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Wstęp

Szanowni Czytelnicy,
w najnowszym numerze rocznika Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
„Nasze Pomorze” znajdziecie Państwo m.in. interesujące artykuły o przeszłości Po-
morza, wystawach i zbiorach muzealnych oraz materiały z IX konferencji kaszubo-
znawczej.

Ciekawymi przyczynkami do historii Pomorza są artykuły: Anety Heinrich o roli 
króla Fryderyka Wilhelma I w zjednoczeniu ziemi brandenbursko-pruskich z ob-
szarami dawnego Księstwa Zachodniopomorskiego pod berłem pruskim oraz Piotra 
Płaczka o stanie posiadania drobnej szlachty kaszubskiej na terenie ziemi bytowskiej 
w XVII i początkach XIX wieku.

O interesującej wystawie słupskiego artysty Ottona Freundlicha (1878–1943) zor-
ganizowanej i zaprezentowanej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku pisze, 
kreśląc sylwetkę artysty, Beata Zgodzińska. Srebrnemu kielichowi datowanemu na 
1637 rok z wyposażenia kościoła w Starym Przybysławiu poświęcona jest rozprawa 
wzmiankowanej Anety Heinrich. Ponadto w numerze zamieściliśmy artykuły: Jaro-
mira Szroedera o ks. Antonim Peplińskim, Tomasza Skoniecznego o powojennych 
początkach oświaty na ziemi koszalińskiej, Andrzeja i Jacka Kuczkowskich o cmen-
tarzach i miejscach pamięci na terenie gminy Brojce.

W roczniku znalazły się też wszystkie referaty wygłaszane podczas zorganizowa-
nej w muzeum bytowskim IX Konferencji Kaszuboznawczej „Zabory. Krąg artystów 
i tematów”. W konferencji zorganizowanej przy współpracy Zakładu Antropologii 
Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz 
Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku wzięli udział naukowcy i regionaliści z Chojnic, 
Gdańska, Słupska i Bytowa.

  Zapraszam do lektury!

Janusz Kopydłowski





I. Historia
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Aneta Heinrich

Fryderyk Wilhelm i i jego znaczenie 
dla brandenbursko-pruskich starań o zagospodaroWanie 

pomorskiej tożsamości

Zjednoczenie ziem historycznego Księstwa Zachodniopomorskiego 
pod berłem pruskim

Fryderyk Wilhelm, król Prus, książę z łaski Bożej, pobożny i szczęśliwy. Po tym, 
gdy powalił wrogów na ziemię, uratował swoich poddanych, ojczyznę zadowolił, 
poszerzył granice swego kraju, poprzez straszliwy pożar zniszczone miasto odbu-
dował, odbudowane przyozdobił, przyozdobione – wzbogacił, stany Jego Księstwa 
Pomorskiego stawiają mu ku wiecznej pamięci ten pomnik w oddaniu za Jego cnotę 
i majestat, za sprawą Fryderyka Wilhelma von Grumbkowa, tajnego ministra oraz 
najwyższego dowódcy wojska. W roku pańskim 1724.

Łacińska inskrypcja na pomniku Fryderyka Wilhelma I w Koszalinie1, przed-
stawiona powyżej w wolnym tłumaczeniu, podkreśla wśród wielu innych zasług 
króla także jego uwieńczone sukcesem starania o (częściowe) zjednoczenie ziem 
historycznego Księstwa Zachodniopomorskiego. Gwoli przypomnienia dodajmy, że 
losy tego Księstwa potoczyły się nader tragicznie. Otóż 10 marca 1637 roku – w 
trakcie wojny trzydziestoletniej – umarł bezpotomnie Bogusław XIV, ostatni z pa-
nującej na Pomorzu dynastii Gryfitów. Do sukcesji po Gryfitach stanęło dwóch kan-
dydatów: Brandenburgia i Szwecja. Brandenburgia, władca zwierzchni sąsiedzkiej 
Nowej Marchii, rościła sobie prawa do Księstwa Zachodniopomorskiego na mocy 
układów sukcesyjnych zawieranych i odnawianych na przestrzeni wieków między 
Brandenburgią i Księstwem Zachodniopomorskim2. Szwecja uzasadniała swoje pra-
wa silną pozycją na Pomorzu Zachodnim, zdobytą podczas wojny trzydziestoletniej, 
oraz sojuszem szwedzko-pomorskim, zawartym w lipcu 1630 roku, który faktycznie 
podporządkowywał Księstwo Zachodniopomorskie królowi szwedzkiemu.

1 Budowa pomnika Fryderyka Wilhelma I w Koszalinie w latach 1722–1724 jest nieodłącznie związana 
z pomocą, jakiej król udzielił miastu po pożarze miasta w 1718 roku. Uroczyste odsłonięcie pomni-
ka odbyło się 16 VI 1724 r. Ostatnie wiadomości o pomniku pochodzą z roku 1942.

2 Już 26 III 1493 r. w Pyrzycach stany Księstwa Zachodniopomorskiego podpisały rewersał, na mocy 
którego sukcesję po Gryfitach miał przejąć wielki elektor brandenburski; R. Klempin, G. Kratz, 
Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bis in das XIX Jahrhundert, 
Berlin, 1863; B. Wachowiak, Upadek państwa zachodniopomorskiego, w: Historia Pomorza, red. 
G. Labuda, Poznań, 1976, t. II: Do roku 1815, cz. 1: 1464/66–1648/57, s. 1001.
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Bilateralne próby rozwiązania sprawy sukcesji po Gryfitach jeszcze podczas woj-
ny nie zakończyły się sukcesem. Sprawa nabrała charakteru europejskiego i była 
rozpatrywana podczas obrad pokojowych, kończących wojnę trzydziestoletnią w 
1648 roku. Ostateczny podział Pomorza między Brandenburgię i Szwecję oraz de-
finitywne przejęcie przez nich przydzielonych regionów nastąpiły dopiero w 1653 
roku po zakończeniu żmudnych pertraktacji między sukcesorami3.

Według recesu szczecińskiego podpisanego 4 maja 1653 roku granica między 
brandenburskim a szwedzkim działem przebiegała kilkanaście kilometrów na 
wschód od Odry, równolegle do jej biegu wzdłuż linii Swobnica – Gryfino4.

Pierwsze uwieńczone sukcesem próby zjednoczenia ziem byłego Księstwa Za-
chodniopomorskiego podjął właśnie król pruski Fryderyk Wilhelm I (1713–1740). 
Zarówno względy gospodarcze, jak i militarne przemawiały za strategicznym uzu-
pełnieniem i zamknięciem terytorium państwa Brandenburgia-Prusy na północy kra-
ju. Wykorzystując strategiczne możliwości, jakie otwierał przed nim udział w woj-
nie północnej (1700–1721) i przymierzu przeciwko królowi szwedzkiemu Karolowi 
XII, doprowadził do podpisania separatystycznego pokoju ze Szwecją w Sztokhol-
mie 21 stycznia 1720 roku. Na mocy tej umowy Prusy otrzymały Szczecin i Pomo-
rze szwedzkie aż do rzeki Piany za cenę 2 mln talarów szwedzkich5.

Nadal jednak nie słabło pruskie zainteresowanie szwedzką częścią Pomorza. 
Pod koniec XVIII wieku król szwedzki Gustaw IV Adolf, zmuszony złą sytuacją 
finansową swego kraju, zaoferował królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi 
III (1770–1840) odstąpienie szwedzkiej części Pomorza za odszkodowaniem. Na 
polecenie króla pruskiego minister Christian von Haugwitz sporządził memoriał po-
lityczny, w którym zawarł argumenty przemawiające za zakupieniem szwedzkiej 
części Pomorza. Były to argumenty natury strategiczno-militarnej. Haugwitz, oce-
niając stan szwedzkiego Pomorza, nie prognozował korzyści gospodarczych, choć 
jednocześnie nie wykluczał gospodarczego potencjału, który lepiej zagospodarowa-
ny przez administrację pruską przyniósłby więcej dochodów. Po tej ocenie korzy-
ści płynących z przejęcia Pomorza szwedzkiego rozpoczęto pertraktacje, które ze 
względu na międzynarodową sytuację w Europie miały charakter tajny. Sytuacja ta, 
stale się pogarszająca, była przyczyną zerwania pertraktacji w marcu 1799 roku6.

Następne próby pozyskania szwedzkiej części Pomorza podjął Fryderyk Wilhelm 
III wiosną 1806 roku, jednak plany te pokrzyżowała wojna z Francją. W 1814 roku 
Pomorze szwedzkie dostało się w ręce Danii i stało się punktem militarnego zagro-
żenia dla Prus. Taką wizję potwierdza opinia statystyka Johanna Gottfrieda Hoff-

3 A. Wielopolski, Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku, Poznań, 1965, s. 13.
4 Tamże.
5 Historia Pomorza, red. G. Labuda, oprac. Z. Szultka, H. Lesiński, Poznań, 2003, t. II: Do roku 1815, 

cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, s. 266; S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i 
społeczeństwa, Warszawa, 2004, s. 175; A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 13.

6 K. T. Inachin, Nationalstaat und regionale Selbstbehauptung. Die preußische Provinz Pommern 
1815–1945, „Quellen und Studien aus den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns”, Bremen, 
2005, Bd. 7, s. 49–52.

Aneta Heinrich
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manna (1765–1847), sporządzona z polecenia ministra Karla Augusta von Harden-
berg (1750–1822). W swej opinii Hoffmann podkreśla również negatywny wpływ 
tej sytuacji politycznej na handel i finanse Prus oraz szacuje wartość szwedzkiej 
części Pomorza na 10 milionów talarów.

Sporządzone z polecenia króla pruskiego liczne opinie odnośnie korzyści i strat 
płynących z przejęcia Pomorza szwedzkiego podkreślają jednomyślnie trzy argu-
menty, które ostatecznie przesądziły sprawę przejęcia tego terytorium pod pano-
wanie pruskie: 1. Odra stanowiła jedyne połączenie Brandenburgii z morzem; 2. 
wschodnie ujścia tej rzeki do morza, znajdujące się już pod panowaniem pruskim, 
były płytkie i ulegały zapiaszczeniu, co oznaczało w praktyce konieczność przeła-
dowywania towarów z dużych statków na małe przy sporym nakładzie środków; 
3. w tej sytuacji rzeka Piana jawiła się jako bardzo dobre rozwiązanie powyższych 
problemów7.

Ostatecznie sprawą przynależności państwowej byłych ziem Księstwa Zachod-
niopomorskiego zajęto się podczas Kongresu Wiedeńskiego. Po podpisaniu porozu-
mienia z Danią 4 czerwca 1815 roku, na którego mocy uhonorowane zostały żądania 
Danii wobec Księstwa Lauenburg nad Łabą, 7 czerwca 1815 roku Prusy podpisały 
ze Szwecją umowę o zakupieniu szwedzkiej części Pomorza za cenę 3,5 miliona 
talarów8.

W ten sposób ziemie dawnego Księstwa Zachodniopomorskiego zostały zjedno-
czone pod berłem pruskim. W ramach ogólnej reformy administracji państwowej 
aktem prawnym z 30 kwietnia 1815 roku z ziem dawnego Księstwa Zachodnio-
pomorskiego utworzono pruską prowincję Pomorze, w której skład wchodziły trzy 
rejencje: strzałowska (stralsundzka), szczecińska oraz koszalińska.

próby kształtowania pruskiej tożsamości na pomorzu

W rzeczywistości powołana do życia w 1815 roku pruska prowincja Pomorze nie 
była niczym innym jak tylko jednostką administracyjną, utworzoną na podstawie 
przemyśleń natury gospodarczo-politycznej i strategicznej. Prowincja była tworem 
heterogenicznym, w której skład wchodziły terytoria o różnorodnym charakterze, 
historycznych tradycjach, strukturze ustrojowej, gospodarczej i społecznej. Tereny 
dawnego Księstwa Zachodniopomorskiego, które już od 1653 roku oraz częściowo 
od 1720 roku znajdowały się pod panowaniem brandenbursko-pruskim, były sukce-
sywnie wcielane w administrację państwową pruskiej monarchii absolutnej, której 
zabiegi miały na celu osłabienie silnej organizacji stanowej, wywodzącej się z tradycji 
Księstwa Zachodniopomorskiego. Wymienić należy choćby wzrost znaczenia urzędu 
landrata i stopniową przemianę charakteru tej funkcji z przedstawiciela stanów na 
urzędnika administracji państwowej, ograniczenie swobody samorządów miejskich 

7 Tamże, s. 52.
8 m. Wehrmann, Geschichte von Pommern, reprint wydań z 1904 i 1906, Frankfurt am Main, 1981, Bd. 

2, s. 263.
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czy daleko idące podporządkowanie gmin wiejskich dworom szlacheckim9.
W tym samym okresie na terenie Pomorza szwedzkiego stanowe tradycje Księ-

stwa Zachodniopomorskiego były umacniane i rozszerzane. Należy wymienić cho-
ciażby fakt, że zachowała się autonomia miast, a właściciele ziemscy powiększyli 
swoje posiadłości i przywileje.

Ponadto do obszaru prowincji Pomorze włączone zostały powiaty nowomarchij-
skie – świdwiński i drawski – wywodzące się z zupełnie innej tradycji historycz-
nej. Powiat świdwiński należał wprawdzie do pruskiej prowincji Pomorze, ale nie 
do Księstwa Zachodniopomorskiego, lecz do Nowej Marchii. W 1454 roku władca 
Brandenburgii Fryderyk II Żelazny za 40 000 guldenów odkupił Nową Marchię od 
zakonu krzyżackiego. Włączenie w XIX wieku tych dwóch powiatów było podykto-
wane argumentami natury administracyjno-technicznej, w innym wypadku wrzynał-
by się od południa głęboko w teren prowincji.

W przypadku prowincji Pomorze Prusy stanęły przed poważnym problemem 
stworzenia z tych heterogenicznych terenów obszaru jednolitego i zintegrowane-
go z państwem pruskim. Konstytucja pruskiej tożsamości na terenach tej prowincji 
była jednym z głównych zadań administracji państwowej, realizowanym na różnych 
płaszczyznach. Do najważniejszych, a zarazem najefektywniejszych poczynań zali-
czyć należy szeroko zakrojone działania mające na celu wtopienie Pomorza w go-
spodarkę pruską oraz rozbudowanie infrastruktury. Rosnąca dzięki temu mobilność 
mieszkańców Pomorza, udostępnienie postępów techniki komunikacyjnej, rozbu-
dowanie mediów oraz podnoszący się poziom wykształcenia były ważnymi instru-
mentami w konstytucji tożsamości pruskiej. Jednym z instrumentów kształtowania 
pruskiej tożsamości na Pomorzu, na który chcemy zwrócić tu szczególną uwagę, 
była instytucja święta państwowego – w tym wypadku o wyraźnym kolorycie re-
gionalnym.

Uroczyste obchody 100. rocznicy złożenia hołdu 
królowi Fryderykowi Wilhelmowi i

Jednym z elementarnych instrumentów budowania lojalności poddanych wobec pa-
nującego monarchy było uroczyste obchodzenie jego urodzin bądź też urodzin innych 
członków rodziny królewskiej. Urodziny króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, 
pod którego panowaniem doszło do ostatecznego zjednoczenia ziem dawnego Księ-
stwa Zachodniopomorskiego z państwem pruskim, przypadały na 3 sierpnia. Sześć 
lat po utworzeniu heterogenicznej prowincji Pomorze potrzeba integracji samej pro-
wincji oraz zjednoczenia jej z państwem pruskim była paląca, przede wszystkim je-
śli chodzi o wyraźny partykularyzm części najdłużej pozostającej pod panowaniem 
szwedzkim. Johann August Sack (1764–1831), nadprezydent prowincji Pomorze w 
latach 1816–1831, zdając sobie z tego sprawę, świadomie wykorzystał w 1821 roku 

9 A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 15–22.

Aneta Heinrich
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instytucję święta państwowego, jakim były urodziny panującego monarchy, w celu 
krzewienia pruskiej tożsamości wśród mieszkańców Pomorza, wypełniając je ele-
mentami historii regionalnej.

Na 3 sierpnia 1821 roku wyznaczono obchody przypadającej na początek sierp-
nia 100. rocznicy złożenia hołdu Fryderykowi Wilhelmowi I przez stany pomorskie 
(w sierpniu 1721 roku). Sam król Fryderyk Wilhelm III uznał pomysł za bardzo 
dobry, a co do kształtu uroczystości pozostawił uczestnikom wolną wolę – poza 
jednym zastrzeżeniem: wolą monarchy było, by tego dnia odbyły się w kościołach 
nabożeństwa dziękczynne10. To królewskie życzenie przekazał władzom lokalnym 
nadprezydent Sack w oficjalnym obwieszczeniu o ustanowieniu święta z 24 czerw-
ca 1821 roku11, skierowanym do rejencji z prośbą o rozpowszechnienie. Zgodnie z 
wolą króla tego dnia w miastach i wsiach prowincji przed południem miały odbyć 
się we wszystkich kościołach, jak jest to zwyczajem w wielkie święta nabożeństwa, 
w których udział miała wziąć cała młodzież szkolna12. Dalszy kształt lokalnych uro-
czystości nadprezydent pozostawiał – zgodnie z zaleceniem króla – decyzji władz 
lokalnych (magistraty, starostowie, gminy wiejskie, inspektorzy szkolni), od których 
jednak żądał sprawozdania z przebiegu uroczystości do 1 września 1821 roku13.

Apel trafił na podatny grunt. Lokalne obchody uroczystości przybierały różne 
formy: od iluminacji, odsłaniania pomników, przez poczęstunek dla ubogich i zakła-
danie stowarzyszeń dobroczynnych, do festynów strzeleckich14. Mimo tej różnorod-
ności nadprezydent Sack zatroszczył się o jednolitą oprawę merytoryczną i politycz-
ną obchodów, przygotowując materiały pomocnicze w postaci oratorium Cantate 
zur Feier des Vereinigungsfestes der Provinz Pommern mit dem Preußischen Staate. 
Am 3. August 182115 oraz wydanego w Szczecinie w oficynie drukarza Carla Wilhel-
ma Strucka memoriału pt. Von den Schicksalen des Landes Pommern. Denkschrift 
zur Feier des Vereinigungsfestes der Provinz Pommern mit dem Preußischen Staate16 
autorstwa – według opinii nadprezydenta Sacka – bardzo zacnego, biegłego w histo-
rii nauczyciela tutejszego [szczecińskiego] gimnazjum17. Ofertę uzupełniały pieśni 

10 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: AP Koszalin), zespół Rejencja Koszalińska (dalej: RK), 
sygn. 918: Hundertjährige Gedächtnisfeier der Vereinigung Pommerns mit dem Preussischen Staate, 
p. 3.

11 Tamże, p. 4.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 K. Inachin, Nationalstaat…, s. 104.
15 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 7–12.
16 Tamże, p. 22–52.
17 Tamże, p. 20. Najprawdopodobniej chodzi o Ludwiga Giesebrechta (ur. 5 VII 1792 w Mirow, zm. 18 

III 1873 w Jasienicy, obecnie Police). Był historykiem, filozofem, pedagogiem i poetą pruskim, po-
siadał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów w Gryfii (Greifswaldzie) i Berlinie. Po ukończeniu 
studiów w Gryfii i Berlinie, od 1816 r. przez 50 lat nauczał historii w szczecińskim Gimnazjum Ma-
riackim. W latach 1848–1849 reprezentował Szczecin w Zgromadzeniu Narodowym we Frankfur-
cie nad Menem. W pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią regionalną Pomorza. 
Na jego dorobek historyczny składają się liczne artykuły opublikowane w „Baltische Studien” oraz 
dzieło pt. Wendische Geschichten. Jego twórczość poetycka cieszyła się uznaniem współczesnych. 
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ludowe i dziecięce, napisane specjalnie na tę okazję przez Müchlera18.
Materiały te były propozycją „godnego”19 obchodzenia rocznicy złożenia hołdu. 

Dodatkową ich atrakcję stanowił fakt, że zysk płynący z ich sprzedaży – po odcią-
gnięciu kosztów druku – miał być przeznaczony na działalność dobroczynną na Po-
morzu. Cena Cantate, wydrukowanej w oficynie H. G. Effenbarts’ Erben, wynosiła 6 
groszy20, a memoriału Von den Schicksalen des Landes Pommern – 4 grosze21.

Obie pozycje przekazywały myśl przewodnią tej uroczystości: wskazywały na 
wydarzenia, które już wcześniej splotły losy części Pomorza z państwem pruskim, 
oraz ich dobroczynne skutki dla mieszkańców Pomorza. Cantate, w oprawie mu-
zyczno-lirycznej, przekazywała treści patriotyczne:

Es einet Friedrichs Wilhelm Vaterhand
Was seit Jahrhunderten getrennet war.
Ein Bruderband umschwingt das Heldenvolk,
Und froh erneuern sie den Bundeseid22.

Druga z tych pozycji była publikacją typowo edukacyjną, zawierała bowiem zarys 
historii Pomorza od czasów najdawniejszych aż do momentu ponownego zjednocze-
nia historycznych ziem Księstwa Zachodniopomorskiego pod panowaniem pruskim, 
przedstawiony w ośmiu rozdziałach: 1. Pogaństwo i chrześcijaństwo na Pomorzu; 
2. Wiara i Niemcy; 3. O podziale kraju; 4. O miastach i Hanzie; 5. O uniwersytecie 
i szkołach; 6. Luteranizm; 7. Okres szwedzki; 8. Ostatnie stulecie23. Bardzo cieka-
wym uzupełnieniem tych treści było przedstawienie wydarzenia odnoszącego się 
bezpośrednio do obchodzonego jubileuszu, czyli opis uroczystości złożenia hołdu 
przez stany brandenbursko-pruskiej części Pomorza.

Opis ten łączy w sobie zarówno cechy sprawozdania z uroczystości hołdow-
niczych w 1721 roku, jak i ich interpretację, wybitnie wspierającą kształtowanie 
wśród Pomorzan więzi z państwem pruskim. Autor opisu, sporządzonego wyraźnie 
na potrzebę 100. rocznicy tego wydarzenia, nie stroni od uwag i zabiegów interpre-
tacyjnych, które stawiają króla Fryderyka Wilhelma I oraz fakt przyłączenia części 
Pomorza do państwa brandenbursko-pruskiego w świetle jednoznacznie pozytyw-
nym. Afirmacyjny opis wydarzeń historycznych przedstawia fakt przyłączenia czę-

Pisał przede wszystkim obszerne poematy o treści politycznej, religijnej i społecznej, a także liryki 
opisujące uroki życia rodzinnego i piękno krajobrazu Pomorza.

18 Karl Friedrich Müchler (ur. w 1763 r. w Stargardzie Szczecińskim, zm. w 1857 r. w Berlinie) był 
urzędnikiem państwowym w Prusach, a później w Saksonii. Swój wolny czas poświęcał twórczości 
pisarskiej. Spod jego pióra wyszły głównie powieści i opowiadania. Pisał również wiersze, z któ-
rych dwa: Der Wein erfreut des Menschen Herz (1797) oraz Im tiefen Keller sitz ’ich hier (1802), na 
stałe weszły do niemieckich śpiewników.

19 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 6, 14.
20 Tamże, p. 6.
21 Tamże, p. 20.
22 Tamże, p. 10: „Zjednoczyła ojcowska ręka Fryderyka Wilhelma, co od wieków podzielone było, bra-

terska wstęga otacza lud bohaterski i radośnie odnawiają przysięgę związkową”.
23 1. Heidenthum und Christenthum in Pommern, 2. Glauben und Deutsche, 3. Von der Zertheilung des 

Landes, 4. Von den Städten und der Hanse, 5. Von der Universität und den Schulen, 6. Das Luthert-
hum, 7. Die Schwedenzeit, 8. Das letzt verfloßene Jahrhundert; tamże, p. 22–48.
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ści Pomorza do Prus jako wyraz bożej łaski i troski o Pomorzan, których Bóg w ten 
sposób wybawił od wszelkiego zła:

Ponure chmury zasłaniały niebo przez długi czas, ale ten dzień przyniósł przyjem-
ną pogodę na dobry znak, że Bóg każe świecić słońcu pokoju i radości nad tym od lat 
ciężko uciskanym i przez liczne plagi nawiedzanym Pomorzem24.

Mimo swego ideologicznego przesłania opis uroczystości hołdowniczej jest jed-
nak interesujący, o czym świadczy także i to, że nawet Martin Wehrmann w Ge-
schichte von Pommern zamieścił informację na jego temat25.

Hołd stanów pomorskich Fryderykowi Wilhelmowi i 
w Szczecinie 10 sierpnia 1721 roku

Król Fryderyk Wilhelm I przybył do Szczecina już na parę dni przed zaplanowaną 
na 10 sierpnia 1721 roku uroczystością złożenia mu hołdu przez stany pomorskie. 
7 sierpnia przed bramami miasta przywitały go oddziały stacjonujące w Szczecinie: 
regiment księcia Ludwika oraz Księstwa Anhalt-Zerbst, oraz te, które zjawiły się tu-
taj z okazji uroczystości złożenia hołdu, a więc regiment margrafa Albrechta oraz re-
giment von Borka. Król wkroczył do miasta dopiero po tym, gdy dokonał przeglądu 
wojsk i obejrzał pokaz musztry. Prezentacja obecnych w mieście regimentów była 
stałym punktem programu przedpołudniowych godzin przez wszystkie dni pobytu 
króla w Szczecinie. Pierwszy dzień pobytu króla w Szczecinie zakończył się rejsem 
po Odrze.

8 sierpnia – oprócz „obligatoryjnego” przeglądu wojsk dokonanego przez „kró-
la-sierżanta” – odbyła się parada mieszkańców Szczecina. Zebrani w sile dziesięciu 
chorągwi26 na Roßmarkt (dzisiejszy Plac Orła Białego), przy dźwiękach muzyki i 
łopocie flag powitali radośnie króla. Dzień zakończył się ponownie rejsem po Odrze, 
któremu tym razem towarzyszył łopot proporców i flag, gromki grzmot armat oraz 
donośne okrzyki radości mieszkańców miasta.

9 sierpnia – po przeglądzie wojsk – odbyło się święto szczecinian. Szczególną 
rolę odegrała w nim kupiecka kompania strzelców, która za pozwoleniem nowego 
władcy odnawiała zaniedbane przez wiele lat ćwiczenia. Sam król uświetnił uro-
czystość pierwszym trafnym strzałem w pierś lecącego ptaka oraz fundacją dużego 
pucharu.

10 sierpnia, od godziny siódmej rano przy akompaniamencie dzwonów kościel-
nych, rycerze, deputowani innych miast oraz duchowni zbierali się w wyznaczonych 
dla nich komnatach na zamku, natomiast mieszczanie, deputowani okręgów (Amt) 
oraz reprezentanci wiosek – na dziedzińcu zamkowym. O godzinie dziewiątej – na 
rozkaz królewski – z zamku do kościoła Mariackiego ruszyła uroczysta procesja, 
której towarzyszyło bicie dzwonów, mająca określoną strukturę, wynikającą z po-

24 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 49 = 29 s. druku.
25 m. Wehrmann, Geschichte von Pommern…, s. 199–200.
26 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 49 = s. 29 dokumentu Von den Schicksalen.
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rządku i hierarchii społeczeństwa stanowego. Otwierał ją rządca Meyer jako przed-
stawiciel stanu chłopskiego. Za nim kroczyli mieszczanie Szczecina i deputowani 
innych miast. Następnie w procesji miejsce zajęli przedstawiciele duchowieństwa, 
a więc deputowani gimnazjum, synodu szczecińskiego oraz pozostałych. Dalej w 
procesji występowali wszyscy członkowie szczecińskiego magistratu, do których 
przyłączyli się reprezentanci wyłączonych spod jurysdykcji miejskiej, a następnie – 
członkowie sądu oraz deputowani magistratów innych miast. Procesję zamykał mar-
szałek Axel Albrecht von Malzahn jako przedstawiciel stanu rycerskiego. Również 
sam król – w towarzystwie prześwietnego orszaku – udał się piechotą do kościoła 
Mariackiego, gdzie odbyła się pierwsza część aktu hołdowniczego.

W hojnej oprawie muzycznej generalny superintendent dr David Laurentius Bol-
lhagen27 wygłosił kazanie na podstawie pierwszego listu św. Piotra 2, 17: Boga się 
bójcie, czcijcie króla!28, po którym została odczytana specjalna modlitwa z okazji 
składania hołdu. Bezpośrednio przed samym aktem zaśpiewano pieśń Panie Boże, 
chwalić was29 przy gromkim akompaniamencie trąb, bębnów i armat. Następnie od-
był się sam akt złożenia hołdu. Król zajął podwyższone miejsce przed ołtarzem i 
stojąc – przyjął hołd stanu rycerskiego i miast, które przyrzekały dochować wierno-
ści. Tekst przysięgi czytany był m.in. przez radcę tajnego Fryderyka Wilhelma von 
Grumbkow (1678–1739), a sam akt złożenia hołdu zakończono ucałowaniem dłoni 
królowi.

W międzyczasie na dziedzińcu zamkowym zbierali się chłopi i mieszczanie. 
Wkrótce pojawił się tam także król ze swoim orszakiem. Wstąpił na specjalnie do 
tego celu przygotowany podest, a zebrane stany złożyły mu przysięgę wierności.

Po uroczystości złożenia hołdu hucznie świętowano: jedzono przy 12 stołach, 614 
chłopów zostało ugoszczonych, mieszkańcom Szczecina podarowano 12 antałków 
wina, które spożyte zostały w radosnej atmosferze. Pomyślano także o biednych, 
którzy uraczeni zostali jadłem i jałmużną. Sam król po posiłku zaszczycił swoją 
obecnością komnatę, w której gościli duchowni, a później udał się do swej kwatery 
z wyraźnym życzeniem, by nie oszczędzać na bogatym poczęstunku dla wszystkich 
obecnych, czemu stało się zadość.

27 David Laurentius Bollhagen urodził się 4 II 1683 w Stargardzie Szczecińskim, zmarł tamże w 1738 
r. Po naukach przyjętych w rodzinnym mieście studiował teologię w Jenie oraz Gryfii (Greifswald). 
W 1704 roku został powołany na stanowisko proboszcza parafii w Wolinie oraz superintendenta 
synodu wolińskiego. Po zdobyciu tytułu dr. teologii na uniwersytecie w Gryfii został archidiakonem 
w kościele Mariackim w Szczecinie oraz profesorem teologii i języków orientalnych w tamtejszym 
gimnazjum. Następnie piastował stanowisko kaznodziei nadwornego przy kościele zamkowym w 
Szczecinie. W 1721 r., po przyłączeniu do Prus szwedzkiej części Pomorza, został powołany przez 
Fryderyka Wilhelma I na stanowisko generalnego superintendenta dla całego pruskiego Pomorza.

28 Wg Biblii Tysiąclecia, Warszawa, 1980.
29 Tytuł oryginalny pieśni skomponowanej przez Jana Sebastiana Bacha brzmi Herr Gott dich loben 

wir.
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Medal pamiątkowy

Uroczystość 100. rocznicy złożenia hołdu Fryderykowi Wilhelmowi I przez stany 
pomorskie została uświetniona wybiciem medalu pamiątkowego30 według projektu 
profesora Conrada Levezowa31, a wykonanego przez królewskiego medaliera Frie-
dricha Koeniga32. Wartość medalu wybitego w srebrze wynosiła 6 talarów, a wybite-
go w angielskim brązie – 1 talara 8 groszy. Etui do medalu wyceniono na 12 groszy33. 
Od każdego sprzedanego medalu 8 groszy było przeznaczonych na cel dobroczynny 
według lokalnych potrzeb prowincji Pomorze. Jak wynika z pisma z 8 lipca 1821 
roku nadprezydenta Sacka do urzędu rejencyjnego w Koszalinie34, sprzedaż meda-
lu odbywała się w drodze subskrypcji, a docelową grupą adresatów byli urzędnicy 
rejencji, magistratów oraz superintendenci (czyli członkowie administracji zarówno 
państwowej, jak i samorządowej o wyższym wykształceniu i dochodach, którzy byli 
wykorzystywani jako „ambasadorzy” pruskiej tożsamości). Nadprezydent nie za-
pomniał podkreślić edukacyjnej funkcji tegoż medalu, wspominając w niniejszym 
piśmie, że może być on odpowiednim prezentem dla pilnych dzieci szkolnych35.

Sam medal odnosił się bezpośrednio i symbolicznie do świętowanych wydarzeń 
politycznych. Awers medalu przedstawiał popiersia trzech regentów brandenbursko-
pruskich, pod których panowaniem w przeciągu trzech stuleci zjednoczone zostały 
ziemie dawnego Księstwa Zachodniopomorskiego: wielkiego elektora Fryderyka 
Wilhelma, króla w Prusach Fryderyka Wilhelma I oraz Fryderyka Wilhelma III. Pod 
każdym popiersiem znajdował się rok przyłączenia poszczególnych ziem Pomorza 
do państwa pruskiego, przedstawiony cyframi rzymskimi: MDCLIII – MDCCXX – 
MDCCCXV, a więc 1653 – 1720 – 1815. Całość uzupełniona została podpisem w 
języku łacińskim identyfikującym popiersia: FRIDER. WILHELMUS. PR[inceps] 
30 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 53–54.
31 Jakob Andreas Konrad Levezow (ur. 3 IX 1770 r. w Szczecinie, zm. 13 X 1835 r. w Berlinie) był 

synem konrektora szczecińskiego gimnazjum, Immanuela Friedricha (1731–1801); jego matka, Do-
rothea Sophia (zm. 1785), była córką pruskiego kapitana artylerii, Martina Friedricha Ebela. Po 
ukończeniu gimnazjum szczecińskiego Levezow studiował najpierw teologię na uniwersytecie w 
Halle, później jednak poświęcił się naukom starożytnym na uniwersytecie berlińskim. Po studiach 
pracował początkowo jako nauczyciel domowy. W 1795 r. uzyskał stopień dr. filologii starożytnej 
w Getyndze i został nauczycielem gimnazjalnym w Berlinie. W 1797 r. objął posadę w gimnazjum 
Fryderyka Wilhelma, którą piastował aż do 1824 r. W 1804 r. został powołany na stanowisko pro-
fesora starożytności i mitologii na berlińskiej Akademii Sztuk Plastycznych i Nauk Mechanicznych 
(Berliner Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften), które zajmował do 
końca życia.

32 Friedrich Anton König (ur. 18 I 1794 r. we Wrocławiu, zm. 19 VI 1844 w Dreźnie) – medalier. 
Studiował w Berlinie, w latach 1811–1824 był asystentem swego ojca w berlińskiej mennicy, a od 
1824 r. pracował jako rytownik w królewskiej mennicy w Dreźnie. Od roku 1844 r. był członkiem 
berlińskiej Akademii Sztuk Plastycznych. Współpracował z zakładem medalierskim Daniela Loosa. 
Pozostawił po sobie wiele medali okazjonalnych.

33 Dla porównania przytoczmy dane o stanie majątkowym bezrolnego z 1811 r. z Pomorza: Krowa – 8 
talarów, dwie świnie – 3 talary, […] siekiera – 12 groszy, topór – 6 groszy, […] kosa – 8 groszy […]; 
A. Wielopolski, Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–1918, Szczecin, 1959, s. 67.

34 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 15–16.
35 Tamże, p. 16.
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eleCT[or] FRIEDER WILHELMUS. I. FRIEDER WILHELMUS. III.
Rewers medalu przeznaczony został na symboliczne przedstawienia zjednocze-

nia Pomorza z państwem pruskim. Otóż obok ołtarza ofiarnego, znajdującego się po 
prawej stronie, przedstawione zostały Prusy w symbolu Borussii z insygniami wła-
dzy królewskiej, a więc koroną, płaszczem podszytym gronostajami oraz berłem w 
lewej ręce. Ponad ołtarzem łączyła ona swoją prawą rękę z prawą dłonią Pomeranii, 
przyodzianej w krótszy, książęcy płaszcz i książęcą ozdobę głowy. Był to symbol 
wzajemnej wierności i ochrony. Pomerania trzymała ponadto lewą dłoń na sercu 
jako wyraz swych szczerych przekonań i lojalności. Obok Borussii stał królewski 
orzeł, a obok Pomeranii – uskrzydlony gryf.

W dolnej części obrazu przedstawiono otchłań Bałtyku. Po lewej stronie z otchła-
ni wznosi się bóg Morza Bałtyckiego z trójzębem w lewej ręce, prawą wspiera na 
łapie foki. Po jego prawej stronie, na pagórku siedzi władca rzeki Odry – Viadrus, 
wylewający wodę z urny, która przepływa poprzez środek Pomorza i łączy się z 
Bałtykiem. Viadrus trzyma w ręku ster, co oznacza spławność rzeki, oraz róg wypeł-
niony kłosami i owocami, który symbolizuje urodzajność prowincji.

Łaciński napis głosi: PomeraNIa omNIs INTra III seCUl[a] IN FIED[em] 
BorUss[iae] RECEPTA PATRIAE PATRIBUS EIDA FELIX („Całe Pomorze, 
przyjęte w ciągu trzech wieków pod pruską opiekę, królom wierne i szczęśliwe, 
wypowiada momenty tego wydarzenia oraz jego zbawienne skutki i okoliczności dla 
rządów i poddanych”).

Lokalne obchody 100. rocznicy złożenia hołdu

Nakład wysiłków i wydatków władz państwowych w celu integracji Pomorza z pań-
stwem pruskim poprzez krzewienie i umacnianie tożsamości pruskiej nie spełzł by-
najmniej na niczym. Dzięki odpowiednim „ambasadorom” święto z jego ideowym 
przesłaniem dotarło do konkretnych lokalnych społeczności. Jednym z dowodów 
sukcesu administracji państwowej jest sprawozdanie proboszcza oraz inspektora 
szkolnego Lehmanna36 z Kurowa (Curow), pow. koszaliński, z 6 września 1821 

36 Carl Gottfried Lehmann urodził się 31 VIII 1780 r. w Rybokartach (Ribberkardt), pow. gryficki, jako 
syn tamtejszego pastora Samuela Gottfrieda oraz jego małżonki Liberii Dorothei z domu Gußmeier, 
wdowy po pastorze Schröderze z miejscowości Anklam. Do trzynastego roku życia pobierał nauki u 
swego ojca. Po śmierci ojca został wysłany przez opiekuna, którym był pastor Wagener z Ościęcina 
(niem. Woistenthin), pow. kamieński, do szkoły w Gryficach (Greifenberg), a stamtąd w 1797 r. do 
szczecińskiego gimnazjum. Z powodu problemów ze słuchem opuścił gimnazjum po dwóch la-
tach. Przez następne dwa lata pracował jako sekretarz. Poprawa zdrowia pozwoliła mu na ponowne 
uczęszczanie do gimnazjum w Szczecinie. Od 1803 r. przez dwa i pół roku studiował w Królewcu 
(Königsberg), a później jeden semestr w Halle. Następnie przez pół roku pracował jako nauczyciel 
w domu sierot w Halle, pomagał wujowi, pastorowi Lehmannowi w miejscowości Ducherow. W 
latach 1809–1811 był nauczycielem domowym w miejscowości Kruchow w pobliżu Ducherow. 
W 1811 r. został pomocnikiem proboszcza w Löcknitz. W 1813 r. został powołany na stanowisko 
proboszcza do Kurowa (Curow). Od 1823 r. zajmował także stanowisko proboszcza w Drzewianach 
(Drawehn). 1 VII 1850 r. przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 13 IX 1851 r. Ernst Müller nie potwier-
dza tytułu superintendenta dla Carla Gottfrieda Lehmanna, którym musiałby się legitymować, by 
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roku skierowane do urzędu Rejencji Koszalińskiej37. Sprawozdanie pastora 
Lehmanna zawiera zarówno opis lokalnych uroczystości, jak i szczegółowe 
przedstawienia przygotowawczych, podjętych w parafiach i szkołach synodu 
bobolickiego38 w celu godnego obchodzenia uroczystości. Przyczyną dyspro-
porcji i różnorodnego stopnia szczegółowości opisów jest funkcja odegrana 
przez autora sprawozdania.

Po zapowiedzi przez władze państwowe (nadprezydent prowincji Pomo-
rze) i kościelne (Konsystorz i Kolegium Szkolne) obchodów 100. rocznicy 
złożenia hołdu Fryderykowi Wilhelmowi I, duchowny Lehmann podjął kon-
kretne działania mające na celu przekazanie odgórnych wytycznych co do 
obchodów w szkołach i kościołach, tak by uroczystość dla młodych i starych 
synodu bobolickiego była radosna i podniosła. Do oprawy święta należało 
zarówno wspomniane już oratorium Cantate zur Feier des Vereinigungsfe-
stes der Provinz Pommern mit dem Preußischen Staate, ułożone na tę okazję 
przez Müchlera pieśni ludowe i dziecięce oraz memoriał polityczny o historii 
Pomorza pt. Von den Schicksalen des Landes Pommern.

Pastor Lehmann zwołał na 30 lipca 1821 roku nauczycieli z synodu bobo-
lickiego na konferencję, na którą zaproszony został także pastor Breuning39 
z Głodowej (Goldbeck), pow. koszaliński. Zadaniem Breuninga, który już od 
wielu lat udzielał lekcji śpiewu wielogłosowego podczas kursów organizowanych 
przez Lehmanna z nauczycielami szkół synodu bobolickiego, było przygotowanie 
i przećwiczenie z nauczycielami chorałów i pieśni wchodzących w program uro-
czystości. Po próbach śpiewu Lehmann przedstawił zebranym nauczycielom treść 
wymienionego memoriału o historii Pomorza z koniecznymi – według zdania autora 
sprawozdania – uwagami wyjaśniającymi. Lehmann zakończył konferencję trzema 
konkretnymi propozycjami dotyczącymi formy obchodów uroczystości:

uzyskać tytuł i funkcję inspektora szkolnego. Superintendentem synodu bobolickiego był z reguły 
pierwszy pastor w parafii w Bobolicach. W latach 1813–1819 funkcję tę pełnił dr Friedrich Wilhelm 
Barthold Wilde, który od 1806 roku był proboszczem w Kurowie, a rozkazem królewskim z 16 XI 
1812 roku powołany został na superintendenta synodu bobolickiego i dodatkowo na stanowisko 
proboszcza w miejscowości Porost (Porst). Jego następcą na stanowisku superintendenta synodu bo-
bolickiego został Friedrich Wilhelm Wilm, wprowadzony na stanowisko 12 VIII 1821 r.; E. Müller, 
Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart. Auf Grund des 
Steinbrück’schen Manuskriptes, Stettin, 1912, T. II: Der Regierungsbezirk Köslin, s. 37, 47.

37 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 60–67.
38 Oprócz Kurowa do synodu bobolickiego należały jeszcze parafie w: Bobolicach (Bublitz), Sępolnie 

Wielkim (Groß Karzenburg), Kazimierzu (Casimirshof), Kłaninie (Klannin), Drzewianach (Dra-
wehn), Głodowej (Goldbeck), Świelnie (Schwellin), Żydowie (Sydow), Wierzchowie (Wurchow); 
E. Müller, Die Evangelischen Geistlichen…, s. 37.

39 Johann Friedrich Breuning urodził się 1 IV 1760 r. jako czwarty syn organisty i nauczyciela w Groß 
Ottersleben oraz Friederiki Wilhelminy Hillger, córki tamtejszego pastora. Do dziesiątego roku ży-
cia pobierał nauki u ojca, a później w szkole w Magdeburgu. Następnie przez trzy lata studiował w 
Halle. Po ukończonych studiach był nauczycielem domowym w Naumburgu oraz Gdańsku. W 1789 
r. powołany został na nauczyciela szkoły miejskiej oraz organistę kościoła Mariackiego w Koszali-
nie. W 1809 r. objął pozycję pastora w Głodowej. Zmarł w 1838 r.
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1. Przez dni pozostałe do uroczystości nauczyciele powinni pilnie ćwiczyć z ucznia-
mi pieśni i chorały, które są częścią programu jubileuszowego, by podwyższyć 
nastrój obchodów oraz według uznania lokalnych proboszczów uczynić z tego 
pożytek częściowo w kościołach, częściowo podczas koncertów po południu w 
miejscowych szkołach;

2. Następnie młodzież szkolna powinna uczcić uroczystość nie tylko świątecznym 
ubraniem, lecz ponadto dziewczęta winny mieć wianki na włosach, a chłopcy być 
przystrojeni bukiecikami kwiatów. Tak odświętnie ubrana młodzież według uwag 
kaznodziei powinna stworzyć procesję ze szkoły do kościoła oraz z kościoła do 
szkoły;

3. Po południu 3 sierpnia nauczyciele winni zebrać młodzież i uwznioślić ten dzień 
przez wspólny śpiew, rozmowę na temat wymiaru historycznego wspominanego 
wydarzenia oraz innych interesujących zdarzeniach w historii ojczyzny. Później 
należy ucieszyć młodzież spacerami, grami lub tańcami podług możliwości każdej 
miejscowości, jednak zawsze przy poszanowaniu wszelkich reguł przyzwoitości i 
obyczajowości. Wszystko po to, by uroczystość zjednoczenia i urodzin najlepsze-
go z opiekunów pozostawiła niezapomniane i niewygasłe uczucia wdzięczności 
wobec Boga i miłości wobec króla i ojczyzny40.
Same obchody podwójnej uroczystości wypełniały superintendenta Leh-

manna głębokim zadowoleniem. W sprawozdaniu wymienia gotowość i za-
angażowanie poszczególnych grup uczestników, którzy poprzez wkład sił i 
umiejętności, na miarę swoich możliwości, przyczynili się do udanych ob-
chodów. Duchowni parafii synodu bobolickiego zaangażowali się w obchody 
święta, do którego nawoływali swoich parafian, a w dzień samej uroczystości 
podczas nabożeństw wygłosili pełne namaszczenia41 kazania na podstawie 6. 
wersetu Psalmu 16: Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo 
mi jest miłe to moje dziedzictwo42.

W dni poprzedzające samą uroczystość młodzież z wiosek przynależących 
do parafii ochoczo przychodziła do szkół parafialnych na próby wspólnego 
śpiewu. Także muzycy wszystkich parafii okazali niezwykłe zaangażowanie 
i akompaniowali podczas prób. A prowizorzy kościelni i szkolni zatroszczyli 
się o wysprzątanie i przyozdobienie kościołów kwiatami i gałązkami.

Obchody samej uroczystości zainaugurowane zostały już wieczorem dnia 
poprzedniego przez bicie w dzwony. Dzwony brzmiały także rankiem w sam 
dzień obchodów, co zwiększyło radosny nastrój w miejscowościach syno-
du bobolickiego. Według sprawozdawcy młodzi i starzy, przyodziani w od-
świętny strój, śpieszyli radośnie na nabożeństwa do kościołów parafialnych. 
We wszystkich parafiach duchowni zarządzili uroczyste procesje. Uczestni-
czyli w nich wszyscy parafianie lub przynajmniej młodzież, która – pięknie 
40 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 63.
41 Tamże, p. 64.
42 Wg Biblii Tysiąclecia, Warszawa, 1980.
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przystrojona – pod przewodnictwem duchownego i nauczyciela, śpiewając 
wkraczała do kościoła i otaczała ołtarz. Podczas nabożeństw śpiewane były 
– przy akompaniamencie dzwonów – żarliwie pieśni pochwalne i dziękczyn-
ne, a dodatkowo duchowni poprzez kazania wzruszyli i nastroili parafian do 
najświętszych uczuć43  Zdaniem pastora Lehmanna, w całym synodzie nie 
było Pomorzanina, który by nie uczestniczył w kościelnych obchodach tego 
pięknego, dziękczynnego święta i nie odczuł najświętszych uczuć miłości i 
wdzięczności wobec Boga, króla i ojczyzny. Niewygasłe będzie wrażenie tego 
święta u wszystkich, którzy je obchodzili44.

Zakończenie 

Tuż po utworzeniu pruskiej prowincji Pomorze w 1815 roku, w której skład wcho-
dziły przede wszystkim ziemie dawnego Księstwa Zachodniopomorskiego oraz czę-
ści ziem należących do Nowej Marchii, państwo pruskie stanęło przed koniecznością 
integracji poszczególnych terytoriów prowincji w jedną całość administracyjno-go-
spodarczą (wywodziły się przecież z różnorodnych tradycji ustrojowo-politycznych 
i gospodarczych), jak i przed zadaniem wcielenia prowincji w całość państwa pru-
skiego. Jednym z najważniejszych elementów integracji społecznej jest tożsamość. 
Palącą potrzebę konstytuowania pruskiej tożsamości wśród mieszkańców Pomorza 
dostrzegał August Sack, który objął stanowisko nadprezydenta prowincji Pomorze 
zaraz po jej utworzeniu. To właśnie z jego inicjatywy święto państwowe, jakim były 
zwyczajowo urodziny monarchy, wypełnione zostało elementami pomorskiej regio-
nalnej historii, by w ten sposób – wskazując na wiekową już tradycję przynależno-
ści – skonkretyzować dla mieszkańców Pomorza obecność Prus, uświadomić im 
poczucie historycznej już przynależności oraz wzmocnić lojalność wobec panującej 
rodziny królewskiej.

3 sierpnia 1821 roku oprócz urodzin panującego króla Fryderyka Wilhelma III, 
obchodzono 100. rocznicę złożenia hołdu Fryderykowi Wilhelmowi I. Fryderyk Wil-
helm I został przedstawiony jako pierwszy władca, który po latach udręki przyniósł 
ziemiom Pomorza pokój i dobrobyt. W ten sposób można było wskazać na wydarze-
nia, które już wcześniej splotły losy części Pomorza z państwem pruskim oraz ich 
dobroczynne skutki dla jego mieszkańców. Podjęte wysiłki miały na celu ukazanie 
przynależności Pomorza do państwa pruskiego jako wynik nieuchronnego rozwoju, 
w związku z czym Prusy jawiły się jako prawowity następca książąt pomorskich.

Była to myśl przewodnia obchodów rocznicy zjednoczenia Pomorza z Prusami, 
jak określała to oficjalna nomenklatura, o czym świadczy choćby przypadek starosty 
powiatu świdwińskiego von Briesena. Starosta w piśmie skierowanym do rejencji z 
9 lipca 1821 roku poddał w wątpliwość słuszność świętowania rocznicy zjednocze-
nia Pomorza z Prusami przez podlegający mu powiat ze względów historycznych. 
43 AP Koszalin, RK, sygn. 918, p. 66.
44 Tamże, p. 67.
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Argumenty te jednak nie przekonały nadprezydenta, który nakazał powiatowi świ-
dwińskiemu świętowanie rocznicy zjednoczenia Pomorza z Prusami45.

Gwarancją sukcesu zapowiedzianego święta było oparcie jego obchodów na lo-
kalnych społecznościach oraz zaangażowaniu ich autorytetów, jakimi były władze 
lokalne, Kościół i szkoła. W ten sposób myśl przewodnia uroczystości dotarła do jak 
największej liczby mieszkańców Pomorza. Nie bez znaczenia było także uaktywnie-
nie opinii publicznej oraz pozostawienie władzom lokalnej szerokiej autonomii w 
kształtowaniu obchodów tego podwójnego święta, co otwierało możliwość aktyw-
nego udziału w uroczystościach wielu Pomorzanom.

45 Tamże, p. 56, 57.
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Piotr Płaczek

Własność ziemska drobnej szlachty kaszubskiej W ziemi 
bytoWskiej od połoWy XViii do początkóW XiX Wieku

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zmian, jakie zaszły w strukturze szla-
checkiej własności ziemskiej na terenie ziemi bytowskiej od połowy XVIII do po-
czątków XIX wieku. Ramy czasowe publikacji wyznaczają tabele wasali z 1756 i 
1804 roku, wydane przez Roberta Klempina i Gustava Kratza w Berlinie w 1863 
roku1. Podczas badań oparłem się także na wyciągu sądowym z ksiąg gruntowych, 
przygotowanym dla Ludwiga Wilhelma Brüggemanna przez urzędników Sądu Lan-
dwójtowskiego w Lęborku2 i wykorzystanym w sporządzonym przez niego obszer-
nym opisie Pomorza3. Wyciąg ten, uaktualniony później o dane z przełomu XVIII i 
XIX wieku wykorzystał i w dużej mierze opublikował Hermann Gribel4.

Źródłem pomocniczym mogącym wnieść nieco światła do badań nad strukturą 
własności ziemskiej szlachty bytowskiej jest mapa własności ziemskiej na Pomorzu 
Zachodnim, opracowana przez Wernera von Schulmanna i Franza Engela i wyda-
na w 1959 roku, w znacznej części oparta na empirycznych danych Brüggeman-
na5. Drugim źródłem, które okazuje się pomocne do badań nad zmianami struktury 
własności ziemskiej drobnej szlachty kaszubskiej, są opublikowane przez ks. Pawła 
Panskego zapiski z ksiąg parafialnych kościoła w Niezabyszewie6, w których znaj-
dują się zapiski z lat 1755–1756 i 1775, dotyczące trzech wsi drobnoszlacheckich 
okręgu bytowskiego: Ciemna, Modrzejewa i Trzebiatkowej. Ich mankamentem jest 
to, że nie uwzględniają posesjonatów wyznania ewangelickiego7.

Za wieś drobnoszlachecką przyjęło się uważać osiedle, którego posesjonatami 
były przynajmniej trzy rodziny szlacheckie, zaś odsetek ludności pochodzenia szla-
checkiego był stosunkowo wysoki8. Drobna szlachta kaszubska w okresie przed-

1 Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bis in das XIX Jahrhundert, hrsg. 
R. Klempin, G. Kratz, Berlin, 1863.

2 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Rejencja Szczecińska (dalej: RS), 586.
3 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogthums Vor- 

und Hinter-Pommern, hrsg. L. W. Brüggemann, Stettin, 1779–1784.
4 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises, Bütow, 1858, s. 98–120.
5 Historischer Atlas von Pommern, Besitzstandskarte von 1780, bearb. F. Engel, W. von Schulmann, 

Köln, 1959.
6 P. Panske, Zur Geschichte des eingeborenen Adels im Lande Bütow, „Baltische Studien”, 1935, Bd. 

37, s. 113–123.
7 Tamże, s. 114–115.
8 K. Mikulski, Drobna szlachta kaszubska w XVI–XIX wieku, seria „Pomorze Gdańskie”, nr 18, Gdańsk 

– Wrocław, 1988, s. 90–92.
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rozbiorowym była jedną z najbardziej charakterystycznych grup szlachty zaścian-
kowej. W czasach krzyżackich większość rycerskich majątków obejmowała jedną 
wieś, a w wyniku podziałów rodzinnych, wynikających z obowiązujących na tych 
terenach praw chełmińskiego i polskiego, dochodziło do rozdrabniania majątków 
szlacheckich. Na początku XVI wieku wiele wsi było podzielonych pomiędzy kil-
ku, a często kilkunastu posesjonatów. Do XVIII wieku większe skupiska wsi drob-
noszlacheckich utrzymały się jedynie w Gochach i Zaborach (dawnych powiatach: 
człuchowskim, tucholskim i bytowskim), w okolicach Kartuz i Kościerzyny, za to 
prawie kompletnie zanikły w okręgu lęborskim czy w nadwiślańskiej części Pomo-
rza Gdańskiego9.

Ziemia bytowska – jako cząstka Pomorza – dzieliła również jego losy. Po wie-
lowiekowej przynależności do książąt gdańskich i państwa polskiego na krótko 
przeszła w ręce książąt zachodniopomorskich. Książę Warcisław IV z niejasnych 
przyczyn 7 grudnia 1321 roku nadał ją w lenno swemu marszałkowi Henningowi 
Beerowi wraz z wszelkimi dochodami i uprawnieniami, w tym z nieograniczonym 
prawem sprzedaży10. W listopadzie 1329 roku Krzyżacy wykupili z rąk synów zmar-
łego marszałka Henninga Beera gród w Bytowie wraz z całą ziemią za łączą sumę 
800 grzywien denarów pruskich11. W 1455 roku Kazimierz Jagiellończyk, nie będąc 
w stanie w wojnie prowadzonej z Zakonem Krzyżackim utrzymać Lęborka i Byto-
wa własnymi siłami, powierzył oba miasta „do wiernych rąk” księciu pomorskiemu 
Erykowi II. Tym sposobem ziemia lęborsko-bytowska znalazła się we władzy ksią-
żąt zachodniopomorskich12. W 1526 roku na zjeździe króla Zygmunta I Starego i 
księcia zachodniopomorskiego Jerzego w Gdańsku doszło do ponownego ułożenia 
tytułu posiadania ziemi lęborsko-bytowskiej na zasadzie lenna13.

Śmierć w 1637 roku Bogusława XIV, ostatniego księcia zachodniopomorskie-
go z rodu Gryfitów, umożliwiła Rzeczypospolitej na krótko (do 1657/1658 roku) 

9 Tamże, s. 87.
10 Pommersches Urkundenbuch (dalej: PU), bearb. O. Heinemann, Stettin, 1907, Bd. 6, nr 3549.
11 Gerard Labuda podaje, że aktu sprzedaży dokonał osobiście Henning Beer; podobnie na ten temat 

wypowiada się w swojej pracy dotyczącej dziejów Zakonu Krzyżackiego Marian Biskup. Rein-
hold Cramer zaś utrzymuje, że w owym czasie rzeczony marszałek już nie żył, a ziemią bytowską 
rozporządzali jego synowie. Przychylam się do tej drugiej wersji, gdyż synowie Henninga Beera: 
Heinrich, Johann i Lippold zostali wymienieni w dokumencie z 16 VII 1329 r. potwierdzającym 
poczynioną na ich rzecz darowiznę ziemi bytowskiej przez księcia Ottona I; por. PU, bearb. H. Fre-
derichs, Stettin, 1936, Bd. 7, nr 4494; Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII 
w., wyd. G. Labuda, Toruń, 1959, s. IX; R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, 
Königsberg, 1858, Th. 1, s. 33; M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach: 
gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia, Gdańsk, 1986, s. 270.

12 Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, red. B. Wa-
chowiak, wyd. Z. Szultka, Poznań – Gdańsk, 2006, t. I: Pomorze Zachodnie pod rządami książąt 
plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990–1121–1637–1648/1653), s. 152 – 153; B. Zientara, 
Udział książąt słupskich w wojnie trzynastoletniej i przejęcie ziemi lęborsko-bytowskiej (1455), w: 
Historia Pomorza, red. G. Labuda, Poznań, 1972, t. I: Do roku 1466, cz. 2, s. 294–297.

13 Źródła do kaszubsko-polskich…, t. I, s. 584–586; A. Mączak, Życie polityczne Prus Królewskich, w: 
Historia Pomorza, red. G. Labuda, Poznań, 1976, t. II: Do roku 1815, cz. 1: 1464/66–1648/57, s. 
401–402.
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przejęcie ziemi lęborsko-bytowskiej w bezpośrednie władanie. Przyznanie drobnej 
szlachcie kaszubskiej praw i przywilejów szlachty polskiej, w tym alodialnego pra-
wa do ziemi oraz gwarancji jej posiadania jedynie przez osoby posiadające miejsco-
wy indygenat spowodowało, że po przejęciu w 1657 roku ziemi lęborsko-bytowskiej 
przez Brandenburgię majątki drobnej szlachty kaszubskiej nie były zagrożone wy-
kupieniem przez szlachtę napływową. Sposób dziedziczenia określała obowiązująca 
w Prusach Królewskich tzw. korektura pruska. Najważniejszym jej postanowieniem 
było przekazywanie dóbr wyłącznie w linii męskiej (wyjątek stanowiły wdowy oraz 
córki jako jedyne dzieci), co w założeniu miało przeszkodzić w dzieleniu majątków 
szlacheckich, prowadzącemu do ich rozdrobnienia14.

Początki wzrostu zmian w szlacheckiej strukturze własnościowej możemy zaob-
serwować w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to przyspieszeniu uległy działania 
władz pruskich zmierzające do unifikacji starostwa w ramach państwa pruskiego15. 
Początkowo przemiany własności ziemskiej nie były zbyt dynamiczne. Dobra drob-
nej szlachty kaszubskiej (panków) – niezbyt atrakcyjne ze względu na swoje małe 
obszary, a co za tym idzie: znikomą dochodowość – nie stanowiły łakomego kąska 
dla okolicznej bogatszej szlachty. Z kolei szlachta urzędnicza z Berlina i potencjalny 
element napływowy nie miał w tym okresie możliwości zakupu wsi szlacheckich lub 
ich części, gdyż według ustaleń traktatu welawsko-bydgoskiego mogła to uczynić 
jedynie szlachta posiadająca miejscowy indygenat16.

Z tego względu przemiany własności ziemskiej były w okręgu bytowskim nieja-
ko naturalne, a ziemia przechodziła z ojca na syna/córkę. Wyjątkiem od tej reguły 
było nabywanie drogą kupna parceli bądź całych wsi przez szlachtę pochodzenia 
miejscowego, co jednak w połowie XVIII wieku i w latach poprzedzających pierw-
szy rozbiór Polski nie było zjawiskiem powszechnym17. Jedynymi przypadkami za-
kupu dóbr szlacheckich były transakcje między baronem Wawrzyńcem Henrykiem 
Puttkamerem a Jerzym Wawrzyńcem Ossowskim (zakup 5 maja 1764 roku Jasienia 
za sumę 9000 talarów w złocie)18 i Antonim Krzysztofem Ossowskim (zakup 29 
marca 1765 roku Mydlity za sumę 13 000 talarów w złocie lub 14 900 talarów w 
srebrze)19.

Według danych zawartych w tabeli wasali z 1756 roku, posesjonatami 16 wsi szla-
checkich20 w ziemi bytowskiej było 92 szlachciców i 5 szlachcianek, wywodzących 

14 W. Odyniec, Polskie starostwo (1637–1657), w: Dzieje ziemi bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań, 
1972, s. 175; zob. również: Z. Zdrójkowski, Korektura pruska – jej powstanie, dzieje oraz rola w 
historii polskiej jurysdykcji i myśli prawniczej (1598–1830), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
1961, t. XIII, z. 2, s. 109–157.

15 Z. Szultka, Położenie gospodarcze chłopa i główne linie rozwoju dóbr szlacheckich, w: Historia 
Pomorza, red. G. Labuda, Poznań, 2003, t. II: Do roku 1815, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 
1648–1815, s. 524.

16 Tenże, Wieś w starostwie lęborsko-bytowskim, w: Historia Pomorza, t. II, cz. 3, s. 142.
17 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381 – 399; H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 98–120.
18 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 99.
19 Tamże, s. 98.
20 Dwie wsie szlacheckie: Studzienice i Kłączno, znajdowały się w częściowym posiadaniu państwa 

Własność ziemska drobnej szlachty kaszubskiej w ziemi bytowskiej…



28

się z 44 rodów, wśród których znacząco przeważała szlachta o kaszubsko lub polsko 
brzmiących nazwiskach (40 rodów), stanowiąc blisko 91% ogółu szlachty. Cztery 
pozostałe rody – Bastianowie, Fyszerowie, Puttkamerowie i Rygiszowie – pomimo 
niemiecko brzmiących nazwisk byli szlachtą z dawna osiadłą w ziemi bytowskiej21. 
Aż 6 wsi szlacheckich (37,5% ogółu) w okręgu bytowskim znajdowało się w po-
siadaniu 10 i więcej posesjonatów. Były to: Ciemno, Czarna Dąbrowa, Półczno (10 
posesjonatów), Gostkowo (11 posesjonatów), Trzebiatkowa (13 posesjonatów) i Re-
kowo (17 posesjonatów).

Duże rozdrobnienie własności drobnej szlachty kaszubskiej nie oznaczało jednak, 
że cała ludność szlachecka w ziemi bytowskiej gospodarowała na pojedynczych par-
celach. Wśród szlachty bytowskiej znajdowało się czterech bogatych posesjonatów, 
mających w swoich rękach całe wsie: Piotr Jerzy Puttkamer (Ząbinowice), kapitan 
Mikołaj Aleksander Pomyski (Pomysk Wielki), Jerzy Ossowski (Jasień) i porucznik 
Antoni Krystian Ossowski (Mydlita). Owi czterej właściciele posiadali 25% ogółu 
wsi szlacheckich w okręgu22.

Pozostałe rody szlacheckie należały do drobnej kaszubskiej szlachty zaścianko-
wej, których przedstawiciele mieli jedynie pojedyncze parcele w jednej wsi, względ-
nie rozrzucone po kilku wsiach. Ta warstwa drobnej szlachty kaszubskiej nie była 
jednolita pod względem majątkowym23. Najbogatsi wśród niej byli: Krzysztof Ma-
rek i Piotr Wawrzyniec Wryczowie, posiadający po połowie Gostkówka; posesjonaci 
Jeleńcza: Michał Ernest Rygisz-Modrzewski i Jan Jerzy Witek; ród Skorków-Sikor-
skich: Michał, Mateusz i Krzysztof, z których każdy posiadał po 1/3 szlacheckiego 
Kłączna24.

Wśród posesjonatów wsi szlacheckich znajdowało się również pięć kobiet, re-
prezentujących tylko 5,2% ogółu posiadaczy. Były to wdowy, które odziedziczyły 
parcele po mężach25. Nieznany jest ich wiek. Ponieważ starszy syn Jan miał w 1756 
roku cztery lata, zaś młodszy Michał – trzy wnioskujemy, że ich matka, niejaka 
Rekowska, posesjonatka nadziału w Czarnej Dąbrowie, była w średnim wieku26, 
natomiast Żmudowa, matka 27-letniego syna Jakuba służącego w regimencie von 
Knoblaucha, miała około 50 lat27.

Spośród 221 szlachciców, zamieszkujących ziemię lęborsko-bytowską, w woj-
sku pruskim służyło aż 35, zaś 15 chłopców znajdowało się w korpusie kadetów, 
z czego spośród szlacheckich posesjonatów zamieszkujących ziemię bytowską w 
armii pruskiej służyło siedmiu, a w służbie czynnej znajdowało się jedynie trzech: 

pruskiego; Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Stettin, 1784, Th. 2, Bd. 2, s. 1088.
21 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381, 384, 391, 393; R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg…, 

Th. 1, Beilage, s. 69.
22 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381–399.
23 Tamże, s. 381–399.
24 Tamże, s. 390, 393, 395, 398–399.
25 Tamże, s. 383, 394, 396.
26 Tamże, s. 396.
27 Tamże, s. 394.
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dwóch kapitanów i jeden żołnierz bez podanego stopnia28. Poza kapitanem Miko-
łajem Aleksandrem Pomyskim, który dzięki bohaterskiej postawie podczas wojny 
siedmioletniej dosłużył się stopnia generała porucznika29, w większości nie zrobili 
oni w armii pruskiej oszałamiającej kariery.

