najwa¿niejsze publikacje. W latach 1969-1973 by³ wspó³-
twórc¹ i kustoszem Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we W dzy-

dzach, z którym pozosta³ zwi¹zany tak¿e póŸniej, po przejœciu na emeryturê. Wraz
z bratem Janem przyczyni³ siê - jako projektant wykonanych bratni¹ rêk¹ krzy¿y
przydroŸnych - do wzbogacenia krajobrazu Kaszub, zw³aszcza rodzinnej okolicy.
Zmar³ 27 grudnia 200 l r. Pochowany zosta³ na cmentarzu wejherowskim - w tym

samym dniu 5 stycznia 2002 r., kiedy w Kartuzach pogrzebano A. Arendta.
By³ przyjacielem twórców sztuki ludowej i mistrzów tradycyjnego rzemios³a

oraz lic¯Dych m³odych etnografów, pracuj¹cych w muzeach regionalnych Kaszub
i Pomorza.

I jeszcze jedna strata - tym razem w Starogardzie, ale nie tylko dla Kociewia.

15 sierpnia w stolicy Kociewia zmar³ Bernard Janowicz (1908-2003). By³ wspa-
nia³ym cz³owiekiem, urzêdnikiem samorz¹dowym, spo³ecznikiem, mi³oœnikiem œpie-
wu chóralnego i muzyki oraz pisarzem kociewskim. Przez dziesiêciolecia kojarzono
go g³ównie z starogardzkim USC i chórem "Lutnia", którego by³ kronikarzem i te-
norem. Jako emeryt ujawni³ swój talent literacki, najpierw gawêdziarza, a wkrótce
pisarza. Da³ siê namówiæ do utrwalenia zapamiêtanych z dzieciñstwa bajek ko-
ciewskich, zapisanych w rodzimej mowie, wydanych po raz pierwszy przed wielu
laty, a dwukrotnie - przez Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Gdañsku, wzno-

wionych niedawno w Starogardzie. Sta³ siê seniorem pisarzy kociewskich i bar-
dem Kociewia, porównywanym do podhalañskiego Saba³y. Jego utwory znalaz³y
siê na ³amach róŸnych czasopism i w wielu antologiach. Za ¿ycia sta³ siê patronem
Szko³y Podstawowej w BrzeŸnie Wielkim k. Starogardu. By³ niezawodnym przyja-
cielem, tak¿e Kaszubów, cz³owiekiem wolnym od nazbyt czêsto wystêpuj¹cych
wœród nas kompleksów. Krewniak i wielbiciel Jego talentu Hubert Pob³ocki, po-
œwiêcone Mu wspomnienie poœmiertne ("Pomerania", 2003, nr 9, s. 46) zakoñczy³
s³owami, przytoczonymi tak¿e na pogrzebie przez Ryszarda Szwocha w mowie
po¿egnalnej, wyjêtymi z Jego bajki Wandrówki Franka:

"Bernard jidzie na swoja wandrówka po psianknych, szyrokich i wyso-
kich trepach wew chmurach zes z³o¿ónymi rancami, zawdi wy¿y i zawdi wy¿y... "

A na sam koniec mo¿na powiedzieæ: "Oni ju¿ tam doszli, my jeszcze idzie-
mv!"
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