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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.



257PROTOKÓ£ Z ZEBRANIA M£ODOKASZUBÓW 26 I 27 WRZEŒNIA 1910…

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



285KASZUBSKIE JERUZALEM. O DZIEJACH I WSPÓ£CZESNOŒCI...

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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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-
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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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Czêœæ V

Kronika naukowa
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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).



343DZIA£ALNOŒÆ INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2015 R.

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)
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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.



357POWO£ANIE I PIERWSZY ROK DZIA£ALNOŒCI STACJI NAUKOWEJ...

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.



373  „KASZUBI I POMORZE A KRAKÓW: O ZAINTERESOWANIACH SPRAWAMI...

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).
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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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Józef Borzyszkowski

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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Józef Borzyszkowski

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:



397TERESA LILLA (1931–2015)

„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
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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-
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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.



437GÜNTER GRASS (1927–2015)

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,
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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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