Równolegle prowadzona była szeroko zakrojona akcja propagandowa, zmierza-
jąca do przekonania szlachty do słuszności postępowania władz i korzyściach, jakie 
miały płynąć z kształcenia synów na oficerów30. Zdarzało się, że wskutek tej pro-
pagandy rodzice posyłali swoich synów do armii albo nawet na dwór królewski, 
wierząc, że zapewnią im tym samym lepszą przyszłość. Tak było w przypadku 18-
letniego Jana Fryderyka Rüdgisch-Modrzewskiego, syna Michała Ernesta, posiada-
cza połowy wsi Jeleńcz, którego ojciec wysłał na służbę paziowską na dwór Zofii 
Doroty Hanowerskiej (1687–1757)31.

W razie niepowodzenia akcji propagandowej, pociągającego za sobą znikomą 
liczbę ochotników do służby, wojsko pruskie miało rozkaz porywania synów szla-
checkich i przewożenia ich siłą do berlińskiej szkoły kadetów. Na terenie Pomorza 
pruskiego takie praktyki miały miejsce od lat 30. XVIII wieku, a w starostwie lę-
borsko-bytowskim były one powszechne jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku32. 
W ziemi bytowskiej 15 na 36 synów szlacheckich (41,6%) w wieku 14–27 lat było 
kadetami w Berlinie, za to w pruskim wojsku służyło tylko dwóch: kapral Jerzy 
Ludwik Marek, syn Jana Fryderyka, posesjonata 1/4 wsi Modrzejewo, oraz pod-
chorąży Jakub Żmuda, syn Żmudowej (wówczas wdowy), posesjonatki 1/10 wsi 
Ciemno. Nie wiadomo, na ile tak duża reprezentacja młodzieży szlacheckiej z zie-
mi bytowskiej w korpusie kadetów była wynikiem dobrowolnego wyprawienia jej 
przez rodziców na nauki, a na ile stosowanych przez pruską administrację wojskową 
środków przymusu. Nie można jednak wykluczyć, że ten drugi czynnik miał w tym 
przypadku duże znaczenie.

Odmiennie przedstawiała się sytuacja braci posesjonatów szlacheckich dóbr ziem-
skich w okręgu bytowskim. Możliwe, że nie mając zbyt dużych widoków na odzie-
dziczenie skądinąd ubogiej ojcowizny, starali się oni szukać szczęścia w szeregach 
armii pruskiej. Na dwunastu wymienionych w tabeli wasali, dziewięciu (75%) służyło 
w pruskim wojsku, a jeden był jeszcze kadetem w Berlinie. Poza przypadkiem Hansa 
Krzysztofa Puttkamera, który dosłużył się stopnia podpułkownika, pozostali również 
nie zrobili w armii pruskiej kariery; wśród nich znajdowali się: 1 dragon (brak poda-

28 Tamże, s. 381, 389, 391–392, 398–399.
29 M. Dzięcielski, Pomorskie sylwetki, Toruń, 2002, s. 145–146.
30 Z. Szultka, Zmiany własności ziemskiej szlachty pruskiej części Pomorza w XVIII i w XIX wieku, w: 

Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII–XX wieku. Materia-
ły z sesji naukowej 22–24 X 1993r. w Szczecinie, red. W. Stępiński, Szczecin, 1996, s. 16.

31 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 393.
32 J. K. Zabel, Das preußische Kadettenkorps. Militärische Jugenderziehung als Herrschaftsmittel im 

preußischen Militärsystem, Frankfurt am Main, 1978, s. 66; Z. Szultka, Szkoła kadetów w Słupsku 
(1769–1811), Gdańsk, 1992, s. 84 n.
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nego stopnia), 3 kaprali, 3 podchorążych, 1 chorąży, 1 rotmistrz i 1 kapitan33.
Wobec braku danych nie jest możliwe ustalenie ich wieku, biorąc jednak pod uwa-

gę, że od początków XVIII wieku najwyższe stopnie wojskowe były dla szlachty po-
morskiej dość trudno osiągalne, możliwe, że najstarsi z nich mogli mieć nawet około 
40–50 lat34. Niższe stopnie oficerskie, reprezentowane przez szersze kręgi szlachty, 
wynikały stąd, że awans na pułkownika pociągał za sobą konieczność posiadania 
kapitału w wysokości przynajmniej 8000 talarów, pozwalającego na nabycie regi-
mentu35. Z tego względu ubóstwo szlachty bytowskiej było ważnym (ale raczej nie 
jedynym i najważniejszym) powodem utrudnień lub nawet uniemożliwiało jej prze-
bicie się na wyżyny korpusu oficerskiego oraz do elity władz państwowych.

W tabeli wasali z 1756 roku urzędnicy pruscy nie zaznaczyli przypadków współ-
własności dóbr szlacheckich przez kilku członków danej rodziny, które zachodziły 
najczęściej w wyniku postępowania spadkowego. Brak danych na temat parcel znaj-
dujących się w rękach współwłaścicieli nie oznacza jednak, że tego typu przypadki 
nie miały miejsca, zwłaszcza że liczba przypadków współwłasności dóbr szlachec-
kich w latach 80. XVIII wieku i w 1804 roku systematycznie wzrastała36. Brak in-
formacji o współwłasności w tabeli wasali z 1756 roku może być spowodowane 
pośpiechem i roztargnieniem sporządzających ją urzędników pruskich w wyniku 
wybuchu wojny siedmioletniej.

Działania unifikacyjne, wzmagające się od połowy XVIII wieku, stały się szcze-
gólnie silne po pierwszym rozbiorze Polski. Według czwartego artykułu traktatu 
rozbiorowego, ratyfikowanego 18 września 1773 roku w Warszawie, Polska cał-
kowicie zrezygnowała z wszelkich praw lennych, praw do zwrotu tych ziem i in-
nych roszczeń37. Tym samym traktat welawsko-bydgoski gwarantujący odrębność 
ustrojowo-prawną starostwa lęborsko-bytowskiego stracił swoją moc, a starostwo 

33 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381–399.
34 Analogiczną sytuację możemy zaobserwować wśród synów szlacheckich opuszczających założoną 

w 1769 r. słupską szkołę kadetów. Większość z nich, pomimo wielokrotnych dowodów męstwa na 
polu walki, osiągała jedynie stopień podporucznika; Z. Szultka, Szkoła kadetów…, s. 103.

35 Tenże, Stosunek szlachty brandenbursko-pruskiej części Pomorza Zachodniego do armii stałej w 
drugiej połowie XVII wieku i jej militaryzacja w XVIII wieku, w: Państwo i społeczeństwo na Pomo-
rzu Zachodnim do 1945 roku. Materiały z konferencji, Szczecin 15–17 września 1995 roku, red. W. 
Stępiński, Szczecin, 1997, s. 106.

36 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1086–1089; Matrikeln und Verzeich-
nisse…, s. 487, 488, 490, 492–495, 497.

37 Treść tego artykułu przytacza w swoim artykule E. von Puttkamer, Die Lande Lauenburg und Bütow 
– internationales Grenzgebiet, „Baltische Studien”, 1976, Bd. 62 (108), s. 18, p. 44: Sa Majesté le 
Roi de Pologne et les Etats de Pologne et de Litthuanie se desistent […] et renoncent de la manière 
la plus forte à tout droit féodal, au droit de réversion, et en général à tout droit féodale, cèdent tous 
leurs droits sur ces Districts à Sa Majesté le Roi de Prusse, et ils consentent, que Sa Majesté et ses 
Héritiers et Successeurs, de l’un et de l’autre sexe, puissent posséder ces mêmes districts à perpé-
tuité, avec toute souveraineté et indépendance, sans aucune réversion ni obligation féodale; et pour 
obvier á toute dispute á cet égard, les deux hautes parties contractantes abolissent également la 
Convencion de Bydgostz de 6 Novembre 1657, la possession des Districts de Lauenburg et de Bütow, 
et sans que cette Sérénissime Maison soit plus assujettie aux autres stipulations et restrictions du 
dit traité de Bydgostz.
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stało się integralną częścią państwa pruskiego38. Zniesiono wtedy wymagany przez 
obowiązujące w starostwie uregulowania prawne nakaz posiadania miejscowego in-
dygenatu. Stworzyło to możliwość nabywania dóbr szlacheckich leżących w ziemi 
lęborsko-bytowskiej przedstawicielom szlachty zachodniopomorskiej oraz branden-
burskiej. Zunifikowanie pod względem formalnym z resztą Pomorza Zachodniego 
nie oznaczało jednak całkowitego zintegrowania tych ziem, które aż do II wojny 
światowej zachowały pewną dozę odrębności.

Dzięki dość szczegółowym danym znajdującym się w dziele Ludwiga Wilhelma 
Brüggemanna oraz opracowanym przez Zygmunta Szultkę raporcie sytuacyjnym z 
16 sierpnia 1775 roku na temat stanu szlachty bytowskiej – sporządzonego dla króla 
Fryderyka II przez tajnego radcę Franciszka B. von Brenckenhoffa – możliwe jest w 
miarę dokładne odwzorowanie struktury majątkowej szlachty kaszubskiej zamiesz-
kującej ziemię bytowską około 1780 roku. Na ogólną liczbę 49 wsi 31 (62,5%) było 
własnością państwową. Drugie miejsce zajmowała własność szlachecka, do której 
należało 17 osad (35,5%). Własność miejska była bardzo skromna, gdyż stanowiła 
ją tylko jedna wieś, co stanowiło 2% ogółu39.

Oczywistym jest, że wsie szlacheckie okręgu bytowskiego różniły się pomiędzy 
sobą wielkością, co po części przybliża skrupulatne wyliczenie ilości domów miesz-
kalnych, karczem, kuźni i kościołów znajdujących się w ich obrębie. Według danych 
zawartych w wyciągu sądowym z akt gruntowych, do grona największych należały: 
Pomysk Wielki (39 dymów), Modrzejewo (33 dymy) i Gostkowo (31 dymów). Wsie 
duże (między 25 a 30 dymów) były cztery: Trzebiatkowa (30 dymów), Rekowo 
(26 dymów), Ciemno (26 dymów) i Mydlita (25 dymów). Wsie średnie, od 15 do 
25 dymów, stanowiły: Półczno (21 dymów), Jasień (20 dymów) oraz Gostkówko 
(18 dymów). Najwięcej było małych wsi szlacheckich nieprzekraczających 10–15 
dymów. Były to: Ząbinowice (13 dymów), Czarna Dąbrowa (12 dymów), Osława 
Dąbrowa (12 dymów), Studzienice i Mokrzyn (11 dymów). Najmniejszymi wsiami 
były Jeleńcz (9 dymów) i Kłączno (6 dymów) 40.

Charakterystyczną cechą wsi drobnoszlacheckich okręgu bytowskiego oko-
ło 1780 roku był prawie całkowity brak budynków użytku publicznego. Pomimo 
umiejscowienia w trzech z nich młynów i kuźni, a w jednej karczmy, tylko w Mo-
drzejewie znajdowały się one jednocześnie. Gostkowo miało w swoim obrębie młyn 
wodny oraz kuźnię, Ciemno – wyłącznie młyn, Trzebiatkowa zaś – kuźnię41. Dla 
38 r. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg…, Th. 1, s. 339–341; Szerzej o genezie zawarcia trak-

tatu, przebiegu negocjacji oraz jego następstwach dla Polski i Brandenburgii – Prus por. B. Wacho-
wiak, Polsko-brandenburski traktat w Welawie w 1657 roku. Geneza, postanowienia i następstwa, 
„Szczecińskie Studia Historyczne”, 1998, z. 11, s. 13–29. Por. również: W. Kostuś, Władztwo Polski 
nad Lęborkiem i Bytowem. Studium historycznoprawne, Wrocław, 1954.

39 W okręgu bytowskim znajdowały się także wsie, których część była własnością szlachecką, a część 
– domenalną. Wsiami typu mieszanego były Kłączno, Osława Dąbrowa i Studzienice, których obie 
części – szlachecka i domenalna – rozpatrywane są w celu zachowania przejrzystości niniejszej pra-
cy jako osobne wsie; Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1087, 1089.

40 Tamże, s. 1085–1090.
41 Tamże, s. 1086–1090.
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porównania: w należącej do Mikołaja Aleksandra Pomyskiego wsi Pomysk Wielki 
znajdowały się: 1 młyn wodny, 1 kościół (jego filia mieściła się we wsi Jasień), 1 
karczma, 1 kuźnia, 2 kapłanów, 9 chłopów i 10 zagrodników42. Dość dobitnie ob-
razuje to znaczne zróżnicowanie majątkowe szlachty bytowskiej, do której z jednej 
strony zaliczały się bogate rody junkierskie, zaś z drugiej – przedstawiciele ubogiej 
szlachty.

W dalszym ciągu specyficzną cechą wsi szlacheckich ziemi bytowskiej było ich 
rozdrobnienie, wynikające zwłaszcza z wielodzietności rodzin szlacheckich oraz 
polskiego prawa spadkowego obowiązującego na tych terenach do 1772 roku. We 
wsiach zamieszkanych przez drobną szlachtę kaszubską (za wyjątkiem Gostkówka 

42 Tamże, s. 1088.
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lp. Wieśa Właścicieleb Łanyc Morgi

1. Ciemno 9 7 9,75

2. Czarna Dąbrowa 8 7 9,75

3. Gostkowo 10 15 2,5

4. Gostkówko 3 10 13,5

5. Jasień 1 6 11,5

6. Jeleńcz 1 5 0,5

7. Kłączno 3 1 7,5

8. Modrzejewo 4 10 6

9. Mydlita 1 6 11,5

10. Osława Dąbrowa 6 3 7,5

11. Półczno 11 11 8,75

12. Pomysk Wielki 1 5 8

13. Rekowo 14 14 0,25

14. Studzienice 6 4 6

15. Trzebiatkowa 10 16 11,5

16. Ząbinowice 1 4 4

Tabela 1. Struktura własności ziemskiej szlachty bytowskiej w 1775 roku

Źródło: Z. Szultka, Szkoła kadetów…, s. 58.
a w przypadku wsi o własności mieszanej dotyczy tylko własności szlacheckiej
b przypadki współwłasności wpisane jako pojedynczy posiadacze
c małe łany (Hakenhufen)
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i Modrzejewa) przeciętne gospodarstwo szlacheckie w 1775 roku nie różniło się 
powierzchnią od gospodarstw kmiecych43.

Z powodu skromnych funduszy pankowie kaszubscy zamieszkujący okręg by-
towski najczęściej uprawiali ziemię własnymi siłami. Wyjątkiem było Gostkówko, 
w którym oprócz drobnej szlachty mieszkało również trzech zagrodników. Lud-
ność ta pod względem społeczno-prawnym była w podobnej sytuacji, co chłopi 
pańszczyźniani, a jej głównym źródłem utrzymania były niewielkie gospodarstwa 
otrzymane w użytkowanie od właścicieli ziemskich. Podstawowym obowiązkiem 
zagrodników było odrabianie pańszczyzny pieszej w polu i obejściu folwarcznym. 
Płacili oni również podatek gruntowy i zobowiązani byli do dostarczania posiada-
czowi majątku naturaliów w zależności od wielkości i możliwości użytkowanego 
przez siebie gospodarstwa.

W latach 1756–1780 liczba wsi znajdujących się w posiadaniu jednego właścicie-
la wzrosła z czterech do sześciu (Mokrzyn, Mydlita, Jasień, Jeleńcz, Pomysk Wielki 
i Ząbinowice), ale liczba posesjonatów nie uległa zmianie44. Dowodzi to koncentra-
cji dóbr szlacheckich znajdujących się w rękach bogatszych właścicieli. Jednakże 
posesjonatami całych wsi w 1780 roku (którzy występowali w tabeli wasali z 1756 
roku) byli już tylko: generał major Mikołaj Aleksander Pomyski (właściciel Pomy-
ska Wielkiego) oraz Piotr Jerzy Puttkamer, który w 1777 roku niedaleko posiada-
nych przez siebie Ząbinowic założył Mokrzyn45. Mydlitę oraz Jasień w latach 60. 
XVIII wieku od Ossowskich nabył baron Wawrzyniec Henryk Puttkamer46, który w 
1780 roku już nie żył, o czym świadczy zaliczenie w dziele Brüggemanna Mydlity i 
Jasienia do grona czterech posiadłości, w stosunku do których toczyło się postępo-
wanie spadkowe47. Gribel podaje, że wsie te odziedziczył brat zmarłego, baron Jerzy 
Dietrich Puttkamer48. Jeleńcz z kolei został w całości odziedziczony przez Ernesta 
Ludwika Rygisza, który na mocy umowy z 21 stycznia 1771 roku spłacił pozosta-
łych spadkobierców sumą 8500 talarów49.

Proces koncentracji ziemi przebiegał też w dobrach Wawrzyńca Fryderyka Pierz-
chy, który w latach 1779–1783 stopniowo obejmował w posiadanie wieś Gost-
kówko. W 1779 roku kupił od braci Marcina Ludwika i Pawła Wawrzyńca Wrycz-
43 L. W. Brüggemann używa w tym przypadku określenia […] wovo ein jedes etwan so viel als einen 

Bauerhof beträgt…; tamże, s. 1086–1090.
44 Tamże, s. 1085–1089.
45 Tamże, s. 1088.
46 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 99–100.
47 Jako że własność tych dóbr była w owym czasie nieokreślona, L.W. Brüggemann w swoim opisie 

Pomorza użył w odniesieniu do nich określenia „spadkobierca/spadkobiercy” (Erben), wymienia-
jąc imię i nazwisko zmarłego właściciela. Oprócz dóbr Wawrzyńca Henryka Puttkamera zapis ten 
dotyczył 1/3 Gostkówka, należącej do Franciszka Krystiana Żmudy, oraz 1/14 wsi Trzebiatkowa, 
której posesjonatką była Eleonora Kłosińska; Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 
2, Bd. 2, s. 1085–1087, 1089.

48 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 98; Z. Szultka, Napływ szlachty niemieckiej i jej wpływ 
na germanizację ludności kaszubskiej, w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, Poznań, 1996, t. III: 
1815–1850, cz. 2: zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, s. 175.

49 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 101.
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Rekowskich parcelę A, a w 1781 roku od Pawła Ludwika Marka parcelę B za sumę 
500 talarów. Parcelę C z kolei otrzymała Zofia Elżbieta Żmudowa (z domu Pierz-
cha), wdowa po Franciszku Krystianie Żmudzie50. Najprawdopodobniej stało się to 
już po 1780 roku, gdyż w pracy Brüggemanna jako posesjonat parceli C widnieje 
spadkobierczyni Franciszka Krystiana Żmudy51. W 1783 roku Wawrzyniec Fryderyk 
Pierzcha przejął także i tę część wsi, w efekcie stając się jej jedynym posesjonatem52. 
Przejęcie wsi Gostkówko przez Wawrzyńca Fryderyka Pierzchę było odosobnionym 
przypadkiem koncentracji dóbr szlacheckich przez przedstawiciela drobnej szlachty 
kaszubskiej.

Posiadłości pozostałych rodów szlacheckich w dalszym ciągu ograniczały się do 
pojedynczych parceli. W 1780 roku Kłączno znajdowało się w rękach trzech przed-
stawicieli rodu Sikorskich – Michała, Macieja i Krzysztofa53. Modrzejewo było wła-
snością czterech posesjonatów, Osława Dąbrowa – pięciu, Studzienice – sześciu, 
a Ciemno – siedmiu. Pozostałe wsie były jeszcze bardziej rozdrobnione: Czarna 
Dąbrowa znajdowała się w posiadaniu ośmiu posesjonatów, Gostkowo oraz Półczno 
dziesięciu, Trzebiatkowa – czternastu, zaś Rekowo – aż szesnastu54.

Pomimo zmniejszenia się liczby wsi szlacheckich należących do dziesięciu i wię-
cej posesjonatów, rozdrobnienie znajdujących się w nich parceli uległo zwiększe-
niu. Proces rozdrobnienia wsi drobnoszlacheckich pogłębiał fakt, że niektóre gospo-
darstwa szlacheckie znajdowały się we wspólnym posiadaniu kilku posesjonatów, 
co było wynikiem dziedziczenia ojcowizny przez rodzeństwa. Współwłaściciele ci 
traktowani byli przez władze pruskie jako pojedynczy posesjonat danej parceli55. 
Przechodziła ona na własność jednego spadkobiercy dopiero po dokonanej przez 
niego spłacie pozostałych osób uprawnionych do dziedziczenia. Z racji słabej kon-
dycji gospodarczej oraz znacznego rozrodzenia drobnej szlachty kaszubskiej nie na-
stępowało to szybko. W efekcie w 1780 roku tego typu przypadków było aż 13 na 
ogólną liczbę 86 parceli, na jakie podzielone były wsie zamieszkałe przez drobną 
szlachtę kaszubską (15,12%)56.

Należy zaznaczyć, że w ciągu ćwierćwiecza o 200% wzrosła liczba posesjonatek 
(z 5 do 15), lecz w dalszym ciągu stanowiły one jedynie 16,3% ogółu posiadaczy57. 
Analogicznie – jak ćwierć wieku wcześniej – przedstawicielki płci pięknej nie miały 
prawa nabywania ziemi, mogły jednakże rozporządzać ich odziedziczonymi czę-
ściami, czasem jako współposesjonatki.

W wyniku znacznego rozrodzenia się drobnej szlachty kaszubskiej, skutkującego 

50 Tamże, s. 102.
51 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1087.
52 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 102.
53 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1087.
54 Tamże, s. 1085–1090.
55 AP Szczecin, RS, 586.
56 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1086, 1088–1089.
57 Tamże, s. 1086–1090, H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 102, 104–105, 110, 115, 117–

118.
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niekończącymi się podziałami dóbr rodzinnych aż do działek podobnych wielkością 
do gospodarstw chłopskich, część szlachty kaszubskiej zmuszona była do szukania 
szczęścia w szeregach armii pruskiej. Władze pruskie postanowiły wykorzystać po-
tencjał drobnej szlachty do odbudowy korpusu oficerskiego, który w wyniku wojny 
siedmioletniej poniósł bardzo dotkliwe straty. Planowały również poprzez służbę 
w armii doprowadzić do zmiany orientacji politycznej szlachty lęborsko-bytow-
skiej, pociągającej za sobą jej germanizację i wynarodowienie58, jednak podobnie 
jak ćwierć wieku wcześniej pochodzący z okręgu bytowskiego synowie szlacheccy 
pomimo swojej bitności nie zrobili wielkiej kariery w szeregach armii pruskiej, w 
większości osiągając stopień porucznika59. Znajduje to potwierdzenie w opisie Brüg-
gemanna, według którego około 1780 roku wśród posiadaczy ziemskich w okręgu 
bytowskim było siedmiu oficerów armii pruskiej, w tym pięciu poruczników, jeden 
kapitan i jeden stary, zasłużony generał60.

Z powodu braku informacji w pracy Brüggemanna oraz Gribela na temat przed-
stawicieli szlachty bytowskiej w armii pruskiej niebędących posesjonatami, musi-
my ponownie posiłkować się danymi opracowanymi przez Zygmunta Szultkę na 
podstawie raportu tajnego radcy Franciszka B. von Brenckenhoff, skierowanego do 
króla Fryderyka II 16 sierpnia 1775 roku. Brenckenhoff podzielił w nim szlachtę 
bytowską na dwie grupy: taką, której pozycja społeczna i sytuacja majątkowa była 
identyczna jak szlachty Pomorza pruskiego, oraz tzw. wolnych (die Freien), czyli 
drobną szlachtę kaszubską. Wykazywał przy tym, że z obu tych grup w 1775 roku 
kadetami, podoficerami i oficerami w służbie czynnej w armii pruskiej było łącz-
nie 47 osób, zaś 9 szlachciców pozostawało w stanie spoczynku61. Na podstawie 
informacji Brenckenhoffa widać, że w ciągu niespełna 20 lat (1756–1775) liczba 
szlachciców bytowskich pełniących służbę w armii pruskiej wzrosła prawie o 1/3. 
Porównując te dane z zapiskami Brüggemanna, wnioskujemy, że około 1780 roku w 
armii pruskiej znajdowało się łącznie 40 braci i synów posesjonatów szlacheckich 
zamieszkujących ziemię bytowską, z czego 19 było oficerami, 9 podoficerami, 12 
zaś – kadetami w Berlinie i Słupsku62.

Na wzrost liczby przedstawicieli szlachty bytowskiej w szeregach armii pruskiej 
duży wpływ miała założona w 1769 roku w Słupsku szkoła kadetów, dzięki której 
władze pruskie miały zamiar wyedukować dzieci biednej szlachty pomorskiej tak, 
by mogły na równi z ich rówieśnikami z innych części państwa pruskiego podjąć 
szkolenia w korpusie kadetów w Berlinie lub w pułkach, w systemie paziowskim. 
Niektórzy rodzice oddawali tam swoich synów dobrowolnie, w nadziei na zrobie-
nie przez nich kariery, ale znaczna część kadetów została uprowadzona siłą przez 

58 Z. Szultka, Szkoła kadetów…, s. 102–103.
59 Tamże, s. 103.
60 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090.
61 Z. Szultka, Szkoła kadetów…, s. 59.
62 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090; Matrikeln und Verzeich-

nisse…, s. 381–399; Z. Szultka, Szkoła kadetów…, s. 57–59.
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oddziały pruskie63. Szkoła kadetów w Słupsku odegrała szczególną rolę w procesie 
wynaradawiania, militaryzacji i kształtowania pruskiej świadomości państwowej 
wśród szlachty kaszubskiej ziemi lęborsko-bytowskej. W ciągu ponad czterech de-
kad istnienia przeszło przez nią do korpusu oficerskiego blisko 200 synów szlachec-
kich. Z drugiej strony duża część szlachty lęborsko-bytowskiej, głównie wyznania 
katolickiego, znalazła dość sił, aby uchronić swych synów przed pruskim systemem 
werbunkowym64.

Pod koniec XVIII wieku państwo pruskie, szukając sposobu na podniesienie kul-
tury rolnej, a co za tym idzie – dochodów osiąganych przez szlachtę i w konse-
kwencji wielkości pobieranych podatków, zaczęło oferować szlachcie pożyczki na 
modernizację jej dóbr. Według założeń, miały one być przeznaczone na karczunek, 
orkę odłogów i szybkie zagospodarowywanie nowych gruntów drogą modernizacji. 
Dokładne cele zaciąganych przez szlachtę pożyczek określiło królewskie rozporzą-
dzenie gabinetowe z 13 stycznia 1772 roku. Władca Prus sugerował w nim, że po-
moc finansowa dana posiadaczom ziemskim ma być przeznaczona na zakładanie 
nowych folwarków albo modernizację dóbr szlacheckich w taki sposób, aby można 
na nich było osadzić bez większych problemów kolonistów. W ten sposób władze 
pruskie zamierzały wyeliminować niebezpieczną dla gospodarki Prus tendencję ru-
gów chłopskich, przejawianą na Pomorzu Zachodnim już w XVI wieku – zwłaszcza 
przez wielkich feudałów, dążących do powiększenia areału swoich ziem. Ponieważ 
chłopi byli głównymi płatnikami podatków (w tym akcyzy) oraz rekrutami do woj-
ska, postępowanie feudałów godziło w żywotne interesy państwa pruskiego65.

Pomimo starań władz pruskich, z ogółu szlacheckich posiadaczy ziemskich okrę-
gu bytowskiego na zaciągnięcie pożyczek zdecydowało się tylko trzech szlachci-
ców, to jest dwóch przedstawicieli rodu Puttkamerów oraz Kaspar Maciej Młotek66. 
Przyjmując rozumowanie Stanisława Gierszewskiego, stwierdzającego, że w XVIII 
wieku okręg bytowski w większości zamieszkany był przez ludność pochodzenia 
kaszubskiego, wnioskujemy, że brak zainteresowania drobnej szlachty pożyczkami 
królewskimi wynikał z jej niechętnego stosunku do dworu królewskiego i nieufności 
względem administracji pruskiej67. Jest to zrozumiałe, zważywszy na fakt, że włą-
czenie starostwa lęborsko-bytowskiego do państwa pruskiego w latach 1772–1777 
wiązało się z udostępnieniem prawa do nabywania ziemi w tym rejonie osobom 
nielegitymującym się miejscowym indygenatem68.

Był to początek powolnego, acz nieubłaganego wypierania mieszkającej na tych 
ziemiach od pokoleń drobnej szlachty kaszubskiej z jej rodowych siedzib i przecho-
dzenia ich na własność elementu napływowego, nie tylko z Pomorza Zachodniego, 
63 Z. Szultka, Szkoła kadetów…, s. 84–104.
64 Tamże, s. 103.
65 Tenże, Próby reform wsi i ożywienie gospodarcze domen w pierwszej połowie XVIII wieku, w: Histo-

ria Pomorza, t. II, cz. 3, s. 519; tenże, Ilościowe ujęcie kolonizacji, w: tamże, s. 552–558.
66 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1088.
67 S. Gierszewski, Lenno brandenbursko-pruskie, w: Dzieje ziemi bytowskiej…, s. 210.
68 Inwentarze starostwa…, s. XVI.

Piotr Płaczek



37

ale też z dalszej części państwa pruskiego. Przykładem tych zmian jest obecność 
wśród szlachty bytowskiej trzech nowych rodów: Kłosińskich, Kostków i Kujk-
Studzieńskich69. Brüggemann mylnie wymienia również w grupie posiadaczy dóbr 
szlacheckich około 1780 roku jako posesjonata 1/14 wsi Trzebiatkowa niejakiego 
Ludwika Sille, który najprawdopodobniej pochodził z warstwy mieszczańskiej70. z 
informacji zawartych w tabeli wasali z 1804 roku wynika, że nie był on w owym 
czasie posiadaczem tej parceli, lecz otrzymał ją w zastaw od spadkobierców Michała 
Jutrzenki71.

Zmiany struktury własności szlacheckiej zachodzące w latach 1756–1780 w zie-
mi bytowskiej pociągnęły za sobą wzrost stanu posiadania 11 rodów szlacheckich: 
Borzyszkowskich, Brychtowskich, Czarnowskich, Czyrsonów(-Studzieńskich), 
Gliszczyńskich, Kiedrowskich, Lipińskich, Młotków, Puttkamerów, Trzebiatow-
skich, Wentach-Rekowskich i Wrycz-Rekowskich. O ile w przypadku przedstawi-
cieli drobnej szlachty kaszubskiej wzrost ten był stosunkowo niewielki (wynosił 
średnio 1 parcelę), o tyle ród Puttkamerów w latach 1756–1780 zwiększył swój stan 
posiadania aż o trzy wsie72. Pociągnęło to za sobą zubożenie pięciu rodów drob-
noszlacheckich: Czyrson(-Studzienskich), Janta(-Lipińskich), Jutrzenków, Marków 
i Mądry(-Dąbrowskich)73. W porównaniu do 1756 roku ubyło 7 rodów szlacheckich: 
Bastianowie, Ciesiewscy, Jarkowie, Małoszyccy, Ossowscy, Paszkowie i Witko-
wie74. Pomimo tych zmian w dalszym ciągu na terenie okręgu bytowskiego prze-
ważała liczebnie miejscowa szlachta kaszubska o polsko brzmiących nazwiskach, 
stanowiąc 95,4% ogółu posesjonatów75.

Podkreślić należy, że pod koniec XVIII wieku osiedlanie się na posiadłościach 
szlachty bytowskiej przedstawicieli mieszczaństwa i szlachty napływowej nie było 
jeszcze zjawiskiem powszechnym, co wynikało z panujących tu w przeszłości sto-
sunków ustrojowo-prawnych oraz małej atrakcyjności tych ziem. Na wzrost prze-
nikania szlachty napływowej na teren ziemi lęborsko-bytowskiej wpływ miało jej 
przejście w 1777 roku do prowincji zachodniopomorskiej. Zachodzącym zmianom 
towarzyszyło wypieranie z rodowych siedzib drobnej szlachty kaszubskiej, lecz pro-
ces ten nie nastąpił od razu, ale nasilił się w początkach XIX wieku, co zostało uwi-
docznione w tabeli wasali z 1804 roku.

W porównaniu do poprzedniczki z lat 1755/1756 zawiera ona bardziej dokładne 

69 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1088.
70 Tamże, s. 1089.
71 Znajdująca się we wsi Trzebiatkowa parcela O w świetle tabeli wasali z 1804 r. znajdowała się w 

rękach rodzeństwa: Ludwika Jakuba i Marii Elżbiety von Sellen w formie zastawu od spadkobier-
ców Michała Jutrzenki. Wnioskujemy, że Ludwik Sille i Ludwik Jakub von Sellen to ta sama osoba, 
zaś zaliczenie jej do stanu szlacheckiego mogło być wynikiem omyłki urzędnika sporządzającego 
tabelę; Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 495.

72 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090.
73 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381–399.
74 Tamże; Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1089; H. Gribel, Sta-

tistik des Bütower Kreises…, s. 98–120.
75 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090.
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informacje na temat szlachty lęborsko-bytowskiej, takie jak wiek i imiona posesjo-
natów czy wartość posiadanych przez szlachtę dóbr, mierzoną w talarach pruskich. 
Pomimo pewnych niedociągnięć, polegających głównie na omyłkach w imionach 
lub nazwiskach posesjonatów wsi drobnoszlacheckich, dużą zaletą tabeli wasali jest 
to, że zawiera ona informacje na temat współwłasności parceli, wartości dóbr szla-
checkich mierzonej w talarach pruskich oraz stosunku szlachty do służby wojskowej 
i jej udziału w pruskiej administracji.

Trwający na przełomie XVIII i XIX wieku proces koncentracji własności szla-
checkiej, szczególnie silny w ziemi lęborskiej, zachodził także w ziemi bytowskiej. 
W owym czasie 3/4 posiadłości rodu Puttkamerów wykupili przedstawiciele szlach-
ty napływowej: Mokrzyn i Ząbinowice – pochodzący z Pomorza Zachodniego Au-
gust Wilhelm Świchowski76, a Mydlitę – Andrzej Łaszewski, którego ród wywodził 
się z Prus Królewskich77. Jeleńcz zaś, w 1780 roku należący do Ernesta Ludwika 
Rygisza78, przed 1804 rokiem nabył pochodzący z Pomorza Zachodniego Fryderyk 
Filip von Blankensee79. W świetle tabeli wasali własność szlachecka znajdująca się 
w ręku pojedynczych posesjonatów wzrosła w porównaniu do 1780 roku o jedną 
wieś. Było nią Gostkówko, które w 1804 roku znajdowało się w rękach pochodzące-
go z powiatu słupskiego porucznika Krystiana Ludwika Żeromskiego80.

Zmiany struktury własnościowej, choć na wiele mniejszą skalę, zachodziły tak-
że we wsiach zamieszkanych przez drobną szlachtę kaszubską. Najczęściej zwią-
zane były z normalną przemianą pokoleń i dziedziczeniem parceli, choć jedną z 
nich nabył Fryderyk von Zitzewitz (Gostkowo E), pochodzący z okręgu lęborskie-
go81. Osiem rodów drobnoszlacheckich: Borzyszkowscy, Chamierowie(-Ciemińscy 
i -Gliszczyńscy), Jutrzenka(-Trzebiatowscy), Kukowscy, Mądrzy(-Dąbrowscy), 
Sikorscy, Stędekowie, Styp-Rekowscy i Wnukowie w latach 1780–1804, wskutek 
dziedziczenia, zawierania związków małżeńskich lub zakupu dóbr, zwiększyło swój 
stan posiadania średnio o jedną parcelę.

Zmiany te pociągały za sobą zubożenie również siedmiu rodów drobnoszlachec-
kich: Czarnowskich, Czyrsonów(-Studzieńskich), Kiedrowskich, Lipińskich, Mar-
ków, Pierzchów i Żmuda(-Trzebiatowskich) oraz zanik rodu Wedelstädtów, których 
przedstawiciel był posiadaczem parceli B we wsi Modrzejewo, zakupionej w 1790 
roku przez Tomasza Ludwika Stędeka. Ogółem w ziemi bytowskiej wskutek zmian 
struktury własnościowej zanikło pięć rodów szlacheckich: Kłosińscy, Pomyscy, Ry-
giszowie, Trzebiatowscy i Wedelstädtowie. W przypadku dwóch z nich (Kłosińskich 
i Pomyskich) było to wynikiem wymarcia zamieszkujących ziemię bytowską przed-
stawicieli rodu, zaś w przypadku pozostałych – sprzedaży parceli, zarówno szlachcie 
76 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 494.
77 Tamże, s. 490.
78 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1087.
79 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 485.
80 Tamże, s. 498; J. T. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch gezeichnet und mit Beschreibung der Wap-

pen und historischen Nachweisen versehen, Stettin, 1846, Bd. 2, s. 22.
81 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 498.
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miejscowej, jak i napływowej82, czego przykładem może być wzmiankowane wcze-
śniej przekazanie w zastaw przez spadkobierców Michała Jutrzenki parceli O we wsi 
Trzebiatkowa rodzeństwu Ludwikowi Jakubowi i Marii Elżbiecie von Sellen83.

W porównaniu do 1780 roku zmalała także o 1 osobę liczba kobiet – posesjona-
tek – w 1804 roku było ich 14, co stanowiło 14,4% ogółu posiadaczy. Spośród nich 
7: Barbara Luiza Borzyszkowska, Maria Grabowska, Młotkowa (imię nieznane), 
Maria Wentach-Rekowska, Maria Mądra-Dąbrowska, Katarzyna Sikorska, Jadwiga 
Wentoch-Rekowska i Marianna Żmuda-Trzebiatowska znajdowały się w 1780 roku 
w gronie posesjonatek84.

W 1804 roku spośród 90 posesjonatów, reprezentujących 42 rody szlacheckie, tyl-
ko 6 (6,67%) posiadało majątek ziemski o wartości równej lub większej niż 10 000 
talarów85, zaś majątek większy niż 5000 talarów – jedynie Tomasz Ludwik Stędek, 
będący posesjonatem parceli A i B we wsi Modrzejewo (5630 talarów)86. Dobra po-
zostałych rodów szlacheckich, leżące na glebach kiepskiej jakości, z powodu swoich 
małych rozmiarów miały o wiele mniejszą wartość rynkową. Jednym z bogatszych 
rodów zaliczanych do warstwy kaszubskich panków byli Chamierowie(-Ciemińscy 
i -Gliszczyńscy), których majątek ziemski o wartości 3233 i 1/3 talara stanowiły: 2 
z 7 parceli Ciemna, 1 z 10 parceli Gostkowa, 1 z 14 parceli Trzebiatkowej i 2 z 16 
parceli Rekowa.

Sześć rodów: Jutrzenka-Trzebiatowscy, Kłopotek-Dąbrowscy, Lipińscy, Młotko-
wie, Wrycz-Rekowscy i Wrycz-Trzebiatowscy oraz von Zitzewitz posiadało majątki 
ziemskie o wartości od 1500 do 3000 talarów. Dobra o łącznej wartości od 1000 
do 1500 talarów, dzierżyło 9 rodów, parcele o wartości pomiędzy 500 a 1000 ta-
larów – 6 rodów, zaś o wartości poniżej 500 talarów – 12 rodów. Najbiedniejszym 
kaszubskim rodem szlacheckim w ziemi bytowskiej byli (Zuchta-)Pałubiccy, w któ-
rych posiadaniu znajdowała się parcela K w Półcznie o wartości zaledwie 136 i 
2/3 talara87. Efektem dziedziczenia parceli i związanych z tym działów rodzinnych 
posesjonatami poszczególnych dóbr nierzadko stawały się rodzeństwa, posiadają-
ce je na prawach współwłasności. Pomimo że w porównaniu do 1780 roku liczba 
przypadków współwłasności w 1804 roku uległa zmniejszeniu z 13 do 12, to ilość 
współposesjonatów wzrosła z 29 do 3188.

W stosunku do niektórych wsi szlacheckich ziemi bytowskiej: Jasienia i Pomyska 
Wielkiego oraz parceli N we wsi Trzebiatkowa w tabeli wasali z 1804 roku uży-
te zostało określenie „własność spadkobierców” (z zastosowaniem słowa Erben). 

82 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1086–1090; Matrikeln und Verzeich-
nisse…, s. 485–499.

83 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 495.
84 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1088–1090.
85 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 485, 490, 493–494, 498.
86 Tamże, s. 496.
87 Tamże, s. 485–498.
88 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090; Matrikeln und Verzeich-

nisse…, s. 485–498; H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 98–120.
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W przypadku Jasienia – określonego w tabeli wasali z 1804 roku mianem własno-
ści spadkobierców barona Puttkamera (Baron v. Puttkamer Erben in Wollin)89 oraz 
parceli N we wsi Trzebiatkowa – zapisanej jako własność spadkobierców Jakuba 
Fischera90 (Jacobs Fischer Erben), zapis ten najprawdopodobniej oznacza, że w 
owym czasie toczyło się w ich sprawie postępowanie spadkowe.

Natomiast odnośnie Pomyska Wielkiego, należącego w 1804 roku do spadko-
biercy generała (Generals Erben)91 taka forma zapisu wynika z testamentu generała 
Pomyskiego z 1785 roku. Bezdzietny generał dążąc do tego, aby przetrwało jego 
nazwisko, zawarł w swoim testamencie z 12 maja 1785 roku zapis, wedle którego 
Pomysk Wielki miał tworzyć niepodzielną własność na zasadzie majoratu (Fide-
ikomiss)92. Stary generał nakazał dodatkowo, aby każdorazowy właściciel Pomyska 
Wielkiego nosił oprócz własnego nazwiska rodowego także nazwisko Pomyski. Po 
śmierci Mikołaja Aleksandra Pomyskiego 20 maja 1785 roku93 Pomysk Wielki prze-
szedł w ręce jego siostrzeńca – kapitana Mikołaja Henryka Lettowa94.

89 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 493.
90 Tamże, s. 487.
91 Tamże, s. 493.
92 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 101.
93 M. Dzięcielski, Pomorskie sylwetki…, s. 146.
94 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 101.
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lp. ród Wartość dóbr w talarach

1. von Blankensee 10 600

2. Borzyszkowski 650

3. Brychtowski 633 1/3

4. Chamier(-Ciemiński i -Gliszczyński) 3233 1/3

5. Czarnowski 466 2/3

6. Czyrson(-Studzieński) 1333 1/3

7. Fischer 1233

8. Gesk-Podjaski 333 1/3

9. Gliszczyński 1200

10. Gostkowski 1033 1/3

11. Grabowski 300

12. Janta(-Lipiński) 333 1/2

13. Jutrzenka(-Trzebiatowski) 1516

14. Kiedrowski 300

Tabela 2. Struktura majątkowa szlachty bytowskiej w 1804 roku według wartości dóbr
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15. Kłopotek(-Dąbrowski) 2866 2/3

16. Kostka 300

17. Kukowski 1100

18. Kujk(-Studzieński) 775

19. Lipiński 1600

20. Lettow-Pomyski 16 000

21. Łaszewski 18 000

22. Marek 256

23. Mądry(-Dąbrowski) 1266 2/3

24. Młotek 1716 2/3

25. Pierzcha 900

26. Pobłocki 333 1/3

27. Puttkamer 10 000

28. Pych-Lipiński 366 2/3

29. Rekowski 341 2/3

30. von Sellen 200

31. Sikorski 1900

32. Stędek 5630

33. Styp-Rekowski 600

34. Świchowski 17 000

35. Tempski 533

36. Wentach-Rekowski 1006 2/3

37. Wnuk 1283 1/3

38. Wrycz-Rekowski i Wrycz-Trzebiatowski 2305 1/6

39. von Zitzewitz 2600

40. (Zuchta-)Pałubicki 136 2/3

41. Żeromski 11 000

42. Żmuda(-Trzebiatowski) 1376 2/3

razem 124 559 5/6

Źródło: Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 485–498.
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Zmiany własności szlacheckiej można zaobserwować nie tylko na podstawie tabel 
wasali, ale też ksiąg ziemskich i hipotecznych, znajdujących się w dziele Herman-
na Gribela, opublikowanym w Bytowie w 1858 roku. W obszernym podrozdziale 
swojej statystyki powiatu bytowskiego odnoszącym się do dóbr szlacheckich zawarł 
on wyciąg z akt gruntowych ziemi bytowskiej z drugiej połowy XVIII i pierwszej 
połowy XIX wieku95.

Jak wykazała analiza porównawcza – pomiędzy tabelą wasali z 1804 roku a ma-
teriałami źródłowymi – więcej omyłek znaleźć można po stronie tabeli wasali. W 
przypadku szlacheckich posesjonatów Gostkówka, Jasienia, Jeleńcza, Mokrzyna, 
Mydlity, Pomyska Wielkiego i Ząbinowic rozbieżności ograniczają się do imion po-
siadaczy96, natomiast przy wsiach zamieszkanych przez drobną szlachtę kaszubską: 
Ciemno, Czarna Dąbrowa, Gostkowo, Modrzejewo, Osława Dąbrowa, Półczno, Re-
kowo, Studzienice i Trzebiatkowa – napotykamy większe różnice. Wyjątek stanowi 
Kłączno, gdzie podczas analizy porównawczej ksiąg ziemskich i hipotecznych oraz 
tabeli wasali z 1804 roku źródła całkowicie ze sobą korespondują. Wnioskujemy, że 
jest to wynikiem niezmiennej od połowy XVIII wieku struktury własnościowej wsi, 
znajdującej się w posiadaniu członków rodu Sikorskich.

Znamienne jest, że omyłki w imionach i nazwiskach posesjonatów mają miej-
sce prawie wyłącznie w przypadku dóbr będących w posiadaniu drobnej szlachty 
kaszubskiej. Prawdopodobnie powodem rozbieżności pojawiających się pomiędzy 
tabelą wasali a wyciągiem sądowym z akt gruntowych był brak zrozumienia urzęd-
ników pruskich dla miejscowych stosunków społeczno-gospodarczych oraz niechęć 
szlachty do udzielania władzom pruskim informacji na temat stanu swego posiada-
nia.

Na podstawie tabeli wasali wykazaliśmy, że wsie: Jasień, Jeleńcz, Mokrzyn, My-
dlita, Pomysk Wielki i Ząbinowice przed 1804 rokiem stały się własnością szlachty 
napływowej. Podobny los spotkał Gostkówko, w 1804 roku znajdujące się w rękach 
porucznika Krystiana Ludwika Żeromskiego. Posługując się danymi z ksiąg ziem-
skich i hipotecznych zawartymi w publikacji Gribela, możliwe staje się ustalenie do-
kładnych przemian własnościowych zachodzących w wyżej wymienionych wsiach 
szlacheckich na przełomie XVIII i XIX wieku.

1. Gostkówko

W latach 1779–1783 wieś skupił w swym ręku Wawrzyniec Fryderyk Pierzcha. 21 
stycznia 1791 roku posesjonatami Gostkówka zostali bracia: porucznik Krystian 
Fryderyk i Franciszek Krystian Żmudowie. Na mocy umowy z 6 października 1798 
roku wieś kupił od nich za 11 000 talarów porucznik Krystian Ludwik Żeromski97. 

95 Tamże, s. 98–120.
96 Posesjonat wsi Mydlita, Andrzej (Andreas) Łaszewski w publikacji figuruje pod imieniem Tadeusz 

(Thaddaus) Łaszewski; tamże, s. 98.
97 Tamże, s. 102.
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Znajduje to potwierdzenie w tabeli wasali z 1804 roku, gdzie jako posesjonat Gost-
kówka wymieniony został (szlachcic) Żeromski, służący w armii pruskiej w stopniu 
porucznika98. 25 kwietnia 1806 roku sprzedał on wieś za 18 000 talarów poruczniko-
wi Leopoldowi Henrykowi von Hohendorf99.

2. Jasień

W 1780 roku właścicielem Jasienia był baron Jerzy Dietrich Puttkamer. Według in-
formacji znajdujących się w publikacji Gribela, na mocy umowy spadkowej z 14 
września 1794 roku posiadaczem całej wsi stał się jego syn, Jerzy Wilhelm Swenzo 
Puttkamer, spłacając pozostałych spadkobierców kwotą 16 015 talarów 15 groszy100. 
Informacje te zdają się potwierdzać zapisy z tabeli wasali z 1804 roku, w której jako 
posesjonat Jasienia figuruje spadkobierca barona Puttkamera101.

3. Jeleńcz

1 lutego 1793 roku Jeleńcz kupił za 6000 talarów od Ernesta Ludwika Rygisza ka-
pitan Filip Henryk von Somnitz, który następnie sprzedał go 25 czerwca 1800 roku 
Fryderykowi Filipowi von Blankensee za łączną kwotę 10 600 talarów102. Fakt ten 
potwierdza obecność Fryderyka Filipa von Blankensee w tabeli wasali z 1804 roku 
wśród szlachty zamieszkującej ziemię lęborsko-bytowską103.

4. Mydlita

8 kwietnia 1790 roku Mydlitę kupił od barona Jerzego Dietricha Puttkamera za 18 
000 talarów Józef Łaszewski. 14 kwietnia 1791 roku została odziedziczona przez 
jego syna, Tadeusza104. W świetle tabeli wasali z 1804 roku posesjonatem Mydlity 
oraz znajdującego się w ziemi lęborskiej Osówka był Andrzej Łaszewski105. Z po-
wodu większej ilości omyłek w tabeli wasali przy podawaniu imion posesjonatów 
bardziej prawidłowa wydaje się oparta na wyciągu sądowym z akt gruntowych wer-
sja Gribela.

5. pomysk Wielki

Po śmierci generała Mikołaja Pomyskiego wieś odziedziczył jego siostrzeniec, Mi-
kołaj Henryk Lettow. 27 sierpnia 1794 roku Pomysk Wielki przeszedł w ręce jego 

98 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 498.
99 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 102.
100 Tamże, s. 99.
101 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 493.
102 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 100.
103 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 485.
104 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 98.
105 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 490.
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syna Ewalda Jerzego Aleksandra Fryderyka Lettowa-Pomyskiego. Był on posiada-
czem Pomyska Wielkiego aż do śmierci w 1840 roku106.

6. Ząbinowice i Mokrzyn

Na mocy umowy z 18 sierpnia 1795 roku wdowa i pozostali spadkobiercy po Pio-
trze Jerzym Puttkamerze sprzedali obie wsie za 17 000 talarów Augustowi Wilhel-
mowi Świchowskiemu, który był ich posesjonatem aż do śmierci w 1822 roku107. 
Potwierdzeniem tego jest jego obecność w tabeli wasali z 1804 roku wśród szlachty 
zamieszkującej ziemię lęborsko-bytowską108.

W świetle wyciągu sądowego z ksiąg ziemskich i hipotecznych w latach 1780–
1806 posesjonatkami w ziemi bytowskiej było 12 kobiet, z których tylko dwie nie 
występowały wśród właścicielek ziemskich wymienionych w dziele Brüggeman-
na109. Sprzedaż parceli przez pojedynczego posesjonata zdarzała się rzadko – w cią-
gu ćwierćwiecza (1780–1806) tego typu przypadków było jedynie 9 na 70 wszyst-
kich zmian osoby posesjonata110. Wnioskujemy, że przyczyną takiego stanu rzeczy 
była z jednej strony mała atrakcyjność położonych na nieurodzajnych glebach, roz-
drobnionych parceli, a z drugiej – słaba kondycja gospodarcza miejscowej szlachty 
kaszubskiej. Zwraca uwagę fakt, że ponad połowa z tych transakcji kupna-sprzedaży 
została dokonana na początku XIX wieku. W okręgu bytowskim zachodziły rów-
nież przypadki dzierżawy parceli, co jednak nie zmieniało istniejącej struktury wła-
sności. Przykładem wydzierżawienia parceli od posesjonata jest kontrakt dzierżawy 
gospodarstwa, zawarty 26 stycznia 1798 roku pomiędzy Janem Styp-Rekowskim i 
Ludwikiem Gliszczyńskim, posesjonatem parceli H we wsi Rekowo111.

Podobnie jak w przypadku wsi znajdujących się w posiadaniu bogatej szlachty, 
na przełomie XVIII i XIX wieku zmiany struktury własności następowały też we 
wsiach zamieszkanych przez drobną szlachtę kaszubską. Przemiany te w przeważa-
jącej mierze wiązały się z naturalnym następstwem pokoleń i dziedziczeniem parceli 
przez dzieci zmarłych posesjonatów, przy czym zdarzało się, że dani spadkobiercy 
stawali się współwłaścicielami. Najstarszy ze spadkobierców w celu przejęcia ca-
łości dziedziczonego dobra zobowiązany był do spłaty pozostałych, co nierzadko 
następowało dopiero po kilku latach od objęcia spadku112. Podkreślić należy, że Gri-
bel w swojej pracy, bazującej na wyciągu sądowym z akt gruntowych, nie ujmuje 
znacznej części współwłaścicieli wymienionych w tabeli wasali, w większości ogra-
niczając się do podania imienia i nazwiska posesjonata wraz kwotą, jaką wypłacił 
pozostałym spadkobiercom. Według Gribela, w ziemi bytowskiej po 1780 roku wy-

106 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 101.
107 Tamże, s. 100.
108 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 494.
109 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1086–1090.
110 Tamże, s. 100–120.
111 Tamże, s. 113.
112 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 100–120.
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stąpiło 15 takich przypadków, z czego jedynie przy czterech parcelach znaleźć moż-
na imiona i nazwiska współposesjonatów. Parcelami znajdującymi się w posiadaniu 
współwłaścicieli były: Półczno A, Półczno D (do 1791), Rekowo O (do 1805 roku) 
i Trzebiatkowa L (do 1788)113.

1. półczno A

Od 1773 roku parcelę posiadał Michał Gliszczyński. Przed 1804 rokiem114 odziedzi-
czyły ją jego dzieci: Ludwik Gliszczyński i Marianna Czapiewska (z domu Glisz-
czyńska). W 1833 roku parcelę przejął Andrzej Czapiewski, spłacając pozostałych 
spadkobierców kwotą 400 talarów115.

2. półczno D

Według Brüggemanna, parcela D około 1780 roku znajdowała się w posiadaniu bra-
ci Kukowskich: Jana Antoniego, Kaspara Melchiora i Joachima Balzera116. Na mocy 
umowy z 30 kwietnia 1791 roku przejął ją najstarszy brat, Jan Antoni Kukowski, 
najprawdopodobniej spłacając swoich braci117.

3. rekowo O

Od 14 marca 1777 roku parcela znajdowała się w rękach rodzeństwa Kazimierza 
i Wawrzyńca Wrycz-Rekowskich. 23 lipca 1805 roku przejął ją w spadku Michał 
Wrycz-Rekowski, spłacając pozostałych spadkobierców sumą 250 talarów. Żona 
zmarłego w 1805 roku Kazimierza Wrycz-Rekowskiego dostała w spadku część par-
celi O, z której utworzono nową działkę, oznaczoną w dziele Gribela literą R118.

4. trzebiatkowa L

Około 1780 roku posesjonatkami parceli L były siostry Gostkowskie: Anna Maria 
i Barbara Luiza Borzyszkowska (z domu Gostkowska)119. Na mocy umowy z 21 
lutego 1788 roku Barbara Luiza Borzyszkowska przejęła na własność całą parcelę, 
spłacając siostrę kwotą 518 talarów120.

Jak wynika z powyższych ustaleń, po 1772 roku zmiany szlacheckiej własności 

113 Tamże, s. 103–119.
114 Data orientacyjna oparta na tabeli wasali z 1804 r., w której posiadaczami parceli A są spadkobiercy 

Michała Gliszczyńskiego; Gribel ograniczył się jedynie do wymienienia imion i nazwisk spadko-
bierców, bez podania daty odziedziczenia parceli; Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 488; H. Gribel, 
Statistik des Bütower Kreises…, s. 109.

115 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 109.
116 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1089.
117 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 110.
118 Tamże, s. 114.
119 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1089.
120 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 117.
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ziemskiej w ziemi bytowskiej uległy zdynamizowaniu. Proces ten najostrzej prze-
jawił się we wsiach znajdujących się w rękach pojedynczych właścicieli, których 
liczba w drugiej połowie XVIII wieku wzrastała. Na przełomie XVIII i XIX wieku 
stanowiły one aż 41,18% wszystkich wsi szlacheckich okręgu bytowskiego, podczas 
gdy w połowie XVIII wieku – jedynie 25%121. Jedynie Pomysk Wielki przejął w 
spadku nowy właściciel, pozostałe wsie natomiast zostały wykupione na przełomie 
XVIII i XIX wieku przez napływową szlachtę zachodniopomorską oraz (w dwóch 
przypadkach) polską122.

Proces ten inaczej przebiegał we wsiach drobnej szlachty kaszubskiej, w których 
na przełomie XVIII i XIX wieku zamieszkiwało aż 103 posesjonatów i współpose-
sjonatów (93,63% ogółu szlacheckich posiadaczy)123. Na terenie okręgu równole-
gle z procesem koncentracji jednych wsi szlacheckich następowało rozdrobnienie 
drugich, zahamowane w latach 1780–1804/1806. Spowodowane było to niemoż-
nością przeprowadzania dalszych podziałów dóbr szlacheckich z racji ich bardzo 
skromnego areału124. Zmiany struktury własności drobnej szlachty kaszubskiej nie 
pociągały za sobą poważnych zmian etnicznych. Jedynym wywodzącym się spo-
za okręgu bytowskiego posiadaczem parceli na przełomie XVIII i XIX wieku był 
pochodzący z ziemi lęborskiej Fryderyk Karol Ferdynand von Zitzewitz125. W la-
tach 1756–1804/1806 wzrosła również liczba posesjonatek pojedynczych parceli we 
wsiach drobnoszlacheckich126.

W wyniku zmian struktury własności pomiędzy 1756 a 1804/1806 rokiem z grona 
posesjonatów wsi szlacheckich w ziemi bytowskiej zaniknęło 15 rodów drobnosz-
lacheckich: Bastianowie, Bychowscy, Ciesiewscy, Jarkowie, Kłosińscy, Małoszyc-
cy, Paszkowie, Skórkowie, Studzieńscy, Trzebiatowscy i Wedelstädtowie oraz trzy 
rody należące do grona bogatszej szlachty jednowioskowej – Ossowscy (Wussow), 
Pomyscy i Rygiszowie. O ile posiadłości drobnej szlachty znalazły się w rękach 
szlachty lęborsko-bytowskiej127, o tyle wsie znajdujące się w rękach szlachty jed-
nowioskowej przeszły w posiadanie ludności napływowej128. Należy zaznaczyć, że 
mimo przemian zachodzących w strukturze własności szlacheckiej w ziemi bytow-
skiej znajdowało się również 13 parceli, które były w posiadaniu członków jednego 
rodu przez całe dziesięciolecia: Ciemno C (Wnukowie), Czarna Dąbrowa A (Styp-
Rekowscy), Czarna Dąbrowa D (Mądrzy-Dąbrowscy), Gostkowo H (Gostkowscy), 
Kłączno A, B i C (Sikorscy), Półczno B (Pierzchowie), Rekowo K (Jutrzenka-Trze-

121 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381–399, 485–498.
122 Tamże, s. 485, 493–494, 498.
123 Tamże, s. 485–499.
124 Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1086–1090; Matrikeln und Ver-

zeichnisse…, s. 485–499; H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 102–120.
125 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 498; H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 105.
126 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 381–399, 485–499; Ausführliche Beschreibung des gegenwärti-

gen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090; H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 98–120.
127 H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 102–120.
128 Tamże, s. 98–102.
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biatowscy), Studzienice B (Czyrson-Studzieńscy), Trzebiatkowa G (Młotkowie), 
Trzebiatkowa N (Fischerowie) i Trzebiatkowa Q (Żmudowie)129.

Zmiany zachodzące pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w strukturze 
szlacheckiej własności ziemskiej w ziemi lęborsko-bytowskiej powiązane były z 
wypieraniem z siedzib rodowych drobnej szlachty kaszubskiej, która coraz silniej 
wiązała się z pruskim korpusem oficerskim. W 1780 roku jedynie 7 spośród 106 
posesjonatów (6,5%) wsi szlacheckich pełniło służbę wojskową w armii pruskiej. 
Niespełna ćwierć wieku później w wojsku pruskim w służbie czynnej znajdowało 
się już 9 spośród 90 posesjonatów (10%), trzech zaś było w stanie spoczynku130. 
Pomimo nikłych widoków na osiągnięcie wyższych stopni oficerskich, armia pruska 
była też drogą życiową – wybieraną czy to z własnej woli, czy wskutek przymusu 
–wielu młodszych synów drobnych posesjonatów.

O ile w 1756 roku w armii pruskiej służyło jedynie 2 spośród 36 (5,56%) synów 
szlacheckich posesjonatów ziemi bytowskiej, to w 1804 roku – już 9 spośród 47 
(21,28%), zaś jeden znajdował się w stanie spoczynku131. Zmalał za to odsetek mło-
dych szlachciców służących w korpusie kadetów. W świetle danych tabeli wasali z 
1804 roku znajdowało się w nim tylko czterech synów szlacheckich posesjonatów z 
ziemi bytowskiej – dwóch z nich kształciło się w szkole kadetów w Słupsku, dwóch 
kolejnych zaś – w Berlinie132. Dla porównania, w 1756 roku w szkole kadetów w 
Berlinie znajdowało się aż 15 z 36 synów posesjonatów wsi szlacheckiej ziemi by-
towskiej133. Zaskakująca wydaje się ich struktura wiekowa – podczas gdy kadeci 
szkolący się w Słupsku mieli po 9 i 12 lat, to kadeci berlińscy – odpowiednio 31 i 
33 lata. Zwrócili na to uwagę podczas opracowywania tabel wasali Robert Klempin 
i Gustav Kratz, zaznaczając, że wiek owych dwóch kadetów berlińskich mógł być w 
1804 roku błędnie określony134.

Należy zaznaczyć, że pomimo bitności przedstawiciele drobnej szlachty kaszub-
skiej w wojsku pruskim na przełomie XVIII i XIX wieku, tak jak i w latach wcze-
śniejszych, nie osiągali zbyt wysokich rang: w 1804 roku wśród 12 posesjonatów 
szlacheckich z ziemi bytowskiej służących w armii pruskiej znajdowali się: 1 chorą-
ży, 5 poruczników, 2 kapitanów i 3 majorów135, a wśród 14 synów posesjonatów wsi 
szlacheckich: 4 kadetów, 1 chorąży, 3 poruczników, 5 kapitanów i 1 major136.

Konsekwencją przemian zachodzących w strukturze własności ziemskiej szlach-
ty kaszubskiej była stopniowa likwidacja rozdrobnienia wsi szlacheckich, bardziej 
w okręgu lęborskim niż w bytowskim137. Dla trwania kaszubszczyzny w ziemi lę-

129 Tamże, s. 102–103, 106–109, 113–118.
130 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 488, 492, 494, 498.
131 Tamże, s. 381–399, 485–497.
132 Tamże, s. 381–399.
133 Tamże, s. 485–497.
134 Tamże, s. 494–495.
135 Tamże, s. 488, 492, 494, 498.
136 Tamże, s. 485–497.
137 H. Kopittke, Der Kreis Lauenburg in Pommern. Entstehung und Leistung von Großgrundbesitz und 
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borsko-bytowskiej niebagatelne znaczenie miało osiedlanie się na przełomie XVIII 
i XIX wieku nowych rodzin szlachty niemieckiej, które nie wykazywały chęci zro-
zumienia miejscowej kultury kaszubskich mieszkańców powiatu. Germanizacja 
szlachty z kolei pociągała za sobą stopniową germanizację pozostałych warstw lud-
ności kaszubskiej, w której właściciele ziemscy posługiwali się podobnymi metoda-
mi, co władze państwowe138.

Proces wypierania drobnej szlachty kaszubskiej zapoczątkowany na przełomie 
XVIII i XIX wieku uległ wzmocnieniu z chwilą ogłoszenia 9 października 1807 
roku edyktu królewskiego znoszącego poddaństwo chłopów139. Prawo to dało chło-
pom swobodę poruszania się, wyboru zawodu i dysponowania ziemią. Szlachta 
otrzymała natomiast prawo wyboru zawodu, co nie pociągało za sobą utraty przy-
wilejów stanowych – do tej pory pruski szlachcic mógł być jedynie właścicielem 
ziemskim, oficerem, dyplomatą, sędzią, urzędnikiem lub duchownym. Dobra szla-
checkie mogły nabywać odtąd bez skrępowania także osoby pochodzące spoza stanu 
szlacheckiego. Wprowadzenie październikowego edyktu miało opłakane skutki dla 
drobnej szlachty kaszubskiej zamieszkującej powiat lęborsko-bytowski. W wyniku 
zachodzących w pierwszej połowie XIX wieku ogromnych przemian struktury wła-
sności ziemskiej, w 1862 roku ponad połowa majątków znajdowała się w rękach 
osób niewywodzących się ze stanu szlacheckiego, będących najprawdopodobniej 
elementem napływowym140.

Bauerntum, Breslau, 1940, s. 56 n.
138 Z. Szultka, Napły
w szlachty…, s. 177.
139 L. Turek-Kwiatkowska, Stosunki społeczno-polityczne i narodowościowe w powiecie bytowskim w 

latach 1772–1918, w: Dzieje ziemi bytowskiej…, s. 255; Z. Szultka, Reformy z francuskiej inspira-
cji, w: Historia Pomorza, t. II, cz. 3, s. 774; J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław, 1998, s. 169.

140 Matrikeln und Verzeichnisse…, s. 566–572.
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Liczba posesjonatów Liczba wsi

1756 1780 1804 1756 1780 1804

1 4 6a 7b

2 2 0 0

3 1 2 2

4 1 1 0

5 1 1 1

6 0 1 1

7 1 1 1

8 0 1 1

10 3 2 2

11 1 0 0

12 1 0 0

14 0 1 1

16 0 1 0

17 1 0 1

W tym współposiadaczy

0 30 31

razem

97 90 (106)c 89 (110c) 16 wsi 17 wsid 17 wsi

Tabela 3. Zmiany struktury szlacheckiej własności ziemskiej w ziemi bytowskiej od połowy XVIII 
do początków XIX wieku

Źródło: Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen…, Th. 2, Bd. 2, s. 1085–1090; Matrikeln und 
Verzeichnisse…, s. 381–399, 485–498; H. Gribel, Statistik des Bütower Kreises…, s. 98–120.

a dwóch posesjonatów: Piotr Jerzy Puttkamer oraz Wawrzyniec Henryk Puttkamer posiadało po 
dwie wsie
b jeden posesjonat, August Wilhelm Świchowski, posiadał dwie wsie
c wliczając każdego współposiadacza jako osobnego posesjonata
d w 1777 roku Piotr Jerzy Puttkamer założył wieś Mokrzyn niedaleko Ząbinowic
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Jaromir Szroeder

ks. antoni pepliński – przyczynek do biografii

Moje wspomnienie wujka – ks. Antoniego Peplińskiego – jest wspomnieniem małe-
go chłopca, który miał szczęście odbyć z nim kilka spacerów po kłączańskich lasach 
i nad kłączańskim jeziorem. Dane mi też było posmakować jego genialnego zmysłu 
matematycznego, gdy w kilka minut swoistych korepetycji wyjaśnił mi zupełnie dla 
mnie niezrozumiałe działania arytmetyczne. Pamiętam jego wizyty w naszym domu, 
które zawsze były dla nas ważnym wydarzeniem.

W trakcie analizy przez mnie dziesiątków dokumentów, rękopisów, zapisków ks. 
Antoniego wyłaniała się stopniowo jego arcyciekawa osobowość. Osobowość, która 
zasługuje na znacznie obszerniejsze opracowanie niż niniejszy przyczynek do bio-
grafii. Jego życie jest trochę jak los wszystkich Kaszubów: naznaczone mocno oby-
dwiema wojnami. Później radosnym zachłyśnięciem wolnością, która nie do końca 
okazała się tą wymarzoną i wyczekaną. Następnie trwanie i realizowanie tego, co w 
duszy grało, mimo że nie było to łatwe, ponieważ okupione być musiało wieloma 
kompromisami wynikającymi z niełatwej rzeczywistości. Poza tym życie ks. Anto-
niego było jedną wielką tęsknotą. Najpierw za wolną ojczyzną, później do ukocha-
nej ziemi kaszubskiej. W schyłku życia – swoiste spełnienie marzenia o powrocie 
na Kaszuby. Parafia w Mściszewicach – nieopodal Łyśniewskiego Dworu, gdzie za 
młodu ukształtowała się jego wrażliwość. I symboliczne przyjęcie pod swój dach, na 
ostatnie lata życia, ważnej dla niego osoby, jaką był Brunon Richert.

Publikacja niniejsza jest próbą odkrycia osobistego życia postaci wybitnej, za-
służonej dla Kaszub, ale też bardzo ludzkiej. Wsłuchując się we wspomnienia ludzi 
bliskich ks. Antoniemu odkrywałem kolejne obszary jego życia, wpisanego w trudną 
rzeczywistość, zasługujące na dogłębne ich przeanalizowanie.

Genealogia

Jan Szroeder ożenił się z Barbarą Kroplewską ze Swornychgaci. Sprowadzili się do 
Kłączna w 1881 roku. Justyna była pierwszym dzieckiem Jana i Barbary. Urodziła 
się 6 czerwca 1878 roku jeszcze w Kosobudach, ale jej brat Antoni już w Kłącznie. 
Antoni Pepliński jest pierwszym dzieckiem urodzonym z drugiego małżeństwa Ju-
styny Szroeder.

Pierwszym mężem Justyny był Franciszek Leszczyński z Kruszynia. Małżeń-
stwem byli od 27 sierpnia 1901 roku przez 14 lat. W styczniu 1915 roku Franciszek 
zginął jako żołnierz cesarskiej armii. Śmierć przyszła w nietypowych okoliczno-
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Ślub Justyny i Piotra Peplińskich, 4 lipca 1917 r.; ze zbiorów J. Szroedera

Odpis poświadczenia urodzenia Antoniego Peplińskiego z 7 marca 1953 r.; ze zbiorów J. Szroedera
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ściach frontowych, gdy służył, jak wielu innych, w armii cesarskiej w czasie I wojny 
światowej. Zdarzyło się to w pobliżu frontu, koło miasteczka Węgorzewo. Wieczo-
rem czy też nocą Franciszek ze swoim kolegą, też Kaszubą, szli, rozmawiając ze 
sobą po kaszubsku. Zawsze, kiedy byli sami, rozmawiali pò naszèmu, a nie po nie-
miecku czy po polsku. I wówczas któryś z żołnierzy niemieckich, mających również 
służbę w pobliżu linii frontu, usłyszał ich rozmowę. Słysząc ją, był przekonany, że 
są to jacyś żołnierze rosyjscy, którzy przedarli się przez linię frontu i mogli być na 
zwiadach. Czy do nich krzyknął „Hände hoch!”, trudno jest powiedzieć, bo tego już 
nikt nie pamięta. Potraktował ich jak obcych żołnierzy i strzelił. Franciszek poległ 
wówczas, a jego kolega został ranny. Potem dostał się do szpitala i te wiadomości 
przekazał najbliższym Franciszka.

W ten sposób zginął na froncie rosyjsko-cesarskim pierwszy mąż Justyny. Z tego 
małżeństwa zdążyły urodzić się dzieci: Anna (ur. 7 lipca 1902 r.), Bolesław (ur. 7 
stycznia 1904 r.), Zofia (ur. 21 lutego 1907 r.), Władysław (ur. 7 czerwca 1909 r.), 
Franciszek (ur. 7 października 1911 r.), Jan (ur. 3 lipca 1913 r.) i Helena (ur. w 1914 r. 
– zmarła jeszcze jako dziecko). Justynie, jako młodej wdowie z siedmiorgiem dzieci, 
było z pewnością bardzo trudno. Ale pojawił się na jej drodze Piotr Pepliński, który 
w swojej młodości był rybakiem i przez wiele lat rybaczył na kłączańskim jeziorze. 
Mieszkał w Kłącznie, ale urodził się w Stoltmanach 8 września 1881 roku. Wiado-
mo, że znali się wcześniej, bo razem chodzili do tej samej szkoły w Kłącznie. Piotr 
zainteresował się Justyną, gdy została wdową. W księdze ślubów parafii Ugoszcz z 
tamtego czasu nie ma odnotowanego ich ślubu, który odbył się 4 lipca 1917 roku. 
Stąd wniosek, że miał on miejsce w Wielkim Klinczu lub w Kościerzynie i że od razu 
zamieszkali na swoim gospodarstwie, które kupili tam wcześniej (daty nie udało się 
ustalić). W zasadzie były to dwa nieduże gospodarstwa, które połączyli w jedno.

Antoni urodził się jako pierwsze dziecko z drugiego małżeństwa Justyny – 26 
kwietnia 1918 roku. Potem na świat przyszedł Aleksy (ur. 26 lutego 1921 r.) i Wanda 
(ur. 8 listopada 1924 r.). Antoni i Aleks urodzili się w Wielkim Klinczu w powiecie 
kościerskim, natomiast Wanda – w Łyśniewie. Jako ciekawostkę należy odnotować, 
że Antoni był pierwszym dzieckiem ochrzczonym w nowo wybudowanym koście-
le w Kościerzynie. Często wspominał, że jest pierwszym odnotowanym w księdze 
chrztów.

Łyśniewski Dwór

Gdy zapadła decyzja, że część Pomorza należeć będzie do powstającego państwa 
polskiego, Niemcy zamieszkujący te tereny zaczęli się przenosić do swojego kraju. 
Pozbywali się gospodarstw – sprzedawali, wymieniali – przez parę lat trwał wielki 
ruch w obrocie nieruchomościami. W tym czasie Polacy zamieszkujący Bytowsz-
czyznę przenosili się na tereny powstającego państwa polskiego. Z samego Kłączna 
między innymi przenieśli się Wrycz-Rekowscy, którzy sprzedali swoje gospodar-
stwo państwu, a kupili piękne gospodarstwo pod Kościerzyną. Tak zrobiło wiele 
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Łyśniewski Dwór, druga połowa lat 40. XX w., druga od lewej Zofia Leszczyńska (s. Chrystofora), 
trzecia Wanda Peplińska, ks. Antoni Pepliński pierwszy z prawej; ze zbiorów J. Szroedera

Antoni Pepliński (pierwszy z lewej) z kolegami z gimnazjum w Kościerzynie; 
ze zbiorów J. Szroedera
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polskich rodzin zamieszkujących w granicach Niemiec.
Justyna ze swoim mężem Piotrem Peplińskim, mimo że ich gospodarstwo było 

całkiem niezłe, gdy nadarzyła się okazja, postanowili kupić gospodarstwo lepsze, 
większe. Takie znalazło się w Łyśniewku w parafii Sierakowice. Wiadomo, że Piotr 
wniósł do małżeństwa pieniądze zarobione na jakimś majątku, gdzie pracował jako 
nadzorca. Obliczyli, że po sprzedaży gospodarstwa w Wielkim Klinczu uzbiera się 
na to, by zakupić Łyśniewski Dwór. Do Łyśniewka wprowadzili się w 1922 roku. 
Była to tzw. resztówka – część dużego gospodarstwa niemieckiego.

Nowe gospodarstwo Peplińskich było piękne, duże, ponad 40-hektarowe. Musieli 
trzymać tam trzy konie, bo para koni nie dawała rady z obrabianiem ziemi. Gbur z 
trzema końmi był już ważną postacią. A i ziemia tam nie była słaba. Rodzina księdza 
Antoniego ze średniego gospodarstwa w Wielkim Klinczu stała się właścicielami 
dużego gospodarstwa w Łyśniewku.

Ksiądz Antoni tak opisuje Łyśniewko w rękopisie z drugiej połowy lat 40. XX 
wieku: Na zachodnim krańcu powiatu kartuskiego – na Kaszubach – leży wieścina 
Łyśniewo. Jeszcze jeden kilometr na zachód dwór Łyśniewko, który słusznie uważać 
można za osobną wioskę. Niegdyś, przed pierwszą wojną światową, do dworu tego 
należało całe Łyśniewo. Pamiętne są jeszcze nazwiska polskich dziedziców, jak: Lni-
skich i Kręckich. To ich całą majętnością zarządzała familia niemiecka Hubner. Wła-
ściciel był zarazem wójtem na cały obszar dzisiejszej gminy Sierakowice. Niemiec 
ten rozparcelował swój dobytek, a resztówką tj. dzisiejszym dworem zawładnęły ro-
dziny niemieckie: Jarząbek i Tey. W r. 1922 dwór znów przypadł Polakom: Gańskim 
i Peplińskim, którzy jeszcze go zamieszkują. Obszar Łyśniewka stanowi 80 hektarów 
ziemi i stumorgowe jezioro. W r. 1939 zamieszkiwało tu 6 rodzin, z tych 3 robotnicze, 
razem 50 mieszkańców.

Rodzina Peplińskich należała w Łyśniewie do znaczniejszych i liczniejszych: sze-
ścioro dzieci z małżeństwa Leszczyńskich (Helena już nie żyła, zmarła w dzieciń-
stwie) i troje dzieci Peplińskich. Byli rodziną przykładną, zgodną, mimo że złożoną 
z dzieci dwóch małżeństw. Szanowano ich jako rodzinę religijną, w miarę zasobną, 
prowadzącą się wzorowo. Bardzo chętnie księża utrzymywali z nimi kontakty. Tym 
bardziej, że Zosia – druga w kolejności po Anusi córka Leszczyńskich – postanowiła 
wstąpić do zakonu.

Peplińscy uważani byli za rodzinę w miarę zasobną. Utrzymanie Antoniego w 
gimnazjum w Kościerzynie, jak się mówiło – w wëższich szkòłach, stanowił duży 
wydatek. Należało płacić za naukę (czesne), a i sam pobyt w internacie był kosztow-
ny. Aleksy i Wanda byli również bardzo zdolni. Ale na to, żeby utrzymywać dwoje 
czy troje dzieci w szkole, nie mogli już sobie pozwolić. Najprawdopodobniej Anto-
niego postanowiono kształcić dalej w Kościerzynie, ponieważ był najstarszy.

Bracia Antoniego z Leszczyńskich byli postawnymi, zdrowymi, dobrze zbudo-
wanymi mężczyznami. O Władysławie mówiono, że zamiast dłoni ma szëfle. Bole-
sław został zawodowym wojskowym. Służył u szwoleżerów w randze sierżanta – a 
więc dość wysoko. Mimo że budził respekt, oficerem nie mógł zostać, bo nie miał 
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odpowiedniego wykształcenia. Co ważne, jako zawodowy żołnierz miał żołnierską 
pensję, z której sam się utrzymywał. Zosia zaś była już zakonnicą. Ale wyprawienie 
córki do zakonu również wiązało się ze sporym wydatkiem. Wszyscy pracowali na 
gospodarstwie. To był wielki wysiłek, który przyniósł odpowiednie efekty: zawodo-
wy żołnierz, siostra zakonna, Antoni w gimnazjum.

Wojna

Zofia jako siostra zakonna pracowała w szpitalu w Chełmży lub w Chełmie. Była 
bardzo szanowana. Świetnie sobie radziła. Gdy w 1939 roku rozpoczęła się wojna, 
jej zakon został rozwiązany. Wówczas wróciła do domu, do Łyśniewa. W czasie 
wojny siostra Chrystofora – takie imię przyjęła w zakonie – wypisywała recepty. 
Przychodzili do niej chorzy ludzie z rejonu Sierakowic jak do lekarza i pytali czë bë 
sostra chcã leczëc tata, mama czy kogoś innego, bardziej chorego. Bardzo chętnie 
się na to godziła. Wówczas zabierana była do domu chorej osoby. Często całymi 
tygodniami tam przebywała, zajmując się jego leczeniem. Pieniędzy za leczenie nie 
brała. Najczęściej wynagrodzeniem była żywność. Otrzymaną za opiekę nad cho-
rymi żywność pakowała w małe paczuszki i wysyłała potrzebującym w obozach. 
Zaangażowane w to były też Anusia i Wanda, która piekła ciasteczka. Paczki były 
niewielkie, ponieważ Niemcy wprowadzali kolejne zarządzenia ograniczające ich 
wielkość. Jedna nie mogła ważyć więcej niż na przykład 100 dag. Limit ten ciągle 
był zmniejszany – nie wiadomo, czy po to, by nie obciążać poczty, czy też, by nie 
obdarowywać zbytnio więźniów.

W czasie wojny w Łyśniewskim Dworze panowała atmosfera ciągłej niepewno-
ści: przez cały czas istniała obawa wywózki całej rodziny. Ks. Antoni tak to wspo-
mina w swoich notatkach: Od dnia 31 marca (roku nie pamiętam), kiedy to upłynął 
termin podpisywania list tzw. Eingedeutsch, dla ostrożności sypiałem przeważnie 
pod gołym niebem, by uchronić się od wywózki. Listy nie podpisaliśmy, co przyczy-
niło się […] do tego, że cała wioska (może oprócz jednej czy dwóch rodzin) listy nie 
podpisała. Częste były rewizje. […] Nieraz trzeba było uciekać z mieszkania. […] 
Od 1 kwietnia 1943 roku, kiedy to Niemcy ścięli w Berlinie naszego wujka [matki 
brata Antoniego Szroedera – przyp. J. Sz.], nastrój zmienił się na gorsze. Ciągle ta 
myśl, kiedy po nas przyjdą. Aleksy Pepliński również wspomina o tym w spisanym 
przez siebie życiorysie ks. Antoniego: Pomimo niepodpisania przez rodziców listy 
niemieckiej, zostawiono nas na gospodarstwie. Niemieccy sąsiedzi chcieli z nami 
żyć w zgodzie i liczyli na to, że po wygraniu wojny nam to gospodarstwo zabiorą. 
Z terenu Łyśniewa Niemcy wysiedlili cztery rodziny z gospodarstw, osadzając [tam] 
swoich rodaków.

Strach był ciągle obecny. Dochodziły wiadomości o wywózkach w okolicznych 
wsiach. Działo się to bardzo szybko – zajeżdżał samochód, pakowano na niego ro-
dzinę i wywożono do obozu. Z reguły do Potulic. Na miejsce wywiezionych wpro-
wadzano Niemców. Najczęściej byli to tzw. Baltendeutsche albo Niemcy z pobliża. 
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Kolejne akcje wywózek jakimś cudem ciągle omijały ich, Gańskich i Tesmerów 
(Gański przed śmiercią podzielił gospodarstwo między syna i córkę, która wyszła 
za mąż za Tesmera). Były już wówczas trzy gospodarstwa na resztówce majątku w 
Łyśniewku (w sumie około 80 ha podzielonych jeszcze przed wojną). Mimo że były 
to gospodarstwa idealne do przejęcia przez Niemców, to nieszczęście ich nie do-
tknęło. Któregoś dnia doszła do Łyśniewskiego Dworu wiadomość, że do Łyśniewa 
przyjechały samochody i że będą wywozić do Potulic. Znaleźli się chętni Niemcy, 
którzy chcieli przejąć gospodarstwa Bulczyków i Brzeskich. I jedną, i drugą rodzinę 
zapakowano do samochodów i wywieziono do Potulic, a na ich miejsce osadzono 
niemieckich gospodarzy.

Ludzie w Łyśniewku byli bardzo sobie życzliwi. Peplińscy, Gańscy, Tesmero-
wie wzajemnie siebie wspierali. Wiedzieli na przykład, kto z nich kiedy dokonywał 
zakazanego uboju. Ale nikt o tym nie mówił, nie rozmawiali o tym. To był temat 
tabu.

tajne komplety

W czasie wojny bardzo dużo czasu spędzał wśród nich kilkunastoletni wówczas 
Stach Szroeder (ur. w 1928 r.) – kuzyn Antoniego, syn brata Justyny – bo bardzo 
lubił panującą tam atmosferę życzliwości. Ale nie tylko dlatego spędzał tam tak 
dużo czasu. Jego mama Franciszka została sama z jedenaściorgiem dzieci. Antoni 
Szroeder był w tym czasie początkowo w Berlinie w więzieniu, następnie został 

Ks. Antoni Pepliński – przyczynek do biografii

Antoni Pepliński ze swoim młodszym kuzynem Stanisławem Szroederem w Łyśniewku, 
11 stycznia 1943 r.; ze zbiorów J. Szroedera



58

Jaromir Szroeder

Zeszyt Stanisława Szroedera do j. polskiego i matematyki; ze zbiorów J. Szroedera



59

skazany i w 1943 roku ścięty. Sytuacja w ich domu była tragiczna. Justyna mówiła: 
Franceszkò, wez mie dëj tu kògòs z twòich. Bãdze cë lżij… W pierwszej kolejności 
przysłała Stanisława. Potem także Franca, Heliodora i innych. Ale najdłużej i naj-
częściej przebywał tam Stach, ponieważ Antoni postanowił, jako maturzysta, uczyć 
go dalej po przerwanej przez wojnę jego edukacji w polskim gimnazjum w Kwidzy-
nie. Czekëjże, òn bãdze dalej ce ùczëł, żebës të nie zabôczoł, cos ju nauczony, i jak 
wòjna sã skònczy tej bãdzesz mógł dalèj szkòła robiec – mówiła ciocia Justyna.

Peplińscy przywiązywali do nauki bardzo dużą wagę. Antoni miał wiedzę, małą 
bibliotekę, zeszyty ołówki i inne przybory. Traktował Stacha jak ucznia. Zachowały 
się z tamtego czasu dwa zeszyty. Okresowe pobyty Stacha w Łyśniewskim Dwo-
rze były czymś w rodzaju wyjazdów do szkoły. Spędzał tam każdorazowo od kilku 
tygodni do kilku miesięcy. Ale był też czas, kiedy Antoni spędził w jego domu w 
Kłącznie (od wczesnej wiosny do późnej jesieni 1944 roku z przerwą na żniwa w 
Łyśniewku) kilka miesięcy. Była to forma ukrywania się, gdyż groziła mu wywózka 
do Stutthofu. Wiązało się to z jego działalnością w TOW „Gryf Pomorski”. Również 
i ten czas był okresem intensywnej edukacji Stacha. Oczywiście edukacji tajnej. 
Antoni uczył Stacha wszystkiego. Przede wszystkim matematyki, ale duży nacisk 
kładł także na naukę czytania i pisania. Ważnym przedmiotem była również historia 
Polski.

poetyckie początki

Jak wspomina Stanisław Szroeder we wstępie napisanym do domowym sposobem 
zrobionego przez ks. Antoniego zbiorku jego pieśni pt. Mòje spièwë, poeta pierw-
szy swój, dziecinny jeszcze wiersz napisał, mając 7 lat. Prawdziwa eksplozja jego 
twórczości nastąpiła w latach okupacji. W swoim życiorysie napisał: Od 1942 roku 
próbowałem pisać nieudolne wierszyki. Treścią ich przeważnie ucisk i oczekiwanie 
upragnionej wolności.

Jednym z pierwszych jego wierszy jest Wstrzód nocny cëszë w Kòscerznie z 1942 
roku  Napisany został pod wpływem wieści o wywózkach ludzi z Kościerzyny do 
obozu. W wierszu mowa jest o czornych w mundurze, którzy przyszli z rana i za-
częli rabować i wywozić wszystkich Polaków – to czarne mundury porządkowych 
oddziałów SS, które przeprowadzały akcje wywozowe ludności polskiej. Potem 
powstawały kolejne wiersze, głównie patriotyczne. Ale też kościelne, maryjne. Jak 
powstawały? Pytany o to odpowiadał: To jo napisôł, jak jo òrôł. Kiedy przychodziło 
natchnienie, zatrzymywał konie, siadał gdzieś na kamieniu lub miedzy i pisał. I tak 
było z większością jego pierwszych utworów. Nie pisał ich w domu, tylko w czasie 
pracy w polu i na gospodarstwie. Miał specjalny zeszyt, do którego wszystko to po-
tem przepisywał. Jego zapiski i zeszyty były dostępne dla domowników. Nie krył się 
przed nikim z nich ze swoją twórczością. Domownicy bardzo się tym interesowali i 
byli z niego dumni. Czytanie wierszy Antoniego nie było jednak zbiorowe – każdy 
czytał dla siebie.
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Antoni niektóre swoje wiersze rozpowszechniał. Oczywiście anonimowo. Prze-
pisywał i „gubił” je – najczęściej w kościele w Sierakowicach. Robił to po to, by 
pokrzepiać ducha wśród ludności uciemiężonej okupacją. Po wojnie sporą część 
swoich utworów z okresu wojennego oceniał bardzo krytycznie. Był już dojrzalszy 
pod względem artystycznym i z większym doświadczeniem. Nic więc dziwnego, że 
dostrzegał konieczność przeróbek wielu swoich utworów z wcześniejszego okresu.

W czasie wojny nie tworzył piosenek. Czas temu nie sprzyjał. Śpiew wykonuje 
się publicznie, słychać go. To byłoby bardzo niebezpieczne. Komponować zaczął 
dopiero po wojnie. Ale – oczywiście – śpiewano, muzykowano w domu. Najczęściej 
były to znane polskie i kaszubskie, ludowe czy też patriotyczne piosenki. Często 
śpiewali na dwa głosy. Do śpiewu często przygrywała rodzinna kapela: Jan na ban-
donii, Aleks na skrzypcach i Antoni na mandolinie.

Wolność

W ostatnim roku wojny było wielu ukrywających się [w Łyśniewku]: trzech żołnie-
rzy rosyjskich, dwóch żołnierzy włoskich, którzy byli u nas jeszcze przez 1,5 roku po 
wojnie, najstarszy brat i kuzyn Stanisław Schroeder po ściętym wujku. W podwórzu 
(u sąsiadów) ukrywało się jeszcze trzech Rosjan i jeden Polak – pisał tuż po wojnie 
ks. Antoni w swoim rozbudowanym życiorysie.

Stach ukrywał się w Łyśniewku od stycznia 1945 roku do momentu wyzwolenia. 
Znalazł się tam, ponieważ został zmobilizowany do Wehrmachtu. Wyjeżdżając z 
domu w Kłącznie, pożegnał się ze wszystkimi tak, jakby wyruszał na wojnę. Ale 
zamiast stawić się w Miastku, w punkcie mobilizacyjnym, styczniową nocą dotarł 
przez lasy do Łyśniewka. I tam doczekał, wspólnie ze wspomnianymi przez ks. 
Antoniego współukrywającymi się, końca wojny. Wolność dotarła do Łyśniewka 
na początku marca 1945 roku. Upragnione wyzwolenie miało i taki smak: Wresz-
cie oswobodzenie, chociaż nie takie, jakiego się spodziewałem. Straciłem prawie 
wszystko: bielizna, ubrania, instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, książki i 
wiele notatek – można wyczytać w zapiskach ks. Antoniego.

Po wojnie wszystko się zmieniło. Nadeszła upragniona wolność. Jaka była, taka 
była, ale Antoni, nie zrażając się, od razu zaczął działać społecznie. Przede wszyst-
kim uczył gry teatralnej i śpiewu młodzież w Łyśniewie. Młodzi ludzie z Łyśniewa 
zbierali się przy domu Peplińskich. Był tam torfnik, przy którym zbudowali wspól-
nymi siłami scenę. Na niej wystawili już na początku maja 1945 roku pierwsze swo-
je przedstawienie. Dwa miesiące po wyzwoleniu – może kilka dni później. Sytuacja 
była spontaniczna. Nagle stała się Polska. Każdy myślał, że to będzie taka Polska jak 
przed wojną. Nikt w kwietniu, maju i czerwcu nie myślał o tym, że to będzie Polska 
ludowa i komunistyczna.

Przez dwa miesiące intensywnie pracowali nad spektaklem. Odbywały się próby 
śpiewu, recytacji tekstów. Sztuka miała nastrój bardzo patriotyczny. Antoni znalazł 
przedwojenną jednoaktówkę, zatytułowaną „Ślubujemy”, przedstawiającą Ojczyznę 
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w okowach i późniejsze jej zmartwychwstanie. Gdy przedstawienie było gotowe, 
ksiądz na kazalnicy w sierakowickim kościele ogłosił, że w Łyśniewku na dworze 
– jak nazywano gospodarstwo Peplińskich – Antoni będzie wystawiał teatr. Przed-
stawienie, jak to powinno być w teatrze, było biletowane. Wszystkie bilety zostały 
sprzedane i potem każdy aktor dostał z tych pieniędzy swoje wynagrodzenie. Po 
wystawieniu pierwszej po wojnie sztuki w Łyśniewku spektakl powtórzyli w Sie-
rakowicach. Zagrali, bo takie było zapotrzebowanie. Z powojennymi miesiącami 
wiąże się jeszcze inne ciekawe zdarzenie.

Było to w maju lub czerwcu 1945 roku. Przyjechał do Łyśniewka – do Antoniego 
jako kolegi szkolnego z czasów gimnazjum w Kościerzynie – jego kolega Brunon 
Richert, który dopiero co ukończył seminarium duchowne. W rodzinie wszyscy wie-
dzieli, kto to jest Brunon, bo Antoni zawsze opowiadał o losach swoich kolegów, 
z którymi utrzymywał kontakt listowny (Antoni prowadził korespondencję z nie-
omal wszystkimi kolegami). W Sierakowicach w tym czasie msze odprawiał nadal 
niemiecki ksiądz Reiche, który przyjeżdżał z Lęborka. Sierakowicki przedwojenny 
proboszcz został zamordowany już na początku wojny. Ksiądz z Lęborka go zastę-
pował. Nie znał języka polskiego i msze po wojnie odbywały się bez kazań, bo ich 
wygłaszanie w języku niemieckim było nie do pomyślenia.

Brunon Richert, który czekał już tylko na święcenia kapłańskie, by zostać pełno-
prawnym księdzem, mógł głosić kazania. Wyznaczono nawet datę, kiedy to biskup 
Splett miał go wyświęcić. W drodze do kościoła, gdy szli razem Brunon, Antoni, 
Wanda, Stach i chyba Anusia kościelną stegną z Łyśniewa do Sierakowic, Antoni 
powiedział: „Bruno, słuchaj, u nas w kościele już od wielu tygodni msze odbywają 
się bez kazań. Może byś wygłosił dzisiaj na mszy kazanie?” Brunon bez wahania się 
zgodził. Poprosił tylko, żeby poszli przodem. Chciał iść nieco z tyłu za nimi, aby się 
przygotować.

Przede mszą poszedł do zakrystii i powiedział księdzu, że przyjechał do Pepliń-
skich (ks. Reiche znał rodzinę Peplińskich) i chciałby wygłosić na mszy kazanie. 
Oczywiście ks. Reiche zgodził się na to – autorytet rodziny Peplińskich nie pozwalał 
mu odmówić. I Brunon podczas mszy wyszedł w komży i wygłosił kazanie. Mów-
cą był świetnym, a kazanie jego nasycone było gorącym patriotyzmem – dzisiaj 
moglibyśmy je nawet uznać za nacjonalistyczne. Ale były to inne okoliczności. Lu-
dzie tego bardzo potrzebowali i byli bardzo zadowoleni. Przecież w tym kościele od 
pięciu lat nie było kazania polskiego. Tak więc Brunon Richert był pierwszym po 
wojnie głoszącym w kościele w Sierakowicach kazanie po polsku. Gratulowano mu 
tego kazania, chociaż Antoni stwierdził, że beło kusk za òstro.

Bruno właściwie przyjechał do Łyśniewka, żeby zaprosić Antoniego na swoją 
prymicję. Termin już był ustalony. Potem jednak uroczystość została odwołana, po-
nieważ biskup Splett został aresztowany. Zarzucono mu zbyt proniemieckie nasta-
wienie w latach wojny. Z planowanych święceń nic nie wyszło. Do wyznaczenia ko-
lejnego terminu minęło trochę czasu i Bruno zdążył się rozmyślić. Nie zdecydował 
się na przyjęcie święceń kapłańskich. Koniec końców – nie został księdzem. Później 
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Antoni Pepliński (trzeci od prawej) z kolegami w seminarium w Pelplinie; ze zbiorów J. Szroedera

Pismo z 5 września 1956 r. do ks. Antoniego Peplińskiego informujące o odrzuceniu jego podania 
o powierzenie mu nauczania religii w szkole w Chojnicach; ze zbiorów J. Szroedera
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w Wejherowie stworzył „Zrzesz Kaszëbską” i został jej redaktorem naczelnym. Było 
to pierwsze po wojnie czasopismo kaszubskie. I tam też ukazały się pierwsze pu-
blikacje twórczości Antoniego. Tam właśnie na wiersz Antoniego natknął się Leon 
Roppel.

Bruno i Antoni byli kolegami z klasy maturalnej gimnazjum w Kościerzynie. Bru-
non po rozpoczęciu wojny wyjechał do Generalnej Guberni (czy zostali tam depor-
towani z całą rodziną, czy wyjechał sam – nie udało się ustalić) i tam podjął studia w 
seminarium. Miał już maturę w przeciwieństwie do Antoniego. Antoni świetnie się 
uczył, ale na maturze nie poradził sobie z językiem niemieckim. Jak do tego doszło? 
Antoni był genialnym matematykiem. Najlepszym w szkole. I wielu kolegom z ma-
tematyki pomagał, udzielając im koleżeńskich korepetycji. Antoni podpadł dyrekto-
rowi gimnazjum, ponieważ nie chciał takich korepetycji udzielać jego córce. Trudno 
dziś dociec, z jakiego powodu, ale pewne jest, że nie chciał. Na maturze pisemnej z 
niemieckiego dyrektor bardzo pilnował Antoniego właśnie. Antoni, który z niemiec-
kiego orłem nie był, przygotował sobie materiał pomocniczy, który miał umożliwić 
mu zaliczenie tego przedmiotu. Ale nie miał szansy, żeby z niego skorzystać. Okazja 
nadarzyła się, gdy dyrektor wyszedł na obiad. Wówczas skorzystał z przygotowa-
nych wcześniej materiałów. Gdy dyrektor wrócił i zauważył, że Antoni już napisał 
wypracowanie, od razu stwierdził, że to niemożliwe, żeby w ciągu 20–30 minut 
zdążył to wszystko napisać. Kontrolował go bardzo i wychodząc wiedział, że Antoni 
nie napisał jeszcze zupełnie nic. Zabrał mu jego pracę, stwierdzając, że posłużył się 
ściągą – i w ten sposób nie udało mu się zdać matury.

Po wojnie w Sopocie odbywały się egzaminy maturalne dla wszystkich tych, któ-
rym wojna przeszkodziła w ich zaliczeniu. Dla Antoniego zdanie matury po wojnie 
to była fraszka. Był doskonale do tego przygotowany, poza tym był rewelacyjnym 
matematykiem. Zdał maturę z marszu.

Seminarium

Powszechna była opinia, że Antoni będzie księdzem. Nigdy nie było nad tym spe-
cjalnych dyskusji. Była to sprawa oczywista, a on sam nie ukrywał swoich zamia-
rów. Wiązało się to ze sporym wydatkiem. Musiał sprawić sobie sutannę, co było 
dość kosztowne. Gdy pierwszy raz przyjechał z seminarium na święta, miał już su-
tannę i koloratkę.

Podczas studiów Antoniego w seminarium jego kontakt z Łyśniewkiem, rodziną i 
przyjaciółmi był – ze zrozumiałych względów – ograniczony. Ale wakacje spędzane 
w Łyśniewskim Dworze zawsze były aktywne. Wspomina o tym jego brat Aleksy: 
Będąc klerykiem, urządzał w Łyśniewie w wakacjach różne przedstawienia.

Kuzyn Antoniego, Stanisław Szroeder, czuł się mocno związany z Antonim. 
Wynikało to między innymi z tego, że w czasie okupacji był jego uczniem, razem 
pracowali na gospodarstwie, dużo ze sobą rozmawiali. Tak wspomina pierwsze po-
wojenne lata: Antoni studiował, ja musiałem się uczyć i przygotowywać do szkoły. 
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Rękopis życiorysu ks. Antoniego Peplińskiego spisany przez niego pod koniec lat 60. XX w.; 
ze zbiorów J. Szroedera
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Ks. Antoni Pepliński w Kłącznie przed rodzinnym domem swojej matki Justyny; 
ze zbiorów J. Szroedera

Justyna Peplińska, zdjęcie z lat 50. XX w.; ze zbiorów J. Szroedera
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Brakowało mi tego [wspólnego działania z Antonim]. W czasie wojny spędzaliśmy 
razem dużo czasu, a po wojnie kontakty nasze się poluzowały. Do dyspozycji mieli-
śmy tylko ewentualnie ferie. Ale w czasie ferii była też inna robota. Mieliśmy jednak 
kontakt listowny. Nie przypominam sobie, aby przysyłał mi jakieś swoje literackie 
próby w tamtym czasie. Poza tym, aby wyżywać się artystycznie, to zawsze od razu 
próbowaliśmy na scenie. Jako uczeń Antoniego uczyłem w Kłącznie teatru. Gdy mój 
brat Zygmunt zamieszkał w Ząbinowicach, to ja, odwiedzając go, podobne działania 
podjąłem w pobliskim Rabacinie. I robiłem tam to, co robiliśmy w Łyśniewie. Bo 
tylko to wtedy potrafiłem, tego nauczyłem się od Antoniego.

czarnowo

Po studiach w seminarium i święceniach, które odbyły się 23 grudnia 1950 roku, 
Antoni został już w styczniu 1951 roku wikarym w Chojnicach. Kiedy tylko mógł, 
odwiedzał rodzinę, znajomych. Ale nie za często. Proboszcz pozwalał mu na wyjaz-
dy pod warunkiem, że załatwił sobie zastępstwo. Gdy udawało mu się to zorgani-
zować z księdzem sąsiadem na dzień lub dwa, to ruszał na Kaszuby. Czas wikariatu 
w Chojnicach podsumowuje tak: Był to smutny okres, około 7 lat, gdyż trzeba było 
zmienić język kaszubski na polski.

Dlatego też, gdy tylko otrzymał w 1957 roku parafię w pobliskim Pawłowie, 
sprowadził doń swoją mamę i siostrę Wandę jako gosposię. Nareszcie miał z kim 
rozmawiać po kaszubsku. Pawłowo było małą parafią. Antoni starał się o większą. 
Prawdopodobnie nie było mu tam zbyt dobrze, bo przywiązany był do ziemi, do go-
spodarzenia. Chciał trzymać krowy, uprawiać też ziemię. W małej podmiejskiej pa-
rafii nie było warunków, by gospodarować. Po jakimś czasie jego starania odniosły 
skutek i już w 1959 roku objął parafię w Czarnowie pod Toruniem. Tam też ściągnął 
swoich krewnych. Oprócz matki i Wandy zamieszkała tam także Anusia.

W 1962 roku tragicznie zginął brat Antoniego – Franciszek z Leszczyńskich – 
osierocając dziesięcioro dzieci. Krótko po jego pogrzebie na plebanii w Czarnowie 
zjawiła się mała, 5-letnia Celinka Leszczyńska, która została już tutaj przez całe 
swoje dzieciństwo i młodość. Plebania w Czarnowie stała się jej domem. Sytuacja 
podobna jak ta z czasów wojny, gdy Antoni Szroeder został ścięty w berlińskim 
Moabicie, osierocając jedenaścioro dzieci. Wówczas Justyna przygarnęła małego 
Stacha i okresowo kilkoro z jego rodzeństwa, by ulżyć owdowiałej Franciszce. Teraz 
ks. Antoni wraz z siostrami Wandą i Anusią nie pozostali obojętni na los owdowia-
łej Senezeuszy Leszczyńskiej – w skrócie nazywanej Senią – i jej gromadki dzieci. 
Poza Celiną sporo czasu spędzili tu jeszcze jej brat Józef i siostra Zosia.

Celina Leszczyńska-Rubin tak wspomina swoje pierwsze lata w Czarnowie: Był 
rok 1962, gdy przyjechałam do Czarnowa, kilka dni po pogrzebie mojego ojca. Mia-
łam 5 lat. Pamiętam, że przywiozła mnie moja mama. Właściwie nie wiedziałam, w 
jakim celu jadę. Potem okazało się, że mama odjeżdża i ciocia Anusia postanowiła, 
że odwieziemy mamę na dworzec PKP. Odwieźliśmy mamę do Bydgoszczy, mama 
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Ks. Antoni Pepliński z Celiną Leszczyńską; ze zbiorów J. Szroedera

Rodzeństwo Aleks, Wanda i Antoni Peplińscy, lata 60. XX w.; ze zbiorów J. Szroedera
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wyjechała, a my wróciłyśmy do Czarnowa. Zupełnie spokojnie, bez żadnego płaczu. 
[…] Nie za bardzo pamiętam, jak było mi do tego czasu w Łyśniewku, ale tutaj od 
razu dostałam zachętę od wujków i cioć. Później tak się potoczyło, że tam się wy-
chowałam.

Celina była ważnym domownikiem czarnowskiej plebanii. Jeszcze przed pój-
ściem do pierwszej klasy ks. Antoni zaczął ją uczyć. W ciągu dwóch lat, zanim po-
szłam do szkoły, wujek nauczył mnie płynnie czytać. Nauczył mnie również czytać 
troszkę po rosyjsku. Nie wiem, skąd mu przyszedł ten pomysł do głowy, ale kupił mi 
„wyprawkę” rosyjską i z tego uczyliśmy się rosyjskiego. Nauczył mnie dodawać, 
odejmować, dzielić i mnożyć pod kreską – pisemnie. Moje lekcje prowadził metodą 
zabawową, umiejętnie wzbudzał we mnie zainteresowanie czytaniem, pisaniem, li-
czeniem. Kupował różne wyprawki szkolne i przy ich pomocy prowadził moje indy-
widualne lekcje – wspomina dzisiaj Celina.

Gdy miała 14 lat, organista z Czarnowa zapowiedział, że wkrótce wyprowadzi się 
do nowo wybudowanego domu pod Toruniem. Wówczas ks. Antoni poprosił go, by 
nauczył małą Celinkę gry na organach. Wkrótce została organistką w czarnowskim 
kościele. Była nią aż do końca misji ks. Antoniego w Czarnowie. W czasie studiów 
w Toruniu, gdzie mieszkała w akademiku, przyjeżdżała co tydzień (z nielicznymi 
wyjątkami), by wypełniać swój obowiązek. Tak było do 1983 roku, gdy ks. Antoni 
opuścił Czarnowo, by objąć parafię w Mściszewicach, na ukochanych Kaszubach. 
A Celina do dziś, poza pracą w szkole, gra na kościelnych organach i przepięknie 
śpiewa.

Parafia w Czarnowie była obszarowo duża, były tam dobre ziemie. Ale parafianie 
nie byli łatwi. Znaczna część nie wiedziała za bardzo, czy są katolikami, czy też 
prawosławnymi. Większość z nich pochodziła ze wschodu, prawdopodobnie z akcji 
„Wisła”, ale byli też i repatrianci. Ks. Pepliński nie miał tam lekko. No i Czarnowo 
to nie były jego ukochane Kaszuby. W swoich notatkach wspomina: Tu razem z 
siostrami (dawniej i matką, która zmarła w 1964 r.) prowadzimy również 5 ha gospo-
darkę. Mówimy tylko po kaszubsku. Często wyjeżdżam w powiaty kościerski, bytow-
ski i kartuski, by odetchnąć kaszubskim powietrzem. Między innymi ta tęsknota do 
Kaszub spowodowała rozkwit jego twórczości. Miał też więcej czasu, bo parafia nie 
była zbyt wielka. Sam zresztą o tym mówił, czejbe nie to, że parafio nie je wiolgo, 
to be nie beło czasu na żodne piosenczi. Czarnowo miało jeszcze jeden atut – dobre 
położenie między Toruniem a Bydgoszczą. W każdym z tych miast był duży wybór 
szkół i tam wiele dzieci z jego rodziny, przygarnianych na czas nauki do plebanii w 
Czarnowie, się kształciło.

Parafia była biedna. Na msze początkowo nie przychodziło zbyt wielu ludzi. Ko-
lekta była bardzo słaba. Nie przelewało się, ale radzili sobie jak mogli. Ks. Antoni 
był w tym czasie również rolnikiem. Ludzi do pracy było tam sporo – Anusia, Wan-
da, bratankowie i bratanice (dzieci Seni Leszczyńskiej). Mieli tam cztery, niekiedy 
pięć krów. Hodowali też jałówki, świnie, owce, gęsi, kaczki, perliczki… Dużo tego 
było. Gdyby mieli bazować na datkach wiernych, nie poradziliby sobie. Ludzie na 
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Na plebanii w Czarnowie, od lewej: Wanda Peplińska, ks. Antoni Pepliński, Aleks Pepliński i Anusza 
(Anna) Leszczyńska; ze zbiorów J. Szroedera

Ks. Antoni Pepliński przed plebanią w Czarnowie; ze zbiorów J. Szroedera
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tacę nie dawali za wiele, głównie z powodu biedy. Ks. Antoni sam od pracy w polu 
się nie uchylał. Też orał, siał, kosił – nie stanowiło to dla niego problemu.

Był aktywnym księdzem, który wiele zrobił, by zintegrować parafialną społecz-
ność. Poza muzycznymi talentami bardzo lubił też sport. Skrzyknął czarnowską 
młodzież i wspólnymi siłami urządzili sobie boisko. Na nim rozgrywali mecze piłki 
nożnej. Ks. Antoni oczywiście grał razem z młodymi. Później, w 1974 roku, boisko 
zostało im zabrane na potrzeby miejscowego PGR-u. W latach 1968–1969 prowadził 
rodzaj dziennika, w którym zapisywał w miarę regularnie ważniejsze i mniej ważne 
wydarzenia. Z zapisków widać, jak bardzo zaangażowany był w posługę duszpaster-
ską, w pracę z młodzieżą i jak to wszystko przenikało się z codziennym życiem. Za-
pis w dzienniku o odprawieniu mszy jest nie mniej ważny niż ten, że Wanda uszyła 
chorągiewki na boisko, że zbierał ziemniaki czy też, że Sułek i Tworek skosili łąkę.

Ale nie tylko praca wyznaczała rytmy życia plebanii w Czarnowie. Celina wspo-
mina szczególne zdolności ks. Antoniego do swatania par. Jak to w życiu bywa, nie 
wszystkie pary były szczęśliwe do końca życia, ale stanowiły one bardzo niewielki 
odsetek. W większości były to dobre związki. Urządzał też w plebanii wesela dzieci 
swoich krewnych. Była to również forma pomocy niezbyt zamożnym, a licznym 
rodzinom. Pierwszym było wesele Toniego (Antoniego Szredera – syna Jana, brata 
Stanisława) i Eli. Po nich było następne – Tadeusza i Haliny Pestki. Wesele mieli 
malutkie, ciche na plebanii. Następnie było kolejno pięć wesel: Celiny, jej trzech 
sióstr i brata. Potem odbyło się jeszcze kilka.

Przez plebanię przewijało się sporo ludzi. Zapraszającym był ks. Antoni. Wan-
da też bardzo lubiła gości, ale nie miała lekko. Na niej głównie, jako gospodyni, 
spoczywały obowiązki gotowania, sprzątania itd. Przyjmowano tam wszystkich z 
ogromną serdecznością, ale bardzo prosto. Gotowali jedzenie, częstowali, ale nie 
było wystawiania. Kawa zaparzona w garnku, chleb, masło (jeżeli było), wysta-
wione talerze na stole i każdy się sam obsługiwał. Nie było żadnego wydziwiania. 
Proste, gburskie, codzienne jedzenie. Ksiądz Antoni w jedzeniu nie był wybredny, 
zadowolił się czymkolwiek. Ale pieczywa nigdy nie smarował masłem – do chleba 
zawsze musiał być smalec.

Poza zjazdami księży, które odbywały się w Czarnowie często, były wizytacje 
biskupie. Podczas jednej z nich biskup zainteresował się tym, że wszyscy rozmawia-
ją między sobą po polsku, ale w momencie, gdy pojawiał się ktoś z rodziny, to ks. 
Antoni do tej osoby zwracał się po kaszubsku. Był tym bardzo zaskoczony. Zdziwiło 
go, że mimo mieszkania tak daleko od Kaszub pielęgnują mowę kaszubską. I że było 
to dla nich czymś zupełnie naturalnym.

Ale nie tylko rodzinę, księży i biskupów zapraszał ks. Antoni do plebanii. Celina 
wspomina, że regularnie urządzał również spotkania z parafianami, na przykład z 
okazji odpustu czy też kolędy. Wówczas przychodzili jego parafianie. Często grano 
w karty, ale też bardzo często śpiewano. Śpiewali polskie pieśni ludowe, a pieśni ks. 
Antoniego były w to wplatane. Zazwyczaj mówił: „A tutaj napisałem coś takiego, 
posłuchajcie”.
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Rękopis pieśni „Dalekò gdzes”; ze zbiorów J. Szroedera

Pierwszy zapis melodii słynnej pieśni ks. Antoniego Peplińskiego „Stëdnicczé jezora” u góry, poniżej 
melodia pieśni „W łësniewsczich pustkach”; ze zbiorów J. Szroedera
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Plebania ks. Antoniego spełniała wiele funkcji. Była również biblioteką. Znajdo-
wała się w jednym z pokoi na górze. Było tam sporo lektur szkolnych, sporo klasyki. 
Książki te ksiądz wypożyczał wszystkim tym, którzy mieli taką potrzebę, którzy 
chcieli czytać. Miał nawet specjalne karty biblioteczne. Bezinteresownie wypoży-
czał swoje książki ludziom z parafii i nie tylko.

Legendą jest też szafa grająca, która wędrowała z ks. Antonim przez całe jego 
życie. Gdy rodzice kupili Łyśniewski Dwór, już tam była. Jakby czekała na niego. I 
chociaż Kaszubi z Łyśniewa nazywali ją, jak wspomina w swoich zapiskach ks. An-
toni, skrzeczadłem – bardzo ją lubił. Gdy objął parafię w Pawłowie, to razem z mamą 
Justyną i siostrą Wandą przyjechała tam i owa szafa grająca. Takie urządzenia na po-
czątku XX wieku były popularne w knajpkach i kawiarenkach. Wkładało się do nich 
5 fenigów i wtedy zaczynały grać. Wcześniej trzeba je było oczywiście nakręcić.

Szafa powędrowała z ks. Antonim do Czarnowa. Ponieważ dla odwiedzających 
plebanię była wielką atrakcją, po jakimś czasie wpadł na pomysł, aby umieścić w 
niej specjalny zeszyt, swego rodzaju księgę gości. Jest tam wiele wpisów znaczą-
cych osób: biskupów, profesorów uniwersyteckich, ludzi z zagranicy itp. Najczę-
ściej pierwsze kroki gości Czarnowa kierowano do pokoju, gdzie stała szafa. Tam 
wysłuchiwali jej grania, a następnie wpisywali się do zeszytu. Dla Celiny, gdy już 
studiowała i w Czarnowie bywała tylko w soboty i niedziele, zeszyt miał jeszcze 
jedną zaletę, oprócz tej pamiątkowej. Gdy przyjeżdżała z Torunia, to najpierw od-
wiedzała pokój z szafą, brała do ręki zeszyt i sprawdzała, kto odwiedził plebanię 
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Ks. Antoni Pepliński grający swoje piosenki na fisharmonii, Czarnowo, 1979 r.; 
ze zbiorów J. Szroedera
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podczas jej nieobecności. Teraz szafa grająca, która przez całe życie towarzyszyła 
ks. Antoniemu, jest – wraz z zeszytem – w jej domu, pod dobrą opieką.

W Czarnowie ks. Antoni, poza sportem, zajmował się również prowadzeniem 
zespołu śpiewaczego i teatralnego. Wystawianie jasełek było tradycją. Ale też i mu-
zyczne przedsięwzięcia były ważne. Miał zespół, z którym występował w różnych 
miejscach.

W 1967 roku wraz z Mirosławem Gajdemskim, swoim parafianinem, założył 
duet wokalny. Już rok później zajęli w Bydgoszczy pierwsze miejsce na dorocznym 
przeglądzie „Estrada dla amatorów”. Do duetu dołączyły wówczas Celina, która od 
najmłodszych lat pięknie śpiewała, oraz Teresa Gajdemska. Kwartet przyczynił się 
do spopularyzowania twórczości ks. Antoniego, bo wykonywał głównie jego, pisa-
ne w języku kaszubskim, piosenki. Zespół rozwijał się, dochodziły kolejne osoby. 
Przyjęli nazwę Di-Dana, którą zainspirował szczególnie bliski sercu ks. Antoniego 
wiersz Aleksandra Majkowskiego pt. Muzekańt Dydana. Niekiedy, gdy brakowało 
kogoś z zespołu do kompletu, ks. Antoni zdejmował koloratkę – ponieważ księża nie 
byli mile widziani na oficjalnych uroczystościach – i śpiewał razem z prowadzonym 
przez siebie zespołem. Występowali w wielu miejscach: w Bydgoszczy, w Toruniu 
i wszędzie tam, gdzie były jakieś przeglądy czy konkursy. Biskupowi nie bardzo się 
podobało, że ksiądz bierze udział w świeckich przedsięwzięciach. Władza natomiast 
nie utrudniała mu życia.

Ks. Antoni nie angażował się w politykę. Posługa kapłańska, praca z młodzieżą, 
integrowanie parafian, komponowanie, praca na gospodarstwie – to było całe jego 
życie. Pochłaniało go bez reszty. Musiał sobie jakoś radzić. Gdy chciał uczyć religii, 
to bez problemu przydzielono mu skromny etacik, który powstał po wyrugowaniu 
religii ze szkół i utworzeniu funduszu kościelnego. Generalnie księża nie przyj-
mowali możliwości pobierania pensji (stawka była równa dla wszystkich – 1000 
zł miesięcznie; nauczyciel średnio w tym czasie otrzymywał pensję w wysokości 
1600–1800 zł). Była to forma bojkotu. Antoni nie unosił się honorem – uczył religii i 
te 1000 zł przyjmował jako zarobione przez siebie pieniądze. Dzięki temu miał lżej-
sze życie i mógł realizować to, co było jego pasją – oddawać się codziennej pracy u 
podstaw. Co prawda nie był za to mocno potępiany przez kościelną hierarchię, ale… 
długo czekał na kaszubską parafię.

Aleks, brat Antoniego, dołączył na plebanię w Czarnowie w 1977 roku, gdy prze-
szedł na rentę. I wówczas atmosfera plebanii stała się podobna do tej jak w Łyśniew-
skim Dworze z czasów wojny. Razem pracowali, jeden drugiego wspierał i w sumie 
było im dobrze. Ks. Antoni nie miał wielkich potrzeb finansowych i nie był żądny 
dóbr materialnych. Potrzebował tylko tyle, ile na utrzymanie plebanii i ludzi w niej 
mieszkających. Był człowiekiem bardzo skromnym. Wszelkie używki były mu obce, 
ubrania nosił skromne, żadnych sygnetów ani pierścieni nigdy nie założył. Ale raz 
sprawił sobie urządzenie, o którym zwykli śmiertelnicy nie mieli w ogóle pojęcia, że 
coś takiego można po prostu sobie kupić. Był to magnetofon. Zakup tego urządze-
nia nie wynikał jednak z próżności – widział w nim możliwość rejestracji mijającej 
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List Leona Roppla do ks. Antoniego Peplińskiego z 3 stycznia 1954 r.; ze zbiorów J. Szroedera
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rzeczywistości. Miał świadomość ulotności czasu, życia, zdarzeń. Podobnie jak lubił 
robić zdjęcia (sam je wywoływał), tak i też chciał nagrywać dźwięk. Wcześniej miał 
także małą kamerę i nagrywał różne zdarzenia i uroczystości. To, co zarejestrował, 
wymaga jeszcze zdigitalizowania i odrębnego opracowania.

pieśni i wiersze

Czas pobytu w Czarnowie to bez wątpienia najintensywniejszy okres twórczości ks. 
Antoniego. I chociaż pisanie i komponowanie nie było głównym zajęciem, to jednak 
wpływało istotnie na rytm jego życia. Natchnienie przychodziło w różnych momen-
tach. Często zdarzało się tak jak w Łyśniewie – w czasie pracy na gospodarstwie. 
Najczęściej pojawiało się, jak to u poetów bywa, gdy był sam na sam ze swoimi 
myślami. W tym czasie główną myślą inspirującą była jego tęsknota do Kaszub.

Gdy wyruszył na jedną ze swoich wielu wypraw na Kaszuby, odwiedził też w 
Studzienicach swoją kuzynkę Helenę Rzepińską (z domu Szroeder), siostrę Stacha. 
Znała jego zdolności kompozytorskie. Będąc śpiewaczką studzienickiego chóru, po-
prosiła kuzyna, aby napisał jakąś piosenkę dla nich. Gdy Antoni szedł ścieżką wijącą 
się wzdłuż jeziora ze Studzienic do Kłączna i myślał o piosence dla chóru, pojawiło 
się natchnienie. Nie miał przy sobie notesu. Bojąc się, że melodia uleci, oderwał 
kawałek brzozowej kory i na niej zapisał nutki. Naturalne kreski na korze były jak 
pięciolinia. I tak powstała w 1967 roku najbardziej popularna piosenka ks. Antonie-
go Stednicczi jezora, śpiewana dzisiaj w setkach wersji. Wówczas powstała jedna 
jeszcze, nie mniej piękna piosenka W kaszebsczich stronach.

Twórczość ks. Antoniego początkowo nie była znana. Odwiedzał Kłączno dwa, 
trzy razy w roku. I często pokazywał swoje najnowsze kompozycje Stachowi – za-
wsze mu się podobały. W tym czasie często bywał jego pierwszym recenzentem. I 
chyba dlatego też Antoni, gdy postanowił wydać swój – odręcznie napisany – śpiew-
nik Mòje spiéwe (prawdopodobnie w trzech egzemplarzach – jeden podarował Le-
onowi Ropplowi, drugi znajduje się w zbiorach Celiny Leszczyńskiej Rubin, gdzie 
znajduje się trzeci – nie ustaliłem) poprosił Stacha, aby napisał mu do niego coś w 
rodzaju słowa wstępnego.

Stanisław nie czuł się znawcą twórczości ludowej, ale miał przeczucie, że pio-
senkami i wierszami Antoniego powinni zainteresować się specjaliści. Napisał list o 
Antonim do Leona Roppla, którego nie znał osobiście, ale wiedział, że pisuje artyku-
ły o kaszubskich twórcach do dodatku „Rejsy” w „Dzienniku Bałtyckim”. Napisał w 
liście, że ks. Antoni pisze, tworzy i że wydaje mu się, że jest to warte jego uwagi.

Leon Roppel, znany, ceniony i z ogromnym dorobkiem folklorysta kaszubski (au-
tor między innymi pierwszej po wojnie książki kaszubskiej – zbioru Nasze stronë. 
Wybór wierszy i opowiadań kaszubskich, wydanej pod pseudonimami Piętów Tóna 
– Staszków Jan, do której wstęp napisał Lech Bądkowski) bardzo się ucieszył z 
listu, który otrzymał. Odpisał, że zna już niektóre wiersze Antoniego Peplińskiego 
z publikacji w „Zrzesze Kaszëbsczi” i że od dawna szuka kontaktu z ks. Antonim. 
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Później, w korespondencji ze Stanisławem Szroederem, często wspominał o tym, że 
był pierwszym, który zwrócił mu baczniejszą uwagę na twórczość ks. Antoniego i 
pomógł się z nim skontaktować.

Leon Roppel nie pamiętał jednak wówczas, że już w styczniu 1954 roku kontak-
tował się z ówczesnym chojnickim wikarym ks. Antonim Peplińskim, wysyłając do 
niego list na łyśniewski adres. Napisał w liście między innymi: Redakcja „Rejsów” 
przesłała mi niedawno Wasz wierszyk pt. „Teskniączka” do oceny i ewentualnego 
przygotowania do druku. Życzenie redakcji spełniłem i kopię wiersza dołączam. Nie 
wiem jednak, czy wiersz będzie drukowany ze względu na specyficzny nastrój i ton. 
Widać, że wierszyk powstał (względnie może myśl tego wiersza) w czasie okupacji 
czy też tuż po niej, daleko od domu, bo dobrze oddaje Wasz smutek, pełną lęku nie-
zaradność czy nawet beznadziejność. Następnie martwi się w tymże liście, że wiersz 
nie zostanie dopuszczony do druku, ponieważ tego rodzaju twórczość w tamtym 
czasie nie była pożądana. Prosi jednocześnie o przysłanie choć paru pogodniejszych 
wierszy czy paru obrazków prozą z życia i pracy.

Takie były początki znajomości ks. Antoniego z Leonem Ropplem. Gdy po jede-
nastu latach otrzymał list od Stanisława Szroedera, natychmiast napisał do Antonie-
go, który ucieszył się, że Roppel zainteresował się jego twórczością. Stanisław nie 
uprzedził go o tym, że kontaktował się z Leonem Ropplem w jego sprawie. Zrobił 
to celowo, bo nie chciał, by Antoniemu było przykro, gdyby po liście do Roppla nie 
było żadnego odzewu. Tym większą było to dla niego niespodzianką.

Dopiero niedawno – dzięki uprzejmości pana Stanisława Szroedera z Kłączna – 
udało mi się uzyskać adres Księdza, stąd też ten liścik, jaki powinienem był napisać 
długo przedtem. Otóż pozwoliłem sobie jeden z utworów poetyckich Księdza, mia-
nowicie wiersz „Na czółnie” drukowany w 1946 r., umieścić w przygotowywanej 
przeze mnie kaszubskiej antologii marynistycznej pt. „Ma jesme od morza” z 1963 
roku i jeden egzemplarz tego wydawnictwa pozwalam sobie dołączyć. Tak się zło-
żyło, że mimo moich starań nie mogłem uzyskać adresu Księdza, chciałem bowiem 
zapytać o pozwolenie, trafność wyboru, zapytać o inne utwory itd., chciałem bowiem 
do każdego z autorów dodać małą notkę biograficzną, ponieważ zdarza się, że są 
zapytania o sylwetki autora, chcąc nie chcąc trzeba będzie teraz coś na ten temat 
skrobnąć… – tak zaczyna się list Leona Roppla do ks. Antoniego z 10 lutego 1964 
roku. Nie zachował się, niestety, w całości.

Ten kontakt był strzałem w dziesiątkę. To Leon Roppel wpłynął na ks. Antonie-
go, żeby pisał dalej. Stymulował jego twórczość. Był odpowiednią osobą, z odpo-
wiednimi kwalifikacjami i możliwościami, która mogła zająć się wypromowaniem 
twórczości ks. Antoniego, a także zachęcić go do dalszego tworzenia. Ciągle mobi-
lizował go do pisania, naciskał, podsuwał tematy. Ks. Antoniemu było to potrzebne, 
bo dzięki temu miał świadomość, że jego twórczość nie trafia w próżnię, że jest po-
żądana. Przestał być postacią niemalże anonimową i dzięki tym namowom napisał 
wiele ciekawych utworów.

Leon Roppel znacznie przyczynił się do spopularyzowania twórczości ks. Anto-
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niego, pozostającej dotąd w rękopisach. W 1963 roku zamieścił jeden z jego wierszy 
w zbiorze Ma jesma od morza, zaś w 1967 roku umieścił wzmiankę o ks. Antonim 
oraz kilka jego utworów w wydanym pod swoją redakcją Wyborze poezji kaszubskiej. 
Roppel wkładał wiele wysiłku w poszukiwania wydawców twórczości ks. Antonie-
go i propagował ją wśród animatorów i miłośników kaszubszczyzny. Przyczynił się 
też do szerszego rozsławienia twórczości ks. Antoniego. Zainteresował jego poezją 
austriackiego slawistę Ferdynanda Neureitera, który zamieścił kilka jego wierszy w 
wydanej w 1973 roku Kaschubische Antologie. W tymże samym roku ukazały się 
jeszcze antologia poezji kaszubskiej Modra struna, zawierająca również jego utwo-
ry, oraz pierwszy autorski zbiorek poezji Niech szëmi las.

W 1978 roku Ferdynand Neureiter, kontynuując swe studia nad literaturą kaszub-
ską, wydał Geschichte der Kaschubischen Literatur, w której zamieścił informację o 
twórczości ks. Antoniego. W tym czasie między ks. Antonim Peplińskim a Leonem 
Ropplem nawiązała się serdeczna przyjaźń. Było jeszcze coś, co ich łączyło – rodo-
we nazwisko matki Roppla, podobnie jak matki ks. Antoniego, brzmiało Schroeder. 
Współpraca Roppla z ks. Antonim trwała aż do przedwczesnej śmierci tego wybit-
nego promotora kaszubszczyzny i twórcy w 1978 roku.

W tym czasie miały miejsce też i przykre zdarzenia. Urząd Bezpieczeństwa pró-

Odpis decyzji z 11 lipca 1979 r. o nadaniu ks. Antoniemu Peplińskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski; ze zbiorów J. Szroedera

Ks. Antoni Pepliński – przyczynek do biografii
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bował prowokacji i w 1961 roku wysłał do ks. Antoniego dwóch pracowników UB 
podających się za partyzantów. Próbowali wyciągnąć od niego informacje dotyczące 
jego działalności w „Gryfie Pomorskim”. Niedługo potem wytoczono mu proces są-
dowy za kontakty z rzekomymi „partyzantami”. Sprawa została później umorzona.

Władze jednak, mimo przynależności ks. Antoniego do stanu duchownego i wcze-
śniejszej prowokacji, doceniły jego działalność społeczną i kulturalną. W 1968 roku 
przyznano mu Odznakę Tysiąclecia, w 1974 roku Złoty Krzyż Zasługi, a w 1978 
roku Odznakę Zasłużonego Działacza FJN oraz Order Polonia Restituta.

Mściszewice

W październiku 1983 roku nagle przychodzi długo oczekiwana radosna wiadomość: 
dekret biskupa o przydzieleniu ks. Antoniemu parafii na Kaszubach w nieodległych 
od Łyśniewa Mściszewicach. Cieszył się ks. Antoni z Wandą i Aleksem. Cieszyło się 
i wielu innych, że ks. Antoni będzie razem z nimi na swojej ukochanej kaszubskiej 
ziemi.

Teraz mógł w końcu do swoich parafian, również w kancelarii parafialnej, a zda-
rzało się, że i podczas mszy świętej, zwracać się po kaszubsku. Był przecież w końcu 
u siebie – na Kaszubach. Tutaj częściej mogli go odwiedzać krewni, przyjaciele, 
znajomi… Przyjeżdżały w odwiedziny do niego również zespoły kaszubskie, żeby 
zagrać ks. Antoniemu, nierzadko dając przy okazji koncerty w salce dla parafian. A 
on sam miał dużo bliżej do swoich.

Był teraz często zapraszany na spotkania autorskie organizowane przez szkoły i 
oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Odbyło się ich wiele, między innymi 
w Mściszewicach, Gowidlinie, Sulęczynie, Tuchlinie, Stężycy Szlacheckiej, Kar-
tuzach, Lęborku, Gdańsku, Przodkowie. Podczas tych spotkań wykonywał utwory, 
które stworzył z dala od Kaszub. Chociaż nie był wielkim orędownikiem odprawia-
nia mszy w języku kaszubskim, przyjmował jednak zaproszenia i takie msze odpra-
wiał. Celebrował je w Kartuzach, Bytowie, Jasieniu, Lipuszu, Tuchlinie, Sulęczynie, 
Słupsku, Sierakowicach, Lęborku czy też w Kaliszu koło Lipusza.

Po śmierci Leona Roppla w 1978 roku pojawiła się kolejna osoba zainteresowana 
promowaniem jego twórczości. Była nią wielce zasłużona dla ruchu kaszubskiego 
Izabella Trojanowska. Jeszcze w czasie pobytu ks. Antoniego w Czarnowie prowa-
dziła z nim korespondencję, której celem było przygotowanie kolejnych publikacji 
jego twórczości. W liście z 19 stycznia 1980 roku napisała:

Szanowny Księże Proboszczu!

Dalsze materiały z nutami otrzymałam, dziękuję. Pośpiech Księdza był zupełnie 
niepotrzebny, bo, jak pisałam, możliwość uwzględnienia pozycji w planie wydaw-
niczym jest realne dopiero na rok 1981 – plan tegoroczny od października ub. r. 
znajduje się w zatwierdzaniu w Warszawie. Wiążącą odpowiedź w tej sprawie będę 
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mogła Księdzu przekazać dopiero po sporządzeniu planu na 1981 rok przez kole-
gium, tj. w październiku. Do, powiedzmy, sierpnia b. r. jest zatem czas na złożenie 
całości materiału. Ale, oczywiście, lepiej, jeśli Ksiądz prześle nuty pana Oleckiego 
do tych dalszych 10 piosenek wcześniej. Teksty brata Księdza przekazuję Wojtkowi 
Kiedrowskiemu do ew. wykorzystania części z nich w „Pomeranii”.

Czekam więc, ale bez pośpiechu, na resztę nut.

Serdecznie pozdrawiam.

Izabella Trojanowska

Ówczesne zamierzenia wydawnicze spełzły na niczym. Możliwe, że stało się tak 
za sprawą wydarzeń sierpniowych i późniejszego wprowadzenia w Polsce w grudniu 
1981 roku stanu wojennego. Gdy tylko stało się to możliwe, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie, którego prezesem Zarządu Głównego była w tym czasie Izabella Troja-
nowska, podjęło kolejne starania o wydanie piosenek ks. Antoniego. W 1982 roku 
– cztery lata po śmierci Leona Roppla, za którego namową ks. Antoni napisał wiele 
kolęd – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wydało Kaszëbsczié kòlãdë ë godowé spi-
éwë z kolędami ks. Antoniego. Po wydaniu kolęd korespondencja nie wygasła, a 
snute były kolejne plany wydawnicze. Świadczy o tym list Izabelli Trojanowskiej z 
20 listopada 1984 roku, w którym napisała między innymi:

Dziękuję za przysłane teksty, przejrzałam je i mam następującą propozycję. Jak 
się domyślam, wszystkie wiersze są tekstami piosenek – proponuję przygotowanie 
śpiewnika z piosenkami księdza, który bardzo się przyda nie tylko naszej młodzieży. 
Myślę o śpiewniku kaszubskim, a więc byłyby potrzebne nuty do tekstów kaszub-
skich. Czy ksiądz nuty te ma spisane? Czy mogę prosić o ich przesłanie? Oczywiście 
jeżeli mój pomysł księdzu odpowiada.

Jej starania były skuteczne, bo już miesiąc później, 15 grudnia 1984 roku wysyła 
kolejny list do ks. Antoniego. Informuje w nim o przyjęciu do planu wydawniczego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wydanie śpiewnika z jego piosenkami oraz Ka-
szubskimi jasełkami Aleksego:

Wielebny Księże Proboszczu!

Wczoraj było zebranie Kolegium Wydawniczego naszego Zrzeszenia i do planu 
na rok przyszły wszedł wybór około 20 piosenek Księdza, a także „Kaszubskie jaseł-
ka” Pana Aleksego. Cieszę się, że mogę pierwsza tę dobrą wiadomość przekazać.

Odsyłam Księdzu wszystko poza piosenkami, z których będzie przygotowany wy-
bór.

Ks. Antoni miał więc kolejnego ważnego orędownika swojej twórczości.
Jego talent był doceniany w coraz szerszym gronie. Jeszcze w 1980 roku ukazało 
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się kilka jego wierszy w języku rosyjskim w wydanym przez Alasia Trojanowskiego 
zbiorze poezji kaszubskiej pt. Za daljagladam kraj staljemaw. Natomiast w 1981 
roku kuria biskupia zamieszcza, w wydanym przez siebie tomiku kaszubskiej poezji 
religijnej Swięti dzél dësze, między innymi utwory ks. Antoniego. Pojawiły się też 
pierwsze rejestracje piosenek ks. Antoniego. W 1985 roku bydgoski Oddział ZKP 
wydał na kasecie magnetofonowej zatytułowanej „W czarnowskim lesie” świeckie 
pieśni ks. Antoniego napisane w języku polskim. Wykonawcami byli: autor, Celina 
Leszczyńska-Rubin – wówczas już mężatka, jej mąż Mirosław i córka Marta. W 
1988 roku zaś wyszedł śpiewnik pieśni kaszubskich ks. Antoniego Kaszëbë wòłają 
nas, z dołączoną do niego kasetą magnetofonową.

Krótko potem, w listopadzie 1990 roku, Bydgoski Oddział ZKP po raz kolejny re-
alizuje przedsięwzięcie mające na celu spopularyzowanie twórczości ks. Antoniego. 
Zarejestrowano i wydano wówczas na kasecie magnetofonowej 20 kolęd w wykona-
niu księdza wspólnie z Celiną, jej mężem Mirosławem oraz córką Martą. Pieśni ks. 
Antoniego doczekały się także specjalnych opracowań muzycznych. W roku 1991 w 
studiu nagrań w Gdańsku-Oliwie dokonano nagrań jego pieśni religijnych ujętych w 
zbiorze pt. Przez Maryję do Jej Syna. Pieśni te zostały opracowane na bas i organy 
przez Michała Kaletę. W tymże samym roku plebanię w Mściszewicach odwiedziła, 
wraz z ekipą telewizyjną, pozostająca w stałym kontakcie z ks. Antonim, Izabella 
Trojanowska. Nagrano wtedy krótki film o życiu i twórczości księdza.

Antoni staje się w tych latach postacią powszechnie rozpoznawalną i szanowaną 
na całych Kaszubach. W 1988 roku uhonorowano go bardzo ważnym kaszubskim 
wyróżnieniem przyznawanym przez Studencki Klub „Pomorania” – Medalem Sto-
lema. Zaszczyty i popularność nie zmieniają go jednak. Nadal pozostaje skromnym, 
dobrym człowiekiem. Zapytany kiedyś przez swojego znajomego, Ewalda Gier-
szewskiego, czy nie denerwuje go fakt, że jego piosenkę Stednicczi jezora wszyscy 
sobie przerabiają, dostosowując jej słowa do swoich miejscowości, odparł: Ewaldku, 
jo sã cësza, że òni w ogóle jã spièwają.

Mieszkając w Mściszewicach przygarnął pod swój dach znajdującego się w po-
trzebie schorowanego kolegę sprzed lat, Brunona Richerta wraz z jego małżonką. 
Mieszkali u niego do czasu znalezienia dla nich lokum w Mściszewicach. Historia 
zatoczyła koło. Dużą część ostatnich lat życia spędził w bliskim kontakcie, pilnując, 
by był pod dobrą opieką, z kolegą z ławy szkolnej w przedwojennym kościerskim 
gimnazjum. Z kolegą, który wygłosił pierwsze po wojnie, wytęsknione kazanie w 
języku polskim w kościele w Sierakowicach, i który jako pierwszy opublikował jego 
wiersze w prowadzonej przez siebie „Zrzesze Kaszëbsczij”.

Ks. Antoni do końca swych dni pozostawał niezmiennie taki sam – bezpośredni, 
swojski. Wspomnienie mojej mamy Felicji z jednych z ostatnich odwiedzin u ks. 
Antoniego w Mściszewicach: Kiedyś odwiedziliśmy Antoniego w Mściszewicach. 
Następnego dnia po naszym przyjeździe siedliśmy rano do śniadania. Wanda ugoto-
wała mleczną zupę. Antoni zasiadł do zupy i mówi: „Ta zupa je tako rzôdkô, musza 
tu se kaczków nakrajac”. Chleba sobie do tej zupy nakroił i to były te kaczki.
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List Izabeli Trojanowskiej do ks. Antoniego Peplińskiego z 20 listopada 1984 r.; 
ze zbiorów J. Szroedera

Jaromir Szroeder
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Ks. Antoni Pepliński – przyczynek do biografii
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List Izabeli Trojanowskiej do ks. Antoniego Peplińskiego z 15 grudnia 1984 r.; 
ze zbiorów J. Szroedera

Jaromir Szroeder
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Ks. Antoni Pepliński – przyczynek do biografii
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Sporządzony przez ks. Antoniego Peplińskiego wykaz skomponowanych przez niego pieśni 
kaszubskich z datami ich powstania; ze zbiorów J. Szroedera

Jaromir Szroeder
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Ksiądz Antoni Pepliński zmarł 6 sierpnia 1995 roku na plebanii w Mściszewi-
cach.

Poprzez swoją pieśń, skomponowaną w Kłącznie latem 1983 roku, był z nami na 
pewno na sopockim hipodromie 5 czerwca 1999 roku. Wówczas to 1000-osobowy 
chór Kaszubów śpiewał jego wzruszającą pieśń Nie je cë żôl Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II.

Ks. Antoni Pepliński z pewnością nadal jest wśród nas. Jest poprzez to, co przez 
całe swoje życie tworzył i nam pozostawił.

Zakończenie

Przygotowując niniejszą publikację korzystałem z dokumentów, zdjęć i pamiątek 
po ks. Antonim Peplińskim z prywatnych zbiorów Stanisława Szroedera, Aleksego 
Peplińskiego i Celiny Leszczyńskiej-Rubin. Publikacja oparta jest również na wy-
wiadach z wyżej wymienionymi osobami, dotyczących ich wspomnień o ks. Anto-
nim Peplińskim. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu ojcu Stanisławowi, wujkowi 
Aleksemu i kuzynce Celinie za ogromną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Dziękuję pozostałym osobom, w szczególności Bożenie Szymańskiej-Ugoskiej 
i dr. Tomaszowi Siemińskiemu, za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej 
publikacji.

Ks. Antoni Pepliński – przyczynek do biografii
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Tomasz Skonieczny

z dziejóW ośWiaty na terenie gminy śmiechóW 
(1945–1954)

Wraz z usunięciem z okolic Koszalina armii niemieckiej przez Armię Czerwoną pod 
koniec II wojny światowej (od 3 do 5 marca 1945 roku – 19. Armia i 3. Korpus Pan-
cerny Gwardii) na nadbałtyckie ziemie zaczęli napływać polscy osadnicy. Umożli-
wiło to utworzenie polskiej, jeszcze tymczasowej, administracji1.

Powstała wtedy w północno-zachodniej części obwodu (od 1946 roku powiatu) 
koszalińskiego2 gmina Śmiechów. Liczyła 5348,36 ha i obejmowała dziewięć gro-
mad: Kiszkowo, folwark Dworek, Śmiechów (wieś, Ujazd), Borkowice-Miłogoszcz, 
Gąski (wieś i folwark, Paprotno, Morzyce), Tymień (wieś, Kępnica, Wilczyska), Li-
pie, Łasin – Łopienica (folwarki i Wedowo), Kładno (wieś i folwark, folwark Pleśna, 
kolonie Rybaki, Dołazy, Głęboczyce, Wieniatowo)3.

Stosunkowa bliskość miast – Kołobrzegu i Koszalina – oraz w miarę dobre ziemie 
sprawiły, że już w 1946 roku prawie wszystkie gospodarstwa indywidualne zasie-
dlone były przez Polaków. Niemcy pozostali jako pracownicy majątków ziemskich, 
początkowo pod zarządem Armii Czerwonej – następnie Państwowych Nierucho-
mości Ziemskich. Najwięcej osadników przybyło z powiatu gnieźnieńskiego w ra-
mach tzw. patronatów4 oraz z Kresów Wschodnich. Kilka gospodarstw objęli osad-
nicy wojskowi. Po pierwszej fali osadniczej przybyły kolejne, w tym najliczniejsza 
kielecka. W 1947 roku osiedlono rodziny łemkowskie. W majątkach państwowych 

1 T. Gasztold, Niektóre informacje i dane o wyzwoleniu oraz rozwoju ważniejszych miejscowości w 
powiecie, w: Podstawowe problemy rozwoju powiatu koszalińskiego w 25-leciu Polski Ludowej, 
red. E. Z. Zdrojewski, Koszalin, 1971, s. 214. Najcięższe walki były o Małogoszcz. W Tymieniu w 
czasie wojny znajdował się obóz dla pracowników przymusowych, zatrudnionych u miejscowych 
rolników. Przebywał tu m.in. Julian Solnica, Piotr Walna i Jan Żakowski, którzy stali się zarazem 
pierwszymi mieszkańcami gminy Śmiechów.

2 Ziemie te wchodziły w skład okręgu Pomorza Zachodniego (utworzonego 14 III 1945 r.), od 29 V 
1946 r. – województwa szczecińskiego, a od 28 VI 1950 r. – województwa koszalińskiego. Obecnie 
jest to województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Będzino.

3 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: AP Koszalin), Gm. Śmiechów, 10, Budżet administracyj-
ny na rok 1947, k. 1. Ilość gromad i ich granice w analizowanym okresie podlegały zmianom, por. 
AP Koszalin, Wydz. Pow. i PRN Koszalin, Spis gmin i gromad pow. koszalińskiego wg nowego 
podziału administracyjnego z 9 V 1947, k. 59, 61; Mapy topograficzne, przeglądowe i geodezyjne 
z terenu woj. koszalińskiego, II M. Adm. 50, Województwo szczecińskie, powiat koszaliński, stan 
z 1947 roku. Por. A. Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Będzino, w: Gmina Będzino. Z dziejów 
dawnych i nowych, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański – Będzino, 2009, s. 113–133. W dalszej 
części artykułu używam wyłącznie nazw współczesnych.

4 Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie ziem zachodnich, Poznań, 
1962, s. 35–45.
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przez cały omawiany okres zatrudniano sporo ludności niemieckiej (zob. tabela 1.).

Prezentowany artykuł ma na celu ukazać początki polskiej oświaty na analizowa-
nym terenie, przede wszystkim na podstawie źródeł archiwalnych, zgromadzonych 
w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Z prezentowanych placówek do dzisiaj 
przetrwała tylko szkoła w Tymieniu, funkcjonująca pod nazwą Zespół Szkół im. ks. 
kardynała Ignacego Jeża i obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum. Wraz z li-
kwidacją innych szkół przepadła większość dokumentów w nich przechowywanych 
(poza arkuszami ocen – przechowywanymi w szkole w Tymieniu), stąd wówczas, 
kiedy było to możliwe, posiłkowałem się wywiadami i informacjami z pobliskich 
placówek5.

Cezura początkowa artykułu to powstanie polskiej administracji na analizowa-
nym terenie, zaś końcowa to kres istnienia gminy Śmiechów w wyniku tzw. reformy 
podziału administracyjnego wsi polegającej na likwidacji gmin i utworzeniu gromad 
w 1954 roku6.

5 Dotychczasowe prace naukowe przywoływane w przypisach oparte są na badaniach i wnioskach ogól-
nych, odnosząc się do tytułowego zagadnienia w sposób marginalny.

6 „Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej” (dalej: „DzURP”), 1954, nr 43, poz. 191.

Gromada Ogółem Z tego pracujący w PGR
Pracujący poza 

rolnictwem

Borkowice – Miłogoszcz 314 137 (w tym 62 Niemców) 115

Śmiechów 216 34

Kiszkowo 88 5

Gąski 381 128 (w tym 42 Niemców) 28

Kładno 181 86 (w tym 23 Niemców) 12

Tymień 235
34 (w tym 
1 Niemiec)

lipie 236 31

Dworek 37 37 (w tym 19 Niemców) 0

Łopienica 118 118 (w tym 18 Niemców) 0

Tomasz Skonieczny

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Śmiechów według gromad w 1952 roku

Źródło: AP Koszalin, PPRN w Koszalinie, 410, Wykazy ludności pracującej poza rolnictwem w po-
szczególnych gminach powiatu oraz stan ogólny ludności w gminach. Pismo z 11 X 1952, k. 2
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powstanie polskiego szkolnictwa na obszarze gminy śmiechów

Niemal wraz z pojawieniem się pierwszych polskich osadników na terenie ówcze-
snej gminy Śmiechów (w maju – czerwcu 1945 roku) rozpoczęło się organizowanie 
polskiego szkolnictwa. Znajdowało się tu sześć poniemieckich budynków szkolnych. 
Początkowo skoncentrowano się na ich zabezpieczeniu oraz zebraniu wyposażenia. 
W sierpniu 1945 roku7 Jadwiga Dworzecka otrzymała nominację8 na kierownika 
Państwowej Szkoły Powszechnej w Śmiechowie9. Pomimo okresu wakacyjnego 
rozpoczęły się już wtedy zajęcia szkolne, aby choć w minimalnym stopniu nadrobić 
wojenne zaległości. Wkrótce do pomocy zarządzający wówczas oświatą na terenie 
powiatu koszalińskiego Inspektorat Szkolny w Koszalinie skierował Helenę Ma-
słowską, co umożliwiło zorganizowanie klasy V i VI, co w warunkach wiejskich 
było dużym osiągnięciem10. Możemy tylko się domyślać, że uruchomienie pierwszej 
placówki w gminie miało odpowiednią oprawę – zapewne obecnym na uroczysto-
ściach mieszkańcom łzy cisnęły się do oczu, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie śpie-
wali Mazurka Dąbrowskiego czy też Rotę11. Należy pamiętać, że ilość uczniów była 
wówczas jeszcze znikoma, na przykład w podobnej wielkości pobliskim Sarbinowie 
(ówczesna gmina Będzino, obecnie Mielno) na rozpoczęcie roku zgłosiło się tylko 
sześcioro dzieci12.

Pracę oświatową utrudniał brak podręczników, zeszytów, atramentu, kredy. Do 
pisania wykorzystywano ocalone fragmenty książek oraz poniemieckie druki i ze-
szyty (często częściowo zapisane). Pisano znalezionymi ołówkami, zwykłymi pióra-
mi, kredkami13. Ówczesne ławki były drewniane, dwu- lub czteroosobowe.

Początkowo, w roku szkolnym 1945/1946, realizowano tymczasowe programy 
nauczania, wzorowane na przedwojennych, z usuniętymi „reakcyjnymi” treściami14. 
7 T. Szrubka, Szkolnictwo w powiecie koszalińskim, w: Podstawowe problemy rozwoju…, s. 150.
8 W języku polskim i rosyjskim, zapewne o treści: Inspektorat Szkolny w Koszalinie, Deleguję Oby-

watelkę … do gminy … jako organizatora szkolnictwa na tamtejszym terenie i upoważniam do wy-
dawania poleceń w związku z zabezpieczeniem majątku szkolnego jak i zaprojektowania przyszłej 
sieci szkolnej. W związku z powierzonym działem pracy ma obywatel prawo wstępu do obiektów 
szkolnych oraz budynków nadających się do celów szkolnych. Władze wojskowe i cywilne na żąda-
nie winne udzielić wszelkiej pomocy. Inspektor szkolny Górski, Koszalin, dnia … Potwierdzam … 
Pełnomocnik Rządu RP na obwód Koszalin; AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin, 4, k. 37.

9 Pod taką nazwą szkoły istniały w latach 1945–1946; T. Szrubka, Szkolnictwo w powiecie…, s. 150.
10 AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin, 4, k. 239.
11 Por. wspomnienia Aleksandra Kropidłowskiego, od 1945 r. nauczyciela w Borzytuchomiu, w: G. Bo-

jar-Fijałkowski, M. Prokop, Śladami żołnierskiej drogi (z dziejów ruchu kombatanckiego na Ziemi 
Koszalińskiej), Warszawa, 1977, s. 315.

12 Archiwum Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Kronika.
13 Wywiad z Lucjanem Stefańskim przeprowadzony 16 IV 2010 r. przez autora. Por. Wspomnienia Ma-

rii Szejd z pracy w Kościernicy, w: E. Buczak, A. Czechowicz, Wspomnienia koszalińskich nauczy-
cieli 1945–1946, „Zapiski Koszalińskie”, 1964, nr 1, s. 49; T. Szrubka, Koszalińskie szkolnictwo 
w pierwszym roku po wyzwoleniu, „Rocznik koszaliński”, 1969, nr 5, s. 15; A. Kwilecki, Szkoła i 
nauczyciel na Ziemiach Odzyskanych w okresie pionierskim, „Nowa Szkoła”, 1969, nr 8–9.

14 Plany godzin i materiały programowe na rok szkolny 1945/46 dla szkół powszechnych i I-ej klasy 
gimnazjów ogólnokształcących, Warszawa, 1945. Ponadto 18 VIII 1945 roku ukazało się zarządze-
nie o ocenie i używaniu książek szkolnych oraz pomocy naukowych m.in. w szkołach powszech-

Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945–1954)
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Być może z Inspektoratu Szkolnego w Koszalinie otrzymano kilka zeszytów do 
ćwiczeń ortograficznych, które od biedy mogły służyć jako czytanki. Dzieci mogły 
się uczyć z nich grupami. Zapewne w okolicach października 1945 roku do szkół 
dotarły przepisowe dzienniki lekcyjne15.

O skali braków materialnych świadczy fakt, iż jeszcze w 1950 roku w szkole w 
Tymieniu brakowało 15 ławek szkolnych, 6 w Śmiechowie oraz kilka w Gąskach16. 
Mimo starań rodziców i zarządu gminy wobec zwiększającej się liczby uczniów – w 
szkole w Gąskach jeszcze w 1952 roku brakowało kilku ławek17.

Bezpośrednio po II wojnie światowej obowiązek szkolny obejmował dzieci w 
wieku 7–13 lat. Absolwenci szkół z terenu gminy mieli trafiać do szkół zbiorczych 
w Koszalinie (oddalonego średnio o 22 km), ewentualnie w Kołobrzegu (17 km). 
Jednak trudności z dojazdem (od września 1945 roku kursował pociąg zatrzymujący 
się w Borkowicach i Tymieniu na południowym krańcu gminy18, ale nieregularnie 
– bywało, że z powodu braku opału nie mógł jechać, wtedy maszyniści wraz z pasa-
żerami rąbali i zbierali drewno19; komunikację autobusową PKS uruchomił dopiero 
w 1949 roku, na trasie Koszalin – Kołobrzeg przez Miłogoszcz, Tymień były dwa 
kursy dziennie20) oraz warunki ekonomiczne powodowały, że zdecydowana więk-
szość dzieci kończyła edukację na III, a od 1947 roku – IV klasie21. Tylko niewielka 
część młodzieży podejmowała dalszą naukę.

W pierwszych pięciu latach po wojnie (poza szkołą w Śmiechowie) kierownicy 
szkół byli zarazem jedynymi ich pracownikami. Musieli uczyć we wszystkich kla-
sach, co było możliwe wyłącznie przy zmianowym systemie pracy. Prowadzili po 15 
godzin w klasach I oraz po 16 w łączonych klasach II i III. Uczniowie klas III mieli 
dodatkowo 5 godzin samodzielnie: geografii, nauki o przyrodzie i historii. Trudności 
w nauczaniu potęgowała duża rozbieżność wieku uczniów, gdyż do tej samej klasy 
trafiali uczniowie w wieku od kilku do kilkunastu lat22.

Organizacja roku szkolnego przewidywała w badanym okresie trzykrotne śród-

nych; B. Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce 1944–1984. Uwarunkowania społeczno-polityczne, 
Warszawa, 1987, s. 31; W. J. Chmielewski, Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkol-
nictwa (1944–1956), Warszawa, 2006, s. 158; por. E. J. Kryńska, S. W. Mauersberg, Indoktrynacja 
młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–1956, Białystok, 2003, s. 65.

15 Cz. Plewka, Oświata zachodniopomorska w latach 1945–2002. O ideach i praktykach edukacyjnych, 
Szczecin, 2003, s. 48.

16 AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin, 1, Zestawienie danych liczbowych z projektów organi-
zacyjnych z 1950 r.

17 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 19, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 3 IV 1952, k. 15.
18 M. Stachowska, Transport i łączność, w: Podstawowe problemy rozwoju…, s. 118.
19 Wspomnienia Jana Szachnowskiego, zebrane i spisane przez Adę Gacką (w zbiorach autora). Por. M. 

Stachowska, Transport i łączność…, s. 118.
20 M. Stachowska, Transport i łączność…, s. 118.
21 Leksykon oświaty zachodniopomorskiej 1945–2005, red. Cz. Plewka, Szczecin, 2005, s. 108.
22 M. Praczuk, Początki szkolnictwa w 1945 roku, „Zapiski Koszalińskie”, 1963, nr 3, s. 78–79; T. 

Szrubka, Szkolnictwo koszalińskie w latach 1945–1968, Poznań, 1970, s. 13; Cz. Plewka, Oświa-
ta zachodniopomorska…, s. 24. Por. T. Skonieczny, Z dziejów szkolnictwa polskiego w Mścicach 
1945–2006, Mścice, 2006, tab. 3., s. 13.

Tomasz Skonieczny
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roczne ocenianie uczniów i jedno końcoworoczne, gdyż istniał podział na cztery 
okresy: od l września do 15 listopada, od 16 listopada do 31 stycznia, od 3 lutego 
do 15 kwietnia, od 16 kwietnia do 30 czerwca. Wakacje zimowe trwały od 22 
grudnia do 2 stycznia. Wakacje wielkanocne trwały od wielkanocnego czwartku 
do środy poświątecznej włącznie23.

31 stycznia (zakończenie półrocza szkolnego) i 2 lutego (święto Matki Boskiej 
Gromnicznej) były dniami wolnymi od zajęć szkolnych, podobnie jak 12 lutego 
(rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki)24.

rozwój szkolnictwa

Rok szkolny 1946/1947, według zapowiedzi Ministra Oświaty, miał być dalszym 
etapem odbudowy szkolnictwa i realizacji reformy szkolnej25. Głównym zadaniem 
było podniesienie stopnia organizacji szkół: z trzyklasowych na czteroklasowe przy 
jednoczesnej zmianie nazw placówek na Publiczne Szkoły Powszechne26. Urucho-
miono wtedy nowe placówki – dotychczasowa nauczycielka szkoły w Śmiechowie 
Helena Masłowska została kierownikiem szkoły w Gąskach, a Olga Kisielewicz – 
w Tymieniu. Za zatrudnienie nauczycieli odpowiadał wówczas nadal Inspektorat 
Szkolny w Koszalinie (zob. tabela 3.). Pod koniec 1946 roku do 3 szkół na terenie 
gminy uczęszczało 100 uczniów27, rok później do 4 szkół – 130 uczniów28 (dla po-
równania w 1949 roku, gdy akcja osiedleńcza właściwie się zakończyła – 222, a w 
1952 – 225 uczniów).

Nadal wszystkie szkoły pracowały w systemie zmianowym, w klasach łączonych 
– w każdej placówce istniały dwa oddziały29. Najczęściej uczniowie z klas III i IV 
mieli zajęcia od 8.00 do 11.30, I i II od 11.45 do 13.30. Ponieważ nie można było 
zorganizować zastępstw, dużo lekcji przepadało z powodu różnych uroczystości, ze-
brań i szkoleń bądź chorób nauczycieli30.

Wciąż istotnym problemem był brak pomocy naukowych, które musiano wyko-
nywać we własnym zakresie. Pisało się zwykłym piórem, maczanym w atramencie. 
Stalówki się psuły, ręce były granatowe, a w zeszytach pojawiały się kleksy. Za brak 
zeszytu, pracy domowej, złe zachowanie były „łapy” lub klęczało się na grochu31. 
23 Cz. Plewka, Oświata zachodniopomorska…, s. 48.
24 Por. Losy szkoły w Krzemieniewie po II wojnie światowej 1945–1950, za: Klasa.net/fusion_pages/

index.php?page_id=364 (dostęp: 20 VII 2010 r.).
25 „Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty” (dalej: „DzUMO”), 1947, nr 10, poz. 252, cyt. za: B. Poty-

rała, Szkoła Podstawowa…, s. 20.
26 Tamże. Nazwa ta obowiązywała do 1948 r.
27 AP Koszalin, Komitet Gminny PPR w Śmiechowie 1, Miesięczne sprawozdanie KG PPR za styczeń 

1947 r., k. 2–3.
28 Tamże, k. 4.
29 AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin, 5, Spis rejonów płatniczych (nauczyciele publicznych 

szkół i przedszkoli), 5 X 1946, k. 1–78.
30 T. Skonieczny, Z dziejów szkolnictwa…, s. 12.
31 Wspomnienia K. Laszczki, Tylko Bałtyk szumi jak dawniej…, w: Tylko Bałtyk szumi jak dawniej… Wspo-

mnienia i pamiętniki osadników mieleńskich, red. B. Jakimowicz, H. Kubsch, Mielno, 2005, s. 55.
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Być może wtedy pojawiły się pierwsze, zapewne jeszcze pojedyncze, egzemplarze 
elementarza. Kontynuowano odchodzenie od przedwojennych programów naucza-
nia, wprowadzając nowe, „postępowe” treści32.

Wraz z początkiem roku szkolnego 1947/1948 Minister Oświaty zapowiadał: Nie 
może i nie będzie miejsca w naszej szkole dla wrogów naszego demokratycznego 
państwa. […] dla wrogów świadomie lub nieświadomie działających. […] Czasy 
bezkarności się skończyły33. Być może efektem tej deklaracji były gruntowne zmiany 
w kadrze nauczycielskiej, między innymi pierwszą kierowniczkę na terenie gminy 
– Jadwigę Dworzecką w Śmiechowie zastąpiła była nauczycielka tej placówki, kie-
rowniczka szkoły w Gąskach – Helena Masłowska (zob. tabela 3.). Ponadto udało 
się uruchomić kolejną placówkę (w Łasinie – Stefan Gąsiorowski), a nawet przed-
szkole w Tymieniu (Aniela Nawrot).

Deklaracja Ministra Oświaty oznaczała ponadto całkowite odejście od przedwo-
jennych metod wychowania i programów nauczania. Ideałem stały się osiągnięcia 

32 Por. Plany godzin i programy przejściowe na rok szkolny 1946/47 dla szkół powszechnych, Warszawa, 
1946. Zmiany dotyczyły szczególnie treści realizowanych w klasach VI–VII; B. Potyrała, Szkoła 
Podstawowa…, s. 35–37.

33 S. Skrzeszewski, Przemówienie do nauczycielstwa z okazji nowego roku szkolnego wygłoszone 3 
września 1947 roku (przemówienie radiowe), „Nowa Szkoła”, 1947, nr 2–3, za: R. Fudali, He-
teronomiczny charakter ról społecznych nauczycieli w warunkach ustroju totalitarnego w Polsce 
1945–1989, w: Pedagog.uw.edu.pl/THE/Fudali.pdf (strona internetowa, dostęp 16 III 2010 r.). Por. 
„DzUMO”, 1947, nr 12, poz. 286, Instrukcja w dnia 7 X 1947 w prawie realizacji „Zagadnień spo-
łeczno-wychowawczych”.

Przedmiot Klasy I–II Klasy III–IV

religia 2 2

język polski 6 6

historia - 1

matematyka 4 4

rysunek 0,5 1

prace ręczne 0,5 1

śpiew 1 1

wychowanie fizyczne 1 1

geografia i przyroda - 4

razem 15 21

Tomasz Skonieczny

Tabela 2. Siatka zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 1946/1947

Źródło: Archiwum Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach; T. Skonieczny, Z dziejów szkolnictwa 
polskiego w Mścicach 1945–2006, Mścice, 2006, s. 12



97

radzieckich pedagogów. Odtąd należało kształtować u dzieci naukowy światopo-
gląd, moralność socjalistyczną, wychowanie w kolektywie, patriotyzm ludowy, in-
ternacjonalizm i kształcenie politechniczne34. W pewnym sensie była to zapowiedź 
przyszłego stopniowego wycofywania religii ze szkół. Dotychczas swobodnie pro-
wadzono jej nauczanie w wymiarze 2 godzin tygodniowo, modlono się przed i po 
lekcjach, organizowano trzydniowe rekolekcje wielkopostne (były to dni wolne od 
zajęć szkolnych) oraz istniały dodatkowe trzy dni na gremialne przystąpienie do 
sakramentów świętych35.

Początek roku szkolnego 1948/1949 to kolejna zmiana nazw placówek na Pu-
bliczne Szkoły Podstawowe36. Decyzja władz państwowych o wprowadzeniu jed-
nolitej 11-letniej edukacji: 7-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólno-
kształcącego początkowo nie miała większego znaczenia dla analizowanego terenu 
– pierwsza szkoła siedmioklasowa została utworzona w siedzibie gminy dopiero rok 
później. Wciąż nie wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczały do 
szkoły37.

Kolejne zmiany nastąpiły w roku szkolnym 1950/1951, kiedy to władze ogłosiły 
6-letni plan odbudowy szkolnictwa na wsi. Nastąpiła wtedy zmiana nazw na Szkoły 
Ogólnokształcące Stopnia Podstawowego. W klasie I po raz pierwszy zastosowano 
ocenianie bez stopni. Zaczynały się czasy dumy i radości z osiągnięć Polski Ludo-
wej. Miano cieszyć się z imponujących wyników nowego budownictwa socjalistycz-
nego, które władza ludowa osiągnęła dzięki bohaterskiej postawie klasy robotniczej 
i rosnącej coraz bardziej jedności naszego narodu w walce o pokój i plan 6-letni38. 
Przez cały rok szkolny szkoła w Kiszkowie pozostawała nieczynna, gdyż dotychcza-
sową nauczycielkę Zdzisławę Baziuk skierowano do pracy w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Koszalinie. Do pracy w Koszalinie w Szkole Podstawowej nr 4 przeniesiono 
także Helenę Masłowską, dotychczasową kierowniczkę szkoły w Śmiechowie39.

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z 16 lipca 1950 roku40, związa-
nego z zawarciem układu zgorzeleckiego o ustaleniu istniejącej granicy polsko-nie-
mieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, najprawdopodobniej od września 1950 roku, 
dzięki pomocy Prezydium GRN w Śmiechowie i kierownictwu PGR, uruchomiono 
w Miłogoszczu szkołę z niemieckim językiem nauczania w zakresie klas I–IV dla 
dzieci niemieckich pracowników PGR. Dotychczas dzieci te pozostawały w do-
mach41. Być może wzorem sąsiedniej gminy Dobrzyca od 1 stycznia 1952 roku były 
34 B. Potyrała, Oświata w Polsce w latach 1949–1956, Wrocław, 1992, s. 8.
35 W. J. Chmielewski, Kształcenie nauczycieli…, s. 230, 249.
36 „DzUMO”, 1948, nr 7, poz. 127, za: B. Potyrała, Szkoła Podstawowa…, s 98.
37 AP Koszalin, Gminy wiejskie powiatu koszalińskiego (dalej: Gm.), Będzino 15, Budżet administra-

cyjny na rok 1948, k. 3.
38 L. S. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin, 2002, s. 190.
39 AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin 1, Zestawienie danych liczbowych z projektów organi-

zacyjnych 1950 r.
40 „DzUMO”, 1950, nr 14, poz. 177.
41 AP Koszalin, Gm. Dobrzyca, 54, Pismo Prezydium GRN w Dobrzycy do PPRN w Koszalinie z 22 

XI 1950, k. 1; T. Szrubka, Szkolnictwo koszalińskie…, s. 81; B. Potyrała, Szkoła Podstawowa…, s. 
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utrzymywane z budżetu gminy, podręczniki otrzymywano z NRD42. W 1952 roku do 
dwóch oddziałów (klasy I–II, III–IV) uczęszczało 11 uczniów43.

Gdy wreszcie w 1950 roku zatrudniono trzech nauczycieli w szkole w Śmiecho-
wie i uruchomiono klasy I–VII, każdemu z pedagogów przydzielono jedną klasę 
młodszą oraz różne przedmioty w klasach starszych. Przydziały przedmiotów zmie-
niały się w zależności od potrzeb szkoły. Klasa V była najliczniejsza, ponieważ do-
chodzili do niej uczniowie z pozostałych placówek z terenu gminy. W klasach star-
szych uczniów już było mniej, ponieważ wraz z osiągnięciem wieku 13 lat, kończą-
cego obowiązek nauki, wielu – zwłaszcza spoza Śmiechowa – rezygnowało z dalszej 
nauki (zob. tabela 5.). Do klas najstarszych uczęszczali uczniowie nawet pełnoletni. 
Zdarzało się, że dorosłe uczennice podwozili rowerami adoratorzy44.

W czerwcu 1952 roku w szkole w Śmiechowie pierwszy raz odbyły się egzami-
ny końcowe dla uczniów klas siódmych z języka polskiego, matematyki i biologii. 
Odtąd o ukończeniu szkoły decydowały ich wyniki oraz stopnie końcoworoczne 
z poszczególnych przedmiotów. Siódmoklasiści, którzy nie uzyskali pozytywnych 
ocen egzaminacyjnych, mogli zdawać egzaminy poprawkowe45.

W kolejnym roku szkolnym (1952/1953) wszystkie szkoły oraz placówki pracy 
pozaszkolnej miały tak zorganizować pracę dydaktyczną i wychowawczą, aby każ-
dy uczeń był przodownikiem najszlachetniejszych idei społecznych, idei socjalizmu, 
aby znał plan 6-letni i program budownictwa socjalizmu, aby stał się jego oddanym i 
ofiarnym realizatorem, a tym samym niestrudzonym bojownikiem o pokój46. Ustalono 
wtedy dzisiejszą nazwę placówek: Szkoły Podstawowe47. Od 1953 roku uczniowie 
V klasy obowiązkowo brali udział w lekcjach języka rosyjskiego48.

Głównym zadaniem w następnym roku szkolnym było kształtowanie naukowego 
poglądu na świat, wychowanie w ludowym patriotyzmie i internacjonalizmie oraz w 
socjalistycznym stosunku do pracy i własności społecznej.

50. Jej kierownikiem w roku szkolnym 1952/1953 była Irma Fiss, w następnym Gisela Busucher 
(T. Skonieczny, Historia szkolnictwa po 1945 roku na terenie gminy Będzino, w: Gmina Będzino…, 
tab. 1., s. 232.

42 T. Szrubka, Szkolnictwo koszalińskie…, s. 83–84.
43 T. Skonieczny, Historia szkolnictwa…, tab. 1., s. 232.
44 Wywiad z Romanem Skoniecznym, nauczycielem szkoły w Śmiechowie w l. 1952–1953, przepro-

wadzony przez autora.
45 Por. Pół wieku jedenastki 1954–2004 [w Koszalinie], rys historyczny P. Jaśkiewicz, Koszalin, 2004, 

s. 11.
46 L. S. Szuba, Polityka oświatowa państwa…, s. 201.
47 „DzUMO”, 1952, nr 14, poz. 111, Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 VIII 1952 w sprawie nazw 

szkół ogólnokształcących.
48 K. Kosiński, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa, 2006, s. 28.

Tomasz Skonieczny
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Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945–1954)

Mapa 1. Szkoły w granicach gminy Śmiechów (1945–1954); AP Koszalin, Mapy topograficzne, 
przeglądowe i geodezyjne z terenu woj. koszalińskiego, II M.Adm. 51a, powiat koszaliński, 

stan z 1954 roku



100

Szkoła w Tymieniu (stan z lat 60-70); 
Kronika ZS w Tymieniu

Tomasz Skonieczny
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Szkoła w Łasinie;
fot. Tomasz Skonieczny

Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945–1954)



102

Tomasz Skonieczny

Sz
ko

ła

R
ok

 sz
ko

ln
y

19
45

–
19

46
19

46
–1

94
7

19
47

–
19

48
19

48
–1

94
9

19
49

–1
95

0
19

50
–1

95
1

19
51

–1
95

2
19

52
–

19
53

19
53

–
19

54

G
ąs

ki
x

H
el

en
a 

M
as

ło
w

-
sk

a

Fe
lik

s 
W

ła
ź-

liń
sk

i

Ir
en

a 
K

ę-
dz

ie
rs

ka
W

. N
a-

sa
ls

ki

zd
zi

-
sł

aw
 

K
le

n-
cz

on

C
ze

sł
aw

a 
K

ut
ni

ew
sk

a

C
ze

sł
aw

a 
K

ut
ni

ew
-

sk
a

Zd
zi

sł
aw

 
K

le
nc

zo
n 

A
da

m
ie

k?
?

O
ls

ze
w

-
sk

i S
ta

-
ni

sł
aw

K
is

zk
ow

o
x

x
Zd

zi
sł

aw
a 

B
az

iu
k

x
W

an
da

 K
ę-

dz
ie

rs
ka

?

Ła
si

n
x

x
St

ef
an

 G
ąs

io
ro

w
sk

i

St
ef

an
 G

ą-
si

or
ow

sk
i, 

od
 m

aj
a 

Ja
n 

R
om

ec
ki

x
od

 lu
te

go
 

Zd
zi

sł
aw

 
Sz

te
r

Zd
zi

sł
aw

 S
zt

er
W

an
da

 
G

ąs
io

-
ró

w
na

M
iło

-
go

sz
cz

 
z 

j. 
ni

e-
m

ie
ck

im
 

(1
95

1–
?)

x
x

x
x

x
?

Ir
m

a 
Fi

ss
G

is
el

a 
B

us
u-

ch
er

Ta
be

la
 3

. N
au

cz
yc

ie
le

 p
ra

cu
ją

cy
 n

a 
te

re
ni

e 
gm

in
y 

Śm
ie

ch
ów

? 
(1

94
5–

19
54

)



103

Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945–1954)

Śm
ie

ch
ów

Ja
dw

ig
a 

D
w

o-
rz

ec
ka

, 
H

el
en

a 
M

as
ło

w
-

sk
a

Ja
dw

ig
a 

D
w

o-
rz

ec
ka

H
el

en
a 

m
a-

sł
ow

sk
a

H
el

en
a 

M
as

ło
w

-
sk

a

H
el

en
a 

m
a-

sł
ow

sk
a,

 L
eo

n-
ty

na
 S

ok
oł

ow
-

sk
a

H
el

en
a 

m
a-

sł
ow

sk
a,

 o
d 

lis
to

pa
da

 Ł
u-

cj
a 

Tr
oj

an
ow

-
sk

a/
w

 m
ar

cu
 

Lu
dw

ik
 M

a-
gn

ow
sk

i (
z 

SP
 

Po
po

w
o)

Ja
n 

R
o-

m
ec

ki
, 

Le
ok

ad
ia

 
To

w
gi

nó
w

-
na

, M
iro

-
sł

aw
 H

ar
a-

si
m

ow
ic

z,
 

H
um

an
?

B
og

da
n 

K
ło

-
ni

ca
, L

on
gi

-
na

 Z
ab

ło
ck

a 
(G

ie
łd

oń
), 

M
iro

sł
aw

 
H

ar
as

im
o-

w
ic

z,
 B

u…
[n

ie
cz

yt
el

ne
]

Lo
ng

in
a 

Za
bł

oc
ka

 
(G

ie
łd

oń
), 

R
om

an
 

Sk
on

ie
cz

-
ny

, S
te

fa
-

ni
a 

B
ie

lic
, 

Sa
bi

na
 

Li
ńs

ka

Lo
ng

in
a 

za
-

bł
oc

ka
 

(G
ie

ł-
do

ń)
, 

St
ef

an
ia

 
B

ie
lic

, J
. 

a
da

m
-

cz
yk

Ty
m

ie
ń

?
O

lg
a 

K
is

ie
le

w
ic

z
A

nt
on

i 
Pa

ru
ch

Jó
ze

f K
oz

ło
w

-
sk

i

H
on

or
at

a 
D

ob
ie

sz
, o

d 
lis

to
pa

da
 

Sz
cz

ep
an

 
K

lim
ek

Sz
cz

ep
an

 
K

lim
ek

A
nt

on
i D

ut
ka

Pr
ze

ds
zk

o-
le

 T
ym

ie
ń

x
x

a
ni

el
a 

N
aw

ro
t 

(S
ko

ra
?)

?
M

ar
ta

 K
ró

-
lik

ow
sk

a
?

Źr
ód

ła
: A

P 
K

os
za

lin
, I

ns
pe

kt
or

at
 S

zk
ol

ny
 w

 K
os

za
lin

ie
, 4

, P
is

m
o 

z 
23

 X
 1

94
5,

 k
. 2

39
; I

ns
pe

kt
or

at
 S

zk
ol

ny
 w

 K
os

za
lin

ie
, 5

, S
pi

s 
re

jo
nó

w
 p

ła
tn

ic
zy

ch
 

(n
au

cz
yc

ie
le

 p
ub

lic
zn

yc
h 

sz
kó

ł i
 p

rz
ed

sz
ko

li)
 5

 X
 1

94
6,

 k
. 1

–7
8;

 In
sp

ek
to

ra
t S

zk
ol

ny
 w

 K
os

za
lin

ie
, 1

94
9,

 S
pr

aw
oz

da
ni

e 
z 

or
ga

ni
za

cj
i s

zk
ół

 w
 p

ow
. k

o-
sz

al
iń

sk
im

, 1
0 

IX
 1

94
9,

 k
. 1

8;
 In

sp
ek

to
ra

t S
zk

ol
ny

 w
 K

os
za

lin
ie

, 3
, L

is
ta

 o
be

cn
oś

ci
 p

ra
co

w
ni

kó
w

 o
św

ia
ty

 n
a 

ko
nf

er
en

cj
i p

ow
ia

to
w

ej
 w

e 
w

rz
eś

ni
u 

19
49

 
r.,

 k
. 1

17
; I

ns
pe

kt
or

at
 S

zk
ol

ny
 w

 K
os

za
lin

ie
, 1

, Z
es

ta
w

ie
ni

e 
da

ny
ch

 li
cz

bo
w

yc
h 

z 
pr

oj
ek

tó
w

 o
rg

an
iz

ac
yj

ny
ch

 1
95

0 
r.;

 In
sp

ek
to

ra
t S

zk
ol

ny
 w

 K
os

za
lin

ie
, 

1,
 S

zk
oł

y 
w

 p
ow

. k
os

za
liń

sk
im

 w
 ro

ku
 s

zk
ol

ny
m

 1
95

0–
19

51
, k

. 8
9;

 P
W

R
N

, 8
9/

II
, p

oz
. 3

94
8,

 F
or

m
ul

ar
ze

 s
pr

aw
oz

da
w

cz
o-

st
at

ys
ty

cz
ne

 n
a 

ro
k 

sz
ko

ln
y 

19
51

/1
95

2;
 P

W
R

N
, 8

9/
II

, p
oz

. 3
91

8,
 W

yk
az

 p
ow

ia
to

w
y 

sz
kó

ł p
od

st
aw

ow
yc

h 
cz

yn
ny

ch
 w

 ro
ku

 s
zk

ol
ny

m
 1

95
2/

19
53

 w
g 

st
an

u 
z 

os
ta

tn
ie

go
 d

ni
a 

za
ję

ć 
sz

ko
ln

yc
h;

 W
yk

az
 p

ow
ia

to
w

y 
sz

kó
ł p

od
st

aw
ow

yc
h 

cz
yn

ny
ch

 w
 ro

ku
 sz

ko
ln

ym
 1

95
3/

19
54

 w
g 

st
an

u 
z 

dn
ia

 3
1 

X
II

 1
95

3 
r.;

 A
rc

hi
w

um
 Z

S 
w

 T
ym

ie
ni

u,
 A

r-
ku

sz
e 

oc
en

 u
cz

ni
ów

 sz
kó

ł w
 G

ąs
ka

ch
, Ś

m
ie

ch
ow

ie
, T

ym
ie

ni
u;

 W
yw

ia
d 

z 
R

om
an

em
 S

ko
ni

ec
zn

ym
, n

au
cz

yc
ie

le
m

 sz
ko

ły
 w

 Ś
m

ie
ch

ow
ie

 w
 l.

 1
95

2–
19

53
, 

pr
ze

pr
ow

ad
zo

ny
 p

rz
ez

 a
ut

or
a



104

Tomasz Skonieczny

10 w
rześnia 1949 r.

5 m
aja 1950 r.

w
rzesień 1952 r.

Pow. izb lek-
cyjnych w

 
budynkach 

szkół 
(w

 m
2)

(stan z 1952 r.)

N
azw

a 
szkoły

(okres dzia-
łalności)

N
aj-

w
yż-

sza 
klasa 

N
a-

uczy-
cieli

U
czniów

N
aj-

w
yż-

sza 
klasa 

N
auczycieli 

(w
 tym

 w
y-

kw
alifiko-

w
a-nych)

U
czniów

K
sią-

żek w
 

biblio-
teczce

N
aj-

w
yż-

sza 
klasa

o
d-

dzia-
łów

N
a-

uczy-
cieli

U
czniów

G
ąski 

(1946–?)
IV

1
30

IV
2 (1)

30
16

IV
2

1
30

(1 izba)

K
iszkow

o 
(1947–1975)

IV
1

26
IV

1 (0)
34

41
IV

2
1

17
40

Łasin (1 II 
1948–1978)

IV
1

29
IV

1 (0)
29

90
IV

2
1

27
60

Śm
iechów

 
(V

III 1945–
2005?)

IV
2

102
V

II
1 (0)

93
240

V
II

7
3

120
42 ?

Tym
ień (od 

1946 do 
dziś)

IV
1

35
IV

1 (0)
35

130
IV

2
1

31
80

Tabela 4. W
ybrane dane statystyczne o polskim

 szkolnictw
ie gm

iny Śm
iechów

Źródło: A
P K

oszalin, Inspektorat szkolny K
oszalin, 1, Spraw

ozdanie z organizacji szkół w
 pow. koszalińskim

, 10 IX
 1949, k. 18, Szkoły w

 pow. kosza-
lińskim

 w
 roku szkolnym

 1950–1951, k. 89; Zestaw
ienie danych liczbow

ych z projektów
 organizacyjnych 1950 r.; A

P K
oszalin, PW

R
N

 3863, W
ykaz 

pow
iatow

y szkół czynnych w
 roku szkolnym

 1951–1952



105

Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945–1954)
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Baza materialna szkół

Zatrudnianie nauczycieli, budowa nowych szkół i ich remonty generalne były w 
gestii Inspektoratu Szkolnego (od 1950 roku: Wydziału Oświaty Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej) w Koszalinie. Natomiast większość szkolnych budynków49 
oraz bieżące utrzymanie infrastruktury należało do władz gminnych. Mimo szcze-
rych chęci ciągle jednak brakowało środków na utrzymanie placówek i remonty bie-
żące. Były one konieczne, gdyż budynki szkolne pełniły funkcję placówek oświato-
wych od czasów przedwojennych. Budowane były w latach 30. XX wieku. Składały 
się z wysokich na około 3,20 m izb lekcyjnych (po jednej w Kiszkowie i Tymieniu, 
dwóch w Łasinie i trzech w Śmiechowie) o drewnianej podłodze, mieszkania na-
uczycielskiego i zabudowań gospodarczych (por. tabela 4.).

Największy budynek posiadała placówka w Śmiechowie – na parterze obok dwóch 
dużych sal lekcyjnych (po 42 m2) istniała klasa adaptowana z pokoju położonego za 
ścianą mieszkania kierownictwa szkoły. Na poddaszu użytkowym znajdowały się 
dwa pokoiki – pełniące rolę mieszkań dla nauczycieli oraz strych. Woda znajdowała 
się w pobliskiej studni50. Pozostałe budynki były niewielkimi, parterowymi domka-
mi – w Tymieniu zbudowanym z czerwonej cegły (por. fot.).

Nigdzie nie było sal gimnastycznych. Lekcje gimnastyki (wychowania fizycz-
nego) nauczyciele prowadzili na podwórkach, zimą i w czasie niepogody w izbach 
lekcyjnych po złożeniu przez dzieci ławek. O nie najlepszym stanie technicznym 
budynków świadczy konieczność dokonywania nieustannych remontów i moderni-
zacji: przestawianie pieców, odmalowywanie ścian, naprawy dachu i podłóg51. za-
chowała się informacja, że w 1949 roku remont szkoły w Śmiechowie (reperacja 
wodociągu, kanalizacji i centralnego ogrzewania) przeprowadzał Warsztat Ślusar-
sko-Instalacyjny St. Nowak i St. Bąkowski z Koszalina52. W tym samym roku wyko-
nano naprawy dachów, pieców i ustępów w pozostałych placówkach53.

O skali wydatków (i trudności panujących w szkolnictwie) świadczą budżety 
gminy: w roku szkolnym 1945/1946 koszty prowadzenia szkół wyniosły odpo-
wiednio: opał i światło 800 zł (na zaplanowane 3200 zł), materiały biurowe (papier, 
ołówki, pióra) 2000 zł na 500 zł, prenumerata „Dziennika Urzędowego Ministerstwa 

49 „DzURP”, 1946, nr 13, poz. 87, Dekret z 8 III 1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich, 
art. 2, pkt 4. Potwierdzają to dokumenty: AP Koszalin, Gm. Dobrzyca, 54, Pismo Prezydium GRN 
w Dobrzycy do PPRN w Koszalinie z 26 V 1951, k. 3; Gm. Dobrzyca, 26, Pismo z 28 IV 1950, 13.

50 Wywiad z Romanem Skoniecznym, nauczycielem szkoły w Śmiechowie w l. 1952–1953, przepro-
wadzony przez autora.

51 Na rok 1949 planowano np. generalny remont szkoły w Łasinie z funduszy Inspektoratu Szkolnego; 
AP Koszalin, Wydział Powiatowy i PRN Koszalin, Sprawozdanie z działalności Prezydium PRN 
za III kwartał 1948 r., k. 265 oraz remonty szkół w Śmiechowie, Kiszkowie, Gąskach i Tymieniu 
(naprawa dachów, przestawianie pieców, naprawa ustępów); AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Spra-
wozdanie wójta z działalności za rok 1949, k. 7.

52 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 5, Protokół z posiedzenia Prezydium GRN w Śmiechowie z 15 IV 
1949, k. 8.

53 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Sprawozdanie wójta z działalności za rok 1949, k. 7.
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Oświaty” 397 zł – wcześniej nie planowano zakupu. Nic nie wydano na remonty, 
ubezpieczenie budynków, utrzymanie czystości, pomoce dydaktyczne, podręczniki 
dla ubogich, wynagrodzenie obsługi szkolnej54.

Znacznie lepiej wyglądała realizacja budżetu w roku 1949. Na opał i światło wy-
dano 87 753 na 70 000 zł zaplanowanych, na remonty 596 016 na 312 378, ubezpie-
czenie budynków 6754 – 10 000, utrzymanie czystości 9460 – 30 000, uzupełnienie 
i remont inwentarza szkolnego 338 578 – 391 400, w tym: materiały biurowe 22 
141 – 25 000, wynagrodzenie obsługi szkolnej 168 000 – 156 000, podręczniki dla 
ubogich dzieci 10 000 – 10 000, pomoce naukowe i ich naprawy: 17 458 – 37 500, 
dożywanie uczniów ubogich 3000 – 3000. Nic nie wydano na higienę szkolną z za-
planowanych 10 000 zł55.

Na rok 1951 przewidywano wydatki na oświatę na poziomie 34 514 zł (należy 
pamiętać, że nie wliczano tu pensji nauczycieli – wypłacanych przez Inspektorat 
Oświaty w Koszalinie), podczas gdy na administrację gminną 79 470 zł, gospodarkę 
komunalną i mieszkaniową 766 zł, kulturę 6330 zł, zdrowie 19 264 zł, pomoc spo-
łeczną 1350 zł56.

Budynki posiadały sieć elektryczną, zniszczone jednak były transformatory, toteż 
energii elektrycznej w Gąskach, Tymieniu, Kładnie i Łasinie nie było co najmniej do 
1949 roku57, ogrzewanie stanowiły piece kaflowe, przeznaczone do spalania węgla, 
którego notorycznie brakowało i stąd palono drewnem, którego także brakowało i 
często musiano pozyskiwać je z rozbiórek (zwłaszcza w latach 1952–1954)58, a na-
wet torfem. Brakowało boisk, istniały raczej place apelowe. Teren wokół szkół nie 
był ogrodzony. Sanitariaty znajdowały się na zewnątrz budynków – były to budki z 
2–4 otworami w ziemi. W budynkach szkół dysponowano zlewem i miską do mycia 
rąk. Wodę pompowano z pobliskich studni59.

Można przypuszczać, że wyposażenie szkół na terenie gminy Śmiechów nie 
odbiegało od sąsiednich placówek. Przykładowo wyposażenie pobliskiej szkoły w 
Mścicach 1 października 1947 stanowiły: 2 tablice szkolne, 5 szaf, 4 stoły, 5 krzeseł, 
19 dwu- i trzyosobowych ławek, 1 mapa ścienna Polski, 1 mapa Europy60. Ówczesne 
ławki szkolne były drewniane, 2-, 4-osobowe, pośrodku z otworem na kałamarz i 
zagłębieniami na położenie pióra. Dekoracje ścian stanowiły zapewne gazetki ścien-
ne (wycinki z prasy), czarno-białe portrety przywódców, godło, do 1949 roku także 
krzyż61.
54 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 7, Budżet administracyjny na lata 1945/1946, k. 5; Gm. Śmiechów, 8, 

Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1945/1946, k. 5.
55 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 15, Sprawozdanie rachunkowe za rok 1949, k. 6.
56 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 18, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 13 VI 1951, k. 13.
57 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 1, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 27 VIII 1948, k. 14, 

AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Sprawozdanie wójta z działalności za rok 1949, k. 7.
58 W 1952 r. szkoły opalano wyłącznie drewnem, przydział wynosił 1 m3 na izbę lekcyjną; AP Koszalin, 

Gm. Dobrzyca, 54, Pismo Prezydium GRN w Dobrzycy z 10 III 1952, k. 17.
59 Materiał fotograficzny analizowanych placówek.
60 Archiwum Szkoły Podstawowej w Mścicach, Księga inwentarzowa.
61 Szerzej por. K. Kosiński, Oficjalne i prywatne…, s. 189–193.

Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945–1954)



108

Szczególnym wydarzeniem było zakupienie w styczniu 1949 roku za kwotę 42 
106 zł radioodbiorników do szkół62. Muszę jednak podkreślić, że był to incydentalny 
przypadek – w odpowiedzi na akcję Ministra Oświaty63. Ówczesne nakłady inwesty-
cyjne na rozwój materialny szkół praktycznie nie istniały. Wzrosły dopiero w drugiej 
połowie lat 50. XX wieku, co uwidoczniło się w zakupach pomocy naukowych i szaf 
do ich przechowywania.

Współpraca szkół ze środowiskiem

Szkoły od zawsze pełniły rolę – często jedynych – placówek kulturalnych na wsi. 
Sprzyjało to współpracy mieszkańców z nauczycielami. Było to szczególnie ważne 
w pierwszych, powojennych latach. Położenie gminy Śmiechów stosunkowo blisko 
Kołobrzegu i Koszalina, czynna linia kolejowa i niezniszczone zabudowania spo-
wodowały, że w porównaniu z innymi gminami na Pomorzu Zachodnim nie było aż 
takich kłopotów z chętnymi do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela64. Brakowało 
jednak osób z odpowiednimi kwalifikacjami. W wyniku II wojny światowej stan 
kadry nauczycielskiej zmniejszył się o 20 tys., tj. o ponad 26%65. Warunki ekono-
miczne i socjalne nie zachęcały nikogo do podjęcia pracy na wsi, gdzie trudno było 
dojechać66.

W roku 1945, a nierzadko także w 1946 nauczyciele byli praktycznie bez środ-
ków do życia. Nie było ustalonych wynagrodzeń, a więc nie były one wypłacane67. 
Ze wspomnień nauczyciela, który w 1945 roku rozpoczął pracę w pobliżu Śmiecho-
wa, wynika, że ludność wsi, gdzie był kierownikiem szkoły, „opodatkowała się” do-
browolnie na jego rzecz w wysokości kilku kilogramów żyta od hektara68. Płace na-
uczycieli (pobory wypłacano dwa razy w miesiącu, płatnicy rejonowi, w ówczesnej 
gminie Śmiechów – kierownicy miejscowej placówki, przyjeżdżali po pieniądze do 

62 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 15, Sprawozdanie rachunkowe za rok 1949, k. 6.
63 Już 4 VI 1948 roku Minister Oświaty zalecał zbieranie koniecznych funduszy na zaopatrzenie moż-

liwie największej liczby szkół w radioaparaty i urządzenia głośnikowe; „DzUMO”, 1948, nr 9, poz. 
163, s. 427.

64 Cz. Plewka, Oświata zachodniopomorska…, s. 46.
65 W. Wojtyński, O kształceniu nauczyciela szkoły podstawowej w Polsce i świecie, Warszawa, 1971, 

s. 96. Wpływ na ten stan miał także fakt, że w okresie wojny nie odbywało się kształcenie nowych 
nauczycieli.

66 Np. mianowany 2 VIII 1945 r. kierownikiem szkoły w Śmiechowie Kazimierz Zabłocki – zrezygno-
wał ze stanowiska; AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin, 4, k. 239.

67 A. Kwilecki, Rola społeczna nauczyciela na ziemiach zachodnich w świetle pamiętników nauczycie-
li-osadników, Poznań, 1960, s. 55. Symptomatyczne jest tu pismo z 10 VII 1946 r.: Stosownie do 
okólników w sprawie rekrutacji młodzieży do szkół pedagogicznych [do Państwowego Liceum Peda-
gogicznego w Słupsku – przyp. T. S.] kierownictwa szkół prowadziły akcję propagandową. Niestety 
młodzież jest w większości przypadków niezdecydowana z powodu negatywnego ustosunkowywania 
się rodziców do zawodu nauczycielskiego. Ich zdaniem nie może być mowy o zapełnieniu zakładów 
kształcenia nauczycieli wartościowym elementem do chwili, gdy sytuacja materialna nauczycielstwa 
nie ulegnie znacznej poprawie; AP Koszalin, Inspektorat Oświaty w Koszalinie, 2, Pismo inspektora 
szkolnego Górskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego z 10 VII 1946, k. 35.

68 A. Kwilecki, Rola społeczna nauczyciela…, s. 56.
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Inspektoratu Szkolnego w Koszalinie) nie zmieniały się przez wiele lat, nauczyciele 
zarabiali średnio 1/3–1/4 tego, co powinno im wystarczyć, aby się utrzymać69. Ten 
niekorzystny fakt miał ogromny wpływ na płynność kadr w szkole, na frustrację 
nauczycieli i ich niechęć do angażowania się w sprawy oświaty. Trudną czyniły ją 
także, początkowo nawet w ciągu roku szkolnego przeniesienia służbowe (por. tabe-
la 3.), niestabilne stosunki służbowe, obowiązek upolityczniania lekcji, przestarzałe 
metody pracy, brak nowatorstwa70.

Aż do połowy lat 50. nie było też żadnych ogólnopolskich uregulowań prawnych, 
normujących prawa i obowiązki nauczycieli. Brak wykwalifikowanej kadry zmuszał 
do nagminnego zatrudniania nauczycieli niewykwalifikowanych. Na terenie gmi-
ny Śmiechów jeszcze w roku szkolnym 1951/1952 na 6 zatrudnionych nauczycieli 
tylko 1 miał kwalifikacje71. Sytuacja uległa radykalnej poprawie w roku szkolnym 
1952/1953, gdy zaczęto zatrudniać absolwentów Liceum Pedagogicznego w Ino-
wrocławiu. W ten sposób na przykład w Śmiechowie zatrudniono wyłącznie nauczy-
cieli z kwalifikacjami.

Niezwykle ważna była współpraca z rodzicami. To oni zwozili drewno opałowe, 
często zresztą pochodzące z rozbiórek; pomagali przy remontach przeprowadzanych 
tzw. sposobem gospodarczym72. Dzięki ich składkom możliwe stało się zorganizo-
wano we wszystkich placówkach dożywiania w postaci kawy i chleba, ewentualnie 
mleka. Specjalne zasiłki otrzymywane na ten cel z Inspektoratu Oświaty w Kosza-
linie były niewystarczające. Ze składek na Koła Rodzicielskie (Szkolne Komitety 
Rodzicielskie i Opiekuńcze) do 1947 roku wypłacano pensje woźnym i palaczom73.

Nauczyciele i uczniowie odwdzięczali się, urządzając akademie i poranki. Z 
pewnością organizowano szkolne mikołajki. Możemy się domyślać, że ich prze-
bieg wyglądał podobnie, jak w pobliskim Sarbinowie. Przy własnoręcznie zbudowa-
nym żłóbku i ustawionej choince dzieci śpiewały kolędy oraz przedstawiały skecze. 
Następnie od Św. Mikołaja otrzymywały prezenty i łakocie (zakupione z funduszy 
rodziców). Całość kończyła wspólna zabawa74. Zapewne z okazji rocznicy wyzwo-
lenia Warszawy zorganizowano oficjalną akademię: śpiewano hymn, Rotę, dzieci 
deklamowały patriotyczne wiersze, zbierano fundusze na odbudowę stolicy. Naj-
prawdopodobniej obchodzono uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny 
światowej, w 1946 roku z okazji 3 Maja – święta Najświętszej Maryi Królowej Pol-
ski i Święta Konstytucji, być może Dzień Kobiet (od 8 marca 1946).

W takich dniach w szkołach odwoływano zajęcia, zbierała się młodzież i miejsco-
wa ludność, by wysłuchać wierszy i pieśni patriotyczno-religijnych. W ten sposób 

69 Tamże. Por. L. Turek-Kwiatkowska, Nauczycielstwo Pomorza Zachodniego w latach 1945–1948, 
„Przegląd Zachodniopomorski”, 1964, nr 4, s. 39.

70 E. J. Kryńska, S. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej…, s. 171; K. Kosiński, Oficjalne i 
prywatne…, s. 27.

71 AP Koszalin, PWRN 3863, Wykaz powiatowy szkół czynnych w roku szkolnym 1951/1952.
72 Por. AP Koszalin, Gm. Będzino, 8, Protokół z sesji GRN w Będzinie z dnia 3 IV 1952, k. 89.
73 Por. AP Koszalin, Gm. Będzino, 2, Protokół z zebrania GRN w Będzinie z dnia 29 X 1947, k. 14.
74 Por. Archiwum Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Kronika.
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szkoły stawały się lokalnymi centrami kultury. Zapewne w pierwszych latach po 
wojnie (do 1948 roku) urządzano wigilijki szkolne (w ostatnim dniu nauki przed fe-
riami świątecznymi – dzielono się wtedy opłatkiem, śpiewano kolędy, otrzymywano 
słodycze) oraz święto odzyskania niepodległości w 1918 roku (11 listopada).

Przedstawiony harmonogram uroczystości – za wyjątkiem 1 września, 17 stycz-
nia i 8 marca – był nie do zaakceptowania przez komunistyczne władze. W ramach 
procesu, jak to określano, laicyzowania mas ludowych – czyli likwidacji wpływów 
Kościoła – należało go gruntownie przebudować. W październiku 1948 roku wła-
dze państwowe zainicjowały miesiąc „pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej”. W 
związku z tym Ministerstwo Oświaty zarządziło przeprowadzenie we wszystkich 
szkołach cyklu pogadanek, w których należało podkreślać rozstrzygające znacze-
nie Związku Radzieckiego w odzyskaniu i utrwalaniu niepodległości. Kierownictwo 
szkół zobowiązano do organizowania wycieczek na okolicznościowe wystawy urzą-
dzane przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Organizacje młodzieżowe 
działające w szkołach zaangażowano do uporządkowania grobów żołnierzy radziec-
kich.

Dla podkreślenia „społecznych i politycznych wartości” filmu radzieckiego or-
ganizowano festiwale filmów naszego ówczesnego wschodniego sąsiada i przeglą-
dy starych filmów we wszystkich większych miastach Polski. W szkołach należało 
urządzać kąciki filmu radzieckiego, na których promowano aktorów z Kraju Rad. 
Do pracy agitacyjnej włączono także kina objazdowe. Zwieńczeniem obchodów sta-
ły się organizowane na terenie szkół dla wszystkich mieszkańców akademie i poga-
danki na temat rewolucji październikowej75. Nie ocalały żadne dokumenty przedsta-
wiające realizację zaleceń na terenie gminy Śmiechów, można jednak przypuszczać, 
że również tu znalazły się jakieś radzieckie akcenty. Ukoronowaniem miesiąca były 
obchody Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 7 listopada.

Decydujące zmiany w harmonogramie uroczystości szkolnych zaszły jednak w 
latach 1949–1950. W maju 1949 roku po raz pierwszy obchodzono Święto 1 Maja, 
którego uroczystości kontynuowano i w latach kolejnych. Miały kształt akademii, a 
udział uczniów był w niej obowiązkowy76.

Od 1950 roku być może obchodzono również inne uroczystości, na przykład uro-
dziny Włodzimierza Lenina (22 kwietnia 1949), Międzynarodowy Dzień Pokoju (od 
3 października 1949 roku), urodziny Józefa Stalina (21 grudnia w latach 1948–1952). 
Z tej ostatniej okazji – jak zalecała specjalna instrukcja Ministerstwa Oświaty – nale-
żało wykorzystać zajęcia lekcyjne do głębszego zaznajomienia młodzieży z życiem 
i działalnością – jak go wówczas określano – wielkiego wychowawcy postępowej 
młodzieży, przyjaciela dzieci, opiekuna różnych organizacji mających na celu pro-
pagowanie partii. We wszystkich klasach miały odbyć się pogadanki o Stalinie, przy 

75 L. Szuba, Polityka oświatowa państwa…, s. 163; K. Kosiński, Oficjalne i prywatne…, s. 163 sugeruje, 
że obchody miesiąca pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej zainicjowano od 1949 roku.

76 AP Koszalin, Gm. Będzino, 4, Protokół z zebrania GRN w Będzinie z dnia 27 IV 1949, k. 15. Por. K. 
Kosiński, Oficjalne i prywatne…, s. 161.
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czym zalecano, aby forma wygłoszenia była prosta, bezpośrednia i mobilizująca 
młodzież uczuciowo77.

Niecodzienny przebieg miało posiedzenie GRN 6 marca 1950 roku (dla uczcze-
nia wyzwolenia Koszalina 4 marca): Odśpiewano Hymn Międzynarodowy, po któ-
rym nastąpiła część artystyczna wykonana przez dzieci szkolne gromad Borkowice, 
Kiszkowo, Gąski i Śmiechów, popisując się śpiewami, tańcami i deklamowaniem 
wierszy. Na zakończenie odśpiewano hymn młodzieżowy78.

W miejsce wigilijek szkolnych wprowadzono tzw. choinki noworoczne (zawsze 
po Bożym Narodzeniu), w czasie których prezenty przynosił już nie Święty Mikołaj, 
ale tzw. Dziadek Mróz79 lub w ostateczności Gwiazdor. Zalecano, aby w czasie tych 
uroczystości podkreślać wspaniałe osiągnięcia zrealizowanego planu trzyletniego 
oraz omówić zapoczątkowanie nowego historycznie doniosłego okresu, tzw. planu 
6-letniego, w którym to zbudowane zostaną w naszym kraju podstawy socjalistycz-
nego ustroju. Treści każdej imprezy noworocznej musiały uwzględniać dotychcza-
sowy dorobek klasy robotniczej oraz zapał, z jakim klasa robotniczo-chłopska przy-
stępuje do planu 6-letniego80.

Od 1 czerwca 1950 roku zaczęto obchodzić Dzień Dziecka. W lutym 1952 roku 
odbyły się obchody ku czci Armii Radzieckiej pod hasłem „Pogromcy faszyzmu 
oraz obrońcy pokoju” – deklamowano wiersze i śpiewano pieśni. Wielkim echem 
odbiła się śmierć Józefa Stalina 5 marca 1953 roku. Szkoły zobowiązano do uczcze-
nia go minutą ciszy, do sporządzenia okolicznościowych gazetek ściennych, gdzie 
obowiązkowo musiał zawisnąć portret zmarłego przepasany kirem81.

Stałą oprawę miało także zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie otrzy-
mywali książki ufundowane przez Komitety Rodziców. Rodzice uczniów kończą-
cych szkołę organizowali przyjęcie, przynosili ciasta, słodycze, urządzali zabawę 
przy muzyce82.

Przez cały analizowany okres miały miejsce akcje propagandowe o wydźwięku 
wychowawczym, które polegały na moralnym i rzeczowym wspomaganiu dzieci z 
„bratnich krajów”, między innymi Korei Północnej, Wietnamu i NRD. Odbywały 
się również „masówki”, a wśród nich potępiająca Anglię za krytyczne podsumo-
wanie Światowego Kongresu Obrońców Pokoju (listopad 1950 roku). Ludwik Ma-
gnowski ze szkoły w Śmiechowie zadeklarował, że wszystkie dzieci się podpiszą 
pod apelem83.

Dla nauczycieli organizowano przymusowe szkolenia ideologiczne. Stałym 
punktem były tzw. konferencje sierpniowe. Ponadto organizowano nadzwyczajne 
spotkania. Jak przebiegały, świadczy zachowany protokół z przebiegu konferencji 
77 K. Kosiński, Oficjalne i prywatne…, s. 180.
78 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 6 III 1950, k. 14.
79 Archiwum Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Kronika.
80 Szerzej por. K. Kosiński, Oficjalne i prywatne…, s. 162–168.
81 T. Skonieczny, Z dziejów szkolnictwa…, s. 43.
82 Archiwum Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Kronika.
83 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 13 V 1950, k. 22.
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w związku z mianowaniem 7 listopada 1949 roku nowego Marszałka Polski Kon-
stantego Rokossowskiego. Wszyscy nauczyciele z północno-zachodniej części po-
wiatu koszalińskiego (czyli także z gminy Śmiechów) wzięli udział w szkoleniu w 
Dobrzycy.

Wystąpienie inaugurujące miała Monika Dąbrowska, nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Koszalinie. Prelegentka obszernie zreferowała Jego życiorys oraz 
działalność. Charakteryzując postać Marszałka Rokossowskiego, odmalowała dzie-
ciństwo, jego późniejsze borykanie się z trudnościami związanymi z utrzymaniem 
się. Przedstawiła Go jako czynnego rewolucjonistę już w młodości, nie uginającego 
się przed represjami ówczesnych rządów kapitalistycznych. Nakreśliła działalność 
Jego w pierwszej i drugiej wojnie światowej, a w szczególności czyny, przez które 
stał się znanym ogółowi społeczeństwa polskiego w czasie tej ostatniej. Protokoło-
wała Dąbrowska Monika, czyli sama prowadząca spotkanie84. Władze obawiały się 
niszczenia w szkołach ilustracji z podobizną Marszałka lub zdarcia gazetki szkolnej 
z wiadomością o jego nominacji, nic takiego na analizowanym terenie jednak nie 
odnotowano85.

Zapewne i śmiechowscy nauczyciele zmuszeni byli brać udział w organizowaniu 
referendum 1946 roku i w wyborach do sejmu w 1947 i 1952 roku86. W zasadzie nie 
było inicjatyw kulturalnych, politycznych czy gospodarczych, w których nauczy-
ciele nie braliby czynnego udziału. Manifestująca swą radość młodzież stała się 
nieodzownym elementem każdej uroczystości państwowej. Odtąd uczniowie i na-
uczycieli zobligowani byli do udziału we wszystkich ogólnopolskich akcjach, takich 
jak akcja wykopkowa czy omłotowa87. Nauczyciele zajmowali się także organizo-
waniem pomocy sąsiedzkiej, rozdzielaniem darów dla najbiedniejszych, brali także 
udział w zwalczaniu chorób i patologii społecznych88.

Niecodziennym dniem był 6 marca 1953 roku. Już od godziny 8 słuchano audycji 
radiowych podających komunikaty o śmierci Józefa Stalina, która nastąpiła dzień 
wcześniej. Zapewne w korytarzach szkół wywieszono udekorowane czerwienią i 
kwiatami portrety zmarłego. Na organizowanych w kolejnych dniach tzw. masów-
kach (zebraniach) uczniowie deklarowali powiększyć liczbę członków Szkolnej 
Kasy Oszczędności, wzmóc akcję zbiórki surowców wtórnych, rozszerzyć ramy sa-
mopomocy koleżeńskiej, a tym samym podnieść wyniki nauczania jako ważnego 
czynnika w walce o pokój, której Chorążym był Józef Stalin89.

Najważniejszą akcją prowadzoną przez nauczycieli była likwidacja analfabety-

84 AP Koszalin, Inspektorat Szkolny Koszalin, 3, Protokół z odprawy nauczycieli gminy Koszalin, k. 
145–146.

85 Tamże.
86 W 1952 r. nauczyciele z pobliskiego Sarbinowa przeprowadzili dodatkowo 23 lekcje, prezentując 

dzieciom i mieszkańcom sylwetki kandydatów na posłów i przekonując do wzięcia udziału w gło-
sowaniu; Archiwum Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Kronika.

87 AP Koszalin, Gm. Będzino, 8, Protokół z sesji GRN w Będzinie z dnia 8 XI 1951, k. 58.
88 R. Fudali, Heteronomiczny charakter ról….
89 Por. Losy szkoły w Krzemieniewie…
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zmu. 26 sierpnia 1949 roku ruszył pierwszy kurs dla analfabetów90, co było zgodne 
z ustawą sejmową z 7 kwietnia tego roku o likwidacji analfabetyzmu. Osoby nie-
umiejące pisać i czytać miały obowiązkowo brać udział w zajęciach szkolnych91. 
Każdy w wieku 14–50 lat podlegał sprawdzeniu umiejętności pisania i czytania. 
Miał w tym celu napisać podyktowane zdanie, na przykład miejsce urodzenia i za-
mieszkania, datę urodzenia słowami, do jakiej gminy i powiatu należy jego wieś itd. 
oraz przeczytać (nie głoskując) prosty, napisany dużym drukiem tekst. Komu się to 
udało (napisać choćby z błędami ortograficznymi i w miarę płynnie przeczytać), był 
od nauki zwolniony92.

Nauczyciele jednak wciąż narzekali na bardzo niską frekwencję93. Przykładowo 
w 1950 roku w Kiszkowie na zapisanych 14 analfabetów na zajęcia uczęszczało 3, 
w Śmiechowie na 20 – 14, w Tymieniu mimo 14 zapisanych – nikt nie brał udziału. 
W PGR-ach Gąski i Dworek było po 20 analfabetów, którzy nigdzie nie uczęszcza-
li. Reprymenda od władz zwierzchnich zaowocowała większym zainteresowaniem 
radnych GRN: wybrano opiekunów kursów dla analfabetów: radnego Mikołaja To-
maszewskiego dla szkół w Tymieniu i Śmiechowie, wójta Franciszka Grodzkiego 
uczyniono odpowiedzialnym za kurs w Gąskach, radnego Jana Mirosława oddelego-
wano do nadzoru kursów w Kładnie i Łasinie94. Jednak zdaniem kierowniczki szkoły 
w Kiszkowie – Zdzisławy Baziuk – nic to nie zmieniło95. Tłumaczono się pracami 
polowymi96.

Pod koniec lat 40. zwrócono uwagę na konieczność istnienia w każdej gminie 
biblioteki. Istniały co prawda niewielkie szkolne księgozbiory (tzw. wędrujące – co 
pół roku zmieniane w bibliotece powiatowej w Koszalinie)97 – dostępne były jed-
nak wyłącznie dla uczniów. Niestety niewielu początkowo z nich korzystało. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyły się zapewne: Kamizelka i Placówka Bolesława 
Prusa, Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza, ABC Elizy Orzeszkowej98, powieści 
Stefana Żeromskiego czy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Mimo że dbano o wypo-
sażenie szkoły w klasyków marksizmu: Marksa i Lenina oraz zagadnienia społecz-
ne, pozycje te zapewne nie cieszyły się wielkim wzięciem99.

Realizując zalecenia naczelnych władz – 6 marca 1948 roku radni Gminnej Rady 
Narodowej w Śmiechowie wybrali Gminny Komitet Biblioteczny w składzie: Anto-
ni Paruch – kierownik Szkoły w Tymieniu, Piotr Walczak – osadnik ze Śmiechowa i 

90 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Sprawozdanie wójta z działalności za rok 1949, k. 7.
91 „DzURP”, 1949, nr 25, poz. 177, Ustawa o likwidacji analfabetyzmu z dnia 7 IV 1949 r.
92 T. Szrubka, Szkolnictwo koszalińskie…, s. 138.
93 AP Koszalin, Gm. Dobrzyca, 40, Protokół nr 4/50 z sesji GRN w Dobrzycy z 15 IX 1950, k. 13.
94 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 2, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 3 XI 1949, k. 32.
95 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 5 V 1950, k. 21.
96 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 22 V 1950, k. 23.
97 AP Koszalin, Gm. Dobrzyca, 7, Notatka z 10 IV 1949, k. 2.
98 Wywiad z Lucjanem Stefańskim przeprowadzony 16 IV 2010 r. przez autora.
99 Z. T. Wierzbicki, Żmiąca w pół wieku później, Wrocław, 1963, s. 143; T. Skonieczny, Z dziejów 

szkolnictwa…, s. 24.
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Zdzisława Baziuk – kierownik szkoły w Kiszkowie100. 27 sierpnia tegoż roku czaso-
wo obowiązki kierownika przyszłej biblioteki powierzono Feliksowi Kowalskiemu, 
sekretarzowi gminy. Na siedzibę wybrano budynek w Borkowicach (zamieszkiwany 
przez panią Palińską). Do czasu opróżnienia lokalu, siedziba mieścić się miała w 
Urzędzie Gminy w Śmiechowie101.

9 grudnia 1948 roku GRN uchwaliła regulamin wypożyczania książek102. Obo-
wiązkiem kierowników mających powstać bibliotek było zachęcanie do czytania, 
odnotowywanie wypożyczeń, odbieranie książek od czytelników zalegających z 
oddawaniem oraz co półroczne wymienianie kompletu książek w bibliotece kosza-
lińskiej103. Wreszcie w styczniu 1949 roku uroczyście otworzono gminną bibliotekę 
(co było zgodne z ogólnopolską akcją zakładania bibliotek w siedzibach gmin). W 
listopadzie tego roku ruszył punkt biblioteczny w Łasinie, jednocześnie od 10 listo-
pada zatrudniono nowego bibliotekarza w gminnej bibliotece104. Władze oświatowe 
zapewne zachęcały do czytelnictwa, organizując konkursy, które jednak często mia-
ły charakter fikcyjny, obliczony na efekt statystyczny105.

Szczegółowa analiza oświaty na terenie gminy Śmiechów udowadnia, że jej roz-
wój uzależniony był od warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych kra-
ju, a odbywał się na podobnych zasadach w całym kraju.

100 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 1, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 6 III 1948, k. 3.
101 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 1, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 27 VIII 1948, k. 14. 

Pierwsze rozważania o gminnej bibliotece pojawiły się już w 1947 r. – miała mieć siedzibę w domu 
ludowym w Śmiechowie pod opieką przewodniczącego GRN Wiktora Witkowskiego, na deklaracji 
jednak się skończyło; AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 10, Budżet administracyjny na rok 1947, k. 8–9; 
AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 11, Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1947, k. 6–7.

102 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 1, Protokół z posiedzenia GRN w Śmiechowie z 9 XII 1948, k. 26.
103 Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, Kronika.
104 AP Koszalin, Gm. Śmiechów, 3, Sprawozdanie wójta z działalności za rok 1949, k. 7.
105 Z. T. Wierzbicki, Żmiąca w pół wieku…, s. 142.
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski

daWne cmentarze i miejsca pamięci na terenie 
gminy brojce, poWiat gryficki1

1. Wstęp

Jeszcze do niedawna zainteresowanie badaczy pomorskiej sztuki i kultury skupiało 
się na obiektach monumentalnych: zabytkach sakralnych czy założeniach pałacowych 
i dworskich oraz ich wyposażeniu. Dopiero w ostatnich latach uwaga naukowców 
zwróciła się również w stronę budowli, które w powszechnym mniemaniu za zabytek 
nie uchodzą: dawnych zabudowań wsi i folwarków, budynków gospodarczych2 itp., 
które często ze względu na „niską wartość artystyczno-historyczną” nie są uznawa-
ne za obiekty godne zainteresowania. Stanowią jednak kapitalne pomniki dawnego 
życia rodzinnego i społecznego, bez poznania których wiedza o przeszłości naszego 
regionu będzie zdecydowanie zbyt mała. W grupie tej umieścić można także dawne 
cmentarze – miejsca o niezwykłej roli w krajobrazie kulturowym. Jednak rola ta jest 
w dużej części mocno ograniczona przez daleko posunięte procesy urbanizacyjne, a 
co za tym idzie, prowadzi do usunięcia cmentarzy z centrum życia społecznego.

Za cel niniejszego tekstu obraliśmy sobie zaprezentowanie wszystkich dawnych 
(a więc sprzed oraz z czasów II wojny światowej) cmentarzy i obiektów upamiętnia-
jących zmarłych, zachowanych na terenie gminy Brojce w jej obecnych granicach. 
Autorzy zdają sobie sprawę ze sztuczności wydzielenia takiego zakresu terytorial-
nego pracy3.

Gmina Brojce zajmuje obszar 118 km2. Położona jest we wschodniej części po-
wiatu gryfickiego w województwie zachodniopomorskim. Na jej obszarze znajduje 
się 18 wsi, cztery kolonie oraz jeden przysiółek. Gminę zamieszkuje około 3800 

1 Niniejszy tekst został zaprezentowany jako referat na trzebiatowskich „Spotkaniach pomorskich” 
(październik 2009 r.). Ze względu jednak na znaczne ograniczenia objętości artykułów w wydaw-
nictwie posesyjnym zdecydowaliśmy się pełną wersję tekstu opublikować, dzięki życzliwości Re-
dakcji, w „Naszym Pomorzu”.

2 O zainteresowaniu tym niech świadczą coraz liczniej pojawiające się artykuły na ten temat, ukazujące 
się na łamach czasopism pomorskich (takich jak „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie” czy 
„Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”) czy wygłaszanych na 
konferencjach (z trzebiatowskimi „Spotkaniami Pomorskimi” na czele).

3 Miejscowości Bielikowo, Brojce, Cieszyce, Dargosław, Darżewo, Łatno, Mołstowo, Pruszcz, Przy-
biernowo, Stołąż, Strzykocin, Tąpadły, Żukowo do 1945 roku leżały na terenie powiatu gryfickiego 
(Kreis Greifenberg). Wsie Kiełpino, Smokęcino oraz Grądy do 1945 roku leżały na terenie powiatu 
kołobrzesko-karlińskiego (Kreis Kolberg-Körlin).
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osób4. Nasze badania zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował 
kwerendę przeprowadzoną w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie. Na drugi zaś złożyły się wizje lokalne znanych obiektów w celu ich 
dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacji danych zawartych w kartach konser-
watorskich poszczególnych nekropoli.

Wśród czynników negatywnie wpływających na krajobraz kulturowy gminy w 
przypadku wszystkich znanych dawnych obiektów funeralnych najważniejszy to po-
stępującą degradację5. Brak bieżącej opieki doprowadził nieużywane obecnie cmen-
tarze do niekontrolowanego rozrostu zieleni. W większości przypadków nagrobki 
uległy celowej dewastacji, a metalowe elementy zostały rozkradzione. Stąd też wy-
niknął pomysł na napisanie niniejszego tekstu i zachowania o nich jak największej 
liczby informacji, a także zwrócenie uwagi na ciągle nierozwiązany problem ich 
konserwacji.

2. Akty prawne dotyczące zakładania i utrzymania cmentarzy

Z początkiem chrystianizacji Pomorza we wczesnym średniowieczu tereny te zna-
lazły się w kręgu oddziaływania kultury łacińskiej. W okresie umacniania się no-
wej religii ludność zaczęła przyswajać sobie wykształcone na Zachodzie wierzenia, 
zwyczaje religijne, a tym samym obowiązek grzebania zmarłych w poświęconej 
ziemi – w kościołach i na cmentarzach przykościelnych6. Sobór rzymski z 1059 
roku nakazywał wydzielanie wokół nowo budowanych kościołów przestrzeni sze-
rokości 60 kroków, przy kaplicach zaś 30 kroków. Teren ten miał być przeznaczany 
na potrzeby grzebania zmarłych7. Elitę władzy oraz dostojników kościelnych cho-
wano pod posadzkami świątyń i w kryptach, natomiast pospólstwo na cmentarzu 
przykościelnym8. W ten sposób na przestrzeni dziesięcioleci chowano na niewielkim 
obszarze tysiące osób.

Poza miastami grzebano wyłącznie zmarłych, którzy według przepisów kano-
nicznych nie posiadali prawa pochówku w „poświęconej ziemi”9. Cmentarze przy-
kościelne były przestrzenią sacrum  Dlatego też kolejne synody oraz biskupi wy-
dawali przepisy chroniące te nekropolie. W Polsce synod prowincjonalny sieradzki 
w 1233 roku nakładał ekskomunikę na każdego, kto dopuści się profanacji świę-
tej ziemi; synod gnieźnieński z 1512 roku nakazywał otoczenie cmentarza murem, 

4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce, Szczecin, 2001, 
s. 36 n., maszynopis w archiwum Urzędu Gminy w Brojcach.

5 Tamże, s. 35.
6 E. Szerszeń, Rola cmentarza w kulturze narodu, w: Ochrona cmentarzy zabytkowych. Organizacja 

lapidariów cmentarnych, „Studia i Materiały. Cmentarze 1 (4)”, Warszawa, 1994, s. 13.
7 a. spis, Cmentarz jako element krajobrazu kulturowego, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Kra-

kowie”, 1994, t. XI, s. 89.
8 E. Szerszeń, Rola cmentarza w kulturze narodu…, s. 13.
9 Do ludzi takich zaliczano: samobójców, obłożonych klątwą, przestępców, kacerzy, żebraków, zmar-

łych na zarazę, sztukmistrzów i aktorów oraz katów; por. E. Szerszeń, Rola cmentarza w kulturze 
narodu…, s. 14; A. Spis, Cmentarz jako element…, s. 90.
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drewnianym parkanem lub rowem; synod włodawski z 1586 roku zabraniał wypasu 
trzody chlewnej i bydła; postanowienia synodu warmińskiego z 1610 roku zabrania-
ły suszenia pościeli, wystawiania i mycia naczyń, a także suszenia zboża; natomiast 
synod kijowski z 1762 roku zakazywał organizowania targów10.

W okresie nowożytnym, w czasie rozrastania się miast i wsi, cmentarze te okazy-
wały się za ciasne. Ze względu na bardzo dużą liczbę pochowanych były uciążliwe 
ze względów higienicznych i groziły wybuchem epidemii. Fala nowych prądów fi-
lozoficznych epoki Oświecenia oraz nakazy higieny, a także rozwój demograficzny 
podyktowały idee zakładania cmentarzy poza siedzibami ludzkimi. Pierwszym ak-
tem prawnym, który nakazywał lokowanie cmentarzy poza miastem, była ustawa 
parlamentu paryskiego uchwalona w 1763 roku11. Kolejnymi aktami prawnymi re-
gulującymi zakładanie cmentarzy były: dekret z 1773 roku Fryderyka II, króla Prus, 
we Francji edykt nantejski Ludwika XVI z 1777, w Galicji dekret Józefa I z 178312.

Jednakże przenoszenie i zakładanie cmentarzy śródpolnych13 napotykało wszę-
dzie na opór mieszkańców. Pochówki na tych cmentarzach nie cieszyły się począt-
kowo uznaniem. Negatywne uczucia budziła świadomość, iż teren cmentarza nie 
jest organicznie związany z przestrzenią bezpośrednio przylegającą do kościoła, a 
tym samym „świętą”. Dlatego przekonanie ludności do tego typu cmentarzy wyma-
gało długiej akcji władz kościelnych i świeckich.

Zasadniczo zakładanie nowych cmentarzy i grzebanie na nich zmarłych przebie-
gało wcześniej w miastach, niż na wsiach, gdzie tradycja pochówków na cmenta-
rzach przykościelnych przetrwała nawet do końca XIX wieku czy nawet do II wojny 
światowej. Istniejących tam mogił i nagrobków nikt nie ekshumował i nie przeno-
sił na nowe miejsce. W XIX i XX wieku tworzenie cmentarzy śródpolnych było 
praktyką już powszechną i nie budziło oporów. Zalecenia dla pastorów i gmin wy-
znaniowych, w których zakładano cmentarze, znajdujemy m.in. w krótkim artykule 
zamieszczonym w kalendarzu dla powiatu kołobrzesko-karlińskiego14.

3. cmentarze

Na terenie gminy stwierdzono istnienie 19 dawnych cmentarzy (w rozumieniu tego 
słowa przedstawionym powyżej). Pośród nich wydzielić można trzy typy: przyko-
ścielne, śródpolne oraz wojenne. Do 1945 roku wszystkie (prócz jedynego wojenne-
go) opisywane obiekty były użytkowane przez ewangelików.
10 E. Szerszeń, Rola cmentarza w kulturze narodu…, s. 14.
11 a. spis, Cmentarz jako element…, s. 90.
12 E. Szerszeń, Rola cmentarza w kulturze narodu…, s. 14.
13 Cmentarze te nazywano także „polnymi” lub „w polu”.
14 M. Schmidt, Der neue Friedhof, „Heimat-Kalender des Stadtkreises Kolberg und das Landkreis Kol-

berg–Körlin”, 1937, s. 67–69. Autor w pierwszej części artykułu opublikował wskazówki i zalece-
nia dotyczące miejsca w którym należy zakładać cmentarze, jego odległość od wsi, umiejscowienie 
studni, przebiegu i szerokości alejek, obsadzania drzewostanem alei i szpalerów, rozmieszczenia i 
wielkości nagrobków, utrzymania czystości. W drugiej części zaś przedstawił zalecenia dotyczące 
formy i materiału, z którego należy wykonywać elementy małej architektury, jak i same nagrobki.
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3.1. cmentarze przykościelne

Bielikowo (Behelkow) – cmentarz założony w XV wieku. Jego powierzchnia wy-
nosi 0,27 ha. Obiekt posiada regularny charakter rozplanowania. Pierwotny układ 
kwater oraz mogił są obecnie zatarte. Cmentarz otacza mur ogrodzeniowy wzniesio-
ny zapewne przed XVII wiekiem, o długości około 180 m, wykonany z głazów na-
rzutowych i ciosów. Na terenie cmentarnym rośnie pięć jesionów, trzy jawory i dwa 
dęby15. Obiekt obecnie nie istnieje. Groby i nagrobki po 1945 roku były systematycz-
nie dewastowane i zaniedbywane. W połowie lat 70. XX wieku ostatecznie zlikwi-
dowano zachowane pozostałości cmentarza, a odzyskane nagrobki wykorzystano do 
uzupełnienia muru okalającego teren przykościelny, niektóre z nich zaś sprzedano 
właścicielom zakładów kamieniarskich. Największa liczba elementów dawnych na-
grobków znajduje się w południowej oraz wschodniej części wspomnianego muru16. 
Obecnie na terenie dawnej nekropoli znajduje się jedna płyta nagrobna17.

Brojce (Broitz) – cmentarz założony w drugiej połowie XV wieku. Powierzchnia 
obiektu wynosi 0,27 ha. Rozplanowanie cmentarza było regularne. Granice pierwot-
nego układu przestrzennego zmienione zostały w części północnej i zachodniej. Po 
1945 roku zostały przesunięte bliżej kościoła. Na posesji sąsiadującej bezpośrednio z 
terenem kościelnym od północy widoczne są bowiem fundamenty mogiły oraz bez-
ładnie porozrzucane nagrobki, od zachodu zaś część pierwotnej działki kościelnej 
została zagospodarowana na potrzeby chodnika. Układ poszczególnych kwater oraz 
nagrobków uległ zatarciu18. Na terenie obiektu znajduje się tylko jeden nagrobek, 
przeniesiony z cmentarza śródpolnego w Brojcach19, upamiętniający dwóch zmar-
łych20. Na zachowany drzewostan składają się – po jednym okazie – lipa, jesion, 
żywotnik zachodni, klon oraz buk21.

Dargosław (Dargislaff) – cmentarz założony w XIV wieku. Jego powierzchnia 
wynosi 0,39 ha. Posiadał regularny charakter rozplanowania. Jednakże pierwotny 
układ kwater, mogił oraz nagrobków jest obecnie zatarty. Cmentarz otacza mur z 
głazów narzutowych i ciosów22. Został zlikwidowany w latach 50. XX wieku, jed-
nocześnie ze zburzeniem średniowiecznego kościoła. Na terenie przykościelnym 
znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom gminy wyznaniowej, którzy polegli 
w czasie I wojny światowej (por. rozdz. 4).

15 Karta cmentarza Bielikowo II (brak nr inw.), Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie (da-
lej: WKZ Szczecin), oprac. inż. Henryk Grecki, 30 X 1998 r.

16 Obok furty znajduje się płyta z białego marmuru, którą udało się częściowo odczytać: Hier ruhet in 
Gott. Upamiętniony jest na niej Artur Knaak (ur. 16. Jun. 1903, zm. [?] Sept. 1923).

17 Płyta wykonana z czerwonego granitu z inskrypcją: Hier ruhet in Gott. Poświęcona jest urodzonej 
26.7.1924, a zmarłej 10.2.1935 Gertrudy Tietz.

18 Karta cmentarza Brojce II (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 X 1998 r.
19 Informacja uzyskana od ks. R. Urbana, proboszcza parafii Brojce.
20 Hans Kuchenbecker (ur. 25.4.1878, zm. 30.7.1902); Gerhard Kuchenbecker (ur. 24.5.1894, zm. 

24.2.1915).
21 Drzewo o charakterze pomnikowym. Obwód w pierśnicy wynosi 430 cm, wysokość zaś 22 m.
22 Mur o długości ok. 220 m stanowi północno-zachodnią granicę terenu przykościelnego.
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Kiełpino (Kölpin) – cmentarz założony w XV wieku. Powierzchnia obiektu wy-
nosi 0,24 ha. Posiadał regularny typ rozplanowania. Pierwotny układ kwater, mogił 
oraz nagrobków jest całkowicie nieczytelny. Cmentarz otacza od zachodu mur o 
długości około 100 m i wysokości około 130 cm, wykonany z głazów narzutowych i 
ciosów. Po likwidacji cmentarza 27 kamiennych elementów nagrobków wykorzysta-
no wtórnie na budowę ścieżki wiodącej do głównego wejścia kościoła. Na zachowa-
ny drzewostan składają się: jeden dąb, dwa jesiony i trzy kasztanowce23. Cmentarz 
istniał na pewno do 1945 roku. Nasze starania zaowocowały wydobyciem jednej z 
płyt wmurowanej w latach 70. XX wieku w ścieżkę prowadzącą do kościoła24.

Pruszcz (Prust) – cmentarz założony w XIV wieku. Użytkowany był przez miesz-
kańców do 1923 roku25. Powierzchnia obiektu wynosi 0,16 ha. Jego układ pierwotny 
był regularny, jednak podział na kwatery oraz mogiły uległ całkowitemu zatarciu. 
Na jego terenie rośnie obecnie jedna lipa i trzy jesiony26. Teren dawnego cmentarza 
otacza mur ogrodzeniowy o długości około 160 m wykonany z głazów narzutowych, 
ciosów oraz wtórnie wykorzystanych w latach 70. XX wieku elementów nagrobków 
ze zlikwidowanej nekropoli.

3.2. cmentarze śródpolne

Bielikowo – cmentarz założony w 1940 roku. Znajduje się na południowym 
obrzeżu wsi, przy drodze prowadzącej do Brojc i Pruszcza. Powierzchnia obiektu 
wynosi 0,30 ha. Obecnie jest to gminny Cmentarz Komunalny27. Posiada regularny 
charakter rozplanowania z zachowaną dawną granicą obiektu. Jednakże rozplanowa-
nie kwater, nagrobków i mogił uległo zatarciu. Udało się zarejestrować tylko jedną 
mogiłę sprzed 1945 roku28. Na zachowany drzewostan składają się: dwa żywotniki 
zachodnie, dwa głogi, jeden dąb oraz 42 świerki, które rosną w szpalerach wyzna-
czających granice cmentarza.

Brojce – cmentarz założony na początku XX wieku. Położony na obrzeżu wsi przy 
skrzyżowaniu dróg wiodących do Strzykocina oraz w kierunku Kiełpina. Powierzch-
nia obiektu, stanowiącego czynny Cmentarz Komunalny29, w dzisiejszych granicach 
wynosi 0,80 ha. Obiekt posiada regularny charakter rozplanowania. Granica zachod-
nia i wschodnia powtarzają dawny układ przestrzenny. Granica południowa, wyzna-

23 Karta cmentarza Kiełpino II (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 X 1998 r.
24 Poświęcona Laurze Fischer z domu Plath (ur. 18.11.1867, zm. 18.3.1928) oraz Albertowi Fischer (ur. 

23.1.1862). Brak daty śmierci wskazuje na to, że osoba ta albo zmarła po 1945 r., albo nie była tu 
pochowana. Na pomniku znajduje się również nazwa zakładu kamieniarskiego Lietz Kolberg. Stella 
pochodzi z cmentarza śródpolnego w Kiełpinie (informacja uzyskana od mieszkańca Kiełpina).

25 M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte und Dörfer. Ein pommersches Heimatbuch, Husum 
1999, s. 357.

26 Karta cmentarza Pruszcz (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
27 Karta cmentarza Bielikowo I (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 X 1998 r.
28 Nagrobek wykonany jest z czerwonej cegły, całość otynkowana. Na poziomym ramieniu krzyża wid-

nieje trudna do odczytania inskrypcja.
29 Karta cmentarza Brojce I (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 X 1998 r.
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czona skarpą obsadzoną szpalerem świerków, została przesunięta w drugiej połowie 
XX wieku o około 30 m bliżej drogi prowadzącej do Strzykocina. Cmentarz ma 
układ wielokwaterowy, z tym że rozplanowanie rzędów i mogił jest współczesne.

Historyczna charakterystyka tego obiektu jest niemożliwa z powodu jego całko-
witego zdewastowania. Wszystkie groby niemieckie zostały w latach 1986–1987 
zlikwidowane30. Pomniki nagrobne wyrzucono na peryferie przestrzeni cmentarnej, 
gdzie systematycznie przykrywane są warstwą śmieci. Na zachowany drzewostan 
składa się jeden dąb, sosna, żywotnik zachodni, wierzba oraz dwa buki, cztery mo-
drzewie, pięć brzóz i około 70 świerków głównie w szpalerach. Na końcu głównego 
ciągu komunikacyjnego znajduje się fragment alei lipowej składającej się obecnie z 
10 drzew. W 2009 roku z inicjatywy Urzędu Gminy przeprowadzono akcję oczysz-
czenia reliktów dawnego cmentarza31. Nagrobki przewiezione zostały na teren 
cmentarza w Stołążu.

Dargosław – cmentarz założony na początku XX wieku. Położony około 100 m 
od zabudowań wsi na sztucznie zniwelowanym plateau, przy drodze wiodącej ze 
wsi w kierunku Jarkowa (Jarchow). Jego powierzchnia wynosi 0,42 ha. Obecnie jest 
nieczynny32. Posiada regularny, dwukwaterowy charakter rozplanowania. Pierwotne 
granice układu przestrzennego są czytelne, tworzą je odcinki żywopłotu z głogów, 
zakrzewienia bzu czarnego i śnieguliczki. Kwatery wydziela aleja klonowa. Na teren 
cmentarza wiodła bramka, po której pozostały dwa ceglane słupki zwieńczone meta-
lowymi krzyżami. W przestrzeni funeralnej znajdują się liczne nagrobki i podstawy 
krzyży żeliwnych wykonane z granitu oraz ze sztucznego kamienia. Obok wejścia ist-
nieje też jeden powojenny, dziecięcy pochówek polski. Udało się odczytać inskrypcję 
tylko z jednej płyty nagrobnej33. Drzewostan stanowi jedna tuja, akacja i dąb oraz trzy 
wiązy, pięć klonów, po sześć jaworów i jesionów. W runie rośnie barwinek i bluszcz.

Darżewo (Darsow) – cmentarz założony na początku XX wieku. Położony około 
200 m od zabudowań wsi na niewielkim wzniesieniu, przy drodze wiodącej ze wsi 
w kierunku Dargosławia. Powierzchnia obecnie nieczynnego34 obiektu wynosi 0,32 
ha. Posiada regularny, dwukwaterowy charakter rozplanowania. Pierwotne granice 
układu przestrzennego są czytelne, tworzą je odcinki żywopłotu z głogów. Na te-
ren cmentarza wiodła bramka, z której zachował się jedynie ceglany rumosz. Aleja 
główna zaznaczona jest kilkoma lipami. Pierwotny układ nagrobków i mogił jest 
obecnie zatarty. Na obszarze funeralnym udało się zarejestrować 39 nagrobków35 
30 Informacja uzyskana od mieszkańca Brojc.
31 W czasie tej akcji udało nam się odczytać inskrypcje z dwóch nagrobków. Jeden z nich poświęcony 

był Georgowi Köllerowi (ur. 9 Juni 1903, a zm. 31 März 1923). Druga z płyt poświęcona była 
Ferdinandowi Winterowi (ur. 23.11.1849, a zm. 31.1.1934) oraz Bercie Winter z domu Milaege (ur. 
27.1.1864, a zm. 23.2.1944).

32 Karta cmentarza Dargosław II (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
33 Poświęcona jest urodzonej 4.6.1894, a zmarłej 20.12.1920 Mecie Reedler z domu Beilfuß; sentencja: 

Ruhe sanfl.
34 Karta cmentarza Darżewo (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
35 W tym: 27 granitowych, 11 ze sztucznego kamienia oraz jeden nagrobek ze sjenitu. Na ostatnim z 

nich widnieją sentencje: Biefiehl dem Herrn deine Wiege / und hatte auf ihn / Psalm [?]7.5; Halte 
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oraz trzy kamienne obramienia mogił. W centralnej partii cmentarza znajduje się 
studnia. Na zachowany drzewostan składa się jedna lipa i dąb oraz dziewięć lip w 
alei. W runie rośnie bluszcz.

Kiełpino – cmentarz założony w 1920 roku. Położony około 400 m na południe 
od zabudowań wsi na wzniesieniu bezpośrednio graniczącym z lasem. Nekropolia 
o powierzchni 0,62 ha obecnie stanowi czynny Cmentarz Komunalny36. Posiada re-
gularny charakter rozplanowania w granicach pierwotnego układu przestrzennego. 
Historyczna charakterystyka tego obiektu jest niemożliwa z powodu jego całkowi-
tego zdewastowania. Prawie wszystkie dawne mogiły wraz z nagrobkami zostały w 
drugiej połowie XX wieku zlikwidowane37. Część stell oraz podstaw krzyży żeliw-
nych wyrzucono poza obręb cmentarza, a 18 wykorzystano jako uzupełnienie jego 
ogrodzenia. Na zachowany drzewostan składa się sześć dębów, osiem brzóz oraz 
około 100 świerków w szpalerach wyznaczających granice nekropolii. W runie ro-
śnie bluszcz, barwinek i konwalia.

Mołstowo (Molstow) – obiekt położony jest na wypiętrzeniu terenowym, w nie-
wielkiej odległości od drogi do Dargosławia, około 250 m od ostatnich zabudowań 
miejscowości. Cmentarz został założony w połowie XIX wieku, a jego powierzchnia 
wynosi 0,32 ha. Od szosy do cmentarza wiedzie aleja lipowa38 o długości około 100 
m. Nekropolia posiada regularny charakter rozplanowania, w granicach pierwotnego 
układu przestrzennego. Dzieli się na dwie kwatery: wiejską oraz rodową, należą-
cą do rodziny von Blittersdorf39. Północną granicę tej ostatniej stanowi niewysoki 
mur kamienny, oddzielający obie kwatery od siebie. Na kwaterę rodową od strony 
zachodniej wiodła bramka, po której zostały tylko dwa słupki40. Centrum tej części 
obiektu wyznacza zrujnowana obecnie krypta ceglana41. Poza nią zachowało się tutaj 
około 11 stell i podstaw oraz pięć płyt nagrobnych42. W drugiej zaś kwaterze – wiej-
skiej – znajduje się około 20 nagrobków i podstaw. Na obiekcie (w części rodowej) 
odnaleziono również współcześnie wykonany krzyż drewniany upamiętniający Juttę 

mich nicht auf denn der Herr / hat Gnade zu meiner Reise gegeben / 1 Mose 24,56.
36 Karta cmentarza Kiełpino I (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 X 1998 r.
37 Zachowały się tylko dwie mogiły zwieńczone krzyżami żeliwnymi bez podstaw. Upamiętnieni na 

nich są: Theodor Reinke (ur. 27.1.1874 r., zm. 29.11.1919 r.); sentencja: Hier ruhet in Gott / In deine 
Hände befehle ich meinen Geist, / du hast mich erlöset / Herr du, irener Gott oraz Irna Buntrodt z 
domu Jarchow (ur. 27. Okt. 1903, zm. 12. Jan. 1934); sentencja: Was ich tue, das weißt du jetztnicht 
du wirft’s aber hernach erfahren / Jah. 13.7.

38 Aleję tworzy sześć par drzew.
39 Karta cmentarza Mołstowo (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
40 Słupki wykonane są z czerwonej cegły.
41 Krypta o rzucie prostokąta, wzniesiona z czerwonej cegły, nakryta sklepieniem odcinkowym. Wejście 

znajduje się od strony południowej.
42 Na płytach upamiętnieni są: Carl von Blittersdorff (ur. 14. April. 1869, zm. 1 Dezember. 1884). W 

karcie cmentarza błędnie odnotowano: Karl von Billersdorff, zm. 1869 r. Kolejne poświęcone są: 
[?] von Blittersdorff (ur. 13 Januar 1878, zm. 21 März 1885); Marie von Blittersdorff (daty urodzin 
i śmierci są nieczytelne); płyta poświęcona zmarłej osobie z rodu von Blittersdorff (wszelkie szcze-
góły nieczytelne).
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Warnholtz43, a ufundowany przez potomka rodziny, obecnie mieszkającego w Niem-
czech. Drzewostan stanowi jedna akacja, trzy graby, siedem dębów oraz 25 jesionów 
i 27 lip, tworzących aleję i szpalery. W runie rośnie barwinek i bluszcz. Stan zacho-
wania obiektu jest obecnie bardzo zły. Krypta została zdewastowana, nagrobki oraz 
płyty są porozbijane i bezładnie porozrzucane.

przybiernowo (Wendisch Pribbernow) – cmentarz założony na początku XX 
wieku, od 1945 roku nieczynny. Powierzchnia obiektu wynosi 0,09 ha. Nekropolia 
założona na planie czworokąta, leży w niewielkim zagajniku na wschód od drogi 
wiodącej do wsi, pośród pól uprawnych. Obiekt posiadał rozplanowanie regularne. 
Pierwotnie podzielony był na dwie kwatery zajmowane przez mogiły. Na terenie 
cmentarza rośnie dziewięć dębów oraz dwie sosny. Wejście na obiekt znajdowało 
się najprawdopodobniej od strony wschodniej. Aleja cmentarna utworzona jest przez 
szpalery dębów, jej oś zamyka największy z nich. Zarejestrowano około 30 znisz-
czonych stelli i podstaw krzyży żeliwnych. Nie udało się jednak odczytać żadnych 
inskrypcji44. Granicę południową cmentarza wyznacza szpaler dębowy. W runie ro-
śnie barwinek i bluszcz.

Smokęcino (Schmuckenthin) – cmentarz założony na początku XX wieku, nie-
używany po 1945 roku, obecnie zdewastowany. Położony w zachodniej części wsi, 
około 150 m od ostatnich zabudowań, naprzeciwko gorzelni. Otoczony polami, pa-
stwiskami i osadnikiem gorzelni. Powierzchnia obiektu wynosi 0,22 ha. Rozplano-
wanie cmentarza regularne, jednak podział na kwatery i układ mogił uległ całko-
witemu zatarciu45. Drzewostan na terenie nekropoli stanowią trzy dęby, jeden buk, 
dwie brzozy rosnące w kwaterze oraz dziewięć świerków i jedna sosna w szpalerze 
stanowiącym zachodnią granicę cmentarza. Zachowało się 12 zdewastowanych pod-
staw pod krzyże żeliwne.

Stołąż (Stölitz) – cmentarz założony w połowie XIX wieku, obecnie nieuży-
wany46. Położony w parku po wschodniej stronie dziedzińca pałacowego. Leży na 
szczycie oraz stromych stokach wyniesienia terenowego. Powierzchnia obiektu wy-
nosi 0,70 ha. Część rodowa należała do rodziny von Löper47. Nekropolia posiada 
regularny, dwukwaterowy, charakter rozplanowania w granicach pierwotnego ukła-
du przestrzennego. Część rodowa wydzielona jest kręgiem sześciu dębów, a jej cen-
trum wyznacza zrujnowana krypta48. Z rezydencji prowadzi do niej aleja lipowa o 
długości około 150 m49. Promieniście, wokół krypty, znajduje się dziewięć mogił 

43 Ur. 1906, zm. 1944.
44 W Karcie cmentarza Przybiernowo (brak nr inw.), WKZ Szczecin, opracowanej 30 X 1998 r., H. 

Grecki odnotował inskrypcje na płycie nagrobnej: Emilie Burchardt z domu Staatz ur. 22.2.1871, 
zm. 1930. Autorom w 2008 r. nie udało się jej odnaleźć.

45 Karta cmentarza Smokęcino (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
46 Karta cmentarza Stołąż (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 X 1998 r.
47 Karta cmentarza Mołstowo (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
48 Krypta zagłębiona w ziemi ok. 2 m, murowana z czerwonej cegły. Wejście znajdujące się od strony 

południowej obecnie jest zamurowane, a schody zasypane. Sklepienie (strop) zawalone.
49 Aleja dzieli się na dwa szpalery: północny z 12 lipami, a południowy z 17.
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(bez płyt). Przy wejściu leży kamienny nagrobek z inskrypcją50. Na część wiejską 
cmentarza wiodła aleja z przypałacowego parku, słabo dziś czytelna. Wejście wiodło 
poprzez furtkę, która znajdowała się po przeciwległej stronie wejścia „pańskiego”51. 
Na terenie tej kwatery zarejestrowano około 40 podstaw, stell oraz jedną płytę z 
inskrypcją52. Na całość zachowanego drzewostanu składa się pięć klonów, 10 kasz-
tanowców, 13 świerków, 18 buków, 19 dębów oraz 35 lip.

Strzykocin i (Streckentin) – cmentarz założony w drugiej połowie XIX wieku, 
obecnie nie jest użytkowany53. Położony około 450 m od zabudowań wsi, przy dro-
dze wiodącej ze wsi w kierunku folwarku Strzykocin (Vorwerk Streckentin)54. Po-
wierzchnia obiektu wynosi 0,28 ha. Posiada regularny charakter rozplanowania, przy 
czym pierwotne granice są czytelne, a układ poszczególnych kwater, nagrobków i 
mogił całkowicie zatarty. Jedną z granic wyznacza mur kamienny o długości około 
50 m i wysokości 110 cm, biegnący równolegle do drogi w odległości około 40 m 
od niej. Mur wzniesiony został z ciosów kamiennych zwieńczonych cegłą ułożoną 
w tzw. rolkę. W połowie długości muru znajduje się furtka, pierwotnie flankowana 
ceglanymi słupkami. W centrum przestrzeni cmentarza znajduje się duża krypta z 
czterema osobnymi pomieszczeniami, nakrytymi sklepieniem odcinkowym, a także 
duży grobowiec rodzinny z obudową. Drzewostan zachowany jest w około 50%. 
Na terenie obiektu rośnie jedna sosna i lipa, trzy brzozy, sześć świerków oraz 11 
dębów. Poza tym występują liczne zakrzewienia, a w runie barwinek i bluszcz. Teren 
pomiędzy drogą a nekropolią jest obecnie wykorzystywany jako dzikie wysypisko 
śmieci.

Strzykocin ii – cmentarz założony na początku XX wieku, obecnie nieczynny55. 
Leży około 200 m od wsi, przy drodze wiodącej w stronę folwarku, w bezpośrednim 
sąsiedztwie wyżej opisanego obiektu. Jego powierzchnia wynosi 0,12 ha. Posiada 
regularny charakter rozplanowania. Pierwotne granice układu przestrzennego są 
czytelne, zaś układ kwater oraz nagrobków i mogił zatarty. Na teren cmentarza wio-
dła bramka, z której zachowały się dwa ceglane słupki zwieńczone żelaznymi krzy-
żami. Na jego terenie znajduje się jedna powojenna (lub wojenna) mogiła polska56. 

50 Na płycie upamiętniona jest: Selma Marie Dorothea von (?)oeper (Loeper) (ur. 2.9.1850, zm. [?] 
1940).

51 Autorzy odnaleźli dwa kwadratowe fundamenty wykonane z czerwonej cegły oraz niewielką ilość 
cegieł w pobliżu.

52 Na płycie upamiętniona jest: Urike Abel z domu Piersiac (ur. 23.4.1890, zm. 25.2.1941); sentencja: 
Ruhe sanft. Autor Karty cmentarza podaje jeszcze trzy inskrypcje, udokumentowane fotografiami 
(dwa krzyże żeliwne i jedna płyta kamienna), których autorzy w 2008 r. nie odnaleźli: Bruno Krüger 
(ur. 16.3.1926, zm. 10.7.1941); Franz Jüdes (ur. 25.3.1849, zm. 14.2.1899); Heinrich Kröning (ur. 
2.3.1862, zm. 28.1.1911). W opracowaniu G. Engel, Ekspertyza dendrologiczno-techniczna parku 
pałacowego Stołąż gm. Brojce, PKZ, Szczecin, [1975], maszynopis, wymieniona jest płyta z in-
skrypcją: „von Löeper aus Vianville 1846–1870”. Płyty tej w 1998 r. nie odnaleziono.

53 Karta cmentarza Strzykocin I (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
54 Folwark obecnie nie istnieje.
55 Karta cmentarza Strzykocin II (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. inż. H. Grecki, 30 V 1998 r.
56 Kpr. Jan Korczyński, żołnierz LWP, brak daty urodzenia, data śmierci nieczytelna.
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Zarejestrowano jedynie cztery nagrobki niemieckie57. Na zachowany w około 30% 
drzewostan składa się przerzedzony szpaler świerkowy wzdłuż granicy. Obecnie 
teren bezpośredniego otoczenia cmentarza użytkowany jest jako dzikie wysypisko 
śmieci, co wpływa na jego fatalny stan.

tąpadły (Dummadel) – cmentarz założony w połowie XIX wieku, obecnie jest 
nieczynny58. Znajduje się około 100 m na północ od wsi, przy polnej drodze wiodą-
cej w stronę Brojc. Powierzchnia obiektu wynosi 0,22 ha. Posiada regularny charak-
ter rozplanowania, przy czym pierwotne granice układu przestrzennego są czytelne, 
zaś układ kwater oraz nagrobków i mogił uległ zatarciu. Na teren cmentarza wiodła 
bramka, po której jedynym śladem są dwa fundamenty od słupków ceglanych. Na 
terenie zarejestrowano około 15 stelli i podstaw krzyży żeliwnych, które są obecnie 
bezładnie rozrzucone. Na zamknięciu osi podłużnej cmentarza znajduje się zdewa-
stowany pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym na frontach I wojny świa-
towej. Okolice dawnego wejścia na cmentarz i jego północna granica wykorzysty-
wane są jako dzikie wysypisko śmieci.

Żukowo (Suckofhof) – cmentarz założony na przełomie XIX i XX wieku, za-
mknięty w 1961 roku59. Położony na skraju wsi, przy wjeździe od strony Bielikowa. 
Powierzchnia nekropoli wynosi 0,15 ha. Posiada regularny charakter rozplanowania. 
Pierwotne granice układu przestrzennego są czytelne, zaś układ kwater oraz nagrob-
ków i mogił całkowicie zatarty60. Wszystkie mogiły oraz nagrobki zostały zlikwido-
wane61. Granicę wschodnią stanowi szpaler karłowatych buków. Część powierzchni 
cmentarza, leżąca bliżej drogi, jest obecnie dobrze utrzymanym trawnikiem, gdzie 
znajduje się murowana kapliczka62. Pozostałe fragmenty obiektu częściowo zago-
spodarowano na ogród warzywny, częściowo zaś porastają dziką roślinnością.

3.3. cmentarze wojenne

Dargosław – polowy cmentarz założony wiosną 1945 roku o powierzchni 0,03 
ha. Pochowano na nim trzech żołnierzy polskich poległych na tych terenach. Poło-
żony jest w lesie na wzgórzu w odległości około 400 m od skrzyżowania drogi Da-
rosław – Uniestowo, około 200 m po lewej stronie drogi na Świecie Kołobrzeskie. 
Układ całości cmentarza, jak i mogił, obecnie jest nieczytelny63.

57 Autor Karty cmentarza podaje: Otto Tessmann (ur. 27.1.1876, zm. 8.3.1943); Herman Toebe (ur. 
25.4.1889, zm. 20.2.1941).

58 Karta cmentarza Tąpadły (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. T. Baraniuk, 25 IV 1987 r. Cmentarz 
zamknięty na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 10 III 1961 r.

59 Cmentarz zamknięty na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 10 III 1961 r.
60 Karta cmentarza Żukowo (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. T. Baraniuk, 2 V 1987 r.
61 Autor Karty cmentarza odnotował w 1987 r. zwalisko nagrobków w lewym, dalszym narożniku 

cmentarza. W 2009 r. nie udało nam już się tych nagrobków odnaleźć.
62 Zbudowana została w 1982 r.; Kronika parafii w Brojcach, t. I za lata 1947–2001, archiwum parafii 

w Brojcach.
63 Karta cmentarza Dargosław I (brak nr inw.), WKZ Szczecin, oprac. T. Baraniuk, 25 IV 1987 r. Autor 

podaje, że wówczas cmentarz oraz mogiły były czytelne, a opiekę nad nimi sprawowali uczniowie 
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4. pomniki wojenne

Wskutek rozwoju techniki I wojna światowa była jedną z najkrwawszych. Zastoso-
wanie ciężkiego uzbrojenia artyleryjskiego, w szczególności karabinu maszynowe-
go i artylerii, powodowało uzyskanie nieznanej wcześniej siły ognia. Podjęcie ja-
kiejkolwiek ofensywy na froncie zachodnim przez wojska niemieckie czy alianckie 
kończyło się olbrzymimi stratami. Po pierwszej bitwie nad Marną od 6 do 12 wrze-
śnia 1914 roku linia frontu ustabilizowała się na kilka lat, rozpoczęła się wyniszcza-
jąca wojna pozycyjna. Miliony żołnierzy niemieckich i alianckich zaludniło system 
okopów, rowów i pieczar. Żyjąc w fatalnych warunkach sanitarnych, dziesiątkowani 
byli przez choroby. Podejmowane ofensywy, poprzedzone zmasowanym ostrzałem 
artyleryjskim, nawet jeżeli kończyły się zdobyciem kilku kilometrów kwadrato-
wych, okupione były poważnymi stratami.

Niewyobrażalne cierpienia walczących były przyczyną śmiertelnej nienawiści 
jednego narodu względem drugiego. Walczyli ze sobą nie tylko żołnierze zawodowi, 
ale również robotnicy, chłopi, artyści, nauczyciele, kolejarze czy sportowcy64. Bilans 
strat był niewyobrażalny. Niemcy zmobilizowały w latach 1914–1918 13 250 000 
żołnierzy, z których poległo 1 808 000. Stanowiło to ponad 13% ogółu powołanych 
do armii. Wśród tych, którym udało się wrócić w rodzinne strony, była ogromna, 
ponad czteromilionowa liczba kalek i schorowanych65. Wielu z nich zmarło już po 
zakończeniu działań wojennych.

Pozostali uczestnicy walk, którzy nie odnieśli bezpośredniego uszczerbku fi-
zycznego, ponieśli nieodwracalne straty na zdrowiu psychicznym. Dla wielu z nich 
porzucenie wojska okazywało się osobistym dramatem, tak rodzinnym, jak i zawo-
dowym66. Rosnącą frustrację w społeczeństwie niemieckim pogłębiły ponadto wa-
runki traktatu wersalskiego. Zaczęto wówczas tworzyć stowarzyszenia kombatan-
tów (Kriegersvereins), które starały się przywrócić godność dawnym żołnierzom67. 
Organizacje te wraz z ewangelickimi duchownymi były najczęściej inicjatorami 
stawiania pomników upamiętniających poległych mieszkańców danej miejscowo-
ści, kilku wsi (gminy parafialnej), pracowników kolei, nauczycieli, sportowców itp. 
Pomniki te stawiano na terenie całej Republiki Weimarskiej68.

Pomnik wojenny to szczególna forma upamiętnienia zmarłego. Zwłaszcza, jeśli 
mamy do czynienia z ludźmi, których faktyczne miejsce pochowania nie jest znane 
lub oddalone jest o dziesiątki bądź setki kilometrów od miejsca upamiętnienia. I 

szkoły podstawowej w Dargosławiu. W 2009 r. autorzy nie zdołali odnaleźć wspomnianego obiektu.
64 J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871–1945, Poznań, 1978, s. 193–195.
65 Tamże, s. 228–229; ok. 40% poległych stanowili młodzi mężczyźni w wieku 20–25 lat.
66 J. Krasuski, Historia Rzeszy…, s. 230.
67 Tamże, s. 230–231; A. Bierca, Miejsca i formy upamiętnienia żołnierzy poległych w I wojnie świato-

wej w Stargardzie i okolicach, „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie”, 2002, t. II, s. 224.
68 M. Bonowska, Komemoracja (pomorskie pomniki poświęcone poległym i „Unsere Toten”), „Nasze 

Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2002, nr 4, s. 136; A. Bierca, 
Miejsca i formy upamiętnienia…, s. 223.
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taką właśnie funkcję spełniały obiekty, którym chcemy się przyjrzeć w tej części 
artykułu. Były wznoszone w latach 20. i 30. XX wieku. Zbiórki funduszy na ten 
cel prowadzono wśród mieszkańców danych miejscowości. Fundatorami byli rów-
nież właściciele majątków, zwłaszcza wówczas, gdy polegli członkowie ich rodzin. 
Stawianie pomników odbywało się często spontanicznie. Miały na celu uczczenie 
poległych mieszkańców miejscowości, jak i ostrzeżenie kolejnych pokoleń przed 
grozą wojny. W drugiej połowie lat 20. XX wieku zaczęto gloryfikować częściej 
bohaterstwo poległych, a tym samych glorię niemieckiego oręża. Po objęciu władzy 
przez nazistów proces „militaryzacji pamięci społecznej” uległ intensyfikacji69.

Wykonawcami pomników byli lokalni artyści i firmy kamieniarskie, co wpłynęło 
na ich spore zróżnicowanie stylistyczne70. Stawiano je zazwyczaj w miejscach eks-
ponowanych. W małych miasteczkach i wsiach były to cmentarze przykościelne, 
śródpolne, centralne place, rozwidlenia dróg, kościoły i parki dworskie71. Oprócz 
upamiętnienia nazwisk poległych i dat ich śmierci, miały wyrażać żal i ostrzegać 
przyszłe pokolenia oraz upamiętniać heroizm uczestników walk w obronie war-
tości cesarstwa, gloryfikować poświęcenie żołnierza. Dlatego częstym motywem 
umieszczanym na pomnikach są Krzyże Żelazne, hełmy, miecze, orły, liście dębowe 
i laurowe oraz bagnety. Ważnym elementem kompozycyjnym była zieleń otaczająca 
pomniki. Miała na celu wzmocnienie symboliki miejsca72. Sadzono przy nich naj-
częściej od jednego do kilkudziesięciu drzew. Przede wszystkim były to dęby zwane 
„dębami Wilhelma” (symbolizujące świętość i wieczność natury oraz siłę, szlachet-
ność i sławę), lipy (oznaka pokoju), a także żywotniki zachodnie (tuje) – roślina 
śmierci, odstraszająca złe moce73.

Osobną kwestią jest sprawa zachowania, a także adaptacji tych pomników po 
II wojnie światowej. Częstą praktyką było ich wywracanie, wysadzanie, tłuczenie 
(demontowanie) tablic. W wielu przypadkach zaadaptowano je poprzez usunięcie 
elementów dekoracyjnych na podstawy pod figury m.in. Matki Boskiej, Jezusa oraz 
krzyże74, a także przerabiając na komunistyczne pomniki propagandowe75.

Bielikowo – pomnik (przypis dolny: Nie zachowały się żadne materialne ślady 
po obelisku. Nie natrafiliśmy również na przekazy ikonograficzne. Ale po uzyska-
niu skąpych informacji od mieszkańca wsi oraz wskazania miejsca doszliśmy do 
wniosku, iż taki pomnik znajdował się we wsi) usytuowany był naprzeciwko bramy 
głównej wiodącej na teren kościelny (po drugiej stronie drogi). Rosną tam dwa oka-
załe (porównywalne z przybiernowskimi) żywotniki zachodnie. Wiek drzew, miej-
sce ich posadzenia są dowodem na istnienie w tym miejscu pomnika wojennego.

69 Strona internetowa: www.lechnijakowski.com/mniejszoscinarodowe/pomnik_02.html, dostęp: 11 IX 
2010 (przyp. red.).

70 Por. M. Bonowska, Komemoracja…, s. 135–148.
71 A. Bierca, Miejsca i formy upamiętnienia…, s. 225.
72 M. Bonowska, Komemoracja…, s. 137.
73 A. Birca, Miejsca i formy upamiętnienia…, s. 226, A. Spis, Cmentarz jako element…, s. 93.
74 A. Birca, Miejsca i formy upamiętnienia…, s. 226.
75 M. Bonowska, Komemoracja…, s. 137.
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Brojce – pomnik usytuowany jest na terenie cmentarza komunalnego. Obelisk 
znajduje się przy głównej alei76. Wykonany jest ze sztucznego kamienia. Ma formę 
trójdzielnego postumentu. Na cokole o przekroju 84 × 68 cm i wysokości 78 cm 
umieszczone są imiona i nazwiska, stopnie oraz daty śmierci poległych i zaginio-
nych 25 mieszkańców wsi. Na trzonie, mającym formę ściętego graniastosłupa o 
przekroju 62 × 40 cm i wysokości 135 cm, umieszczone są inskrypcje: „Für König 
u. Vaterland Fielen 1914–1918 aus Broitz / Durch Kampf zum Sieg, Durch Nacht 
zum Licht/ Unseren Helden zum Andenken”. Trzecią kondygnację pomnika stanowi 
głowica o wymiarach 80 × 60 cm i wysokości 100 cm ozdobiona fryzem roślinnym 
(liście dębu) oraz inskrypcjami „Furchtlos und Tapfer / Getreu bis in den Tod”. Po-
mnik zwieńczony jest Krzyżem Żelaznym, na ramionach którego umieszczone są 
daty 1914–1918.

Spis poległych/zaginionych77:
Wilh[elm] Retzlaff Untoff. 18.11.1916 
Paul Laabs Musk. 27.5.1917 
Otto Köpke Musk. 6.12.1917 
Albert Hafz Jäg. 26.12.1917 
Ernst Baumann Musk. 27.3.1918 
Gust[av] Bohlmann Musk. 15.4.1918 
Otto Kiekhäfer Musk. 11.7.1918 
Emil Sell Untoff. 26.3.1918 
Paul Borchardt Gefr. 9.7.1918 
Rob[ert] Gutbrodt Musk. 14.11.1918 
Ferd[inand] Teich Musk. Vermißt 
Herb[ert] Ladenfhin Musk. Vermißt 
Wilh. Justmann Musk. 21.5.1915 
Herm[ann] Frömming Musk. 13.9.1915 
Paul Kapke Musk. 14.3.1916 
Johannes Ebert Lt.D.Res. 3.7.1916 
Karl Schmidt Kan. 29.7.1916 
Herm[ann] Brulke Musk. 4.9.1916 
Robert Sauer Musk. 19.10.1914 
Gustav Frömming Füs. 18.11.1914 
Willy Böttcher Füs. 12.11.1914 
Max Ladenthin Musk. 7.2.1915 
Gerhard Kuchenbecker Untoff. 24.2.191978 

76 Z informacji uzyskanych od mieszkańców miejscowości wynika, iż pomnik był na przełomie lat 80. 
i 90. XX w. dyslokowany. Pierwotne miejsce posadowienia nie jest znane.

77 Przy poszczególnych pomnikach zachowano kolejność, układ imion, nazwisk, stopnia oraz dat. 
Wszystkie dopiski i uzupełnienia w nawiasach kwadratowych pochodzą od autorów.

78 Data roczna „1919” jest błędem kamieniarza. Żołnierz ten poległ w 1915 r., który to widnieje na jego 
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Emil Kaun Musk. 15.3.1915 
Otto Sauer Musk. 22.2.1915

Na terenie przykościelnym znajduje się (wtórnie tam umieszczony) nagrobek 
w formie ciosu, na którym widnieją dwa nazwiska wraz z datami: Hans Kuchen-
becker (ur. 25.4.1878, zm. 30.7.1902), Gerhard Kuchenbecker (ur. 24.5.1894, zm. 
24.2.1915). Przy drugim z nazwisk wyryty jest Krzyż Żelazny, świadczący o śmierci 
na froncie. Drugi indywidualny nagrobek79, przeniesiony z miejscowego cmenta-
rza80, znajduje się na terenie plebanii. Upamiętniony jest na nim Hermann Kiekbusch 
służący w 3 Garde. Reg. zu Fuss (3. Gwardyjski Regiment Pieszy)81, który zmarł 12 
października 1917 roku w szpitalu wojskowym82.

Dargosław – pomnik usytuowany na terenie dawnego cmentarza przykościelne-
go. Obelisk znajduje się przy jego zachodniej granicy. Poświęcony jest mieszkań-
com Dargosławia i okolicznych wsi: Darżewa, Jarkowa, Łatna (Altendorf), Mecho-
wa (Mönchgrund), Mołstowa, Petrykoz (Althof) oraz Strzykocina. Wykonany jest z 
piaskowca. Ma formę trójdzielnego postumentu. Cokół o przekroju 103 × 103 cm i 
wysokości 140 cm. Na jego płaszczyźnie zachodniej znajduje się sześciowierszowa 
sentencja, obecnie nieczytelna. Na pozostałych jego płaszczyznach widnieją imiona 
i nazwiska, stopnie oraz daty śmierci poległych i zaginionych mieszkańców. Na trzo-
nie, mającym formę ściętego graniastosłupa o przekroju 65 × 65 cm i wysokości 140 
cm, umieszczona jest inskrypcja: „Dem Gedächtnis de…im / Weltkriege 1914–1918 
/ geffalenen Helden”; oraz sentencja: „Darum haben wir erkannt die Liebe / daß er 
sein Leben für uns gelassen ha[t] / und wir sollen auch das Leben / für die Brüder 
lassen / 1. Joh. 3.16”.

Na pozostałych płaszczyznach trzonu widnieją stopnie, imiona i nazwiska oraz 
daty śmierci (zaginięcia) mieszkańców. Trzecią kondygnację pomnika stanowi pro-
filowany impost z fryzem pojedynczo ząbkowym o wymiarach około 90 × 90 cm 
i wysokości około 60 cm. Trzon wraz z kapitelem w drugiej połowie XX wieku 
został w niewyjaśnionych okolicznościach zrzucony z cokołu. Po interwencji miesz-
kańców ustawiono go ponownie83. Niestety, użycie do tego celu ciężkiego sprzętu 
spowodowało liczne uszczerbki, zarysowania, uniemożliwiające pełne odczytanie 
inskrypcji na pomniku. Przy ustawianiu trzonu nie zadbano o to, aby przywrócić 
pierwotną orientację. Autorzy doszli do wniosku, że trzon przekręcony jest o jedną 

nagrobku znajdującym się obecnie koło miejscowego kościoła.
79 Nagrobek wykonany ze sjenitu. Brak obecnie zwieńczenia (najprawdopodobniej znajdował się tam 

Krzyż Żelazny).
80 Informacja uzyskana od ks. R. Urbana, proboszcza parafii Brojce.
81 3. Pułk Piechoty Gwardii stacjonował w garnizonie Berlin, sformowany został 5 V 1860 r. i miał 

przydział do Korpusu Gwardii; http://www.armianiemiecka.tpf.pl/Armia/pulkipiech.htm, dostęp  
25. X. 2010.

82 Żołnierz ten upamiętniony jest również na pomniku wojennym znajdującym się na cmentarzu w 
Tąpadłach.).

83 Informacja uzyskana od mieszkańca wsi, który nie był w stanie sprecyzować ani okoliczności, ani 
przybliżonej daty zdarzenia.
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płaszczyznę w kierunku ruchu wskazówek zegara. Płaszczyzna obecnie skierowana 
na północ winna być zwrócona ku zachodowi itd.

Spis poległych:

Strona południowa:
Gefallenen aus Altendorf: 
Kan. Karl Rüsch † 7 [?].7.1916 
Musk. Hermann Rüsch † 18.8.1916 
Grf. Res. … Müller † 31.8.1917 
Aus Molstow: 
Res. Theodor …recht † 5.6.1915
Musk. … Grachow † 14.8.1915 
Musk. Emil Benz † 9.12.1915 
Kann. Theodor S…chlom † 27.2.1916 
Gefr. Richard Joor…s † 18.5.1917 
Gefr. Emil …onsch † 19.10.19… 
Serg. … … 29.10.1918 
Aus Streckenthin: 
Musk. Emil Lutz † … 8.1914 
Musk. Franz Rotelhud † 22.9.1914 
Gefr. … … † 2.3.1915 
… Albert Lutz † 12.8.1915 
… … … † 29.7.1916 
… … … † 11.8.1916 
… … … † 23.10.1916 
… … … † … 2.1917 
… … … † 24.7.1917 
Wehrm. Albert Böttcher † 5.6.1918 
Uttfz. Ernst Böttcher † 9.10.1918 
Aus Darsow: 
Füsilir Ernst Hasett † 11.5.1915 
Grs. Res. Artur Lochsin † 16.9.1915 
Gren. Otto Pietsch † 4.11.1915 
Füsilir Richard Ruhnke † 11.7.1916 
Musk. Richard Krehsin † 13.10.1916 
Ldstm. Artur Pantet † 27.4.1917 
Musk. Karl [?] …erbein † … 6.1917

Strona wschodnia:
Gefallenen / Aus Darsow 
Schütz. … Haagl † 1.7.1918 
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Musk. …aes …witruck † 9.8.1918 
Aus Althof: 
Gef. Emil Daeg… † 4.9.1914 
… August Wendt † 30.10.1917 
… Paul Grunwaldt † … 6.1918 
… Gustaw Hahn † … …1918 
… Otto Rathke † 22.7.1918 
Aus Jarchow: 
Musk. Emil Harrmann † …1.1.1915 
Grf. Res. Ernst Redietzs † … 3.1915 
Leutnant Paul Polzin † 8.8.1915 
Musk. Friedrich Neitzlel † 21.10.1915 
Jäger. Hermann Pagel † 9.2.1916 
Gefr. Alfred Fischer † 23.6.1916 
Schütze Paul Böttcher † 10.8.1917 
Fahrer Franz Riebe † 15.4.1918 
Sergt. Karl Brumm † 9.6.1918 
Musk. Ernst Gruch… † 20.7.1918 
Gren. Willi Riebe † 29.7.1918 
Musk. Ernst Fahr † 4.8.1918 
… Otto Nägel † 24.9.1918 
Als vermißt sind gemeldet aus … 
Res. Emil Riebe 6.10.1914 
Res. Friedrich Strathmann † 7 … 1914 
Musk. Otto Benz † 7.11.1915 
Aus Streckenthin: 
Musk. Albert Baset † 18.8.1914 
Musk. Johannes Scheunemann 6.10.1914 
… Walther v. Wedemenes 4.11.1916 
Aus Mönchgrund 
res. … …

Strona północna:
… … …
… … …
Musk. Gerh… … † … … 1914
Leut. Max Ba…ker † 21.6.1914
Musk. Artur Hartmann † 26.10.1914
Musk. Otto Laabs † 13.3.1915
… Gustaw Kurth † 2.8.1915
Musk. Albert Böder † … … 1915
Uz. Feldlt. Willmar Schmidt † … … 1915
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Res. Heinrich Wolff † 6.6.1916
Res. Richard Tietz † … … 1916
Wehrm. Hermann Spiering † 29.10.1916
Utffz. Otto Schwenter † 30.4.1917
Gefr. Gustav Füder † 18.7.1917
Musk. Ernst Brüger † 25.8.1917
Pionier Ernst Brandt † 20.9.1917
…ütze Hermann Reich † 22.11.1917
Musk. Gustav Böttcher † 13.4.1918
Musk. Franz … † … 9.1918
Musk. Paul Heidemann † 29.10.1918
Vermißt:
Res. Erich Gerth 10.1914
Res. Richard Kaun 4.3.1915
Musk. Emil …ikh…v 30.10.1915
Schütze Otto Wagner 18.7.1916
Musk. Albert Schulz 9.1917

Kiełpino – pomnik usytuowany jest w centralnej części cmentarza komunalnego. 
Pierwotnie otoczony był najprawdopodobniej ośmioma dębami84. Drzewa rosną w 
okręgu o promieniu około 6 m. Pomnik wykonany jest z piaskowca. Ma formę wy-
sokiego, dwudzielnego postumentu. Cokół trójschodkowy, najniższy stopień o prze-
kroju 74 × 74 cm, wysokość całego cokołu około 75 cm. Trzon o przekroju 45 × 45 
cm i wysokości 174 cm. W górnej części trzonu widnieje duży, stylizowany Krzyż 
Żelazny. Na jego górnym ramieniu znajduje się korona. Po przeciwległej stronie wy-
kuto wieniec laurowy, w obrębie którego jest hełm żołnierski. Nazwiska poległych 
pochodzących ze wsi Kiełpino, Smokęcino oraz Grądy (Grandhof) umieszczone są 
na wszystkich płaszczyznach trzonu. Na płaszczyźnie północnej wyryto nazwiska 
mieszkańców Kiełpina poległych w 1914, 1915 i 1916 roku.

Pomiędzy krzyżem, a listą widnieje inskrypcja: „Den Gefallenen Helden 1914–18. 
Niemand bei gressere liebe denn dass er seine leben lässet hir seine Freunde. Sie 
kampfen als Singer”. Na płaszczyźnie wschodniej umieszczone są nazwiska miesz-
kańców Smokęcina i Grądów, ponad listą inskrypcja: „Jare Namen leben fort”. Na 
płaszczyźnie zachodniej nazwiska mieszkańców Kiełpina, którzy zmarli w 1917, 
1918 i 1919 roku. Ponad listą inskrypcja: „Sie blieben als Helden”. Natomiast na 
płaszczyźnie południowej nazwiska mieszkańców Kiełpina. Ponad listą inskrypcja: 
„Wir …offten und h…en. Sie kamen nich …er”. Jest to jedyny obelisk, na którym 
prócz listy ofiar walk są również miejsca ich śmierci czy zaginięcia.

84 Obecnie rośnie pięć drzew, po dwóch widoczne są pnie, a miejsce jednego dębu zajął współczesny 
pochówek.
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Spis poległych:

Grandhof (Grądy)
Musk. G. Ebert 20.8.14 Jawaiken
Füs. W. Sohrweide 28.8.14 Moislains
Grd. O. Sohrweide 3.11.14 Witschaite
Grd. A. Schalock 12.12.14 Lowitsch
Schmuckenthin
Ldw. E. Ebert 25.1.15 R.L. Hirschberg
Rs. E. Offner 4.11.15 Simikowsky
Gefr. A. Israel Weihn R.L. Insterburg
Ldw. R. Kühl 13.4.17 Champagne
Kölpin
1914
Musk. A. Dallmah 28.8. Tannenberg
Res. W. Hagen 28.8. Tannenberg
Pion. Lt. A. Krause 21.11. Bixchoote
1915
Gefr. W. Gehrke 4.12. Alt Thalau
Musk. A. Blumenberg 11.1. Rawka

Res. F. [E?] Riemer 24.1. R. L. Justerburg
Ldw. F. Neumock 6.6. Tomanowice

Sa. Utfz. W. Bast 14.6. Roitasowice
Rs. Otto Ziemek 3.8. Witzky
Sa. Gefr. A. Hoppe 17.9. F. L. Jaroslau
Ldw. W. Tietz 3.10. R. L. Posen
1916
Musk. L. Prusl 18.12. R. L. Kolberg
1917
Schütze E. Wendorff 18.4. Reims
Untf. H. Büge 24.6. Chemin des Dames
Fahr. H. Brandt 10.8. Koekeithoek
Grd. H. Sell 23.9. Morslede
1918
Pion. F. Blumenberg 3.5. Moutdidier
Musk. E. Kasten 29.5. Westen
Kan. A. Peglow 6.6. Feldlz. 53
Grd. P. Hennin 8.8. Le Quesnel
Gefr. K. Fischer 8.8. Harbonnieres
Kür. J. Bliese 17.10. Rs. Lz. Pasewalk
Füs. H. Tietz 16.1.19 Kölpin
Vermisst
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Kölpin
Lehr. R. Kröning 18.5.15 …lnica
Musk. E. Jachow 12.7.[?] …ville [Lierville?]
Musk. E. Jachow 9.9.17 Gudasch

przybiernowo – pomnik usytuowany jest w centrum wsi, na placu przy stawie 
oraz dawnej remizie, frontem zwrócony do głównej drogi wiodącej przez wieś. Obe-
lisk wzniesiony został z dziewięciu warstw kostki granitowej, ma formę ściętego 
graniastosłupa o wymiarach 180 × 180 cm w podstawie i wysokości około 400 cm. 
Ustawiony jest na bazie o wymiarach 200 × 200 cm. Pierwotnie pomnik otaczało 
najprawdopodobniej ogrodzenie (zachował się fundament o szerokości 20–25 cm). 
Całość kompozycji uzupełniały cztery żywotniki zachodnie, które rosły w naroż-
nikach ogrodzenia (po ich wewnętrznej stronie)85. W odróżnieniu od pozostałych 
pomników nazwiska poległych nie zostały wyryte na bryle obiektu, a umieszczone 
były na płycie, po której zachował się jedynie ślad.

tąpadły – pomnik usytuowany jest na terenie cmentarza śródpolnego. Znajduje 
się na zamknięciu osi podłużnej nekropoli, ustawiony na sztucznym wzniesieniu o 
wysokości 1,20 m i średnicy około 4 m. Ma formę głazu narzutowego ustawionego 
na prostopadłościennej podstawie uformowanej z kamieni polnych spojonych zapra-
wą wapienno-cementową. Baza ma wymiary 120 × 90 cm i wysokość 90 cm. Sam 
głaz posiada obrobioną jedną powierzchnię, na której wyryto nazwiska poległych 
mieszkańców miejscowości. W chwili obecnej głaz znajduje się w niewielkiej odle-
głości od cokołu. Został najprawdopodobniej celowo zdewastowany. Na obrobionej 
płaszczyźnie znajduje się u góry ryty Krzyż Żelazny z koroną na górnym ramieniu, 
literą „W” na przecięciu oraz datą 1914 na dolnym ramieniu. Poniżej inskrypcja: „Für 
König u. Vaterland / fielen / 1914–1918” oraz nazwiska poległych. W zwieńczeniu 
głazu widoczny jest ślad po mocowaniu elementu dekoracyjno-symbolicznego.

Spis poległych:

Gefr. Otto Tietz 2.3.1915
Füs. Otto Sohrweide 11.8.1915
Musk. Wilh.[elm] Grünmeldt 7.10.1915
Unffz. Rich.[ard] Kieckhäfer 22.3.1916
Gefr. Emil Wolff 6.7.1916
Gefr. Hermann Kiekbusch 12.11.191786

Musk. Willy Trapp 16.4.1918
Musk. Richard Bush 3.8.1918
Musk. Bernhard Fischer 7.8.1918

85 Obecnie rośnie tylko jeden okaz.
86 Żołnierz ten miał wystawiony indywidualny nagrobek na cmentarzu w Brojcach (?).
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5. Zakończenie

Pomorze jest regionem o trudnej historii naznaczonej bolesnymi stosunkami polsko-
niemieckimi. Tereny te, przyznane Polsce w czasie konferencji jałtańskiej i pocz-
damskiej, przez lata były zaniedbywane. Obiekty zabytkowe, takie jak pałace czy 
dwory, stawały się siedzibami PGR-ów lub były zamieniane na wielorodzinne domy 
mieszkalne. Zabudowania gospodarcze zaś z reguły kontynuowały swoją funkcję. 
Nieco inaczej było z dawnymi cmentarzami i pomnikami. Polska propaganda powo-
jenna starała się przedstawić Pomorze jako „odwiecznie” polski region przez stulecia 
„uciskany” i „germanizowany” przez przybyszy zza Odry. Wynikał z tego całkowity 
brak poszanowania pamiątek przeszłości, które zastali na tym obszarze polscy osad-
nicy. W przypadku nieruchomości bardzo łatwo jest zatrzeć wszelkie ślady poprzed-
nich właścicieli, o tyle w przypadku cmentarzy jest to znacznie trudniejsze. Jedynym 
w zasadzie sposobem, aby pozbyć się dowodów na ich „niemieckość”, jest usunięcie 
wszystkich nagrobków, czyli całkowite zatarcie funkcji danego miejsca.

Okres, kiedy większość Europy należy do struktur transatlantyckich, to najlep-
szy, naszym zdaniem, czas, w którym można – niestety, zazwyczaj w atmosferze 
wzajemnych pretensji – mówić o historii obiektywnie. Dawne cmentarze to pomni-
ki owej historii, które wymagają szczególnej opieki. Bez nich bowiem przeszłość 
pozbawiona byłaby imion i nazwisk ludzi, którzy ją tworzyli w swoich domach i 
osadach, a o których Wielka Historia już dawno zapomniała.

(Ryc. 1.) 1. Mapa gminy Brojce

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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(tabl. i.) 2. Bielikowo (niem. Behlkow) – cmentarz przykościelny

Plan wsi Bielikowo; wg A. Ulrich, Chronik des Kreises Greifenberg in 
Hinterpommern. Ein pommerersches Heimatbuch, 1990, s. 202

Przedwojenna fotografia kościoła wraz z cmenta-
rzem; wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, 

s. 202

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. ii. Brojce (niem. Broitz) – cmentarz przykościelny

Plan wsi Brojce; wg A. Ulrich, 
Chronik des Kreises…, 1990, s. 285

Kościół z widocznym cmentarzem, 
lata 30.-40. XX w.; wg karty pocztowej

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. iii. Dargosław (niem. Dargislaff) – cmentarz przykościelny 

Plan wsi Dargosław;
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 287

Widok kościoła wraz z cmentarzem; wg A. Ulrich, 
Chronik des Kreises…, 1990, s. 287

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. iV. Kiełpino (niem. Kölpin) – cmentarz przykościelny 

Plan wsi Kiełpino oraz przedwojenny widok kościoła; wg M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine 
Städte und Dörfer. Ein pommersches Heimatbuch, Husum 1999, s. 356 

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. V. pruszcz (niem. Prust) – cmentarz przykościelny

Plan wsi Pruszcz; 
wg A. Ulrich, 
Chronik des Kreises…,
1990, s. 327 

Przedwojenne fotografie kościoła wraz z cmentarzem; wg A. Ulrich, 
Chronik des Kreises…, 1990, s. 327

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. Vi. Bielikowo (niem. Behlkow) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Bielikowo; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 202

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. Vii. Brojce (niem. Broitz) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Brojce
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 285

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. Viii. Dargosław (niem. Dargislaff) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Dargosław; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 287

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. iX. Darżewo (niem. Darsow) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Darżewo; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 206

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. X. Kiełpino (niem. Kölpin) – cmentarz śródpolny 

Plan wsi Kiełpino; 
wg M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte und Dörfer.

Ein pommersches Heimatbuch, Husum, 1999, s. 351

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. Xi. Mołstowo (niem. Molstow) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Mołstowo; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 321

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. Xii. przybiernowo (niem. Wendisch Pribbernow) – cmentarz śródpolny 

Plan wsi Przybiernowo; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 

1990, s. 358 

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. Xiii. Smokęcino (niem. Schmuckenthin) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Smokęcino; wg M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte 
und Dörfer. Ein pommersches Heimatbuch, Husum, 1999, s. 351 

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. XiV. Stołąż (niem. Stölitz) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Stołąż; wg A. Ulrich, 
Chronik des Kreises…, 1990, s. 347

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. XV. Strzykocin i (niem. Streckentin) – cmentarz śródpolny 

Plan wsi Strzykocin; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 

1990, s. 349

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. XVi. Strzykocin ii (niem. Streckentin) – cmentarz śródpolny 

Plan wsi Strzykocin; 
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 349

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. XVii. tąpadły (niem. Dummadel) – cmentarz śródpolny

Plan wsi Tąpadły; wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 295

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. XViii. Żukowo (niem. Sukowshof) – cmentarz śródpolny 

Plan wsi Żukowo;
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 264

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. XiX. Brojce (niem. Broitz) – pomnik wojenny

Plan wsi Brojce;
wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 285

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. XX. Dargosław (niem. Dargislaff) – pomnik wojenny 

Plan wsi Dargosław; wg A. Ulrich, Chronik des Kreises…, 1990, s. 287

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. XXi. Kiełpino (niem. Kölpin) – pomnik wojenny

Plan wsi Kiełpino; wg M. Vollack, Das Kolberger 
Land. Seine Städte und Dörfer. Ein pommersches 

Heimatbuch, Husum, 1999, s. 351

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki
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tabl. XXii. przybiernowo (niem. Wendisch Pribbernow) – pomnik wojenny 

Plan wsi Przybiernowo; wg A. Ulrich, 
Chronik des Kreises…, 1990, s. 358

Andrzej Kuczkowski, Jacek Kuczkowski
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tabl. XXiii. tąpadły (niem. Dummadel) – pomnik wojenny

Plan wsi Tąpadły; wg A. Ulrich, Chronik 
des Kreises…, 1990, s. 295

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, powiat gryficki





III. etNOLOGiA





161

„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Andrzej Kuczkowski

podania ludoWe o górze chełmskiej (krzyżance) 
koło koszalina

Podkoszalińska Góra Chełmska (Krzyżanka), stanowiąca najwyższą kulminację pa-
sma Wzgórz Chełmskich, należy do jednych z ciekawszych miejsc trwale wkom-
ponowanych w środkowopomorski krajobraz naturalno-kulturowy. W trakcie pro-
wadzonych tu przed wojną badań niemieckich oraz powojennych prac archeologów 
polskich1 udało się odsłonić wczesnośredniowieczny kompleks sakralny, składają-
cy się z kilku dużych palenisk oraz reliktów budynku drewnianego – domniemanej 
świątyni przedchrześcijańskiej, a także relikty murowanej architektury chrześcijań-
skiej wraz z otaczającym ją cmentarzyskiem szkieletowym2. Obok źródeł archeolo-
gicznych najliczniejszą kategorią źródeł dotyczących Góry Chełmskiej są podania 
ludowe. W niniejszym artykule postawiłem sobie za zadanie przedstawienie ich tre-
ści oraz prób interpretacji.

Pod pojęciem podania ludowego rozumiem opublikowaną twórczość ludową o 
charakterze werbalnym3. Do twórczości tej zalicza się legendy, czyli opowieści o 
charakterze wierzeniowo-eksplikacyjnym4, oraz baśnie magiczne – podania o tema-
tyce czysto fantazyjnej o charakterze ludycznym5. Niektóre z zanotowanych opo-
wieści opublikowano również w postaci ballad6.

Do legend zaliczyć można opowiadania: o założeniu kaplicy chełmskiej7, o „pe-

1 A. Kuczkowski, Stan i potrzeby badań nad Górą Chełmską (Krzyżanką) koło Koszalina, „Koszaliń-
skie Zeszyty Muzealne”, 2004, t. XXIV, s. 69–94.

2 H. Janocha, Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1959 i 1960 na Górze Chełmskiej 
(Krzyżance) koło Koszalina, cz. 1, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1966, t. XII, s. 383–472; ten-
że, Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej (Krzy-
żance) koło Koszalina, cz. II, tamże, 1974, t. XX, s. 31–168.

3 E. Kosowska, Legenda – kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław, 1985, 
s. 5–6.

4 Tamże, s. 26.
5 Tamże, s. 45–46.
6 Szerzej na ten temat: J. Jagiełło, Polska ballada ludowa, Wrocław, 1975.
7 J. E. Benno, Die Bekehrung. Eine pommersche Sage, „Pommersche Provinzial-Blätter für Stadt und 

Land”, 1820, t. I, s. 426–430; tenże, Erzählungen, Balladen und Lieder, Cöslin, 1826, t. I, s. 169–
176; J. D. H. Temme, Die Volkssagen von Pommern und Rügen, Berlin, 1840, s. 102–103; J. G. 
T. Grässe, Sagenbuch des Preussischen Staates, Glogau, 1871, t. II, s. 467–468; M. Esch, Die Sa-
gen von Gollen, „Unser Pommerland”, 1912/1913, H. 7, s. 259–261; M. Wehrmann, Vom Gollen, 
„Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde”, 1915, nr 10, 
s. 75–78; F. Schulz, Ortsagen aus dem Kreise Köslin. Wie die Kapelle auf dem Gollen entstand, 
„Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 1922, nr 2, s. 1; tenże, Sagen, Überlieferungen und 
Schwanke aus dem Kreise Köslin, Köslin, 1925, s. 131–132; G. Bojar-Fijałkowski, Pieśń Swantibo-
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chowej” chrzcielnicy pochodzącej ze zburzonej kaplicy8, na temat latarni morskiej9, 
o podziemnym przejściu mającym łączyć klasztor w Koszalinie z kaplicą chełm-
ską10, o bratobójcy Paulu Bulgrinie11, o zamku rozbójników i o zbezczeszczeniu 
chrzcielnicy z chełmskiej kaplicy12, podanie o mosiężnym rogu13, o sporze granicz-
nym między Koszalinem a Sianowem14, o krwiożerczej hordzie wilków15 oraz na 
temat pogańskiego miejsca kultu Białoboga mającego znajdować się na szczycie 
Krzyżanki16. Wydania doczekała się także ballada ludowa o kaplicy chełmskiej i jej 
smutnym końcu17.

ra. Baśnie i podania Pomorza Zachodniego, Poznań, 1964, s. 152–159; tenże, Wróżba Swantewita. 
Wybór baśni, podań i legend Pomorza Środkowego, Koszalin, 1984, s. 273–279; tenże, Szczęście 
pod jaskółczym gniazdem. Z wierzeń, obrzędów i zwyczajów ludowych na Pomorzu Zachodnim, Ko-
szalin, 1986, s. 147; W. Łysiak, Pielgrzymki pokutne i pomorskie miejsca pielgrzymkowe, w: tenże, 
Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim, Poznań, 2000, s. 86.

8 a. Haas, Pommersche Sagen, Leipzig, 1927, s. 158; G. Bojar-Fijałkowski, Szczęście pod jaskółczym 
gniazdem…, s. 148; W. Łysiak, Grody, zamki, kościoły. Legendy i podania z Pomorza Zachodniego, 
Międzychód, 1995, s. 93.

9 P. Schulz, Der Gollen als Kultstätte, w: M. L. Bartz, Wegweiser und Heimatbuch von Köslin und 
Umgegend einschließlich seiner sechs See-Badeorte, Köslin, 1925, s. 196–202; M. Czerner, Prawda 
czy legenda?, „Zapiski Koszalińskie”, 1963, z. 8, s. 68–74; H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Chełm-
ska. Miejsce dawnych kultów i sanktuarium Maryjne, Koszalin, 1991, s. 49–50.

10 F. Schulz, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 157.
11 J. E. Benno, Ritter Bulgrin der Brudermörder, „Pommersche Provinzial-Blätter für Stadt und Land”, 

1821, t. III, z. 1, s. 32–38; tenże, Erzählungen, Balladen und Lieder…, s. 177–187; J. D. H. Temme, 
Die Volkssagen von Pommern…, s. 103–104; M. Esch, Die Sagen von Gollen…; F. Schulz, Ortsa-
gen aus dem Kreise Köslin. Die Räuber im Gollen, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 
1922f, nr 4, s. 3; tenże, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 133–134; G. Bojar-Fijałkowski, 
Legendy koszalińskiego grodu, Koszalin, 1972, s. 57–64.

12 J. E. Benno, Der Räuberung im Gollenberge. Eine alte Volkssage, „Pommersche Provinzial-Blätter 
für Stadt und Land”, 1820a, t. I, s. 211–216; tenże, Die Geschichte der Stadt Coeslin von ihrer 
Gründung bis auf gegenwärtige Zeit, Köslin, 1840, s. 207; F. Schulz, Ortsagen aus dem Kreise 
Köslin. Die Räuber im Gollen…; tenże, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 134–135; A. 
Haas, Pommersche Sagen…, s. 158; W. Łysiak, Grody, zamki, kościoły…, s. 93. Szerzej na temat 
okoliczności spisania legendy por. G. Kohfeldt, Eine akademische Ferienreise von Rostock bis Kö-
nigsberg im Jahre 1694, „Baltische Studien” NF, 1905, t. IX, s. 1–54; F. Schulz, Köslin und Gollen 
in einem Reisetagebuch von 1694, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 1922, nr 15, s. 
1–2.

13 J. D. H. Temme, Die Volkssagen von Pommern…, s. 195–198; J. G. T. Grässe, Sagenbuch des Preus-
sischen Staates…, s. 508–509; U. Jahn, Volkssagen aus Pommern und Rügen, Stettin, 1886, s. 533–
535; M. Esch, Die Sagen von Gollen…; F. Schulz, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 
160–162; G. Bojar-Fijałkowski, Legendy koszalińskiego grodu…, s. 101–108; tenże, Wróżba Swan-
tewita…, s. 71–75; tenże, W świecie pomorskich legend (wybór), Koszalin, 1999, s. 3–6.

14 F. Schulz, Ortsagen aus dem Kreise Köslin. Der Grenzstreit zwischen den Zanowern und Köslineren, 
„Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 1922d, nr 5, s. 1; tenże, Sagen, Überlieferungen 
und Schwanke…, s. 170–172; G. Bojar-Fijałkowski, Legendy koszalińskiego grodu…, s. 71–75; 
tenże, Wróżba Swantewita…, s. 117–119; tenże, W świecie pomorskich legend…, s. 13–17.

15 F. Schulz, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 117–118; P. Ch. Splittgeber-Eventhin, Als es 
uns noch Wolfe gab, w: Kösliner Heimatkalender, Köslin, 1925.

16 J. E. Benno, Die Geschichte der Stadt Coeslin…, s. 23; F. Schulz, Sagen, Überlieferungen und 
Schwanke…, s. 130–131.

17 J. E. Benno, Der Gollenberg. Eine Phantasie, „Pommersche Provinzial-Blätter für Stadt und Land”, 
1821, t. II, z. 1, s. 19–21; tenże, Erzählungen, Balladen und Lieder…, s. 197–202.

Andrzej Kuczkowski
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Do baśni magicznych zaliczę następujące teksty: o zamku ukrytym wewnątrz 
Krzyżanki18, na temat skarbów w podziemnym zamku pod Górą Chełmską19, poda-
nie o karzełku, zwanym Czerwona Kurteczka, strzegącym skarbu ukrytego gdzieś na 
Górze Chełmskiej20, o rodzie olbrzymów zamieszkującym podnóże góry21, o duchu 
straszącym przy chełmskim trakcie22, o smoku z Góry Chełmskiej23 oraz białych 
zjawach tańczących w chełmskich lasach24.

Według jednej z legend kaplicę chrześcijańską na szczycie Góry Chełmskiej zało-
żyć mieli „pogańscy” kupcy powracający z Arkony. Złożyli oni tam dary i uzyskali 
pomyślne wróżby, jednakże na wysokości Góry Chełmskiej zerwał się gwałtowny 
sztorm, który nie cichł mimo próśb i gróźb przerażonych kupców. Statek zatonął, 
a ludzie wyrzuceni na brzeg zostali odratowani przez chrześcijańskich mnichów z 
Bukowa Morskiego. Z wdzięczności za pomoc Słowianie mieli przyjąć chrzest i 
ufundować kaplicę chełmską.

Zanotowano także inną wersję tego podania. Tak jak poprzednio i tutaj wystą-
pił motyw statku powracającego z Rugii. Nie wspomniano jednak nic o obrzędach 
mających odbywać się w Arkonie. Zaskoczeni nawałnicą podróżni usłyszeć mieli 
dzwony klasztoru bukowskiego, nawołujące ich do zwrócenia się z prośbą o po-
moc do chrześcijańskiego Boga. Modlitwa została wysłuchana, a na szczycie Góry 
Chełmskiej pojawiło się światło, które bezpiecznie doprowadziło żeglarzy do brze-
gu. W podzięce za ratunek kupcy ufundowali kaplicę.

Następne dwie legendy stanowią wersje tego samego motywu przewodniego. 
Pierwsze z tych podań mówi, jak to wiele lat po zburzeniu kaplicy chrześcijańskiej 
na Górze Chełmskiej pewien gospodarz znalazł na jej zboczach misę mosiężną 

18 O. Knoop, Neue Volkssagen aus Pommern. Verwünsche und untergegangene Schlösser, „Blätter für 
pommersche Volkskunde. Monatschrift für Sagen und Märchen, Sitte und Brauch, Schwank und 
Streich, Lied und Sprachliches in Pommern”, 1892, t. I, z. 7, s. 97–100; F. Schulz, Sagen, Überliefe-
rungen und Schwanke…, s. 43–44; W. Łysiak, Grody, zamki, kościoły…, s. 28–29.

19 J. D. H. Temme, Die Volkssagen von Pommern……, s. 272–273; U. Jahn, Volkssagen aus Pommern…, 
s. 235–236; F. Schulz, Ortsagen aus dem Kreise Köslin. Der alte Mann in Gollenberg, „Unsere Hei-
mat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 1922, nr 3, s. 1–2; tenże, Sagen, Überlieferungen und Schwan-
ke…, s. 42–43; G. Bojar-Fijałkowski, Legendy koszalińskiego grodu…, s. 77–83.

20 F. Schulz, Ortsagen aus dem Kreise Köslin. Rotjäcker hindert das Heben eines Schutzes, „Unsere 
Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 1922, nr 9, s. 1; tenże, Sagen, Überlieferungen und Schwan-
ke…, s. 63–64.

21 G. Bojar-Fijałkowski, Legendy koszalińskiego grodu…, s. 21–31; tenże, Wróżba Swantewita…, s. 
243–249.

22 A. Haas, O. Knoop, Neue Volkssagen aus Pommern. Der Spuk in Gollenberge, „Blätter für pommer-
sche Volkskunde. Monatschrift für Sagen und Märchen, Sitte und Brauch, Schwank und Streich, 
Lied und Sprachliches in Pommern”, 1900, t. VIII, z. 9, s. 130; F. Schulz, Ortsagen aus dem Kreise 
Köslin. Der Spuk im Gollenberg, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, 1922, nr 3, s. 2; 
tenże, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 13.

23 K. Rosenow, Sagen des Kreises Schlawe, Rügenwalde, 1921, s. 118; T. Siemiński, Toponomastyka 
w dawnym folklorze Pomorza Zachodniego, w: VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Rozwój 
nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim. Pomorska toponomastyka i onomastyka na prze-
strzeni dziejów. Darłowo, 8–9 września 2000, materiały z konferencji, red. W. Łysiak, Poznań, 2001, 
s. 124.

24 F. Schulz, Sagen, Überlieferungen und Schwanke…, s. 70–71.
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używaną wcześniej jako chrzcielnica. Od tego czasu zaczęły prześladować owego 
człowieka rozliczne nieszczęścia. Wiązano je zaś właśnie z faktem posiadania misy 
chrzcielnej. Wystraszony gospodarz czym prędzej odniósł pechowy przedmiot do 
koszalińskiego kościoła. Druga z legend opisuje, że w czasie, kiedy kaplica chełm-
ska popadła w ruinę, zabrano z niej chrzcielnicę i zaniesiono do miasta. Jeden z 
mieszczan używał jej jako balii do prania. Jednakże za jej sprawą zaczęły pojawiać 
się w jego domu duchy. Z tego też powodu czym prędzej odniesiono chrzcielnicę na 
jej poprzednie miejsce, gdzie zapadła się pod ziemię.

Kolejne podanie mówi o tym, iż na szczycie Góry Chełmskiej istniała latarnia 
morska wskazująca żeglarzom drogę z otwartego morza na spokojne wody jeziora 
Jamno i do tamtejszej przystani. Miała się ona znajdować na jednej z wież chrześci-
jańskiej kaplicy. Ponadto, według innego podania, brązowe lustro mające stanowić 
element konstrukcyjny latarni odbijający światło, miało pochodzić ze świątyni po-
gańskiej istniejącej tu przed wybudowaniem kaplicy chrześcijańskiej.

Podanie o bratobójcy Paulu Bulgrinie dotyczy postaci historycznej. Rycerz ów po 
zamordowaniu brata odczuwał olbrzymie wyrzuty sumienia. Miejscowy kapelan do-
radził mu, aby jako pokutę odbył pielgrzymkę do grobu apostoła Jakuba w Santiago 
de Compostela. Podróż ta miała pomóc winowajcy w odzyskaniu spokoju sumienia 
i oczyścić go z grzechu. Po bardzo ciężkiej drodze Bulgrin dotarł do hiszpańskiego 
sanktuarium, jednak pomimo tego nie osiągnął zamierzonego celu. Załamany udał 
się do miejscowych duchownych, którzy poradzili mu wyprawę na Górę Chełmską, 
która – wedle ich słów – miała cieszyć się o wiele większą łaską bożą. Rycerz po 
powrocie, nie mogąc pogodzić się z fiaskiem swoich wysiłków, przebił się mieczem 
na grobie brata.

Bardzo ciekawą legendą jest historia zdobycia mosiężnego rogu, którym niesław-
ni rozbójnicy z Góry Chełmskiej nawoływali się na grabieżcze wyprawy. Pewien 
człowiek w karczmie koszalińskiej przyrzekł temu, kto zawiesi na ich wieży obser-
wacyjnej chustkę, że otrzyma od niego pokaźną sumę pieniędzy. Skuszona obietnicą 
uboga córka karczmarza przyjęła ofertę i dosiadłszy konia, wyruszyła na ryzykowną 
wyprawę. Wszystko szło po jej myśli aż do czasu, kiedy zamierzała ruszyć w drogę 
powrotną. Wówczas to rozbójnicy dostrzegli intruza i na głos rogu szybko ruszyli w 
pogoń. Jednakże tak mocno byli zaaferowani, iż nie dostrzegli, że wjechali w mury 
Koszalina. Tu zostali szybko wyłapani, a grupa mieszczan wyruszyła do ich gniazda 
na Górze Chełmskiej, gdzie odzyskano znaczne ilości dóbr zagrabionych wcześniej 
na traktach i po wsiach. Zdobyto też ów róg, którego głos napawał strachem wszyst-
kich, którzy go usłyszeli, będąc w podróży. Od tej chwili instrument służył koszaliń-
skiej straży miejskiej.

Z rozbójnikami mieszkającymi w chełmskich lasach wiąże się także inne podanie. 
Głosi ono, iż u stóp Góry Chełmskiej stał niegdyś zamek zbójecki, a jego mieszkań-
cy odznaczać się mieli szczególnym okrucieństwem, mordując i grabiąc bez litości. 
Siedemdziesiąt dwa groby ofiar rozbójników miały zaś znajdować się przy drodze.

Kolejne podanie dotyczy sporów granicznych między Koszalinem a pobliskim 
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Sianowem. Rajcy z obu miast doszli do porozumienia, iż granicę między spornymi 
terytoriami wyznaczy się w taki sposób, że o świcie naprzeciw siebie ruszą dwaj 
jeźdźcy na najszybszych zwierzętach, jakimi dysponują oba miasta, i tam, gdzie się 
spotkają, wypadnie nowa granica. W Sianowie długo debatowano nad sposobem po-
konania przeciwników. W końcu ustalono, że sam burmistrz ruszy na wole. Uznano 
bowiem, że to zwierzę jest o wiele wytrzymalsze od konia i może pokonać w ciągu 
dnia dłuższy dystans. Ukontentowani swym pomysłem mieszczanie sianowscy urzą-
dzili huczną ucztę na cześć przyszłego zwycięstwa. Jednakże efekty zabawy okazały 
się dla nich zgubne. Burmistrz, odczuwający bardzo skutki pijatyki, nie ruszył o 
świcie, lecz dużo później i zamiast dosiąść wołu tak jak należy – zrobił to tyłem 
naprzód, co niezwykle utrudniało mu kierowanie zwierzęciem. Tymczasem przed-
stawiciel koszalinian ruszył, gdy słońce pokazało się na widnokręgu, dosiadłszy na 
dodatek najbardziej rączego wierzchowca w mieście. Dlatego też miejsce spotkania 
obu zawodników nastąpiło niemalże u wrót Sianowa, nad rzeką Unieść, u podnóża 
Góry Chełmskiej.

Wedle innego tekstu ludowego, na szczycie Krzyżanki wznosić się miał kamien-
ny ołtarz poświęcony słowiańskiemu bóstwu Białobogowi.

Spośród baśni magicznych jedną z najciekawszych jest przekaz o zamku ukrytym 
wewnątrz Krzyżanki. Wejście do owego zamku zostało odnalezione przypadkowo 
pewnego dnia przez pasterza pilnującego stadka owiec. Przeszedł przez trzy kom-
naty wypełnione starą bronią, obrazami i innymi skarbami. Wszystko jednak, czego 
dotknął, obracało się momentalnie w pył. Pasterz napełnił kieszenie drogocennymi 
kamieniami oraz złotymi i srebrnymi monetami. Jednak już nigdy później nie zdołał 
odszukać wejścia do zamku. Baśń ta mogła stanowić reminiscencje pamięci o istnie-
jących tu niegdyś zabudowaniach.

Bardzo ciekawym podaniem ludowym jest opowieść mająca tłumaczyć pocho-
dzenie nazwy wsi Żegocino (niem. Segenthin), leżącej koło Sławna na Pomorzu 
Środkowym. W legendzie tej na te tereny w poszukiwaniu bałtyckiego bursztynu 
przybył sam Herkules. Heros dowiedział się, że przy trakcie Sławno – Polanów żyje 
siejący strach smok, który nawołuje się okropnym głosem ze swym smoczym bra-
tem z Góry Chełmskiej koło Koszalina. Reakcją na te informacje miały być słowa 
wypowiedziane przez Herkulesa: Segen ist hin!, co można przetłumaczyć jako Tam 
jest błogosławieństwo.

Interesującego nas tu stanowiska dotyczy także dość popularna na obszarze Po-
morza baśń o zaczarowanym zamku, który zapadł się pod ziemię. Stało się to po tym, 
gdy piękna córka właściciela budowli odrzuciła zaloty czarownika. Po wielu latach 
pewien czeladnik, idący przez Górę Chełmską, napotkał bardzo piękną dziewczynę. 
Ta w zamian za pomoc w wyzwoleniu jej od złego czaru obiecała nieznajomemu 
swą rękę. Czeladnik chętnie przystał na wyznaczone przez dziewczynę zadanie. Miał 
pocałować bez okazania niechęci czy obrzydzenia trzy napotkane przez siebie zwie-
rzęta. Jednakże ostatnie z tych zwierząt okazało się tak brzydkie i odrażające, że mło-
dzieniec nie dał rady go pocałować. W tym momencie rozległ się huk i głos kobiety z 
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żalem zawołał: Och, my nieszczęśni! Zapadamy się jeszcze głębiej o sto sążni!
Innym przekazem, wiążącym się z podnóżem interesującej nas góry, jest podanie 

o pewnym ubogim chłopcu, służącym rodowi olbrzymów, zamieszkujących właśnie 
tę część masywu chełmskiego.

Co do pozostałych tekstów ludowych nie jesteśmy w stanie nic bliższego powie-
dzieć, gdyż zostały one zapisane w bardzo okrojonej formie.

Z powyższej części wywodu widać, iż najbardziej rozbudowany kompleks podań 
ludowych wiąże się z chrześcijańską kaplicą pielgrzymkową. Jak się wydaje, taki 
stan rzeczy mógł wynikać przede wszystkim z zaginięcia lub zniszczenia archiwów 
kościelnych w trakcie wprowadzania reformacji w Koszalinie. Wynikiem tego mo-
gło być zatarcie w zbiorowej pamięci społeczeństwa wiedzy o prawdziwych oko-
licznościach ufundowania chrześcijańskiego kompleksu na Górze Chełmskiej. Tym-
czasem wyobraźnia ludowa stara się zawsze znaleźć najbardziej satysfakcjonujące 
odpowiedzi na pytania o początki wszelkich elementów świata kultury i otaczającej 
człowieka przyrody. Inaczej bowiem coś, co nie ma początków, staje się podejrzane, 
ambiwalentne, w ogóle nie istnieje25.

Legendy o założeniu kaplicy oraz o pechowej misie chrzcielnej stanowią bar-
dzo czytelny ślad niegdysiejszej istotnej roli kaplicy jako ośrodka pątniczego. Nie 
bez znaczenia pozostają bowiem wydarzenia mające miejsce w opowieściach. Po 
pierwsze chełmski ośrodek sakralny założyli, wedle ludowego mniemania, poganie 
uratowani dzięki bożej opatrzności. Znamienne jest natomiast to, że początki te nie 
były łączone z działalnością świętych czy misjonarzy lub z osobami świeckich, hi-
storycznych fundatorów. Ośrodek chełmski, jak widzimy, miał powstać dzięki bez-
pośredniej manifestacji najwyższego sacrum chrześcijańskiego – Boga. Również 
w przekazie o chrzcielnicy odczytać można ślady o niegdysiejszym prestiżu tego 
miejsca. Mimo wielu lat, jakie miały minąć od zburzenia kaplicy, człowieka, który 
przyniósł do swego domu chrzcielnicę, spotkała zasłużona kara za zbezczeszczenie 
przedmiotu liturgicznego.

Bardzo ciekawym podaniem jest przekaz o latarni morskiej mającej znajdować 
się w jednej z wież kaplicznych. Jednakże rozpatrując motyw ten w aspekcie śre-
dniowiecznego miejsca grzebalnego pojawia się tu nowe pole interpretacyjne. W 
źródłach niemieckich pochodzących z tego okresu szeroko poświadczony jest zwy-
czaj „latarni zmarłych” (Totenleuchten) zawieszanych na terenie cmentarzy na słu-
pach lub ścianach kaplic. Spełniały rolę komemoratywną, skłaniając żyjących do 
modlitw za zmarłych26.

W przekazie o zdobyciu rogu brązowego mamy do czynienia prawdopodobnie z 
nałożeniem się na siebie wątków historycznych i folklorystycznych. Prawdopodob-
nie na Górze Chełmskiej odkryto w XVII wieku pochówek z epoki brązu zawierają-
cy róg, który aż do początków XX wieku znajdował się w ratuszu koszalińskim27.
25 W. Łysiak, Ludowa wizja przeszłości. Historyzm folkloru Wielkopolski, Poznań, 1992, s. 120.
26 S. Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa, 2002, s. 153–154.
27 H. Spielberg, Das Horn von Gollen. Erinnerungen aus alter Zeit, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösli-
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Z podobnym pomieszaniem wierzeń ludowych i danych historycznych możemy 
mieć do czynienia w przypadku podań dotyczących rozbójników oraz hordy wilków 
grasujących w masywie Krzyżanki. Bandyci żyjący poza zwartymi społecznościami 
ludzkimi, najczęściej karani już wcześniej banicją, w źródłach porównywani byli 
właśnie do wilków28. Banici utożsamiani ze skazanymi na śmierć, z antropologicz-
nego punktu widzenia, należeli i nie należeli jednocześnie do dwóch przeciwstaw-
nych stanów. Faktycznie żyli, ale dla pełnoprawnej społeczności ich stan równy był 
śmierci. Pozostawali ludźmi, jednakże (co znalazło wyraz w źródłach pisanych) 
uważano ich za jeden z najgorszych i najniebezpieczniejszych gatunków zwierząt 
– wilki.

Należy zauważyć, iż niektóre z wyżej przedstawionych baśni magicznych wpisu-
ją się w kanon werbalnych przekazów ludowych wiążących się z licznymi górami29. 
Spośród nas tu interesujących do tego kanonu włączyć trzeba przekazy o zakopanych 
skarbach, rozbójnikach, o olbrzymach, zaczarowanym zamku, zjawach i smokach. 
Baśnie o karzełkach pojawiły się na Pomorzu zapewne wraz z niemieckojęzycznymi 
osadnikami30.

Warto zwrócić uwagę, iż akcja wszystkich wyżej omówionych przekazów lu-
dowych dzieje się na stokach masywu chełmskiego lub u jego podnóża. Wydaje 
się to nie bez znaczenia w kontekście wczesnośredniowiecznej przestrzeni sakralnej 
identyfikowanej na szczycie Krzyżanki. Mielibyśmy tu do czynienia z dwoistą wa-
loryzacją przestrzeni w systemie myślenia magiczno-symbolicznego. Szczyt, jako 
obszar sacrum, otoczony byłby obszarem granicznym. Omawiane legendy, jak moż-
na mniemać, stanowiłyby reminiscencję postrzegania stoków i podnóży masywu 
chełmskiego właśnie jako obszaru granicznego. Poza tym w toku analizy osadniczej 
stwierdzono, iż przez cały okres wczesnego średniowiecza stoki oraz szeroki pas u 
podnóża Wzgórz Chełmskich nie były użytkowane przez człowieka. Teren ten pier-
wotnie silnie zabagniony oraz pokryty lasem został zagospodarowany dopiero po 
lokacji Koszalina w 1266 roku31.

Konkludując, należy stwierdzić, iż źródła folklorystyczne stanowią bardzo bogaty 
zasób możliwości interpretacyjnych. Uważam, że celowe ich pomijanie w toku ana-
lizy odkrywanych archeologicznych nawarstwień kulturowych stanowi błąd meto-
dyczny, który może prowadzić do znacznego ograniczenia ich zasobu poznawczego.

ner Zeitung”, 1922, nr 8, s. 3–4.
28 H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa, 1993, s. 21.
29 J. Adamowski, O semantyce góry, „Akcent”, 1986, t. VII, nr 4 (26), s. 40–47.
30 K. Ślaski, Podania zachodniopomorskie jako materiał badań wczesnodziejowych, „Przegląd Zachod-

ni”, 1951, t. VII, z. 1–2, s. 39–44.
31 A. Kuczkowski, Wczesnośredniowieczny ośrodek kultu przedchrześcijańskiego na Górze Chełmskiej 

(stan. 1) koło Koszalina, Toruń, 2005, s. 57 n., maszynopis pracy magisterskiej w posiadaniu autora; 
tenże, Góra Chełmska. Od miejsca kultu do parku rozrywki, seria „Etnografia dla każdego” nr 3, 
Pruszcz Gdański, 2011.
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Aneta Heinrich

kielich ze starego przybysłaWia z 1637 roku

Wstęp

Bogdan Wachowiak – długoletni i doświadczony badacz historii Pomorza i Nowej 
Marchii – swego czasu pisał o tych terenach: W końcu XV i w pierwszej połowie XVI 
wieku w miastach zachodniopomorskich kwitły też rzemiosła luksusowe. Najliczniej 
występowali złotnicy posiadający we wszystkich wielkich miastach odrębne organi-
zacje cechowe1. Mimo tego obecność i rozwój złotnictwa na tym terenie nie odegrały 
znaczącej roli w dotychczasowych badaniach sztuki dawnej lub rzemiosła artystycz-
nego. W pierwszym syntetycznym opracowaniu historii sztuki Pomorza autorstwa 
Franza Kuglera Pommersche Kunstgeschichte2 pochodzącym z połowy XIX wie-
ku autor nie poświęcił uwagi wytworom warsztatów złotniczych na tym terenie. 
Podobnie rzecz przedstawia się w pracy zbiorowej Sztuka Pomorza Zachodniego 
pod redakcją Zygmunta Świechowskiego3 z drugiej polowy XX wieku. Także w 
Badaniach nad sztuką Pomorza4 rozwój złotnictwa, sakralne oraz świeckie wytwory 
złotników nie zostały wymienione. Najnowsza publikacja Marcina Wisłockiego Sztu-
ka protestancka na Pomorzu 1535–16845, choć bardzo dokładnie zajmuje się sztuką 
sakralną, nie uwzględnia tzw. vasa sacra.

Literatura niemiecka, dostarczająca nam wiadomości na temat sztuki złotniczej 
tego obszaru, jest w dużej mierze efektem współpracy pruskich służb konserwator-
skich oraz powstających od połowy XIX wieku towarzystw wyższej użyteczności6  
Na terenie dzisiejszego Pomorza Zachodniego, w części odpowiadającego zasięgowi 
utworzonej w 1816 roku pruskiej prowincji Pomorze, największe zasługi na polu 
ochrony zabytków odniosło Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesell-
schaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde), którego dwa oddziały w 

1 B. Wachowiak, Próba scentralizowania państwa pomorskiego za Bogusława X i jego następców, w: 
Historia Pomorza, red. G. Labuda, Poznań, 1976, t. II: Do roku 1815, cz. 1: 1464/66–1648/57, s. 
735.

2 F. Kugler, Pommersche Kunstgeschichte, w: tenże, Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte, 
Stuttgart, 1853, Bd. 1, s. 652–835.

3 Sztuka Pomorza Zachodniego, red. Z. Świechowski, Warszawa, 1973.
4 Badania nad sztuką Pomorza. Materiały z sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Hi-

storyków Sztuki „Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań” Kamień Pomorski, 
20–21 maja 1988 roku, red. M. Glińska, B. Kozińska, Szczecin, 1998.

5 M. Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535–1684, Szczecin, 2005.
6 A. Rzempołuch, Pruski konserwator polskich zabytków, „Spotkania z Zabytkami”, 2007, nr 8, s. 15.
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Szczecinie i Gryfii (Greifswald) powstały już w 1824 roku7. Przy jego współudziale 
odbyła się szeroko zakrojona inwentaryzacja ruchomych i nieruchomych zabytków 
prowincji Pomorze. Projekt ten uwieńczony został publikacją inwentarzy Hugona 
Lemckego dla okręgu szczecińskiego8, Ernsta von Haselberga dla okręgu strzałow-
skiego (stralsundzkiego)9 oraz Ludwiga Böttgera i Juliusa Kohtego dla okręgu ko-
szalińskiego10. Wydane drukiem inwentarze stanowiły i nadal stanowią nieocenioną 
pomoc, a niejednokrotnie nawet podstawę pracy dla konserwatorów zabytków i hi-
storyków sztuki na tym terenie po 1945 roku.

Kielich ze Starego przybysławia

W wydanym w 1934 roku inwentarzu zabytków ruchomych i nieruchomych po-
łudniowej części Pomorza Zachodniego Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regie-
rungs-Bezirks Köslin, jego autor – Julius Kohte – poświęcił uwagę również miej-
scowości Stary Przybysław (Pribslaff)11. Jako godne uwagi z punktu widzenia 
historyka sztuki w miejscowości tej uznał kościół o budowie szachulcowej, 
wzniesiony w 1723 roku, a wśród zabytków będących jego wyposażeniem oprócz 
cynowych świeczników ołtarzowych z 1799 roku, drewnianej tablicy upamiętnia-
jącej 300. rocznicę reformacji z 1817 roku i dzwonów, wymienił także skromnie 
udekorowany srebrny kielich z 1637 roku12.

W zbiorach Działu Sztuki Dawnej Muzeum w Koszalinie znajduje się srebrny 
kielich mszalny, co do którego można przyjąć, że jest właśnie tym wymienionym w 
powyższej publikacji. Do zbiorów Muzeum w Koszalinie dostał się drogą zakupu 
od osoby prywatnej 24 stycznia 1974 roku. Jego losy od 1934 roku, kiedy znajdował 
się jeszcze w kościele staroprzybysławskim, do momentu zakupu przez koszalińskie 
Muzeum są nieznane.

7 Działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza opisana została dokładnie w: R. Unterstell, 
Klio in Pommern. Die Geschichte der pommerschen Historiographie 1815 bis 1945, „Mitteldeut-
sche Forschungen”, Köln – Weimar – Böhlau, 1996, Bd. 113; M. Szukała, Powstanie i działalność 
Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824–1918, Szczecin, 2000. 
Znaczenie działań m.in. tego towarzystwa dla konstrukcji tożsamości regionalnej i narodowej zbada-
ne zostało w: K. T. Inachnin, Nationalstaat und regionale Selbstbehauptung. Die preußische Provinz 
Pommern 1815–1945, „Quellen und Studien aus den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns”, 
Bremen, 2005, Bd. 7, s. 211–230.

8 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Stettin, 1900–1914, Th. 2, 
Bd. 1–4.

9 E. von Haselberg, Die Baudenkmäler des Regierungs-Bezirks Stralsund, Stettin, 1881–1902, Th. 1, 
H. 1–5.

10 L. Böttger, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin, Stettin, 1892–1911, Th. 3, 
Bd. 1–2; J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin, Stettin, 1934, Th. 
3, Bd. 3.

11 Miejscowość Pribslaff od 1945 r. nosi nazwę Stary Przybysław i leży obecnie w pow. świdwińskim; 
por. S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, Wrocław – Warszawa, 
1951, s. 309, 657, tu podany pow. białogardzki wg ówczesnego podziału.

12 J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. 9.
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2. Pole stopy kielicha, ukrzyżowany Chrystus

3. Pole stopy kielicha, nazwisko pastora
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Opis kielicha

Protestancki kielich mszalny ze Starego Przybysławia z 1637 roku jest wyrobem 
ręcznie kutym ze srebrnej blachy, o wysokości 20,1013 cm oraz o średnicy czary 
11,70 cm (il. 1.).
1. Stopa kielicha posiada okrój kolisty. Płaszcz stopy jest płaski i płynnie przechodzi 

– bez dodatkowych elementów technicznych lub dekoracyjnych podziału – w tu-
leję, która ma kształt sześcioboku. Stopa zakończona jest niskim cokolikiem zdo-
bionym skromnym, regularnym wzorem geometrycznym, wykonanym techniką 
cyzelowania. Cokół ten wsparty jest na płaskiej kryzie. Stopa kielicha dzieli się 
na sześć pól, które wyodrębnione zostały z całości stopy za pomocą wygrawero-
wanych ram, spełniających funkcje granic. Przestrzeń między dwoma granicami 
ozdobiono wyrepusowanymi punktami, których liczba i rozkład nie przejawiają 
regularnej struktury. Każde z pól zawiera wygrawerowaną dekorację – inskrypcje 
lub sceny ikonograficzne:

a) Pierwsze pole (il. 2.) zawiera przedstawienie ukrzyżowanego Chrystusa: Chrystus 
wiszący na krzyżu, z którego spuszczonej głowy – bez cierniowej korony – roz-
chodzą się promienie. Przedstawiony krzyż ma trójlistnie zakończone ramiona. 
Na stopie krzyża znajduje się przedstawienie trupiej czaszki na skrzyżowanych 
piszczelach, a w górnej partii krzyża napis I. N. R. I. – po dwie litery po obu 
stronach krzyża. Krzyż przedstawiony na tle – raczej symbolicznie zaznaczonym 
po obu stronach stopy krzyża – wygrawerowanych pagórków i skromnej roślin-
ności.

b) Drugie pole stopy (il. 3.) zawiera wygrawerowany napis: Her MicHael Sibelle 
PaStor.

c) Trzecie pole stopy (il. 4.) zawiera informację uzupełniającą pierwszą i wpisującą 
się w kontekst całej legendy kielicha opisanej na czterech polach jego stopy: Kar-
Sten ScHultz HanS Steffen iacob SPörKe, przy czym pierwsze imię i nazwisko 
zostały niejako wyróżnione z listy przez pierwszą pozycję i znaczący odstęp od 
następnej partii napisu.

d) Czwarte pole (il. 5.) uzupełnia informacje z pola poprzedniego o funkcję wy-
mienionych poprzednio osób: VorSteHer zV PribScHlaff („witrykowie ze Starego 
Przybysławia”).

e) Z lewej strony następnego pola (il. 6.) wygrawerowane zostało przedramię – naj-
prawdopodobniej prawe – z dłonią, której palce złożone są w geście przysięgi, 
darowania lub też błogosławienia (dwa palce, serdeczny i mały, zgięte do środka, 
wskazujący i środkowy wyprostowane, kciuk przylegający do krawędzi dłoni). 
Symbol ten uzupełniony jest napisem zawierającym informacje o wadze kielicha: 
Wiget 31 lot14, oraz datę jego fundacji: 1637.

13 J. Kohte podaje wysokość kielicha jako 21 cm. Różnica ta najprawdopodobniej jest wynikiem niezbyt 
precyzyjnego pomiaru lub pomyłki w druku; J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. 9.

14 Łut pruski stosowany do ok. 1816 r. wynosił 0,01476 kg, a więc kielich musiał ważyć 0,457 kg; I. 
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4. Pole stopy kielicha, nazwiska witryków

5. Pole stopy kielicha, informacje o wykonywanej funkcji
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f) Na ostatnim polu stopy (il. 7.) uwieczniony został – z troską o precyzyjne przed-
stawienie elementów budowli – kościół o konstrukcji szachulcowej z wieżą 
zwieńczoną hełmem.

2. Trzon kielicha składa się z trzech wyodrębnionych elementów, które oddzielnie 
„nanizane” zostały na trzpień, o czym świadczą wyraźnie ślady lutowania nie-
pokryte żadną dekoracją osłaniającą (il. 8.). Główną część trzonu tworzy nodus 
stanowiący 1/2 jego wysokości. Od góry i dołu obejmują go dwa sześcioboczne 
pierścienie, korespondujące z kształtem stopy i tworzące niejako jej przedłużenie. 
Pierścienie pokryte są skromną dekoracją grawerowaną. Posiada ona kształt nie-
regularnych, w zarysie prostych form geometrycznych. Jednym z przedstawień 
jest bardzo prosty kwiat o płatkach rozłożonych promieniście. Nodus, który jest 
centralną częścią trzonu, ma kształt spłaszczonej kuli zbudowanej z dwóch syme-
trycznych części, zdobionych techniką repusowania.

 Podstawowymi elementami dekoracji są figury geometryczne, tworzące po-
wierzchnie wklęsłe i wypukłe. Elementy te powtarzają się regularnie na całej 
powierzchni nodusu, szczelnie ją pokrywając. Zdobienie to nosi cechy puklowa-
nia. Powierzchnie wypukłe dekoracji nie są gładkie, lecz fakturowane. Wklęsłe 
części dekoracji nodusu posiadają dodatkowo koliste, niezbyt głębokie wgłębie-
nia o regularnym rozkładzie. Dekoracje półkuli górnej i dolnej symetrycznie się 
uzupełniają, tworząc efekt światłocieniowy. Na obrzeżu nodusu – w miejscu gu-
zów nodusów gotyckich – umieszczonych zostało sześć sztucznych kamieni (te 
obecne są raczej wtórnie wprawione), w regularnych odstępach ujętych w srebrne 
łapki.

3. Czara kielicha jest gładka, płytka i szeroka, przy tym lekko rozszerzona ku górze, 
nie posiada koszyczka. Nosi ślady mechanicznego czyszczenia i jest krzywo do-
lutowana.

Znaki na wyrobach srebrnych

Wyrobom złotniczym od czasów średniowiecznych towarzyszą liczne znaki, które 
poświadczały zgodność stopu srebra, użytego do wyrobu danego przedmiotu, z obo-
wiązującymi normami nadanymi prawem na danym terenie. Najstarszymi są znaki 
imienne mistrzów, mające postać inicjałów (jedno-, dwu- lub trzyliterowych) złot-
nika lub mistrza warsztatu, w którym dany przedmiot został wykonany. Od XVIII 
wieku pojawiają się znaki imienne w pełnym brzmieniu nazwiska mistrza. Pojawie-
nie się na wyrobach złotniczych znaków miejskich stanowiło dodatkową gwarancję 
rzetelności stopu srebra, za którą teraz dodatkowo obok złotnika odpowiedzialność 
przejmowała instytucja cechu. Wśród miast dzisiejszego Pomorza Zachodniego 
Szczecin posiadał cechy miejskie już od połowy XVI15, Stargard Szczeciński od 

Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa, 2003, tab. 
51, s. 59.

15 M. Gradowski, Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych 
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6. Pole stopy kielicha, dane dotyczące kielicha

7. Pole stopy kielicha, kościół o konstrukcji szachulcowej
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XVII16, a Kołobrzeg – od XVIII wieku17. W związku z upadkiem instytucji cechów 
w XVIII wieku oraz rozbudową administracji państwowej w XIX wieku, na wy-
robach złotniczych pojawiają się znaki państwowe, stawiając teraz państwo w roli 
gwaranta za podawaną jakość stopu srebra18.

Znaki imienne, miejskie i państwowe mają ogromne znaczenie dla historyków 
sztuki, ponieważ służą do określenia miejsca, czasu oraz twórcy danego wyrobu 
złotniczego.

Kielich ze Starego Przybysławia nie zawiera żadnych znaków imiennych oraz 
miejskich, co w dużej mierze utrudnia jego atrybucję. Na polu stopy kielicha przed-
stawiającym ukrzyżowanego Chrystusa znajduje się czytelny już tylko w zarysie 
odcisk pruskiego oznakowania podatkowego przedmiotów, które powstały po 25 
kwietnia 1809 roku, lub też przedmiotów sakralnych, zwolnionych z podatku wo-
jennego z 1809 roku19.

Po przegranych bitwach z wojskami napoleońskimi pod Jeną i Auerstedt w 1806 
roku oraz podpisaniu w Tylży pokoju 9 lipca 1807 roku Prusy zobowiązane zostały 
do zapłacenia Francji reparacji wojennych w wysokości 120 milionów franków, w 
comiesięcznych ratach po 4 miliony franków. By sprostać tym finansowym wymo-
gom, zubożałe przez długotrwałe walki Prusy zmuszone były zmobilizować do tego 
celu także kapitał zamrożony w metalach szlachetnych – poza monetami – i klejno-
tach (biżuterii)20. Królewskim zarządzeniem oraz rozporządzeniami wykonawczy-
mi z 1809 roku nakazano, by pruscy poddani wszelkie ozdoby oraz srebrne i złote 
przedmioty znajdujące się w ich posiadaniu sprzedali państwu za cenę 193,5 talarów 
za markę czystego złota oraz 14 talarów za markę czystego srebra. Istniała też moż-
liwość opodatkowania tych przedmiotów. Wysokość podatku wynosiła 1/3 warto-
ści przedmiotu według wagi przy następującym przeliczniku: za jeden karat złota 
3 talary, za jeden łut srebra 3 dobre grosze21. Opodatkowane przedmioty z metalu 
szlachetnego powinny zostać ostemplowane znakiem dwóch liter „FW”.

Wyjęte z obowiązku opodatkowania kontrybucyjnego miały być przedmioty, któ-
rych waga czystego kruszcu nie przekraczała jednego karata złota lub jednego łuta 
srebra oraz takie, przy których metal szlachetny sam w sobie odgrywał tylko rolę 
drugorzędną. Zaliczane były do nich odznaki honorowe, ordery, przedmioty sztu-
ki, monety pamiątkowe, przedmioty stanowiące własność obywateli obcych państw 
i dyplomatów oraz sprzęty kościelne, które według postanowień wyższych władz 
kościelnych każdorazowo uznane były za niezbędne. Oznakowania tych przedmio-

jej granicach, Warszawa, 2001, s. 130–135.
16 Tamże, s. 126–127.
17 Tamże, s. 90–91.
18 Na temat znaków na srebrze zob. tamże, s. 18–32 oraz tenże, Dawne złotnictwo. Technika i termino-

logia, Warszawa, 1984, s. 21–27.
19 M. Gradowski, Znaki na srebrze…, s. 231, znak nr 3.
20 E. v. Czihak, Die Edelschmiedekunst früherer Zeiten in Preußen, Leipzig, 1908, Th. 2: Westpreußen, 

s. 154.
21 I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum historyka…, s. 86–106.
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tów i sprzętów dokonać miały specjalnie do tego celu powołane deputacje mennicze 
(Münzdeputationen).

Ponadto wszystkie sprzęty i przedmioty wykonane z metali szlachetnych, które 
zostały wyprodukowane po 25 kwietnia 1809 roku i wystawione na sprzedaż, miały 
podlegać stałemu opodatkowaniu według przelicznika 1/4 wartości przedmiotu po-
dług wagi (2 talary za jeden karat złota oraz 4 dobre grosze za jeden łut srebra) i zo-
stać ostemplowane znakiem pruskiego orła jako znakiem podatkowym. Tej operacji 
miały dokonać urzędy akcyzowe (Akziseämter).

Powyższe rozporządzenie nakładało jednocześnie karę konfiskaty wszelkiego 
nieoznakowanego, a więc także nieopodatkowanego, srebra i złota, jeśli stałyby się 
one przedmiotem kupna, sprzedaży lub też występowałyby w inwentarzach spadko-
wych. Przedmioty zwolnione z podatku reparacyjnego podlegały jednak opodatko-
waniu, jeśli zostały wystawione na sprzedaż po 25 kwietnia 1809 roku. Z tej sytuacji 
prawnej wynikała konieczność późniejszego oznakowania sprzętów liturgicznych 
zwolnionych z podatku, ogłoszona również rozporządzeniami w 1809 roku, lecz już 
po zakończeniu działalności deputacji menniczych, w których gestii leżało owo zna-
kowanie. W tej sytuacji ponownym rozporządzeniem pozwolono przez okres 6 ty-
godni dopełnić obowiązku oznakowania gratisowego przez urzędy akcyzowe, które 
używały do tego symbolu orła pruskiego. W efekcie do oznakowania przedmiotów 
ze srebra zwolnionych z podatku reparacyjnego używano zarówno stempla „FW”, 
jak i pierwotnie przeznaczonego do oznaczenia nowo wyprodukowanych przed-
miotów znaku orła pruskiego. Kohte potwierdza wymienne stosowanie tych dwóch 
znaków ostemplowania kontrybucyjnego w południowej części przyszłej pruskiej 
prowincji Pomorze22.

Analiza historyczna

Pierwotna nazwa miejscowości Stary Przybysław według przekazów historycznych 
pochodzi od księcia Przybysława z Białogardu (1270–1316). Jedna z najstarszych 
wzmianek o tej miejscowości w zachowanych źródłach historycznych pochodzi z 
roku 1341. Margrabia Ludwik wystawił w 1341 roku dokument, według którego 
wieś Stary Przybysław, młyn i jezioro we wsi Bystrzyno nadał jako wiano Jucie, żo-
nie Hassona von Wedel ze Świdwina23. Można zatem wnioskować, że miejscowość 
ta leżała w granicach Nowej Marchii. Od roku 1378 Stary Przybysław znajdował 
się w posiadaniu rodu von Wedel. W 1540 roku w handlu wymiennym miejscowość 
przeszła w posiadanie zakonu joannitów i leżała w granicach komturii świdwińskiej. 
Fakt ten potwierdza Reinhold Werner w swojej kronice Białogardu, Połczyna i Świ-
dwina z 1862 roku24.

22 J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. XXII.
23 Dzieje powiatu świdwińskiego, red. J. Lindmajer, E. Z. Zdrojewski, Poznań, 1973, s. 66.
24 r. Werner, Chronik der Städte Belgard, Polzin und Schivelbein und der zu der beiden Kreisen gehö-

rigen Dörfer, Schivelbein, 1862.
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W drugiej połowie XIX wieku Stary Przybysław należał do domeny królewskiej 
jako wieś z kościołem filialnym parafii w Krosinku25. Powołując się na opracowa-
nie autorstwa Beckmanna26, w którym zawarte zostały bardzo dokładne informacje 
pastora Hammersteina z parafii w Krosinku, Werner wymienia w kolejności chro-
nologicznej kaznodziejów z kościoła w Starym Przybysławiu. Wśród nich znajduje 
się także uwieczniony na kielichu Michael Sibellius pochodzący z ziemi świdwiń-
skiej. Urząd kaznodziei w kościele staroprzybysławskim objął najprawdopodobniej 
w 1617 roku, ponieważ 25 maja tegoż roku po raz pierwszy w księgach kościelnych 
pojawiło się jego nazwisko jako kapłana udzielającego sakramentu chrztu św. Od-
szedł z parafii w roku 1638, co także poświadczają księgi kościelne: 26 maja tegoż 
roku po raz ostatni służył przy pogrzebie27.

Widniejące na stopie kielicha przedstawienie kościoła, o którym z dużym praw-
dopodobieństwem zakładamy, że to kościół staroprzybysławski w okresie powstania 
kielicha, charakteryzuje się niezwykłą dbałością o szczegół. Precyzyjnie wykonany 
grawerunek pozwala odczytać następujące informacje: był to kościół o konstrukcji 
szachulcowej na podmurówce z charakterystycznymi drzwiami prowadzącymi do 
kruchty pod wieżą oraz oszkleniem gomółkowym, prostokątnym. Posiadał wieżę 
kościelną z hełmem zwieńczonym krzyżem i chorągwią, a dach kryty karpiówką. 
Najprawdopodobniej jest to jedyne przedstawienie ikonograficzne kościoła staro-
przybysławskiego z XVII wieku. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach uległ 
zniszczeniu. Wiadomo jednak, że w 1723 roku wzniesiony został nowy trójbocznie 
zamknięty kościół o konstrukcji szachulcowej, z wieżą obłożoną drewnem i spicza-
stym dachem, w której znajdowały się dwa dzwony. Pierwszy pochodził jeszcze z 
1582 roku i został odlany przez Bartelta Koelera, drugi – w 1803 roku przez Samu-
ela Meyera z Kołobrzegu. Obydwa dzwony odlano na nowo w 1892 roku28. Wyżej 
wspomniany kościół został zburzony w 1970 roku.

Uwieczniony na stopie rok fundacji kielicha – 1637 – był brzemiennym w wyda-
rzenia dla Księstwa Zachodniopomorskiego i po sąsiedzku położonej Nowej Mar-
chii. Otóż 10 marca tegoż roku umarł bezpotomnie Bogusław XIV – ostatni z rodu 
Gryfitów. W swoim testamencie wykluczył Brandenburgię – władcę zwierzchniego 
Nowej Marchii – z sukcesji, a Pomorze miało przejść w posiadanie korony szwedz-
kiej. Jednak w czasie obrad pokoju westfalskiego, kończących wyczerpującą wojnę 
trzydziestoletnią, odwołano się do układów sukcesyjnych zawieranych i odnawia-
nych na przestrzeni wieków między Brandenburgią a Księstwem Zachodniopomor-
skim. Już 26 marca 1493 roku w Pyrzycach przez stany Księstwa Zachodniopo-
morskiego podpisany został rewersał, na którego mocy sukcesję po Gryfitach miał 

25 Tamże, s. 113.
26 Beckmann, Historia Marchia, Frankfurt a. Oder, 1714.
27 r. Werner, Chronik der Städte…, s. 119. Księgi kościelne Krosinka, który był parafią Starego Przyby-

sławia, niestety zaginęły – najprawdopodobniej w trakcie działań wojennych w 1945 r.
28 A. Zechlin, Die historische Entwicklung der bäuerlich gutsherrlichen Verhältnisse, „Baltische Studi-

en”, 1885, Jg. XXXV, s. 33–100; J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. 9.
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przejąć wielki elektor brandenburski29.
Podział Pomorza między Brandenburgię i Szwecję oraz definitywne przejęcie 

przez nie tych regionów nastąpiły dopiero w 1653 roku po zakończeniu żmudnych 
pertraktacji między sukcesorami30. Najprawdopodobniej jednak jest to tylko zbieg 
okoliczności, że kielich staroprzybysławski ufundowany został w roku brzemiennej 
w skutki dla suwerenności i egzystencji Księstwa Zachodniopomorskiego śmierci 
księcia Bogusława XIV.

próba umiejscowienia typologicznego i stylistycznego31

Kielich ze Starego Przybysławia przejawia formy wyraźnie gotycyzujące. Czasza 
jest gładka, płytka i szeroka. Protestanckie kielichy mszalne charakteryzują się za-
zwyczaj czaszami o dużej pojemności, choć nie jest to twarda zasada. Przy małych 
wspólnotach – a takową możemy zakładać w Starym Przybysławiu, który jeszcze w 
1825 roku zamieszkiwany był przez zaledwie 132 osoby32 – zdarzały się czasze o 
mniejszej pojemności. Rozpiętość stopy i czaszy są identyczne. Kielich przedstawia 
prostą, zwartą formę. Zamiarem złotnika przy tej formie kielicha było najprawdo-
podobniej wykorzystanie efektu rozkładania i załamywania się światła na gładkich, 
równomiernie rozmieszczonych płaszczyznach kielicha. Starannie wykonana deko-
racja – przede wszystkim grawerowana – świadczy o skromnym zestawie narzędzi, 
z czego możemy wnioskować, że złotnik nie pracował w dużym warsztacie złotni-
czym.

Dzięki wygrawerowanej na kielichu dacie jego fundacji formalnie bezproblemo-
wo można umieścić ten wyrób złotniczy w dziejach historii sztuki. Koniec XVI oraz 
pierwszą połowę XVII wieku Jan Samek w swojej monografii dotyczącej historii 
i rozwoju polskiego złotnictwa charakteryzuje następująco: W dziedzinie stylu od 
XVI w. zapanował manieryzm, od lat trzydziestych pojawiają się cechy właściwe dla 
baroku, nadto w pierwszej połowie XVII w. obserwować można ponownie dojście do 
głosu stale aktualnych w złotnictwie form gotyckich33.

Julius Kohte charakteryzuje rozwój złotnictwa południowego obszaru Pomorza 
Zachodniego w XVII wieku jako przynajmniej „dwutorowy”. Z jednej strony zauwa-
ża, że zdobnictwo wyposażenia kościołów protestanckich, które od początku XVII 
wieku zachowało się w dużej liczbie34, rozwijało się i dopasowywało do ogólnego 
rozwoju ornamentu, przy czym ornamenty okuciowy i chrząstkowy utrzymywały 
29 R. Klempin, G. Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bis in das 

XIX Jahrhundert, Berlin, 1863.
30 A. Wielopolski, Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku, Poznań, 1965, s. 5.
31 W sensie koncepcji typów idealnych Maksa Webera jako struktur ułatwiających poznanie; M. Weber, 

Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, „Archiv für Sozialwis-
senschaft und Sozialpolitik”, 1904, Bd. XIX, H. 1, s. 22–87.

32 A. Zechlin, Die historische Entwicklung…, s. 40.
33 J. Samek, Polskie złotnictwo, Wrocław, 1988, s. 108.
34 Ta pozytywna ocena stanu zachowania zabytków będących wyposażeniem kościołów pochodzi 

sprzed II wojny światowej i wydarzeń lat 1945–1946.
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10. Kielich z Lubicza, koniec XVI w.

9. Kielich z Baniewic
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się w modzie dłużej niż w innych krajach Niemiec środkowych35. Z drugiej strony 
zauważa, że sześciodzielna forma kielichów późnogotyckich była miarodajna także 
dla okresu późniejszego. Szczególnie widoczne jest to, jego zdaniem, przy skrom-
nych i prostych kielichach z XVII wieku, których datacja możliwa jest na podstawie 
umieszczonych na nich inskrypcji36.

Pewnych trudności przy weryfikacji tych spostrzeżeń odnośnie południowej czę-
ści Pomorza Zachodniego nastręcza skromna ilość materiału ikonograficznego, któ-
ry jest niezbędny do zastosowania metody porównawczej lub analizy typologicznej. 
Wymienione we wstępie inwentarze przedwojenne stanowiły i stanowią niejedno-
krotnie podstawę prac badawczych. Ich mankamentem jednak jest fakt, że trakto-
wały one zachowane zabytki z ubiegłych stuleci wybiórczo i były niestety skromnie 
ilustrowane. Ponadto podkreślić należy, że ikonograficznie uwieczniane były ra-
czej okazałe wytwory złotnictwa. Przy skromniejszych zadowalano się zazwyczaj 
oszczędnym opisem lub też tylko ich wymienieniem. Podstawą niniejszej próby 
będą ilustracje kielichów z końca XVI oraz pierwszej połowy XVII wieku pocho-
dzące z inwentarzy opisujących stan zachowania zabytków na terenie dzisiejszego 
Pomorza Zachodniego jeszcze przed wydarzeniami I i II wojny światowej37.

Wśród tych kielichów dominuje w założeniu gotycka, sześciodzielna forma, 
charakteryzująca się sześciobocznym trzonem kielicha i korespondującą z nim naj-
częściej sześciolistną stopą. Stopy kielichów dzielone były na sześć pól za pomocą 
grzbiecików lub innych elementów dekoracyjnych. Kielich z Baniewic (il. 9.), kie-
lich z Lubicza z końca XVI wieku (il. 10.) oraz kielich pomorski z około 1651 roku 
(il. 11.) posiadają wprawdzie stopy o wykroju sześciolistnym, ale o bardzo obszernej 
tulei stopy, co sprawia, że powierzchnia płaszcza stopy jest niewielka. Podziały na 
pola stopy są nieakcentowane dodatkowymi elementami dekoracyjnymi, które pod-
kreślałyby ich wyrazistość. Ponadto obszerna tuleja stopy wpływa na ogólne wra-
żenie przysadzistości sylwetki kielichów. Bardzo ciekawy wyjątek stanowi kielich 
z Babina (il. 12.), który posiada sześciograniastą stopę z wyraźnym podziałem na 
poszczególne pola.

Kielichy XVII-wieczne mają stopy o okroju kolistym, przy czym przy stopie kie-
licha ze Starego Przybysławia (1637) widać jeszcze wyraźny podział na sześć pól. 
Kielich z Nowielina (il. 13.) wyraźnie odcina się od dominujących form i jakichkol-

35 J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. XX.
36 Tamże, s. XXII.
37 Podstawą analizy porównawczej jest grupa kielichów z tego terenu i okresu, których ilustracje zawie-

ra inwentarz: H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler…: niedatowany kielich z Baniewic, pow. 
gryfiński (s. 265); niewydatowany kielich z Babina, pow. pyrzycki (s. 329); kielich z Gryfina z 1588 
r. (s. 207); z Chabowa, pow. pyrzycki, z 1590 r. (s. 353); ze Strzebielewa, pow. pyrzycki, z 1598 r. 
(s. 508); z Lubicza, pow. gryfiński, z końca XVI w. (s. 264); z Nowielina, pow. pyrzycki, z XVII w. 
(s. 420); kielich ze Starego Przybysława z 1637 r. oraz kielich ze zbiorów Muzeum Pomorza Środ-
kowego w Słupsku z ok. 1651 r., wystawiony na wystawie pt. Mecenat artystyczny szlachty pomor-
skiej. Od XVI do początku XX wieku i uwieczniony w katalogu autorstwa Alicji Konarskiej, Mecenat 
artystyczny szlachty pomorskiej. Od XVI do początku XX wieku. Katalog wystawy przygotowanej z 
okazji 50-lecia Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, 1998, s. 93.
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11. Kielich pomorski, ok. 1651

12. Późnogotycki kielich z Babina
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14. Kielich ze Strzebielewa, 1598

13. Kielich z Nowielina, XVII w.
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16. Kielich z Chabowa, 1590

15. Kielich z Gryfina, 1588
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wiek nawiązań do tradycji złotnictwa późnogotyckiego lub postgotyckiego i repre-
zentuje typologicznie epokę dojrzałego baroku. Posiada wydętą stopę zbudowaną na 
rzucie koła, bez podziału na pola, w której dominującym elementem jest rozbudo-
wany cokół pokryty szczelnie dekoracją. Kołnierz stopy jest wywinięty na zewnątrz. 
Kielich ten ma gruszkowaty nodus i przysadzistą, tulipanową czarę. Z wyjątkiem 
obiektu z Nowielina pozostałe kielichy posiadają nodusy w kształcie spłaszczonych 
kul z wydatnymi guzami, które zazwyczaj są szczególnie zdobione lub wykorzysta-
ne jako nośniki poszczególnych liter symbolicznych inskrypcji. Nodusy kielichów 
z Lubicza oraz ze Strzebielewa (il. 14.) są w porównaniu do pozostałych bardziej 
kuliste.

Najstarsze kielichy z zachowanych na Pomorzu Zachodnim – z Baniewic i Babina 
– posiadają czary gładkie wyraźnie rozszerzające się ku górze o owalno-spiczastym 
kształcie. Gładkie czary o lekko zaokrąglonym spodzie i delikatnie na zewnątrz wy-
wijających się wargach posiadają kielichy z Gryfina (1588) (il. 15.), Starego Przy-
bysławia (1637) oraz kielich pomorski z około 1651 roku. Kielichy z końca XVI 
wieku – ze Strzebielewa, Lubicza i Chabowa (il. 16.) – mają czary cylindryczne i 
osadzone w koszyczkach. Niektóre z nich są bogato zdobione i sięgają nawet do 1/2 
wysokości czary.

Wśród skromnych, gładkich kielichów z XVI i XVII wieku występujących na 
terenie dzisiejszego Pomorza Zachodniego, a znanych głównie z opisów zawartych 
w przedwojennych inwentarzach, dominującą techniką dekoracji był grawerunek. 
Ta technika była także częściowo stosowana w bogatszych redakcjach kielichów 
mszalnych, których nodusy oraz koszyczki, jeśli takowe posiadały, zdobione były 
ornamentem maswerkowym, wykonanym także techniką grawerunku, lub też re-
liefowym ornamentem renesansowym38. Przy tym należy wspomnieć, że ornament 
maswerkowy występuje nawet na nodusie kielicha z Gryfina z 1588 roku. Obserwa-
cja ta pokrywałaby się częściowo z wynikami badań Adama Bochnaka i Kazimierza 
Buczkowskiego nad historią rzemiosła artystycznego w Polsce. Dla rozwoju XVI-
wiecznego złotnictwa pod względem stylowym zdiagnozowali oni także utrzymy-
wanie się form gotyckich, do których tylko nieśmiało wkradają się […] renesansowe 
motywy ornamentalne39.

Wydatne guzy nodusów wykorzystywane były często do umieszczenia symbo-
licznych inskrypcji, najczęściej iHeSVS. Bardzo ciekawy pod względem dekoracji 
nodusu jest kielich z Chabowa (1590), którego guzy pokryte są przemiennie niebie-
ską i zieloną emalią. Na jej tle także pojawiają się litery imienia iHeSVS.

Motywy dekoracji zarówno plastycznej, jak i grawerowanej stóp kielichów za-
chodniopomorskich z XVI i pierwszej połowy XVII wieku wykazują daleko idącą 
zbieżność. Obligatoryjne wydaje się przedstawienie ukrzyżowanego Chrystusa lub 
też Grupy Ukrzyżowania wykonanych w różnych wariantach. Scena ukrzyżowania 
38 Opieram się na opisach, które nie zawierają precyzyjnych danych na temat stosowanych ornamen-

tów.
39 A. Bochnak, K. Buczkowski, Rzemiosło artystyczne w Polsce, Warszawa, 1971, s. 28.
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zawiera najczęściej plastyczną figurę Chrystusa na krzyżu, po którego dwóch stro-
nach umieszczone zostały wygrawerowane lub plastyczne figury Najświętszej Ma-
ryi Panny i św. Jana. Według Lexikon der christlichen Ikonographie, w XVII i XVIII 
wieku – obok długowiecznej tradycji przedstawiania sceny ukrzyżowania Chrystusa 
– pojawił się nowy sposób przedstawiania tego jako wyizolowanego z biblijnego tła i 
w istocie zredukowanego do symbolu samotnego krzyża. Symboliczny wymiar tego 
przedstawienia zawierał się w zwróceniu uwagi nie tylko na to historyczne wyda-
rzenie, lecz także uprzytomnieniu sobie jego znaczenia dla teraźniejszości. Według 
autorów artykułu, jest to specyficzny dla religii protestanckiej wkład w ikonografię 
ukrzyżowania Chrystusa40.

Najczęstszym uzupełnieniem tego motywu były informacje dotyczące okoliczno-
ści fundacji kielichów w redakcjach skromnych lub dekoracyjnie rozbudowanych. 
Przy okazji fundacji bogatszych kielichów przez szlacheckie rodziny na stopie po-
jawiały się herby fundatorów. Na stopie kielicha pomorskiego z około 1651 roku 
znajduje się herb znanej na Pomorzu rodziny Podewilsów, uzupełniony inskrypcją 
zawierającą nazwiska fundatorów, datę oraz cel niniejszej fundacji: DieSen KelcK 
nebenS Der PatHena bei Der rarViniS SeHen … rcHen gott zu eret Den 25 DeceMb 
anno 1651 MatzKe Von PoDeWilS ritMeiSter SuSannaMaria trenS Von butler Sein 
elige HgauS fraW41.

Na stopie kielicha z Lubicza z końca XVI wieku, na polach okalających przed-
stawienie sceny ukrzyżowania, znajdują się wygrawerowane herby szlacheckich 
rodzin Trampe i Steinwehr. Bardzo ciekawy wariant uwiecznienia fundatorów kieli-
cha mszalnego, wywodzącego się jeszcze z czasów przedreformacyjnych Pomorza, 
prezentuje pozłacany kielich srebrny z Popielewa z 1506 roku. W swojej konstrukcji 
i proporcjach jest wyrobem gotyckim, choć Böttger wyrażał przypuszczenie, że głę-
boka, gładka czara kielicha została odnowiona w późniejszym czasie42. Jego sześcio-
listna stopa pokryta jest wysokiej klasy dekoracją figuralną przedstawiającą postacie 
biblijne (Maryja, Chrystus) oraz dwie postacie biskupów, z których przynajmniej 
jedna uwiecznia ostatniego katolickiego biskupa kamieńskiego Erazma von Man-
teuffel (ok. 1480–1544), fundatora tegoż kielicha.

Bogato zdobiony kielich z Chabowa (1590) opatrzono na spodniej stronie stopy 
nazwiskiem pastora Henninga Wustrowa. Na cokole kielicha ze Strzebielewa (1598) 
wygrawerowany został cytat z Biblii43 oraz nazwiska pastora Mollera i witryków. 
Na spodzie kielicha podana jest jeszcze jego waga (30 lot 2 q) oraz data fundacji. 
Te elementy historii fundacyjnej (fundatorzy, do których często należeli pastor i wi-
trykowie, data oraz waga kielicha) występują prawie powszechnie – oprócz moty-
wu ukrzyżowanego Chrystusa – także na skromniejszych kielichach. Zostały one 

40 E. Lucchesi Palli, G. Jászai, Kreuzigung Christi, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, begr. E. 
Kirschbaum, hrsg. W. Braunfels, Freiburg – Basel – Wien, 1994, Bd. 2, kol. 636–637.

41 A. Konarska, Mecenat artystyczny…, s. 93.
42 L. Böttger, Bau- und Kunstdenkmäler…, s. 35.
43 W opisie cytat ten nie został przytoczony. Zob. H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. 509.

Kielich ze Starego Przybysławia z 1637 roku



191

przeważnie wykonane techniką grawerunku, czego bardzo dobrym przykładem są 
kielichy ze Starego Przybysławia (1637), z Połochowa z XVII wieku44, z Tetynia 
(1564)45 oraz Raszewka (1575)46.

Atrybucja

Brak znaków cechowych i mistrzowskich na kielichu ze Starego Przybysławia, a 
ponadto – zaznaczone już we wstępie – słabe rozpoznanie badawcze złotnictwa na 
terenach dzisiejszego Pomorza Zachodniego, utrudnia określenie warsztatu, z któ-
rego ów kielich się wywodzi. Na terenie dzisiejszego Pomorza Zachodniego naj-
prężniejsze i największe warsztaty złotnicze działały w Kołobrzegu, Szczecinie oraz 
w Stargardzie Szczecińskim47. Kohte w swojej ogólnej charakterystyce zabytków 
złotniczych w południowej części prowincji Pomorze, opisując zabytki opatrzone 
znakami mistrzowskimi i cechowymi, stwierdza, że najwięcej z nich pochodzi z 
Kołobrzegu lub Stargardu oraz wyklucza przy tym Szczecin jako możliwy warsztat 
dostarczający sprzętów liturgicznych na ten teren48. Ponadto stwierdza, że można 
było na tym terenie napotkać nawet pojedyncze wyroby znakomitych warsztatów 
złotniczych z Gdańska i Augsburga49.

Analiza technik wykonania i zdobienia kielicha sugeruje raczej jego pochodzenie 
z małego warsztatu złotniczego o niedużym asortymencie narzędzi. Badania nad 
małymi warsztatami złotniczymi o lokalnym zasięgu są trudne do przeprowadze-
nia, najczęściej z powodu braku materiałów źródłowych i zabytków, które zaginęły 
w licznych wojnach nawiedzających te tereny. Wolfgang Scheffler dla większości 
miast (Białogard, Szczecinek, Połczyn, Świdwin) leżących w sąsiedztwie Starego 
Przybysławia, podaje najczęściej złotników dopiero z początku XIX wieku50. W 
XVII wieku źródłowo potwierdzona jest działalność złotnika o sygnaturze imiennej 
„Dl” w Drawsku Pomorskim (kielich z Mielenka ufundowany w 1663 roku z no-
dusem w kształcie trupiej czaszki)51 oraz złotnika Frantza Detera w Chojnie, który 
w styczniu 1627 roku poślubił w Berlinie córkę Heinricha Beckersa52. W przytoczo-
nym przez Wernera spisie zawodów i rzemieślników Połczyna – mieście w bliskim 
sąsiedztwie wioski Stary Przybysław – dopiero w 1837 roku znajduje się 1 Gold- 
und Silberarbeiter53 

Także Kohte podaje złotników nowomarchijskich lub wschodniopomorskich, sto-

44 Tamże, s. 96.
45 Tamże, s. 336.
46 Tamże, s. 477.
47 W. Scheffler, Goldschmiede Mittel- und Nordostdeutschlands. Von Wernigerode bis Lauenburg in 

Pommern. Daten, Werke, Zeichen, Berlin, 1980, s. 401–407 oraz s. 413–507.
48 J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. XXII.
49 Tamże.
50 W. Scheffler, Goldschmiede Mittel- und Nordostdeutschlands…, s. 401–407, 413–507.
51 Tamże, s. 37.
52 Tamże, s. 126.
53 r. Werner, Chronik der Städte…, s. 156.
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sujących znaki mistrzowskie, które nie zostały jednak jeszcze zidentyfikowane54  Nie 
pomoże nam to w ustaleniu atrybucji kielicha ze Starego Przybysławia, ale pozwala 
wnioskować o obecności warsztatów złotniczych w tych regionach.

Można zatem przyjąć, że kielich ze Starego Przybysławia jest manierystycznym 
wyrobem najprawdopodobniej któregoś z regionalnych warsztatów, formalnie ist-
niejącego jeszcze w 1637 roku Księstwa Zachodniopomorskiego lub też branden-
burskiej Nowej Marchii. Wpisuje się on w całokształt rozwoju złotnictwa prote-
stanckich kielichów mszalnych tego obszaru w okresie manieryzmu. Wykazują one 
cechy charakterystyczne dla złotnictwa terenów basenu Morza Bałtyckiego, o któ-
rych pisał Michał Woźniak55. Za takowe można uznać zarówno skłonność do wpro-
wadzania dekoracji grawerowanej, tradycjonalizm motywów ornamentalnych, jak 
i wyraźną preferencję do przedstawiania sceny ukrzyżowania lub ukrzyżowanego 
Chrystusa56.

Zakończenie

W obliczu ogromnych spustoszeń wśród zabytków złotnictwa na terenach dzisiej-
szego Pomorza Zachodniego, których przyczyną były burzliwe dzieje polityczne 
oraz liczne wojny57, kielich ze Starego Przybysławia stanowi ważki dowód lokal-
nych tradycji złotniczych. Ponadto jest on również cennym źródłem informacji hi-
storycznych: wpisana w dekorację kielicha legenda fundacyjna dostarcza informacji 
na temat pastora i witryków wspólnoty w Starym Przybysławiu. Unikalną wartość 
tych informacji podkreśla fakt, że księgi kościelne parafii w Krosinku, do której 
należał Stary Przybysław, na dzień dzisiejszy uważa się za zaginione. Nieocenione 
znaczenie posiada także przedstawienie kościoła staroprzybysławskiego na stopie 
kielicha. Jest ono najprawdopodobniej jedynym ikonograficznym przedstawieniem 
istniejącego w tej miejscowości w XVII wieku kościoła, który przypuszczalnie uległ 
zniszczeniu już na początku wieku XVIII.

Dodatkowym interesującym elementem wygrawerowanej legendy fundacyjnej 
jest unikatowy znak gestu błogosławieństwa, darowania lub przysięgi. Układ pal-
ców wygrawerowanego przedramienia przypomina średniowieczne przedstawienia 
świętych przesyłających gest pokoju. Znaczenie i rola tego gestu rozwiązane zostaną 
być może przez szczegółowe badania nad złotnictwem dzisiejszego Pomorza Za-
chodniego.

54 J. Kohte, Die Bau- und Kunstdenkmäler…, s. XXVI.
55 M. Woźniak, Liturgische Gefässe der protestantischen Kirche in Königlich Preussen, w: Kościół 

i sztuka pobrzeża Bałtyku. Kirche und Kunst im Ostseeraum, red. D. Murawska, Toruń, 1998, s. 
211–254.

56 Tamże, s. 254.
57 B. Januszkiewicz, Kielich księcia Barnima, „Biuletyn Historii Sztuki”, Warszawa, 1992, r. LIV, z. 3, 

s. 47.

Kielich ze Starego Przybysławia z 1637 roku
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WystaWa ottona Freundlicha 
W muzeum pomorza środkoWego W słupsku

Od kilkunastu lat Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku organizuje wystawy 
artystów niemieckich związanych dawniej z miastem i regionem. Są one przygo-
towywane we współpracy z partnerami zza Odry. Pierwsza była wystawa obrazów, 
grafik i rysunków Ottona Priebego w 1996 roku, kolejne – organizowane od 2003 
roku – to pokazy prac Ullricha Bewersdorffa, Johannesa Sauera, Hansa Wintera, 
Margarete Neuss-Stubbe i innych. Z poznawczego i historycznego punktu widzenia 
były to wystawy niewątpliwie interesujące, bowiem pokazywały niemiecką prze-
szłość regionu, o której jeszcze dwadzieścia lat temu wiedziano niewiele. W zainte-
resowania słupskiej publiczności trafiły zwłaszcza prace Rudolfa Hardowa, będące 
swoistą graficzną i rysunkową kroniką Słupska i okolic. Jednak z czysto artystycznej 
strony wystawy te pozostawiały pewien niedosyt, gdyż część prac nie wykraczała 
poza poziom sprawnego amatorstwa, natomiast autorzy katalogów skupiali się naj-
częściej na stronie biograficznej.

Pod każdym względem odmienny charakter miała wystawa Ottona Freundlicha 
(1878–1943) – urodzonego w Słupsku piątego z sześciorga dzieci przedsiębiorcy 
transportowego Emila Freundlicha (1841–1921) i Berty z domu Levy (1843–1879). 
Po raz pierwszy zaprezentowano twórczość artysty, którego nazwisko pojawia się 
we wszystkich znaczących opracowaniach dotyczących sztuki XX wieku. Również 
po raz pierwszy pokazano dzieła twórcy należącego do nurtu radykalnej awangardy 
(tak artystycznej, jak i społecznej), artysty będącego jednym z pionierów sztuki abs-
trakcyjnej (il. 1.). Żaden inny ze związanych z przedwojennym Słupskiem twórców 
nie utrzymywał kontaktów z Picassem, Apollinaire’em, Kandinskim i dadaistami ani 
też nie studiował historii sztuki na uniwersytecie berlińskim u Heinricha Wölfflina 
(którego Podstawowe pojęcia historii sztuki do dzisiaj są w kanonie lektur uniwer-
syteckich).

Dzieła Freundlicha są w zbiorach ponad 40 muzeów i galerii w Niemczech (26 
placówek), Francji (6), USA (3), a także w Austrii, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, 
Liechtensteinie, Portugalii i Szwajcarii (po 1). Wśród najważniejszych miejsc wy-
mienić należy: Centrum Pompidou w Paryżu (Centre Georges-Pompidou, Musée 
National d’Art Moderne), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (Museum 
of Modern Art), Muzeum Ludwiga w Kolonii (Museum Ludwig) oraz Muzeum 
Kröller-Müller w Otterlo. Najwięcej jego dzieł (ponad 80), jest w kolekcji podpary-
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skiego Musée de Pontoise – Donation Freundlich1.
W zbiorach tej placówki, której historia sięga 1892 roku, kolekcja Freundlicha 

zajmuje wyjątkowe miejsce. Trafiła tam w 1968 roku, w następnym odbyła się jej 
pierwsza prezentacja2. Stała wystawa eksponowana jest w Musée Tavet-Delacour 
mieszczącym się w zabytkowej wikarówce z końca XV wieku – głównym budynku 
muzeum (il. 2.–4.). Dzieła Freundlicha stosunkowo często pokazywane są na indy-
widualnych i zbiorowych wystawach czasowych, głównie w Niemczech, ale także 

1 Otto Freundlich 1878–1943, oprac. Ch. Duvivier, Paris – Pontoise, 2009, s. 118–119 (katalog towa-
rzyszący wystawie „Otto Freundlich (1878–1943), peintures – pastels – sculptures – mosaïques – 
vitraux” eksponowanej w Musée de Pontoise od 23 maja do 27 września 2009 roku).

2 Ch. Duvivier Darowizna dzieł Freundlicha dla Muzeum w Pontoise, w: Otto Freundlich 1878–1943. 
Artysta ze Słupska. Malarstwo – rzeźba – rysunek – grafika – witraż – mozaika. Wystawa ze zbiorów 
Musée de Pontoise – Donation Freundlich. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Zamek Ksią-
żąt Pomorskich, 14 czerwca – 14 września 2008, teksty Ch. Duvivier, J. Heusinger von Waldegg, 
tłum. R. Kupisiński, B. Zgodzińska, Słupsk, 2008, s. 7–8.

1. Otto Freundlich, około 1925 roku; fot. A. Sander, w: J. Heusinger von Waldegg Otto Freundlich 
(1878–1943) Leuchtturm der sieben Künste. Ein utopisches Denkmal / Otto Freundlich (1878–1943) 

Latarnia Siedmiu Sztuk. Pomnik utopii / Otto Freundlich (1878–1943) Le Phare des Sept Arts. Un 
monument utopique, St. Wendel, 2007, s. 6

W 1925 r. Freundlich zamieszkał na stałe w Paryżu. Pokazywał swoje prace m.in. na wystawach gru-
py Cercle et Carré (1930) i Abstraction-Création (1931), a także na wystawie indywidualnej w galerii 

Jeanne Bucher-Myrbor (1938)



195

Wystawa Ottona Freundlicha w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

2. Musée Tavet-Delacour – główny budynek muzeum w Pontoise (dawna wikarówka); 
fot. M. Jaroszewicz, 2007, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

3. Rzeźba Freundlicha Wznoszenie z 1929 roku 
(brąz, 200 × 104 × 104 cm) w ogrodzie Musée 

Tavet-Delacour w Pontoise; fot. M. Jaroszewicz, 
2007, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej 

MPŚ w Słupsku

4. Wystawa stała prac Freundlicha w muzeum 
w Pontoise; fot. M. Jaroszewicz, 2007, 
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej 

MPŚ w Słupsku
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w Belgii, Francji, Holandii, Izraelu, USA i Wielkiej Brytanii.
Ekspozycja „Otto Freundlich 1878–1943. Artysta ze Słupska. Malarstwo – rzeź-

ba – rysunek – grafika – witraż – mozaika” pokazywana była w słupskim Zamku 
Książąt Pomorskich od 14 czerwca do 14 września 2008 roku. Zaprezentowano na 
niej 52 prace Freundlicha oraz 6 dzieł Jeanne (Hannah) Kosnick-Kloss – od 1930 
roku jego towarzyszki życia (il. 5.–6.). Komisarzem wystawy, autorem scenariu-
sza i aranżacji był Christophe Duvivier – dyrektor muzeum w Pontoise i kustosz 
tamtejszych zbiorów, autor kilku tekstów i opracowań katalogowych poświęconych 
Freundlichowi.

Słupska wystawa miała charakter reprezentatywny, pozwoliła zapoznać się z 
wszystkimi etapami twórczości oraz z wszystkimi technikami, w których wypowia-
dał się artysta. Zaaranżowana w trzech salach o łącznej powierzchni prawie 190 m2 
i wysokości niemal 4 metrów, zapewniła każdej pracy odpowiednią autonomię, a 

5. Jeanne Kosnick-Kloss i Otto Freundlich, 
około 1941 r.; Otto Freundlich et ses amis, 

katalog wystawy, Pontoise, 1993, s. 146

6. Płyta nagrobna Jeanne Kosnick-Kloss z napi-
sem upamiętniającym Freundlicha, na cmentarzu 

w Auvers-sur-Oise, na którym pochowany jest 
Vincent van Gogh i jego brat Théo; 

fot. M. Jaroszewicz, 2007, Archiwum Działu 
Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

Po wybuchu II wojny światowej sytuacja Freundlicha (od strony formalno-prawnej obywatela 
Niemiec narodowości żydowskiej) nie była łatwa – po okresach internowania i ukrywania się został 

aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie zginął.
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widzom – komfort obcowania z dziełami. Atutem wystawy było położenie nacisku 
na same dzieła, a nie na nachalne elementy aranżacyjne.

W pierwszej sali znajdowały się prace abstrakcyjne oraz figuratywne (il. 7.). Naj-
wcześniejszą była Kompozycja z postacią z 1911 roku (olej, płótno, 54 × 65 cm), 
o ograniczonej palecie barw i uproszczonych, syntetycznych formach. W dużych, 
mierzących aż 62 × 78 cm, dynamicznych grafikach z cyklu Znaki, wykonanych 
według rysunków tuszem z lat 1919–1920, łatwo zauważyć można elementy figura-
tywne. Są to głównie przestylizowane sylwetki ludzkie – warto pamiętać o tym, że 
u Freundlicha postaci ludzkiej można doszukać się nawet w pracach abstrakcyjnych. 
Do odosobnionych przykładów sięgania przez twórcę do świata animalistyki fanta-
stycznej należą sylwetki trzech hybrydycznych monstrów, wypatrzone przeze mnie 
w jednej z grafik (il. 8.). Wydaje się, że wcześniej nie były one zauważone przez 
żadnego z badaczy3.

W drugiej sali dominowały obrazy z lat 1930–1941: oleje, gwasze i jedna tempera 
(il. 9.). Kompozycja każdego z nich to zawsze kolejny wariant typowego dla Freun-
dlicha sposobu budowania dzieła z prostych, pojedynczych figur geometrycznych 
łączących się w większe, zwarte zespoły. Wcześniejsze obrazy są bardziej statyczne, 
a tonacje kolorystyczne ich form złożonych – bardziej jednolite (il. 10.). Szczególnie 
interesująco prezentowały się dwa nieukończone gwasze, gdyż uważnemu widzowi 
dawały możliwość bliższego zapoznania się z przemyślaną metodą komponowania 
dzieła (il. 11.). Zaprezentowana w katalogu analiza Rozety II z 1941 roku (gwasz, 
karton, 65 × 50 cm) to warty lektury krótki, ale treściwy tekst wprowadzający w 
tajniki dzieła4. Freundlich pozostawił niewiele rzeźb – przypuszczalnie z powodu 
wysokich kosztów wykonania metalowych odlewów. Jak można było zaobserwo-
wać na przykładzie prac Architektoniczna z lat 1934–1935 (brąz, 128 × 69 × 43 cm) 
i Relief z brązu z 1936 roku (67 × 77 × 41 cm), interesowało go zagadnienie relacji 
rzeźby i otaczającej ją przestrzeni, którym zajmowało się wielu twórców przedwo-
jennej awangardy (il. 12.).

W trzeciej sali pokazano różne obiekty (il. 13.–15.). Zwracały uwagę witraże: 
podświetlona sztucznym światłem Postać leżąca z 1924 roku (24 × 163 × 20 cm) 
oraz dwie Kompozycje z 1955 roku (obie o wymiarach 65 × 50 cm, jedna wykonana 
według gwaszu z 1941, a druga – według projektu z około 1940 roku) eksponowane 
na tle okna, a więc oświetlone w najbardziej dla witraży naturalny sposób, dający 
najlepsze efekty. Obok grafik pokazano też niewielkie rysunki tuszem, będące kolej-
nymi wariacjami opartymi na wcześniej opracowanych zasadach.

Ważnym dziełem był niewielki model Latarni siedmiu sztuk wykonany według 
projektu Freundlicha z początku lat 40. (gips, 35,5 × 37 × 46,5 cm). Latarnia ta miała 
stanąć w Auvers-sur-Oise, w miejscu przecięcia się dwóch dróg: „drogi braterstwa” 

3 Szerzej na temat potrzeby wielokrotnego oglądu dzieł (nawet tych, które opisywało się i analizowało 
samemu) por. B. Zgodzińska, O konieczności patrzenia. Uwagi praktyka, w: Przyszłość Witkacego, 
red. T. Pękala, Kraków, 2010, s. 255–263.

4 Ch. Duvivier, Rozeta II, w: Otto Freundlich 1878–1943. Artysta ze Słupska…, s. 33–35.
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7. Sala pierwsza: od lewej cykl grafik Znaki, z prawej Kompozycja z postacią; 
fot. Z. Suliga, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

8. O. Freundlich, grafika Z teki Znaki, 1919 r., odbitka z 1920 r., 62 × 78 cm; 
Archiwum Musée de Pontoise – Donation Freundlich
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9. Sala druga; fot. Z. Suliga, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

10. O. Freundlich, Kompozycja, 1930 r., olej, 
płótno na płycie, 147 × 113 cm; Archiwum 
Musée de Pontoise – Donation Freundlich

11. O. Freundlich, Kompozycja nieukończona, 
1943 r., gwasz, papier, 65 × 50 cm; Archiwum 

Musée de Pontoise – Donation Freundlich
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13. Sala trzecia: na pierwszym planie model Latarni siedmiu sztuk, z lewej strony w górnym rzędzie – 
grafiki, w dolnym – rysunki tuszem, z prawej strony – mozaiki; 

fot. Z. Suliga, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

12. O. Freundlich, Architektoniczna, 1934–1935, brąz, 128 × 69 × 43 cm; 
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

Beata Zgodzińska
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15. Sala trzecia – w gablotach publikacje poświęcone Freundlichowi, w tle z lewej strony witraż 
(według jego gwaszu z 1941 r.), z prawej – Kompozycja J. Kosnick-Kloss z 1934 r.; 

fot. M. Wojciechowski, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

14. Sala trzecia, wernisaż; z lewej Mieczysław Jaroszewicz – dyrektor Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku. Widoczny sposób prezentacji witraży; fot. M. Wojciechowski,

Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

Wystawa Ottona Freundlicha w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
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(la voie de la fraternité) wiodącej z północy na południe, upamiętniającej Paula 
Cézanne’a i Vincenta van Gogha, oraz „drogi solidarności ludzkiej” (la voie de la 
solidarité humaine) prowadzącej z zachodu na wschód Europy. W płaskim terenie 
stanowiłaby widoczny z daleka obiekt o wysokości 20–30 metrów, a mieścić miała 
między innymi pracownie artystów5. W ostatniej sali znalazło też miejsce sześć prac 
Jeanne Kosnick-Kloss (1892–1966), która uprawiała malarstwo, grafikę, tkaninę i 
rzeźbę (il. 16.). Warto dodać, że studiowała śpiew, a ponadto występowała w Bau-
hausie. Szczególnym zainteresowaniem widzów słupskiej wystawy cieszyły się jej 
„haftowane obrazy” (il. 17.).

Uzupełnienie wystawy stanowiły fotografie przedstawiające Kosnick-Kloss i 
Freundlicha, jego dzieła zaginione i zniszczone przez nazistów, plakaty z wystaw 
niemieckich i francuskich, a także publikacje obce jemu poświęcone oraz polskie, w 
których jest wzmiankowany (il. 18.). Szczególnym z prezentowanych wydawnictw 
był przewodnik po wystawie Entartete „Kunst”6, na okładce którego zreprodukowa-
no rzeźbę Freundlicha Nowy człowiek z 1912 roku (il. 19.).

5 Współczesnym nawiązaniem do koncepcji Freundlicha jest „Droga pokoju”, w której ramach na ty-
łach słupskiego ratusza odsłonięto w listopadzie 2007 roku niewielką rzeźbę Jana Stanisława Woj-
ciechowskiego symbolizującą „Otwartą głowę”. Szerzej por. Strasse des Friedens / La voie de la 
paix / Droga Pokoju / Дорoга Мира, oprac. L. Kornbrust, St. Wendel, 2001 oraz J. Heusinger von 
Waldegg, Otto Freundlichs (1878–1943) Leuchtturm der sieben Künste. Ein utopisches Denkmal / 
Otto Freundlich (1878–1943) Latarnia Siedmiu Sztuk. Pomnik utopii / Otto Freundlich (1878–1943) 
Le Phare des Sept Arts. Un monument utopique, St. Wendel, 2007.

6 Na okładce przewodnika tytuł wystawy to Entartete „Kunst”, który należałoby tłumaczyć jako „Sztu-
ka” zdegenerowana lub Zdegenerowana tzw. sztuka. Występująca w publikacjach niemieckich, 
polskich i francuskich (także przedwojennych) forma Entartete Kunst, Sztuka zdegenerowana, Art 
degeneré w istotny sposób zmienia znaczenie oryginalnego tytułu.

16. J. Kosnick-Kloss, Od życia do śmierci, 1935 r., brąz, relief, 27 × 53 × 11 cm;
Archiwum Musée de Pontoise – Donation Freundlich

Beata Zgodzińska
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17. J. Kosnick-Kloss, Kompozycja, około 
1922–1932, bawełna, haft, 67 × 26 cm;

Archiwum Musée de Pontoise – Donation 
Freundlich

18. Sala druga – fragment wydzielonej architekto-
nicznie części sali, gdzie prezentowano plakaty
i fotografie (między innymi zaginionych i znisz-

czonych prac Freundlicha); fot. M. Wojciechowski, 
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej 

MPŚ w Słupsku

19. Okładka przewodnika po wystawie Entartete 
„Kunst”, 1937 r.; Archiwum Musée de Pontoise – 

Donation Freundlich

Wystawa Ottona Freundlicha w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
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Ekspozycję obejrzało 9000 widzów. Walory estetyczne i intelektualne dzieł 
Freundlicha pozwalają na ich odbiór na różnych poziomach zależnych od wiedzy, 
wrażliwości i przygotowania odbiorcy. Na słupskiej wystawie monograficznej poka-
zano ponad 50 dzieł z około 550 ujętych w katalogu rozumowanym, obejmującym 
też prace zaginione i zniszczone. Słaba znajomość Freundlicha działała na korzyść 
wystawy – polska publiczność jeszcze nie miała okazji „znudzić się” jego pracami. 
Pokazanie dzieł tylko z jednego muzeum pozwoliło na prezentację obiektów mniej 
znanych, rzadziej prezentowanych na wystawach zbiorowych i indywidualnych, za-
tem dla znającego dorobek artysty widza niemieckiego (który z oczywistych powo-
dów jest w słupskim muzeum głównym turystą zagranicznym) ekspozycja miała też 
charakter poznawczy.

Dla średniej wielkości muzeum typu regionalnego, jakim jest Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, zaprezentowanie takiej wystawy było sporym wyzwaniem 
organizacyjnym, merytorycznym i finansowym. Prace nad wystawą rozpoczęto w 
2004 roku, ich inicjatorem był Mieczysław Jaroszewicz, dyrektor słupskiego mu-
zeum, którego zainspirował Ulrich Schulte-Wülwer – dyrektor Muzeum Miejskie-
go we Flensburgu (Städtisches Museum)7. Początkowo zamierzano pokazać wybór 
dzieł z różnych muzeów – głównie niemieckich, a przygotowanie ekspozycji zlecić 
osobie niezwiązanej z żadną z zainteresowanych placówek. Ta droga okazała się 
jednak ślepą uliczką. W 2005 roku nawiązano zatem bezpośredni kontakt z mu-
zeum w Pontoise. W maju 2007 roku, podczas wizyty studyjnej w Pontoise, w której 
uczestniczył dyrektor Mieczysław Jaroszewicz oraz kustosze Lucjan Hanak i Beata 
Zgodzińska (późniejsi komisarze organizacyjni słupskiej wystawy), ustalono termin 
wystawy, omówiono założenia scenariusza i katalogu.

W październiku 2007 roku Christophe Duvivier osobiście zapoznał się z miej-
scem przyszłej ekspozycji. Do wiosny następnego roku trwały prace nad katalogiem, 
szczegółowym scenariuszem oraz nad przygotowaniem ekspozycji od strony orga-
nizacyjnej. Strona francuska zapewniła konserwację i oprawę tych prac, które tego 
wymagały. Realizacja wystawy możliwa była dzięki znacznemu wsparciu finanso-
wemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

Na początku czerwca 2008 roku prace Freundlicha przyjechały do Słupska. Mon-
taż wystawy trwał pięć dni (il. 20.–25.). 14 czerwca dyrektorzy obu muzeów otwo-
rzyli wystawę (il. 26., 28.–29.). W wernisażu uczestniczyli też krewni artysty (il. 
27.). Mając świadomość rangi i niepowtarzalności tej ekspozycji, komisarze organi-
zacyjni zdecydowali się na przygotowanie szeregu działań o charakterze populary-
zatorskim. W 135. rocznicę urodzin artysty odbyło się spotkanie otwarte, połączone 
ze zwiedzaniem wystawy, prowadzone przez Beatę Zgodzińską – uczestniczyło w 

7 Współpraca między muzeum słupskim i flensburskim obejmowała między innymi wymianę wystaw 
w latach 1990–1995.
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nim ponad 20 osób. W lipcowym spotkaniu dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół 
Muzeum Pomorza Środkowego udział wzięło prawie 20 osób. Lucjan Hanak przy-
gotował wykład dla uczestników zajęć z historii sztuki, którego wysłuchało około 
40 osób (il. 30.). Z jego inicjatywy niemal cały 23. numer stowarzyszeniowego biu-
letynu „Słupia” wypełniły ilustrowane teksty o Freundlichu i Pontoise. Na stronie 
internetowej muzeum zamieszczono aż 111 zdjęć, między innymi z montażu wysta-
wy i ze spotkań8.

Pokłosiem wystawy jest siedemnastominutowy film, którego premierowy po-
kaz odbył się w Sali Renesansowej słupskiego zamku 9 marca 2009 roku, czyli w 
66. rocznicę śmierci artysty. Na spotkaniu tym, w którym uczestniczyło ponad 10 
osób, pokazano też zestaw zdjęć z przygotowań do wystawy, a komisarze organi-
zacyjni opowiedzieli o pracy nad nią. Tego samego dnia przed południem odbył 
się zamknięty pokaz przedpremierowy dla dziennikarzy. Premiera telewizyjna miała 
miejsce 10 kwietnia na kanale Cyfrowa VECTRA TV Słupsk. Film zaprezentowano 
też podczas „Nocy muzeów” w maju 2009 roku. Premiera internetowa odbyła się 
15 marca 2009 roku na stronie Słupsk TV – interaktywna Telewizja Internetowa9. 
Film jest dostępny w Internecie: od 16 listopada na stronie lokalnej telewizji10, od 
22 grudnia 2009 roku na stronie muzeum11 i od 10 marca 2010 na stronie Youtube12. 
Przygotowanie i realizacja filmu: scenariusz, komentarze dotyczące biografii i wy-
stawy – Lucjan Hanak, zdjęcia i montaż – Bogusław i Jakub Matuszkiewiczowie, 
komentarze dotyczące twórczości oraz wybór muzyki – Beata Zgodzińska, lektor – 
Bogusław Matuszkiewicz13.

Słupskiej ekspozycji towarzyszył ilustrowany katalog: liczący 120 stron formatu 
A4, zawierający 48 reprodukcji barwnych, 28 czarno-białych, 2 kolorowe fotografie 
i 16 czarno-białych, wydany w nakładzie 500 egzemplarzy. Jest to pierwsza publi-
kacja w języku polskim poświęcona Freundlichowi14. Joachim Heusinger von Wal-
degg, czołowy badacz twórczości Freundlicha i autor katalogu rozumowanego jego 
dzieł15, zanalizował twórczość artysty w kontekście kultury niemieckiej, zwracając 
uwagę na wydarzenia z życia; opracował też biografię z komentarzem. Christophe 

8 Muzeum.slupsk.pl/archiwum/freundlich.htm (strona internetowa).
9 Slupsktv.pl (strona internetowa).
10 Slupsktv.pl w zakładce „Kultura” pod datą 16 XI 2009 i tytułem Otto Freundlich – wspomnienia z 

wystawy, reportaż dokumentalny, kultura.
11 Muzeum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=201 (strona inter-

netowa).
12 Youtube.com/watch?v=b2RiePLNH0A&feature=related (cz. 1), Youtube.com/watch?v=Y2-

tq8yWg7bM&feature=related (cz. 2), Youtube.com/watch?v=rQCC6N9S8vc&feature=related (cz. 
3) (strona internetowa).

13 Dokumentacja dotycząca wystawy znajduje się w archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ.
14 Książka E. Kal Otto Freundlich. Między istnieniem a niebytem – szkic monografii, tłum. na język 

angielski J. Pawlukiewicz, na język niemiecki K. Rumiński, ukończona na początku 2008 r., wydana 
przez Urząd Miejski w Słupsku, ukazała się po katalogu słupskiej wystawy.

15 Otto Freundlich (1878–1943). Monographie mit Dokumentation und Werkverzeichnis, oprac. J. Heu-
singer von Waldegg, Köln, 1978 (katalog wystawy w Rheinisches Landesmuseum w Bonn, Kunst-
verein w Brunszwiku i Neuer Berliner Kunstverein w Berlinie).
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Duvivier osadził dzieło i myśl Freundlicha we francuskim kręgu kulturowym, kon-
frontując je z postawą artystyczną kubistów oraz pionierów sztuki niefiguratywnej. 
Przedstawił też historię daru dla muzeum w Pontoise i wspomnianą już analizę Ro-
zety II; opracował również część katalogową obejmującą 58 pozycji.

Lucjan Hanak opracował bibliografię, kładąc szczególny nacisk na publikacje w 
języku polskim. Okolicznościowe słowo wstępne napisał Mieczysław Jaroszewicz. 
Z języka niemieckiego teksty przetłumaczył Robert Kupisiński (germanista pracu-
jący w bibliotece MPŚ), a z francuskiego – Beata Zgodzińska, która zajęła się też 
redakcją całości. Projekt graficzny i skład komputerowy katalogu oraz plakatu i za-
proszenia wykonał Mariusz Wojciechowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum 
Pomorza Środkowego. Plakat wydrukowała nieodpłatnie słupska firma ColorBox. 
W styczniu 2011 roku w magazynie było jeszcze 198 egzemplarzy katalo-
gu16.

Innym trwałym śladem wystawy jest wzbogacenie zbiorów Działu Sztuki Współ-
czesnej o talerz z limitowanej serii dwustu, wykonanych na początku lat 80. minio-
nego wieku z inicjatywy stowarzyszenia Les Amis de Jeanne et Otto Freundlich. 
Podarowany został słupskiemu muzeum przez muzeum w Pontoise. Talerz zdobiony 
jest wzorem zaprojektowanym na początku lat 30. przez Freundlicha, który – jak 
wielu twórców przedwojennej awangardy – zajmował się też sztuką użytkową.

Przy okazji prac nad wystawą do biblioteki Muzeum Pomorza Środkowego tra-
fiło – niemal wyłącznie w formie darów i wymiany – około 20 pozycji książko-
wych dotyczących Freundlicha. Można chyba zaryzykować twierdzenie, iż jest to 
największy w Polsce zestaw publikacji na jego temat. Przyszłość pokaże, czy zo-
stanie on wykorzystany przez historyków sztuki, historyków, germanistów i to nie 
tylko mieszkających i pracujących w Słupsku. Na razie opublikowany został tekst 
Elżbiety Kal Artystyczna utopia władzy Otto Freundlicha wobec władzy realnej17. W 
lutym 2010 roku tekst Beaty Zgodzińskiej Otto Freundlich i jego pierwsza wystawa 
w Polsce został złożony do druku w czasopiśmie „Estetyka i Krytyka”. Twórczość 
Freundlicha weszła na stałe do tematów wykładów prowadzonych przez Elżbietę 
Kal w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z jego dziełem i życiem zapoznają się także 
praktykanci i stażyści trafiający do działu Sztuki Współczesnej oraz Historyczno-
Artystycznego słupskiego muzeum.

16 Muzeum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=51 (strona interne-
towa).

17 Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki poświęconej pamięci profesora Szczęsnego Dettloffa (1878–1961) w 130. rocznicę urodzin, 
Toruń, 13–15 listopada 2008, red. E. Pilecka, K. Kluczwajd, Warszawa, 2009, s. 455–470.
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20.–21. Montaż wystawy; fot. A. Brochocka, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku
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22.–24. Montaż wystawy; fot. A. Brochocka, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku
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25. Montaż wystawy; fot. A. Brochocka, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

Wystawa Ottona Freundlicha w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

26. Wernisaż, od lewej: M. Jaroszewicz, B. Zgodzińska, L. Hanak, Ch. Duvivier;
fot. M. Wojciechowski, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku
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27. W trakcie wernisażu – z lewej krewni Otto Freundlicha, z prawej Christophe Duvivier, tyłem 
Isabel Sellheim; fot. M. Wojciechowski, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

Beata Zgodzińska

28. Wernisaż; fot. M. Wojciechowski, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku
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29. Wernisaż; fot. M. Wojciechowski, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku

Wystawa Ottona Freundlicha w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

30. Wykład Lucjana Hanaka w ramach zajęć z historii sztuki, wrzesień 2008; 
fot. M. Wojciechowski, Archiwum Działu Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Kazimierz Ostrowski

środoWisko kulturalne chojnic 
W dWudziestoleciu międzyWojennym

W pierwszej połowie 1919 roku, podczas obrad konferencji pokojowej w Wersalu, 
nie było jeszcze jasne, po której stronie granicy znajdować się będą Chojnice. Mia-
sto należało bowiem do najbardziej zniemczonych na Pomorzu Gdańskim – według 
pruskich statystyk język polski jako ojczysty deklarowało niespełna 10% miesz-
kańców. Postanowieniem traktatu wersalskiego, uroczyście podpisanego 28 czerw-
ca 1919 roku, zostały Chojnice wraz z powiatem przyznane Polsce. Rozpoczął się 
wówczas exodus ludności niemieckiej na Zachód, miejsce zaś wyjeżdżających zajęli 
nowi mieszkańcy – Polacy, w tym także przybyli z odległych regionów kraju. Proces 
migracyjny doprowadził wkrótce do całkowitego odwrócenia stosunków narodowo-
ściowych w mieście, w końcówce lat 20. mniejszość niemiecka zatrzymała się na 
poziomie 12% ogółu obywateli1.

Tak gwałtowna wymiana populacji w pierwszych latach niepodległości utrud-
niała adaptację osób i rodzin osiedlających się w nowym środowisku społecznym. 
Upłynęło sporo czasu, zanim większość nowych mieszkańców poczuła się u siebie, 
lecz jeszcze dłuższy i trudniejszy był proces kształtowania się tak zbiorowej, jak i 
jednostkowej tożsamości. Decydujący okazał się fakt, iż wśród rzeszy chojniczan 
świeżej daty dominowali dotychczasowi mieszkańcy Pomorza – ludzie ze wsi z 
Borów Tucholskich, Kociewia, a przede wszystkim z Kaszub, którzy przynieśli do 
miasta swoją kulturę – obyczaje, tradycje, religijność, zasób pojęć, w części także 
język. Skutkiem tego Chojnice w dwudziestoleciu międzywojennym były dość po-
wszechnie identyfikowane z Kaszubami, do których zresztą należała przeważająca, 
północna część powiatu. Znalazło to wyraz m.in. w tytule czasopisma „Zabory”2.

W budowaniu tożsamości oraz cementowaniu wspólnoty lokalnej nieoceniona 
okazała się rola miejscowej prasy jako podstawowego środka komunikacji społecz-
nej. Chojnice miały pewne tradycje prasy niemieckiej, której początek dał wycho-
dzący w okresie Wiosny Ludów tygodnik społeczno-polityczny „Conitzer Mitte-
ilungen”, zaś od 1870 roku ukazywała się liberalna „Konitzer Zeitung”, później jako 
„Konitzer Tageblatt” – nieprzerwanie do 1939 roku.

1 l. Klima, K. mróz, Powiat chojnicki w świetle cyfr, Chojnice, 1938, s. 15, tab. 10.
2 W jednym z opracowań czytamy: Zaboracy w pojęciu etnograficznym stanowili lud kaszubski miesz-

kający mniej więcej na terenie obecnych gmin zbiorowych Konarzyny, Leśno, Brusy i Karsin, a więc 
nie obejmujący ludności obecnej gminy Czersk i częściowo Rytel, ongiś należących do Zaborów, lecz 
już dziś mówiących gwarą borowiacką; Cz. Wycech, Powiat chojnicki. Ziemia – ludzie – przeszłość 
– życie gospodarcze i społeczne, Chojnice, 1936, s. 73–74.
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Pierwszym natomiast tytułem polskim była „Gazeta Chojnicka” wydawana w 
latach 1912–1914, która mimo krótkiego żywota dobrze przysłużyła się budzeniu 
świadomości narodowej. Po wojnie została na krótko reaktywowana w 1919 roku3.

Z początkiem 1921 roku zaczął się ukazywać „Dziennik Chojnicki”, od 1923 roku 
pod nazwą „Dziennik Pomorski”, którego wydawcą był Władysław Juliusz Schre-
iber, zaś pierwszym redaktorem (do lutego 1922 roku) zasłużony dziennikarz prasy 
pomorskiej Mieczysław Piechowski. W styczniu 1923 roku na rynek weszła mu-
tacja „Dziennika” adresowana głównie do czytelników wiejskich pt. „Lud Pomor-
ski”. Obie gazety miały jednego wydawcę oraz wspólną redakcję4. Obok materiałów 
agencyjnych i przedruków (m.in. ze „Słowa Pomorskiego” w Toruniu i „Dziennika 
Bydgoskiego”) posiadały rozbudowany dział lokalny, oparty na informacjach wła-
snych oraz pozyskanych od sieci korespondentów terenowych. Nie brakowało rów-
nież publicystyki poruszającej problemy regionalne i miejskie, autorstwa przedsta-
wicieli chojnickiej inteligencji.

Cechą charakterystyczną przedwojennej prasy lokalnej były częste zmiany na 
stanowisku redaktorów naczelnych oraz duża rotacja dziennikarzy, wędrujących od 
redakcji do redakcji w poszukiwaniu korzystniejszych zarobków i warunków pracy. 
Tak się złożyło, że pracą redakcji w Chojnicach kierowali po kolei doświadczeni 
dziennikarze i czołowi działacze Syndykatu Dziennikarzy Pomorskich, m.in. Bole-
sław Kiełbratowski, Franciszek Sędzicki, Bonifacy Chmielewski, Leon Formański, 
Aleksander Markwicz, Kazimierz Purwin, Stefan Czajkowski. W sposób naturalny 
wokół redakcji gazet skupiali się współpracownicy oraz ludzie społecznie aktywni, 
tworząc swoisty krąg opiniotwórczy5.

Do zespolenia społeczności lokalnej przyczyniały się szkoły, w których razem 
uczyły się dzieci pochodzące z różnych stron kraju, z różnych środowisk. Na gruncie 
szkolnym spotykali się rodzice uczniów, zaś nad postępami integracji czuwali na-
uczyciele również o nader zróżnicowanej proweniencji. Jak wiadomo, szkolnictwo 
na Pomorzu odczuwało w tym czasie dramatyczny brak wykwalifikowanych kadr, 
stąd dużo nauczycieli przeniesiono tu m.in. z Małopolski. Trzeba podkreślić, że wie-
lu z nich bardzo szybko wnikało w nowe środowisko, przyczyniając się walnie do 
organizacji życia społecznego i kulturalnego.

Listę zasłużonych pedagogów otwiera Ferdynand Bieszk – Kaszuba – filomata z 
gimnazjum w Wejherowie, który po powrocie z długoletniej emigracji objął stano-
wisko dyrektora gimnazjum klasycznego w Chojnicach, spolonizował placówkę i 
doprowadził ją do wysokiego poziomu naukowego. Następcą Bieszka w 1925 roku 

3 K. Ostrowski, Przewodniczka ku niepodległości. „Gazeta Chojnicka” 1912–1919, w: Prasa chojnicka 
wczoraj i dziś (1912–2005), red. K. Ostrowski, Chojnice, 2005, s. 7–10.

4 T. Myszka, „Dziennik Pomorski” i „Lud Pomorski” i ich dodatki (1923–1939), w: Prasa chojnicka 
wczoraj…; Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, red. H. Baranowski, To-
ruń, 1960, s. 106, 110.

5 W. Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej, 1920–1939, system funkcjonowania i obli-
cze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk, 1987; K. Ostrowski, Dziennikarze przedwojennej 
prasy, „Kluka” – Biuletyn ZKP w Chojnicach, Chojnice, 2010.
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został dr Józef Korzeniowski – pochodzący z Podbeskidzia romanista po studiach w 
Wiedniu i Dijon – jego dziełem było m.in. powołanie Uniwersytetu Powszechnego, 
który z krótkimi przerwami działał do wybuchu wojny. Cykliczne wykłady w auli 
gimnazjum gromadziły nawet do 200 słuchaczy, zwłaszcza gdy przyjeżdżali profe-
sorowie Józef Kostrzewski, Mikołaj Rudnicki, Kazimierz Tymieniecki z Uniwersy-
tetu Poznańskiego, dr Władysław Pniewski z Gdańska i inni naukowcy.

W gronie nauczycieli gimnazjum nie brakowało nie tylko wybitnych pedagogów, 
lecz także osób oddających się nauce i literaturze. Należeli do nich: nauczyciel języ-
ków klasycznych, charyzmatyczny wychowawca, poeta i dramaturg Stefan Bieszk, 
badacze historii regionalnej Helena i Bogumił Hoffmannowie, geograf – autor zna-
komitego opracowania statystycznego Powiat chojnicki w świetle cyfr Franciszek 
Leszek Klima, polonista Wacław Błaszczyk, muzyk Leon Wagner i inni. Dzięki nim 
szkoła była żywym ogniskiem kultury, a kolejne premiery gimnazjalnego teatru (w 
tym również sztuk Stefana Bieszka) lub koncerty szkolnej orkiestry symfonicznej 
wywoływały głośny oddźwięk w regionie6. Na marginesie wspomnijmy, iż spośród 
przedwojennych nauczycieli gimnazjum aż dziewięciu straciło życie w różnych 
okolicznościach podczas okupacji hitlerowskiej.

Na uwagę zasługuje aktywność nauczycieli spoza gimnazjum, którzy zapisali się 
w dziejach Chojnic – mówiąc dzisiejszym językiem – jako animatorzy kultury. Byli 
to m.in. dr hab. Henryk Kozubski – organizator i dyrektor Państwowej Szkoły Han-
dlowej i Gimnazjum Kupieckiego; organizatorka i dyrektorka Miejskiego Gimna-
zjum Żeńskiego Maria Matysikowa (jej wnukiem jest Jan Krzysztof Bielecki, były 
premier RP); instruktor ds. kultury i oświaty pozaszkolnej przy Inspektoracie Szkol-
nym Stanisław Karpus. Osobne miejsce ma Czesław Wycech (po II wojnie m.in. 
minister oświaty i marszałek sejmu), który kierował szkołą powszechną w Chojni-
cach w latach 1932–1937, przeniesiony tu z Lublina za działalność lewicową. W tym 
krótkim okresie wnikliwie interesował się życiem społecznym i kulturą regionu, zaś 
zebrane materiały wykorzystał do opracowania monografii Powiat chojnicki, wy-
danej przez oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1936 roku, do dziś 
wysoko cenionej7.

W 1922 roku proboszczem prestiżowej parafii chojnickiej został ks. Bolesław 
Makowski (1880–1934), Pomorzanin rodem z Pelplina, filomata, działacz niepodle-
głościowy, radca wojewódzki ds. kościelnych w Toruniu, a zarazem historyk sztuki, 
autor licznych artykułów. W Chojnicach niezwłocznie przystąpił do przywracania 
gotyckich form we wnętrzu zabytkowej fary, łącznie z odbudową gwiaździstego 
sklepienia. W Chojnicach powstało również dzieło Sztuka na Pomorzu  Jej dzieje i 
zabytki, wydane w Toruniu w 1932 roku, które zapewniło mu miejsce w historiogra-

6 H. Porożyński, Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach 
(1623–2002), Słupsk, 2004; K. Ostrowski, Tradycje kulturalne LO im. Filomatów Chojnickich, re-
ferat wygłoszony na Zjeździe Milenijnym Absolwentów LO 22 IX 2001 r., maszynopis.

7 Krótką biografię o nim odnajdziemy w pracy: Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III: Ludzie ziemi 
chojnickiej, oprac. J. Knopek, Chojnice, 2010, s. 193–195; C. Wycech, Wspomnienia 1905–1939, 
Warszawa, 1969, s. 211–259.
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fii artystycznej Pomorza8.
Dość bogate było w mieście życie muzyczne; obok wspomnianej już orkiestry 

symfonicznej w gimnazjum pod dyrekcją Leona Wagnera, istniał szereg innych ze-
społów muzycznych o charakterze rozrywkowym, a także orkiestry dęte przy straży 
pożarnej, Polskich Kolejach Państwowych i 1. Batalionie Strzelców. Kapelmistrzem 
tej ostatniej był Józef Morawiec, twórca hejnału, który w dalszym ciągu rozbrzmie-
wa z chojnickiego ratusza. Wśród zespołów śpiewaczych czołowe miejsce należy się 
chórowi „Lutnia”, który powstał w marcu 1919 roku jako pierwsze polskie stowa-
rzyszenie i odegrał wielką rolę w krzewieniu kultury narodowej. Dyrygentem chó-
ru był (od 1921 roku przez pół wieku) wybitny organista i kompozytor Franciszek 
Gierszewski, obdarzony po wojnie tytułem profesora muzyki kościelnej i odznaczo-
ny przez papieża Jana XXIII Orderem św. Grzegorza Wielkiego. „Lutnia” do dnia 
dzisiejszego wiedzie prym wśród chórów chojnickich9.

Patronem i mecenasem życia kulturalnego, nie tylko z racji pełnionego urzędu, 
był burmistrz dr Alojzy Sobierajczyk (1870–1934), pochodzący ze Złotowa, zasłu-
żony działacz narodowy w okresie zaboru pruskiego. Wspierał swoim autorytetem 
liczne inicjatywy, wspomagał amatorski ruch teatralny (od 1928 roku istniał Teatr 
Ludowy, kierowany przez zawodowego reżysera), szczególnie zabiegał o promocję 
miasta m.in. poprzez wydawnictwa, był pomysłodawcą i współtwórcą oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK, potem Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze – PTTK), orędownikiem powołania muzeum pod egidą PTK10. 
Rzeczywistym twórcą muzeum był jednak Julian Rydzkowski, z zawodu kupiec, z 
zamiłowania społecznik, radny miejski, działacz kulturalny, kolekcjoner. Jego pry-
watny i ofiarowany miastu zbiór pamiątek historycznych, etnograficznych, okazów 
sztuki stał się podstawą ekspozycji muzealnej, otwartej w sierpniu 1932 roku11.

Trzeba zauważyć, że nie była to jedyna inicjatywa w dziedzinie muzealnictwa. 
Osobną kolekcję tworzył – a właściwie kontynuował dzieło swego stryja i ojca – 
dr Jan Paweł Łukowicz, dyrektor szpitala w Zakładzie św. Boromeusza ss. fran-
ciszkanek. Jako lekarz i działacz zdobył sobie wysokie uznanie i prestiż społeczny. 
Kolekcja Łukowiczów posiadała dużą wartość historyczną, zaś najcenniejszą część 
biblioteki stanowiły unikatowe archiwalia pomorskie i rodzinne oraz specjalistycz-
ny księgozbiór o tematyce łowieckiej12. Po śmierci doktora w 1957 roku kolekcja 
8 L. Pryba, Pamięci wielkiego kapłana i obrońcy kultury Pomorza, „Zabory”, R. I (1935), nr 5 i 6; Odda-

ny Bogu i sztuce. W 70. rocznicę śmierci ks. Bolesława Makowskiego, red. K. Ostrowski, Chojnice, 
2004; Makowski Bolesław, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego (dalej: SBPN), red. 
S. Gierszewski, Z. Nowak, Gdańsk, 1997, t. III, s. 150.

9 K. Ostrowski, Gierszewski Franciszek, w: SBPN, t. II, s. 49; tenże, Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w 
Chojnicach, w: Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, red. W. Frankowska, Gdańsk, 2005, 
s. 121.

10 K. Ostrowski, Sobierajczyk Alojzy, w: SBPN, Gdańsk, 1998, Suplement I, s. 284; tenże, Dr Alojzy 
Sobierajczyk – w 50. rocznicę zgonu, „Bazuny”, 1984, nr 9.

11 J. Borzyszkowski, Rydzkowski Julian, w: SBPN, t. IV, s. 124–125; Julian Rydzkowski, 1891–1978, w 
100. rocznicę urodzin, red. J. Cherek, K. Lemańczyk, Chojnice, 1991.

12 E. Czerniejewska, Łukowicz Jan Paweł, w: SBPN, t. III, s. 121–122; K. Szczepański, Chojnickie 
kolekcje, „Bazuny”, 1979, nr 2.
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i biblioteka uległy rozproszeniu. Zapewne pod wpływem Rydzkowskiego i Łuko-
wicza kolekcjonerską pasję zaszczepił w sobie Albin Jan Makowski, który zaczął 
gromadzić godne zachowania przedmioty i eksponaty już w latach 20. jako uczeń 
gimnazjum. Przed wojną efekt jego starań był jeszcze skromny, lecz konsekwent-
ne działanie doprowadziło do imponującego rezultatu. Przekazany społeczeństwu 
z chwilą śmierci w 1982 roku zbiór Makowskiego pokaźnie wzbogacił zasoby Mu-
zeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach13.

Obraz życia kulturalnego w Chojnicach w dwudziestoleciu międzywojennym 
ukazuje silne związki z kulturą regionu, głównie Kaszub. Znalazło to odbicie na ła-
mach lokalnej prasy, na przykład w artykułach na tematy historyczne, a najdobitniej 
podkreślił ów związek Franciszek Sędzicki, który jako redaktor naczelny „Dzien-
nika Pomorskiego” i „Ludu Pomorskiego” w latach 1926–1927 zamienił dodatek 
religijny „Dzwon Niedzielny” na „Niwę Pomorską”. Szpalty „Niwy” wypełniał ar-
tykułami o przeszłości Pomorza, legendami, literaturą ludową i innymi materiałami 
etnograficznymi, a przede wszystkim własnymi opowiadaniami i utworami wierszo-
wanymi w języku kaszubskim. Pomijając artystyczną ocenę tej twórczości, trzeba 
zauważyć wielką wartość „Niwy” dla popularyzacji kaszubszczyzny i tradycyjnej 
kultury kaszubsko-pomorskiej14.

W 1927 roku przyprowadził się z Torunia do Chojnic Jan Karnowski, podejmu-
jąc pracę w wydziale karnym Sądu Okręgowego. Redagował jeszcze w tym czasie 
stworzony przez siebie dwutygodnik „Mestwin”, dodatek do „Słowa Pomorskie-
go” w Toruniu, lecz wkrótce zaznaczył swą obecność na forum chojnickim. Był 
zapraszany do wygłaszania prelekcji w różnych gremiach, publikował artykuły na 
łamach „Dziennika Pomorskiego”, współtworzył oddział Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego i został wybrany jego pierwszym prezesem, działał jako radny w 
sejmiku powiatowym. Przyjął wówczas zaproszenie do współpracy z kolejną już 
serią „Gryfa”, redagowaną przez Władysława Pniewskiego, i zamieścił tam szereg 
nowych wierszy, utwory dramatyczne, eseje i opracowania historyczne. W 1933 
roku z okazji 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej wystawiono w Chojnicach sztukę 
Karnowskiego Kaszuby pod Widnem i Wesele kaszubskie, inscenizację reżyserował 
Julian Rydzkowski, a spektakl obejrzała publiczność w kilku miejscowościach, m.in. 
w Brzeźnie Szlacheckim, Borzyszkowach i Tucholi.

Jan Karnowski, aktywny uczestnik życia społecznego w Chojnicach, a zarazem 
bliski współpracownik Aleksandra Majkowskiego i innych działaczy, był łączni-
kiem chojnickiego środowiska z głównym nurtem ruchu kaszubskiego15. Podobnie 
Stefan Bieszk, pozostający w kręgu „Zrzeszë Kaszëbsczi”, do momentu opuszczenia 
Chojnic w 1934 roku z nakazu władz sanacyjnych, wiązał południe Kaszub z najgło-

13 Pro memoria Albin Makowski 1908–1982, oprac. J. Borzyszkowski, A. Czapczyk, Gdańsk – Choj-
nice, 2010.

14 J. Schodzińska, Franciszek Sędzicki (1882–1957) – działacz narodowy, regionalista i poeta kaszub-
ski, Gdańsk – Wejherowo, 2003.

15 C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886–1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz 
regionalny, Gdańsk, 1999.
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śniejszym wówczas odłamem ideowym regionalizmu kaszubskiego16.
Na takim gruncie postało na przełomie 1934/1935 roku Towarzystwo Miłośni-

ków Chojnic i Okolicy. Narodziło się w wyniku dążeń inteligencji chojnickiej do 
silniejszego zespolenia z regionem, jako forma zaspokajania emocjonalnych i inte-
lektualnych potrzeb ludzi identyfikujących się z kulturą Kaszub i Pomorza. Według 
statutu miało być pomocne w badaniu przeszłości i wszelkich przejawów kultury 
regionu, a jednocześnie upowszechniać zdobytą wiedzę17. Ścisłe grono założycieli 
Towarzystwa stanowili ludzie, którzy od lat nadawali kształt życiu kulturalnemu 
w mieście. Była o nich już mowa: Łukowicz, Hoffmann, Karnowski, Rydzkowski, 
Klima, doszli miejscowi luminarze polityki, jak poseł Roman Stamm, starosta Ta-
deusz Lipski, komisaryczny burmistrz Zdzisław Hanula, działacz samorządowy i 
polityczny Jan Kaletta, prezes wielu towarzystw Antoni Ulandowski, nowo przyby-
ły, młody redaktor „Dziennika Pomorskiego” Bernard Nuszkowski18. Nie było już 
wprawdzie w Chojnicach Sędzickiego ani Bieszka, ale owocowało ziarno przez nich 
zasiane, zwłaszcza wśród młodej inteligencji wychowanej już w niepodległej Pol-
sce, absolwentów gimnazjum, jak Albin Makowski, Maksymilian Ichnowski, Józef 
Osowicki, Edward Poppek i inni, których największa aktywność przypadła na okres 
po II wojnie światowej.

Instrumentem do osiągania celów TMChiO był miesięcznik „Zabory” – dodatek 
do „Dziennika Pomorskiego”, a w istocie autonomiczne pismo regionalne. Pierwszy 
numer ukazał się już styczniu 1935 roku i zyskał od razu pozytywne recenzje w 
różnych ośrodkach Pomorza. Filarami „Zaborów” byli Bogumił i Helena Hoffman-
nowie oraz Jan Karnowski, który publikował artykuły w każdym numerze, poza kil-
koma monotematycznymi. Pismo było drukowane przez trzy lata regularnie na koszt 
wydawcy, po śmierci Władysława Juliusza w 1937 roku właścicielem firmy został 
syn Gerard Schreiber. W tym samym czasie niemal jednocześnie opuścili Chojnice 
z różnych powodów Jan Karnowski, Julian Rydzkowski i małżeństwo Hoffmannów. 
Osłabienie redakcji i kłopoty wydawcy sprawiły, że w latach 1938–1939 „Zabory” 
ukazywały się jako kwartalnik19.

16 Śladami Stefana Bieszka w Chojnicach, red. K. Jaruszewski, Chojnice, 2004.
17 Pisze o tym B. Hoffmann, Na drogę, „Zabory”, 1935, r. I, nr 1, s. 1: Chojnice więc, tak ze względu na 

swoje położenie na zachodniej rubieży kraju, jak i ze względu na swą przeszłość historyczną, winny 
odegrać w ruchu takim rolę ważną. […] Celem i zadaniem dodatku regionalnego jest więc przede 
wszystkim utrwalenie swoistej kultury przez utrzymanie żywej pamięci minionych czasów tak mia-
sta jak i całego regionu, przez poznanie rodzimej kultury, własnego dorobku kulturalnego. Szerzyć 
zaś poznanie, wiedzę regionalną znaczy – budzić zainteresowanie, głębokie przywiązanie do tych 
stron rodzinnych, umiłowanie przeszłości historycznej miasta, okolicy, zabytków, uroku krajobrazu, 
a zwłaszcza też kultury ludowej.

18 K. Ostrowski, Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy i czasopismo „Zabory”, „Bazuny”, 1984, 
nr 10.

19 Tenże, „Zabory” jako czynnik integracji środowiska, na tle kaszubsko-pomorskiego ruchu regional-
nego, w: Prasa chojnicka wczoraj…, s. 37–48.
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Anna Czapczyk

zaWartość merytoryczna „zaboróW”

Podstawowym źródłem wiedzy o życiu kulturalnym i uczestnictwie w nim miesz-
kańców jest prasa, która na bieżąco relacjonowała wszelkie przejawy aktywności 
na tym polu. W Chojnicach w okresie międzywojennym najpopularniejszą gazetą 
był powstały w 1921 roku „Dziennik Chojnicki”, od nr 250 z 1 listopada 1923 roku 
noszący nazwę „Dziennik Pomorski”. Twórcą i właścicielem gazety był Władysław 
Juliusz Schreiber (1873–1937), jeden z najzamożniejszych mieszkańców Chojnic, 
właściciel wielu sklepów bławatnych, kamienic, przewodniczący Towarzystwa Kup-
ców, działacz m.in. „Sokoła”, wreszcie właściciel drukarni i wydawca. W tej samej 
drukarni wydawano również niemieckojęzyczną gazetę „Konitzer Tageblatt”1.

„Dziennik Pomorski” ukazywał się sześć razy w tygodniu. Jego mutacją był prze-
znaczony dla okolicznych wsi „Lud Pomorski” wydawany trzy razy w ciągu tygo-
dnia. Wśród redaktorów naczelnych tych gazet byli znani pomorscy dziennikarze, 
tacy jak: Dionizy Kowalski (m.in. red. „Gazety Gdańskiej” w okresie zaboru), Mie-
czysław Piechowski z „Gazety Grudziądzkiej”, Leon Formański, członek redakcji 
„Pielgrzyma” i Franciszek Sędzicki, kaszubski poeta i dziennikarz, wcześniej m.in. 
„Gazety Grudziądzkiej”, a później „Słowa Pomorskiego”. Przekazywany na ich ła-
mach materiał charakteryzował się atrakcyjnością i różnorodnością informacji. Spo-
ro miejsca zajmowały w nich sprawy polityczne. W stałych rubrykach umieszczano 
wiadomości ze świata, kraju, regionu i miasta. Informowano o przedstawieniach 
teatralnych, koncertach muzycznych, repertuarze kina, wieczorach recytatorskich, 
odczytach, obchodach rocznic i tym podobnych.

Do pism dołączano liczne dodatki, przeznaczone dla określonych kręgów czytel-
niczych. Najczęstsze były dodatki niedzielne, zawierające Ewangelię z odpowiednią 
nauką przypadającą na daną niedzielę, odcinki powieści oraz część rozrywkową. 
Taki typ reprezentują: „Rodzina”, „Kwiaty z Bożego Ogrodu” i „Dzwon Pomorza”. 
Dla dzieci i młodzieży przeznaczony był „Anioł Stróż” i „Kącik Naszej Dziatwy i 
Młodzieży”, natomiast dla kobiet – „Świat Kobiety” i „Ognisko Domowe”. Ogrom-
ną poczytnością cieszył się dodatek powieściowy pt. „Kraina Powieści”. Dodatkiem 
o charakterze literacko-naukowym była redagowana przez Franciszka Sędzickiego 
„Niwa Pomorska”, na której łamach ukazały się liczne podania i legendy kaszub-
skie, a także wiersze, opowiadania, opisy tradycji ludowej i szkice dotyczące wyda-
rzeń historycznych.

1 T. Myszka, „Dziennik Pomorski”, „Lud Pomorski” i ich dodatki (1923–1939), w: Prasa chojnicka 
wczoraj i dziś (1912–2005), red. K. Ostrowski, Chojnice, 2005, s. 11–36.
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Najbardziej zasłużone dla życia kulturalnego miasta było czasopismo „Zabory”. 
Powstało ono z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy w styczniu 
1935 roku jako dodatek do „Dziennika Pomorskiego”. W pierwszym numerze „Za-
borów” zamieszczono sprawozdanie z zebrania konstytucyjnego. Czytamy w nim:

Zebranie konstytucyjne Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy (d. 17 grud-
nia 1934 r.) zagaił w obecności p. starosty Tadeusza Lipskiego i p. burmistrza Zdzi-
sława Hanuli p. dr Jan Łukowicz, uzasadnił zwołanie zebrania i wyjaśnił cel mają-
cego powstać towarzystwa. Na przewodniczącego zebrania powołano następnie dr. 
Łukowicza, a na sekretarza p. B. Hoffmanna. Nad sprawą celu i zadań towarzystwa 
wywiązała się ożywiona dyskusja. Pan Burmistrz Hanula zapewnił, że towarzystwo 
może liczyć na kolaborację ze strony miasta, które mu uprzystępni bibliotekę miejską 
i archiwum miejskie, przyrzekł pomoc materialną ze strony miasta i wspomniał o 
potrzebie zaopiekowania się Muzeum Regionalnym. Do zakresu działalności towa-
rzystwa należeć będzie też zajęcie się zagadnieniami architektonicznymi […]  Na 
wniosek sędziego p. J. Karnowskiego wybrano celem ułożenia Statutu Towarzystwa 
komisję […]. Z kolei p. J. Karnowski wygłosił ciekawy referat na temat: „Józef 
Wolszlegier z Szenfeldu i generał Dąbrowski”. Po dyskusji nad referatem omówio-
no w wolnych głosach sprawę dodatku regionalnego przy miejscowej gazecie. Pan 
Starosta zauważył też, że towarzystwo powinno mieć charakter popularyzatorski – 
praca jego winna polegać także na promieniowaniu na zewnątrz2.

27 lutego 1935 roku, podczas drugiego zebrania Towarzystwa, powołano do ży-
cia dwie sekcje: historyczną, do której należeli Jan Kaletta, Antoni Ulandowski, dr 
Jan Łukowicz, sędzia Jan Karnowski, i sekcję wydawniczą w składzie: dr Jan Łuko-
wicz, redaktor Nuszkowski, Julian Rydzkowski. Uchwalono również Statut Towarzy-
stwa3. Dokument ten głosił: Celem Towarzystwa jest badanie przeszłości Pomorza, 
a w szczególności miasta Chojnic oraz budzenie zainteresowania tym zagadnieniem 
wśród społeczeństwa. Środkami do osiągnięcia tych celów ma być: 1) Opracowanie 
i ogłaszanie prac naukowych i popularnonaukowych, 2) Zbieranie i przechowywa-
nie materiałów bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych związanych z Pomorzem, 
a przede wszystkim z miastem Chojnice, 3) Organizowanie posiedzeń dyskusyjnych, 
odczytów publicznych, wystaw, oraz zjazdów i wycieczek krajoznawczych4.

Głównym instrumentem do osiągnięcia założonych celów miało być pismo w 
postaci miesięcznego dodatku do „Dziennika Pomorskiego”. O okolicznościach po-
wstania „Zaborów” tak pisał Julian Rydzkowski: Wydawca „Dziennika Pomorskie-
go” wychodzącego w Chojnicach zmieniał dosyć często swych redaktorów. Nowym 
głównym redaktorem był przy końcu 1934 r. Bernard Nuszkowski. […] Wiedząc, że 
pisałem dorywczo tak dla „Dziennika”, jak i wychodzącej z tej samej drukarni „Ko-
nitzer Tageblatt”, odwiedził mnie pewnego dnia. Miał bowiem zamiar wydać nowy, 
odrębny od poprzednich, dodatek i prosił o propozycje dotyczące treści i nazwy. Po-
2 Zebranie konstytucyjne Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy, „Zabory”, 1935, nr 1, s. 1–2.
3 Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy, tamże, 1935, nr 3, s. 8.
4 Statut Tow. Miłośników Chojnic i Okolicy, tamże, 1935, nr 4, s. 7–8.
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nieważ byłem współzałożycielem „Tow. Miłośników Chojnic i Okolicy” zapropono-
wałem mu dodatek regionalny o treści historycznej. Pomysł „chwycił” tym więcej, iż 
były realne widoki na dostarczenie bezpłatnego, oryginalnego materiału. Wiadomo 
mi było, jak czuły na tym punkcie był tak wydawca, jak i każdorazowy redaktor. Dla 
Tow. Miłośników Chojnic znów musiała to być nie częsta okazja uzyskania własnego 
organu prasowego bez szczególnych wysiłków.

Miałem w tym czasie kilka drobnych prac w zapasie, które byłem gotów dostar-
czyć bezpłatnie i przekonany, że kilku członków Tow. postąpi podobnie. Udałem się 
więc z redaktorem do prezesa Tow. P. dra Łukowicza. Ten – aczkolwiek „nie był 
gramotny”, jak sam oświadczył – docenił okazję i przyrzekł poparcie akcji z miejsca. 
Przystąpiliśmy niezwłocznie do wstępnych omówień i ustalono:
a) Dodatek stanowi część „Dziennika Pomorskiego”
b) W skład Komitetu wchodzi prócz członków Tow. Mił. Chojnic również red. 

„Dziennika Pomorskiego”
c) Materiał treści historycznej dostarczy „Dziennikowi Pomorskiemu” komitet re-

dakcyjny bezpłatnie
d) Dodatek wydany będzie w odstępach miesięcznych
e) Zebrania komitetu redakcyjnego odbędą się w pokoju przyjęć dra Łukowicza
f) Nazwę dodatku ustali komitet redakcyjny na swym pierwszym zebraniu
g) Rękopisy zbierać i przechowywać będzie dr J. Łukowicz.

Wszystkim zainteresowanym zależało na pośpiechu, toteż niebawem zwołany zo-
stał już ustalony skład komitetu redakcyjnego w osobach: dr J. Łukowicz, sędzia J. 
Karnowski, prof. B. Hoffmann, J. Rydzkowski i red. B. Nuszkowski. Nie pamiętam 
już, kto z obecnych zaproponował nazwę „Zabory”, została ona jednak jednomyśl-
nie przyjęta. Konieczne uzasadnienie tej nazwy przypominające „zabory wzgl. zabór 
pruski” przyjął prof. B. Hoffmann.

Pierwszy numer „Zaborów” ukazał się w druku już w styczniu 1935 i stanowił 
pewnego rodzaju sensację dla czytelników „Dziennika Pomorskiego”, ale również 
prasa Wielkiego Pomorza zwróciła nań uwagę tym więcej, iż dodatek nie okazał się 
jednodniówką5.

„Zabory” początkowo, to jest od 1935 roku, ukazywały się jako miesięcznik, a 
w dwóch ostatnich latach przed wojną co kwartał. Wokół niego, jak wynika mię-
dzy innymi z cytowanego wyżej opisu, skupiło się prężne środowisko intelektualne. 
Przeważała tematyka historyczna, dotycząca Chojnic i powiatu chojnickiego. Sporo 
artykułów znalazło się z dziedziny literatury regionalnej, języka kaszubskiego, ono-
mastyki. Na łamach pisma pojawiały się prace dotyczące twórczości muzycznej i 
plastycznej.

W niniejszym opracowaniu zawartości „Zaborów” skoncentrowałam się na zasy-
gnalizowaniu interesującej problematyki opracowań i ich autorów. Największą ilość 

5 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna J. Rydzkowskie-
go, sygn. 1981-K/C1/35–73.
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artykułów na łamach dodatku opublikował Jan Karnowski, pseud. Wôs Budzisz 
(1886–1939), sędzia, działacz młodokaszubski, pisarz i historyk regionu6. Do najob-
szerniejszych jego szkiców historycznych należą: Starożytności Sworzyńskie7, Sta-
rożytności bruskie8 oraz Historia Czerska i Ekonomii Czerskiej9. W kolejnych roz-
prawkach przedstawił dzieje ruchu filomackiego, walki niepodległościowe związane 
z okresem niepodległościowym, powstaniem styczniowym czy latami 1918–191910. 
Wiele wiadomości i szczegółów niejednokrotnie bardzo cennych dla badań nad Po-
morzem i kaszubszczyzną zawierają prace: Zabory w historii pomorskiej, Zabory w 
kaszubskiej literaturze regionalnej czy Kręgi kamienne i kurhany w Odrach11. Jest 
też autorem prac wspomnieniowo-biograficznych o Hipolicie Lniskim12, Bronisła-
wie Zielińskim z Czerska13 oraz Aleksandrze Majkowskim14. Materiał do tych prac 
kompletował przez wiele lat. Korzystał nie tylko z drukowanych opracowań, ale 
sięgał do źródeł archiwalnych, o czym świadczy bogata bibliografia umieszczana po 
każdym opracowaniu.

Bogumił Hoffmann (1890–1945)15, filomata pomorski, nauczyciel, historyk jest 
autorem obszernej monografii Z historii gimnazjum państwowego w Chojnicach16, w 
której na podstawie źródeł z archiwów parafialnego i gimnazjalnego omówił dzieje 
gimnazjum od czasów powstania uczelni w postaci kolegium jezuickiego w roku 
1622, poprzez czasy rozbiorów, aż do oddania gimnazjum w ręce polskie w 1920 
roku. Podkreślając jej zasługi, pisał: Historia tego zakładu to cząstka historii Po-
morza, mocna polska karta z dziejów tej piastowej ziemicy. W rozbudzeniu, utrwa-
leniu i pogłębieniu poczucia narodowego na Pomorzu ma i chojnickie gimnazjum 
swoje niemałe zasługi w ciągu wiekowego swego istnienia17. Spod jego pióra wy-
szły wartościowe szkice historyczne dotyczące herbu Chojnic18, lustracji starostwa 
człuchowskiego19 oraz wsi i dziedziców Leśna20. Jest również autorem pierwszego 

6 W latach 1927–1937 był sędzią Sądu Okręgowego w Chojnicach.
7 J. Karnowski, Starożytności Sworzyńskie, „Zabory”, 1935, nr 9; 1936, nr 1 i 2.
8 Tenże, Starożytności bruskie, tamże, 1935, nr 8; 1937, nr 1–3 i 10–12.
9 Tenże, Historia Czerska i Ekonomii Czerskiej, tamże, 1938, nr 4.
10 Zob. następujące artykuły tegoż: Towarzystwo Tomasza Zana w Chojnicach w latach 1902–1920, 

tamże, 1935, nr 10; Filomaci Pomorscy a idea niepodległości, tamże, 1936, nr 6; Powstanie Stycz-
niowe r. 1863/64, a Zabory, tamże 1937, nr 7–9; Józef Wolszlegier z Szenfeldu a generał Dąbrowski 
podczas zajęcia Pomorza w r. 1806/1807, tamże, 1935, nr 2; Powstanie Pomorskie r. 1806/07 i jego 
dowódcy, tamże, 1935, nr 12; Organizacja i działalność Powiatowej Rady Ludowej na Powiat Choj-
nicki od 11.12.1918–17.01.1919 (według własnego protokolanta), tamże, 1936, nr 3.

11 „Zabory”, 1935, nr 12; 1938, nr 1.
12 Szambelan Dr Hipolit Lniski, tamże, 1938, nr 3.
13 Dr Bronisław Zieliński z Czerska, tamże, 1938, nr 7–9.
14 Ś. p. Dr Aleksander Majkowski (Wspomnienie pośmiertne), tamże, 1938, nr 1.
15 W latach 1922–1938 podjął pracę nauczycielską w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Chojni-

cach. Wykładał głównie historię, lecz także geografię, propedeutykę filozofii oraz łacinę.
16 „Zabory”, 1935, nr 2, 3, 4 i 6.
17 Tamże, nr 6, s. 9.
18 Herb miasta Chojnic, tamże, 1938, nr 1.
19 Lustracje starostwa człuchowskiego, tamże, 1936, nr 10–12.
20 Leśno i jego dziedzice, tamże, 1937, nr 7–9.
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obszernego szkicu biograficznego poświęconego Janowi Karnowskiemu21.
Helena Hoffmannowa (1895–1940)22, nauczycielka języka polskiego, francu-

skiego i historii w gimnazjum chojnickim to autorka cenionych do dzisiaj rozpraw 
historycznych: Kilka kart z dziejów chojnickiej fary (1937, nr 7–9), Teksty polskie 
w pamiętniku Goedtkego (1936, nr 7–9) i Z przeszłości miasta Chojnic (1936, nr 
10–12).

Do grona najbliższych współpracowników „Zaborów” należał Julian rydzkow-
ski (1891–1978), kupiec bławatny, działacz społeczno-kulturalny na Kaszubach i 
Pomorzu, założyciel i kustosz Muzeum Regionalnego w Chojnicach. Jego publi-
kacje wiążą się ściśle z historią Chojnic: Osobliwa egzekucja w Chojnicach, Statut 
miasta Chojnic z r. 1810, Podanie o herbie Chojnic i Obrazki z roku 191923. W 
pierwszym numerze z 1935 roku zamieścił też tekst jednej z zebranych przez siebie 
kolęd kaszubskich – Gdyby Jezusek na Kaszubach się urodził.

Autorstwa ks. Leona pryby (1900–1942)24 jest obszerny materiał poświęcony 
ks. Bolesławowi Makowskiemu (1880–1934), historykowi, badaczowi sztuki, pro-
boszczowi chojnickiemu w latach 1922–193425. Podkreślił znaczenie opracowań ks. 
Makowskiego, zwłaszcza w zakresie sumiennego zbadania zasobu archiwaliów i w 
badaniach nad sztuką pomorską26. Jako pierwszy z polskich badaczy sztuki zwrócił 
uwagę na twórczość malarza gdańskiego, Hermana Hana.

Problematyki chojnickiej dotyczą dwa szkice Marii Matysikowej (1892–1980), 
nauczycielki, działaczki społecznej, w latach 30. dyrektora nowo utworzonego Miej-
skiego Gimnazjum Żeńskiego w Chojnicach. W szkicu Czary i zabobony27, na pod-
stawie osobistych pamiętników chojnickiego burmistrza Izaaka G. Goedtkego (1691–
1765)28, podała wiele wiadomości o traceniu czarownic w Chojnicach. W drugim, 
zatytułowanym W średniowiecznych Chojnicach. Cyrk idzie…29, pisała o panujących 
nastrojach w mieście spowodowanych przybyciem do miasta cyrkowców.

W numerze trzecim pierwszego rocznika „Zaborów” znajdziemy artykuł Kazi-
mierza Jasnocha (1886–1966)30 Sztuka ludowa i przemysł ludowy na Zaborach, 
w którym autor ubolewa nad ginącymi zwyczajami ludowymi, zanikającą sztuką 
ludową i przemysłem ludowym na Zaborach. Na szczególną uwagę zasługują re-
produkcje jego obrazów (Drużba zaprasza na wesele, Powrót z pola, Zapowiedzi), 
będące ilustracjami zarówno do jego szkicu, jak i wyżej wymienionego artykułu 
Marii Matysikowej.
21 Jan Karnowski a ruch młodokaszubski, tamże, 1936, nr 1.
22 Żona Bogumiła Hoffmanna.
23 „Zabory”, 1935, nr 1; 1935, nr 11; 1936, nr 2; 1937, nr 1–3.
24 W latach 1933–1936 był prefektem w chojnickim gimnazjum.
25 Pamięci wielkiego kapłana i obrońcy kultury Pomorza, „Zabory”, 1935, nr 5 i 6.
26 Najważniejszą publikacją ks. Makowskiego jest Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki, Toruń, 

1932.
27 „Zabory”, 1935, nr 3.
28 I. G. Goedtke, Gedenkbuch 1756/62.
29 „Zabory”, 1935, nr 4.
30 Kaszubski malarz z Poznania, urodzony w Czersku.
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Do stałych współpracowników pisma należał czesław Wycech (1899–1977), 
nauczyciel, historyk, w latach 1932–1937 kierownik chojnickiej Szkoły Powszech-
nej, późniejszy marszałek Sejmu PRL. Na łamach pisma przytoczył opis Chojnic z 
1564 roku zawarty w dziele Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego Staro-
żytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana31, 
przedstawił zbiory wydanych pieśni kaszubskich opracowanych przez Zbigniewa 
Madejskiego, Pawła Szefkę i Łucjana Kamieńskiego32. Ponadto zamieścił recenzję 
monografii wsi kaszubskiej Szatarpy, w opracowaniu Wojciecha Sterny33.

Leon Kubica, ówczesny student prawa Uniwersytetu Poznańskiego, zamieścił 
niewielki szkic historyczny pt. Przywilej lokacyjny miasta Chojnic34.

Alfons Warczak (1896–1964), zasłużony pedagog, kompozytor, nauczyciel Se-
minarium Nauczycielskiego w Tucholi, wychwalając zasługi kawalera maltańskiego 
Bartłomieja Nowodworskiego (ok. 1552–1625) pisał: Ale nie tylko mieczem, krwią 
i męką serdeczną walczył Nowodworski o dobro Rzeczypospolitej. I swoje mienie 
złożył jej w ofierze. Przeznaczył cały swój majątek Akademii Krakowskiej, aby godne 
syny Koronie Polskiej rodziła i wszelkim stanom Rzeczypospolitej gotowała35. W tym 
samym numerze omówił liryczną pieśń ks. I. K. S. Rogana Modlitwa Pomorzanina.

edward poppek (1913–1977), dziennikarz, archeolog i działacz harcerski, jest 
autorem pierwszego opracowania dziejów chojnickiego hufca36. Zajął się też wyja-
śnianiem pochodzenia (etymologią) nazw miejscowości zaborszczyzny37.

Do cenionych współpracowników spoza regionu należał Józef Kostrzewski 
(1885–1969), archeolog, muzeolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. W nume-
rze czwartym z 1936 roku zamieścił pracę Z pradziejów Pomorza. Kurhany i kręgi 
kamienne w Odrach, w powiecie chojnickim.

Dwa krytyczne artykuły opublikował Władysław pniewski (1893–1940), prof. 
Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku, językoznawca i historyk li-
teratury, badacz Kaszub i Pomorza. W szkicu Kaszubi – próba charakterystyki38 nie 
zgadzając się z negatywnym sądem o Kaszubach, wydanym przez badaczy, literatów 
i podróżników niemieckich, pisał: Dusza kaszubska jest bogata, bogatsza niż się 
ludziom płytkim i snobom na pozór wydaje. W duszy spoczywają pokłady wielowie-
kowych przeżyć, doświadczeń, wiedzy, w potrzebnej chwili na wierzch wynoszone. 
Z kolei w Uwagach o literaturze regionalnej39 zarzuca Bożenie Stelmachowskiej, 
autorce wydanej wówczas pracy Regionalizm etnograficzny na tle przykładów z 
współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej, pomieszanie pojęć literatu-

31 C. Wycech, Opis Chojnic z XVI w., „Zabory”, 1935, nr 10.
32 Tenże, Pieśni kaszubskie, tamże, 1936, nr 7–9.
33 Tenże, Monografia wsi kaszubskiej, tamże, 1937, nr 1–3.
34 „Zabory”, 1935, nr 9.
35 A. Warczak, O Bartłomieju Nowodworskim – zasłużonym Pomorzaninie, tamże, 1936, nr 2.
36 E. Poppek, Zarys rozwoju hufca harcerzy w Chojnicach, tamże, 1936, nr 6.
37 Tenże, Przyczynki etymologiczne do nazw geograficznych zaborszczyzny, tamże, 1935, nr 12.
38 „Zabory”, 1935, nr 4.
39 „Zabory”, 1936, nr 10–12.
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ry regionalnej z literaturą środowiskową oraz wytyka jej małą znajomość literatury 
kaszubskiej.

W numerze 12 z 1935 roku umieszczono rozprawę Mikołaja rudnickiego 
(1881–1978), językoznawcy, prof. Uniwersytetu Poznańskiego pt. Łączność Kaszu-
bów z Polską, zaś w numerze czwartym z 1936 roku ukazała się rozprawa historyka 
Kazimierza tymienieckiego – Czy Bałtyk był wyłącznie morzem germańskim?

Autorami mniejszych objętościowo szkiców byli: ks. Tadeusz Broniszewski 
(Wiadomości o Chojnicach z r. 1656, 1936, nr 7), Włodzimierz Kliński (Bursztyn i 
dawniejsza jego eksploatacja w ziemi zaborskiej, 1936, nr 4), ks. Bolesław Knitter 
(Kaplica św. Józefa i jej fundatorzy szlachetni Pawłowscy w Mokrem, 1938, nr 3), 
Jan Łącki (Jezioro Charzykowskie czy Łukomie, 1936, nr 1), Antoni Lisewski (Przed 
15 laty. Wspomnienia z okresu przełomowego, 1935, nr 2) i ks. Józef Tuszyński (De-
kanat zaborski, 1938, nr 1; Bractwo pod opieką św. Józefa przy publicznej kaplicy w 
Mokrem, 1938, nr 3).

Kilka numerów „Zaborów” posiadało charakter monograficzny. Numer 5 z 1936 
roku poświęcony był Zakładowi św. Karola Boromeusza w Chojnicach, roli sióstr 
franciszkanek w tymże Zakładzie oraz rodzinie Łukowiczów. Najważniejsze w nim 
artykuły napisał ks. Tadeusz Broniszewski40 Zarys historyczny Zakładu św. Borome-
usza oraz dr Henryk Wrzesiński 50 lat pracy lekarskiej drów Łukowiczów (il. 1.).

Wydanie jubileuszowe z okazji 25-lecia skautingu w Chojnicach i na Pomorzu za-
wierało m.in. obszerny i przeglądowy artykuł Stefana Łukowicza pt. Tajny skauting 
i Polskie Drużyny Strzeleckie na Pomorzu 1911–191741. Autorem ilustracji otwiera-
jącej jubileuszowe „Zabory” był Kazimierz Jasnoch (il. 2.).

Historii Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, które obchodziło jubileusz 550-
lecia, poświęcono nr 2 z 1938 roku. Autorem opracowania był Jan Kaletta (1879–
1942), chojnicki działacz niepodległościowy. Przedstawił bardzo szczegółowo 
początki Bractwa i przywileje, omówił Wilkierz Bractwa z pierwszej połowy XV 
wieku, przywilej nadany Bractwu przez króla Jana III oraz zamieścił spis królów 
kurkowych, począwszy od 1695 roku (il. 3.).

Czwarty zeszyt monograficzny zawierał przedruk pracy Jana Karnowskiego Dzie-
je Czerska i Ekonomii Czerskiej42 (il. 4.).

Ponadto „Zabory” wydrukowały jako osobne numery pisma historyczne drama-
ty Stefana Bieszka (1895–1964)43, nauczyciela, poety i działacza kaszubskiego. W 
1928 roku napisał utwór dramatyczny Krwią kapłańską44, osnuty na tle wydarzeń 
z 1555 roku, gdy protestanci zawładnęli chojnicką farą. W maju 1930 roku odby-
ła się prapremiera dramatu Szturm na Chojnice45, którego tematem było zdobycie 
40 W latach 1935–1936 był wikarym parafii farnej w Chojnicach, zaś w latach 1936–1937 pełnił funkcję 

kapelana w Zakładzie św. Karola Boromeusza.
41 „Zabory”, 1936, nr 6, wydanie jubileuszowe z okazji 25-lecia Harcerstwa Polskiego na Pomorzu.
42 „Zabory”, 1938, nr. 4.
43 W latach 1920–1937 był nauczycielem łaciny i greki gimnazjum chojnickiego.
44 „Zabory”, 1939, nr 1.
45 Prawdopodobnie dramat ten ukazał się w nr 2 „Zaborów” w 1939 r.
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1. Monograficzne wydanie „Zaborów”, 1936, nr 5
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2. Ilustracja Kazimierza Jasnocha otwierająca jubileuszowe wydanie  „Zaborów”, 1936, nr 6
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3. Monograficzne wydanie „Zaborów”, 1938, nr 2
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4. Monograficzne wydanie „Zaborów”, 1938, nr 4
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5. Publikacja dramatu Stefana Bieszka Tobie – Ojczyzno, „Zabory”, 1937, nr 4–5–6
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miasta przez wojsko Kazimierza Jagiellończyka w roku 1466. Trzecia sztuka, Tobie 
– Ojczyzno46, przedstawia filomatów chojnickich w chwili przygotowań do udziału 
w powstaniu 1863 roku. Sztuki wystawione zostały przez zespół teatralny drużyny 
harcerskiej47. W numerze 2 z 1935 roku zamieszczono wiersz Bieszka Nie pójdzie 
nigdy w moc krzyżacką nasza kraina – Ziemia Mestwina, który na długie lata stał się 
hymnem harcerzy chojnickich (il. 5.).

Wybór informacji z bieżącego życia kulturalnego na Pomorzu zawierała Kronika 
kulturalna. Niektóre numery ze względów oszczędnościowych były jej pozbawione. 
Kronika na bieżąco informowała o działalności Towarzystwa Miłośników Chojnic 
i Okolicy, zamieszczała recenzje z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Chojnic i 
okolicy (na przykład Gwiazdka ze Gdunska ks. Bernarda Sychty odegrana w Pucku, 
1935, nr 2; Marzenie Kaszuby w wykonaniu chojnickiej „Lutni”, 1935, nr 2; Wesele 
kaszubskie Jana Karnowskiego wystawione w Chojnicach z okazji 250. rocznicy od-
sieczy pod Wiedniem, 1935, nr 4; Wieczór chopinowski w sali Szkoły Powszechnej, 
1935, nr 6; Tobie – Ojczyzno Stefana Bieszka wystawione w Pelplinie, 1935, nr 6; 
Wystawa prac artysty malarza Kazimierza Falkowskiego w Chojnicach, 1938, nr 1), 
podawała osiągnięcia Instytutu Bałtyckiego, informowała o wykładach uniwersytec-
kich oraz przedstawiała sylwetki zmarłych działaczy kaszubskich.

Bogumił Hoffmann w artykule wstępnym Na drogę pisał: Zabory – Zaborszczy-
zna. Ziemia zaborska – to prastara nazwa znacznej części powiatu chojnickiego, 
niech nazwa ta jako nazwa dodatku regionalnego przypomina nam stale nasz obo-
wiązek pracy nad tym, by fizjognomia duchowa tej ziemi rodzinnej nabierała co-
raz większej wyrazistości. Celem i zadaniem dodatku regionalnego jest więc przede 
wszystkim utrwalenie swoistej kultury poprzez utrzymanie żywej pamięci minionych 
czasów tak miasta, jak i całego regionu, przez poznanie rodzimej kultury, własne-
go dorobku kulturalnego. Szerzyć zaś poznanie, wiedzę regionalną, znaczy – bu-
dzić zainteresowanie, głębokie przywiązanie do tych stron rodzinnych, umiłowanie 
przeszłości historycznej miasta, okolicy, zabytków, uroku krajobrazu, a zwłaszcza też 
kultury ludowej48.

Czy cel został osiągnięty? Konfrontując zawartość z celami, jakie postawili sobie 
redaktorzy „Zaborów”, można dobitnie stwierdzić, że tak. Do dzisiaj pismo ucho-
dzi za najważniejsze czasopismo naukowe o profilu humanistycznym w Chojnicach. 
W kręgu oddziaływania wymienionych autorów ukształtowało się nowe pokolenie 
działaczy, takich jak: Franciszek Pabich, Józef Osowicki, Maksymilian Ichnowski, 
Albin Makowski, Witold Look, Zbigniew Stromski i Kazimierz Ostrowski. Zro-

46 „Zabory”, 1937, nr 4–6.
47 W Bibliotece Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, w Spuściźnie A. Makowskiego, 

Teczka 172, znajduje się liścik S. Bieszka do dr. Łukowicza: Chełmno, 6 XI 1938. Wielmożnemu 
Panu Doktorowi dziękuję uprzejmie za łaskawą ofertę przedrukowania moich sztuk z historii kocha-
nych Chojnic. Jestem z tego rad w interesie młodzieży, która często, corocznie, daremnie się do mnie 
zwraca o teksty do odgrywania. Przeglądnę teraz z polonistą tekst „Krwią kapłańską” jeszcze raz, 
po czym prześlę Panu Doktorowi. Z wyrazem szacunku i wdzięczności. Stefan Bieszk prof. gimn.

48 „Zabory”, 1935, nr 1.
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zumieli, tak jak ich poprzednicy, potrzebę upowszechniania wiedzy o najbliższej 
ziemi. Ich prace pokazują, jak niezwykle ważne jest działanie wychowawcze w du-
chu umiłowania regionu, ale także w poszanowaniu dla dorobku innych regionów, 
współtworzących polską kulturę narodową.

Anna Czapczyk
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miesięcznik regionalny „zabory” (1935–1939) 
– charakterystyka pisma 

Chojnice należały do kaszubskich miast, posiadających (obok Wejherowa) najwięk-
szą liczbę oficyn drukarskich na Pomorzu1, bo aż pięć: Drukarnia Fritza Büchnera 
przy ul. Człuchowskiej 4; Drukarnia „Dziennika Pomorskiego”, ul. Człuchowska 13; 
Oficyna Władysława Juliusza Schreibera, Rynek 17; Drukarnia Pomorskie Zakłady 
Poprawcze w miejscowości Igły, pow. chojnicki; oficyna Maksymiliana Rennewitza 
przy ul. Gdańskiej 33. Niektóre z wymienionych firm poligraficznych obok druków 
akcydensowych wydawały lokalną prasę2 i inne wydawnictwa. Najbardziej znaczą-
cą w wydawaniu prasy chojnickiej była drukarnia Schreiberów, gdzie ukazywał się 
początkowo „Dziennik Chojnicki”, który od 1 października 1923 roku, od numeru 
250 zmienił nazwę na „Dziennik Pomorski”. Tu także w latach 1923–1939 ukazywał 
się trzy razy w tygodniu „Lud Pomorski”, będący mutacją pierwszego pisma.

Oba tytuły posiadały liczne dodatki, które były wspólne także dla dwóch wspo-
mnianych tytułów. I tak w latach 1924–1928 ukazywał się dodatek „Ognisko Do-
mowe”; w latach 1926–1927 wychodził Dodatek Literacko-Oświatowy „Niwa Po-
morska” redagowany przez poetę kaszubskiego Franciszka Sędzickiego3. Kolejnym 
dodatkiem obu pism był „Świat Kobiety” ukazujący się w 1928 roku. Następny 
dodatek to „Kraina Powieści” (1928–1930 i 1932–1934); „Rolnik” (1924–1928); 
Dodatek „Kwiaty z Bożego Ogrodu” był związany tylko z tytułem „Dziennika Po-
morskiego”, a ukazywał się w latach 1930–1934. Kolejnym dodatkiem obu dzien-
ników była „Rodzina” wychodząca w latach 1935–1938. „Dzwon Niedzielny” był 
dodatkiem „Ludu Pomorskiego”, zaś „Anioł Stróż” – obu pism w latach 1921–1928 
i 1930–1932. Ponadto „Turysta w Chojnicach” (1936–1937) był bezpłatnym dodat-
kiem do „Dziennika Pomorskiego” redagowanym przez Juliana Rydzkowskiego4.

„Zabory” ukazywały się w latach 1935–1939, początkowo jako „Stały dodatek 
regionalny wychodzący raz w miesiącu” od stycznia do marca, a od kwietnia od 
numeru 4 jako „Dodatek Regionalny poświęcony sprawom Ziemi Zaborskiej”, zaś 
od numeru 5 jako dodatek „Dziennika Pomorskiego” i „Ludu Pomorskiego” po-

1 E. Kamiński, Z historii oficyn drukarskich miast kaszubskich, „Libri Gedanenses”, Gdańsk, 1997–
1998, t. XV/XVI, s. 157–176.

2 Tamże, s. 160–161.
3 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii histo-

rycznej, Poznań, 1950, s. 388–389.
4 Z jedynego zachowanego egzemplarza w zbiorach autora – z maja 1936 r. – zawartość treści ujęto w 

zestawieniu bibliografii pisma „Zabory”.
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święcony sprawom Ziemi Zaborskiej. Kolejną zmianę podtytułu przynosi numer 8 z 
1935 roku – brzmi on „Miesięcznik regionalny poświęcony sprawom Ziemi Zabor-
skiej” i trwał do końca 1937 roku, jednak de facto numeracja od lipca 1936 jest już 
kwartałowa, na przykład 7–8–9, 10–11–12 itd. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z 
11 listopada 1937 roku pismo drukowano jako kwartalnik od numeru 1 do 4 w 1938 
roku. Ukazały się jeszcze dwa numery w 1939 roku, do ostatniego autorowi niniej-
szego tekstu nie udało się dotrzeć. Tak więc charakterystyka i zawartość dodatku 
pisma „Zabory” obejmuje cztery roczniki 1935–1938 i numer 1 z 1939 roku (ukłon 
dziękczynny kol. Kazimierzowi Ostrowskiemu za użyczenie kserokopii numeru 1 z 
1939 roku).

Z licznych dodatków, które się ukazywały, można porównać „Niwę Pomorską” 
(1926–1927) redagowaną przez Franciszka Sędzickiego, która w swej treści oscylo-
wała wokół tradycji ludowej i tekstów „rodnej mowy”, w tym poetyckiej twórczości 
kaszubskiej, jak baśnie, opowiadania, zwyczaje i obrzędy ludowe były adresowane 
do środowiska ludności wiejskiej, zaś „Zabory” w pewnym sensie nawiązywały do 
„Niwy”, ale prezentowały szczególnie materiały historyczne związane z Chojnicami 
i okolicą, nie zrywając z folklorem, były adresowane przede wszystkim do środowi-
ska miejskiego.

Tematem mego wystąpienia, jak podano w tytule, jest charakterystyka pisma „Za-
bory”. Otóż na przestrzeni pięciu lat (1935–1939) ukazało się 30 numerów tego 
pisma i odnotowano jeden egzemplarz „Turysty w Chojnicach” z maja 1936 roku 
redagowany przez Juliana Rydzkowskiego. Zespół redakcyjny ulegał co pewien czas 
zmianom. Redaktorem odpowiedzialnym od numeru pierwszego był Bernard Nusz-
kowski z Chojnic, zaś wydawcą Juliusz Schreiber. Dopiero w numerze 7 z 1935 
roku dowiadujemy się, że skład redakcji stanowią: prof. Bogumił Hoffmann, sędzia 
Jan Karnowski, dr med. Jan Łukowicz, redaktor Bernard Nuszkowski, ks. dr Pry-
ba i Julian Rydzkowski. W numerze 10 z 1935 roku redaktorem odpowiedzialnym 
jest Stefan Korytek, zaś na stronie 8 numeru 11 zapisano, że redaktor naczelny to 
Kazimierz Purwin z Chojnic, a odpowiedzialny za treść – Franciszek Lemańczyk. 
Od numeru 12 do numeru 6 z 1936 roku zespół redakcji stanowią: prof. Bogumił 
Hoffmann, sędzia Jan Karnowski, dr Jan Łukowicz, ks. dr Pryba, Julian Rydzkowski 
i Franciszek Lemańczyk.

Kolejną zmianę składu redakcji pisma notujemy od numeru 7–8–9 z 1936 roku, 
a są w niej: ks. [Tadeusz] Broniszewski, red. St[efan] Czajkowski, prof. Bogumił 
Hoffmann, sędzia Jan Karnowski, dr Jan Łukowicz, Julian Rydzkowski. Za treść 
odpowiadał St. [Czajkowski]. Od rocznika III, numer 1–2–3 wydawcą nadal jest 
Władysław J. Schreiber, a drukuje Oficyna Ziemi Zaborskiej w Chojnicach. W nu-
merze 4–5–6 następuje zmiana wydawcy, drukarnię przejął syn Gerard Schreiber, do 
zespołu redakcyjnego dokooptowano Edwarda Poppka, a pismo drukuje „Dziennik 
Pomorski” w Chojnicach. Od rocznika IV w stopce redakcyjnej kwartalnika widnie-
je zapis: „Wydaje Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy”. Za Komitet Redak-
cyjny: dr Jan Łukowicz, prezes. Redaktor odpowiedzialny: red. Stefan Cajkowski. – 
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Czcionkami Drukarni „Dziennika Pomorskiego” – Chojnice, ul. Człuchowska 13. W 
numerze 4 zmiana w stopce: Druk. „Dziennik Pomorski” – Chojnice. I tyle o stronie 
techniczno-organizacyjnej pisma „Zabory”.

Z artykułu wprowadzającego Na drogę autorstwa Bogumiła Hoffmanna wynika, 
że pismu patronuje Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy w Chojnicach, a 
celem jego jest przede wszystkim utrwalanie swoistej kultury przez utrzymywanie 
żywej pamięci minionych czasów tak miasta, jak i całego regionu, przez poznanie 
rodzimej kultury, własnego dorobku kulturalnego. Szerzyć zaś poznanie, wiedzę 
regionalną znaczy – budzić zainteresowanie, głębokie przywiązanie do tych stron 
rodzinnych, umiłowanie przeszłości historycznej miasta, okolicy, zabytków, uroku 
krajobrazu, a zwłaszcza też kultury ludowej. Kultura ta cenna jest ze względu na swą 
odrębność i oryginalność, cenna jako kultura materialna – budownictwo, przemysł 
domowy – jak i kultura duchowa, wyrażająca się w wierzeniach religijnych, pieśni, 
podaniu, zwyczaju i sztuce naszego ludu5 

Dalej autor omawia wrażliwość ludu, jego smak estetyczny oparty na obcowaniu 
z przyrodą itd. Pod koniec artykułu uważa, że Dziś zależeć [nam] będzie na rozświe-
tlaniu stosunkowo tak mało niestety znanych polskich kart w dziejach chojnickiego 
grodu. Ufamy, że uda się wykazać może lepiej niż dotąd, że pod przejściową obcą 
powłoką zawsze żywo tętniło pierwotne, rdzenne, słowiańskie, polskie życie6 

Powyższe stanowisko potwierdzają artykuły sędziego Jana Karnowskiego, które 
można uszeregować w kilka grup tematycznych, przede wszystkim historyczne za-
interesowania autora są tego dowodem, na przykład Bitwa pod Chojnicami w naj-
nowszem oświetleniu7 czy Józef Wolszlegier z Szenfeldu, a generał Dąbrowski pod-
czas zajęcia Pomorza w r. 1806/78, a także Starożytności bruskie9 i Starożytności 
sworzyńskie10 oraz Filomaci Pomorscy a idea niepodległości11. Z innych grup, to 
biograficzne, jak Hieronim Derdowski i jego przodkowie (1852–1902)12 lub recenzje 
wydawnictwa Jana Patocka Kopa szętopórk13 i recenzja podpisana kryptonimem J. 
K. Dr Władysław Pniewski „Antoni Abraham. Wielki patriota z ludu kaszubskiego” 
Warszawa 193614 oraz wspomnienie pośmiertne Śp. Dr Aleksander Majkowski15  In-
nym artykułem Karnowskiego jest opublikowany odpis z akt gruntowych Przywi-
lej królowej Marji Ludwiki z r. 1665 dla pustkowia Peplin16  Wszystkie pozostałe 

5 B. Hoffmann, Na drogę, „Zabory”, 1935, nr 1, s. 1.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 2–5.
8 Tamże, nr 2, s. 1–2.
9 Tamże, nr 8, s. 1–2 (cz. 1); 1937, nr 1–2–3, s. 1–4 (cz. 2).
10 Tamże, 1936, nr 1, s. 1–2; nr 2, s. 2–3.
11 „Zabory”, 1936, nr 6 [Wydanie Jubileuszowe 25-lecia Harcerstwa Polskiego na Pomorzu 1911–1936], 

s. 3–6.
12 Tamże, nr 10–12, s. 5–7.
13 Tamże, 1937, nr 1–2–3, s. 7–8.
14 Tamże, 1936, nr 10–11–12, s. 12.
15 Tamże, 1938, nr 1, s. 1, il. 1.
16 Tamże, 1936, nr 4, s. 5–6.

Miesięcznik regionalny „Zabory” (1935–1939) – charakterystyka pisma 



238

artykuły Jana Karnowskiego, jak i recenzje budzą podziw w jego zaangażowanie 
się w lokalną problematykę historyczną i biograficzną ludzi zasłużonych dla ziemi 
chojnickiej. Jak wynika z załączonej bibliografii zawartości pisma „Zabory”, jest 
najbardziej zaangażowanym autorem, bo aż 27 razy zaistniał na łamach „Zaborów” 
swoimi artykułami.

Kolejnym autorem pod względem ilości publikowanych materiałów w liczbie 
ośmiu okazał się nauczyciel historii w tamtejszym Państwowym Gimnazjum Kla-
sycznym w Chojnicach – Bogumił Hoffmann. Z racji zaangażowania się w dzia-
łalność Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy artykuły jego związane były z 
historią miasta oraz Ziemią Zaborską. Do ważnych i ciekawych artykułów zaliczyć 
należy jego pracę o Leonie Biskupskim jako pierwszym polskim badaczu języka 
kaszubskiego.

Znanym i cenionym współpracownikiem pisma okazał się zasłużony dla mia-
sta i regionu autor sześciu artykułów Julian Rydzkowski, drukując tu Statut miasta 
Chojnic z roku 181017 i Statut Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy18. Helena 
Hoffmannowa opublikowała trzy teksty: Teksty polskie w pamiętniku Goedtkego19, 
Z przeszłości miasta Chojnic20 oraz Kilka kart z dziejów chojnickiej fary21  Arty-
kuł ozdobiony jest rysunkiem Fary w Chojnicach – autorstwa Edwarda Poppka – i 
dwiema fotografiami A. Góralskiego – przedstawiającymi dawną plebanię i basztę. 
Czesław Wycech odnotował Opis Chojnic z XVI wieku22, podał także informacje 
o stanie Pieśni kaszubskiej23 dotyczące Roku obrzędowego – Bożeny Stelmachow-
skiej, Mariana Kuhna, Zbigniewa Madejskiego i Pawła Szefki, a przede wszystkim 
o zakresie badań w tym przedmiocie. Ponadto autor opracował zarys Monografii wsi 
kaszubskiej24 na przykładzie wsi Szatrapy (okolica Skarszew).

Ks. Tadeusz Broniszewski w swym artykule Zarys historyczny Zakładu Św. Bo-
romeusza25 podał genezę powstania Zakładu, także wspominając zasłużonych za-
łożycieli z rodu Sirwind-Łukowiczów i ks. dr. Lüdtkego, tu zamieszczony jest także 
plan sytuacyjny Zakładu Św. Boromeusza. Wiadomości o Chojnicach z roku 165626 
to druga publikacja tegoż autora, w której opublikował reprodukcję strony tytuło-
wej ówczesnej gazety w niemieckim brzmieniu. W związku z jubileuszem Zakładu 
Św. Boromeusza dr Henryk Wrzesiński zaprezentował artykuł 50 lat pracy lekarskiej 
D[okto]rów Łukowiczów27, tzn. przedstawił biografie: Jana Karola Macieja, Adolfa 
Teodora Kazimierza i Jana Pawła Sirwind-Łukowiczów oraz ich zasługi dla choj-
17 J. Rydzkowski, Statut miasta Chojnic z r. 1810, „Zabory”, 1935, nr 11, s. 3–7.
18 Tenże, tamże, nr 4, s. 7–8.
19 Tamże, 1936, nr 7–8–9, s. 2–10.
20 Tamże, nr 10–11–12, s. 7–10.
21 Tamże, 1937, nr 7–8–9, s. 8–14.
22 Tamże, 1935, nr 10, s. 7.
23 Tamże, 1936, nr 7–9, s. 12.
24 Tamże, 1937, nr 1–2–3, s. 7.
25 Tamże, 1936, nr 5, s. 1–6, il. 3.
26 Tamże, 1936, nr 7–8–9, s. 1–2.
27 Tamże, nr 5, s. 6–8.

Edmund Kamiński



239

nickiego szpitala.
Jan Kaletta w swym obszernym artykule Z historii Bractwa Strzeleckiego w Choj-

nicach28 nawiązał do początków Bractwa i przywilejów z okazji 550. rocznicy jego 
istnienia. Natomiast Franciszek Kaletta przedstawił artykuł Konwisarze w Chojni-
cach29. Kolejny autor Włodzimierz Kliński z Kłodni omówił Bursztyn i dawniejszą 
jego eksploatację w Ziemi Zaborskiej30, wskazując, iż w latach 1835–1865 nieja-
ki Jan Kliński na Kłodni i Zarzyczu zatrudniał około 200 osób przy wydobywaniu 
bursztynu. Ks. Bolesław Knitter z Karsina przedstawił artykuł Kaplica Św. Józefa i 
jej fundatorzy szlachetni Pawłowscy w Mokrem31 

Ażeby pismu nadać poważniejszy charakter, zaproszono do współpracy ludzi na-
uki, spoza kręgu Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy, by swoje prace publi-
kowali na łamach „Zaborów”. Wśród autorytetów znalazły się takie nazwiska, jak: 
dr Józef Kostrzewski – archeolog, prof. Mikołaj Rudnicki – slawista, językoznawca 
z Poznania, dr Władysław Pniewski z Gdańska. Dr Józef Kostrzewski w artykule z 
pradziejów Pomorza, zatytułowanym Kurhany i kręgi kamienne w Odrach, w po-
wiecie chojnickim32 pisze: W leśnictwie państwowym Odry, pow. chojnicki, tuż nad 
południowym brzegiem Czarnej Wody, zachował się jeden z najciekawszych zabyt-
ków naszej przeszłości przeddziejowej w postaci kręgów kamiennych, zbudowanych 
z olbrzymich głazów wkoło jednego lub dwóch kamieni środkowych. Kręgi te w ilości 
kilkunastu, otoczone wieńcem mogił z nasypem kamiennym, od dawna podniecały 
wyobraźnię okolicznych mieszkańców, nazywających je „cmentarzami” i budziły też 
zrozumiałą ciekawość u archeologów33 

Dalej opisuje przeprowadzone dorywczo badania w 1874 roku przez gdańskiego 
archeologa dr. Lissauera czy amatorów, po których brak informacji o ich działal-
ności. W 1914 roku miernik rządowy z Poznania, niejaki Stephan, dokonał przy-
wrócenia porządku na rozkopanym cmentarzysku, pozostawiając szczegółowy plan 
kręgów i opis znaczenia tego leśnego zabytku archeologicznego o znaczeniu astro-
nomicznym. W konkluzji ciekawego i cennego artykułu Kostrzewski odpowiada na 
postawione pytanie: jaka ludność pochowana jest w grobach w Odrach? Otóż: z 
faktu współczesnego występowania dwóch obrządków pogrzebowych: ciałopalnego 
i grzebalnego wynika, że mieszkały tu w okresie rzymskim dwa ludy obok siebie: 
jeden tubylczy, który dawnym obyczajem palił zwłoki, i nowo przybyłe zza morza, 
grzeb[iące] zwłoki niespalone. Z [W] przybysza[ch] dość powszechnie upatruje się 
Gotów, ludność zasiedziała – to według wszelkiego prawdopodobieństwa Słowianie, 
Lechici, ujarzmieni czasowo przez najazd północny34 

Profesor Mikołaj Rudnicki – twórca Instytutu Zachodniosłowiańskiego oraz jego 
28 Tamże, 1938, nr 2, s. 1–10.
29 Tamże, nr 3, s. 9–11, il. 4.
30 Tamże, 1936, nr 4, s. 4–5.
31 Tamże, 1938, nr 3, s. 5–7, il. 1 (chodzi o ks. bp. płockiego Franciszka Pawłowskiego).
32 Tamże, 1936, nr 4, s. 1–4, il. 4.
33 Tamże, nr 4, s. 1.
34 Tamże, s. 3.
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organu „Slavia Occidentalis”, autor wielu rozpraw naukowych35 – opublikował na 
łamach „Zaborów” fragment swej rozprawy Łączność Kaszubów z Polską, która 
drukowana była w Komunikatach Instytutu Bałtyckiego (w serii III, nr 24) pod tytu-
łem Pomorska myśl polityczna – Łączność Kaszubów z Polską. Jest to artykuł pole-
miczny o odrębności językowej kaszubszczyzny, poruszający w punkcie pierwszym 
sprawy granic, w drugim odrębności językowe i w trzecim związane z nazwą Kaszu-
by i Kaszubia. Zawzięcie zwalczał przedwojenne poglądy głoszone przez „Zrzësz 
Kaszëbską”36.

Doktor Władysław Pniewski podjął się niewdzięcznego zadania, w swym arty-
kule Kaszubi – próba charakterystyki37 pragnął przedstawić ludzi żyjących w często 
sprzecznej opinii, tak wśród uczonych i polityków, jako też wśród ogółu, wśród swo-
ich i obcych38. W pierwszej kolejności omówił negatywny pogląd o Kaszubach wi-
dziany oczyma podróżników, badaczy i literatów niemieckich. Jakież to cechy widzą 
pisarze niemieccy, otóż tylko ujemne, jak: tępotę, ociężałość, nałóg do pijaństwa i 
nienawiść do Niemców, brak gościnności, podejrzliwość i zabobonność. Brak polotu 
poetyckiego i poczucia narodowego, brak zamiłowania do pracy i konserwatyzm. 
Zaś Stefan Żeromski nie czuł się powołanym do wyjawienia właściwości psychicz-
nych ludu kaszubskiego. Skąpe przyczynki dają inni pisarze, publicyści, politycy i 
społecznicy, najmniej badacze i uczeni.

Autor tak charakteryzuje Kaszubów: Kaszubi w porównaniu z ludem polskim in-
nych części Rzeczypospolitej przedstawiają typ odrębny, podobnie jak język kaszub-
ski zajmuje wśród narzeczy polskich szczególne miejsce. Antropologowie zaliczyli 
Kaszubów dla ich krępej i zwartej budowy ciała, niebieskich oczu i jasnych włosów 
do rasy nordyckiej lub specjalnej bałtyckiej… I mimo pozorów negatywnego nasta-
wienia do poczynań państwowych… Kaszubi stanowią element społeczno-twórczy. 
Powolni są w reakcji psychicznej, inaczej niż ogół ludu polskiego, pobudliwy i ru-
chliwy. Kaszuba podejrzliwy jest i nieufny w stosunku do nieznajomych i obcych, 
ale niech raz poweźmie zaufanie, otwiera serce, ust nie zamknie, a przywiązuje się, 
okazując wdzięczność i wierność39 

Pod koniec drugiego roku „Zaborów” w 1936 roku Władysław Pniewski wypo-
wiada się na temat Uwagi o literaturze regionalnej40, nawiązując do artykułu dr Bo-
żeny Stelmachowskiej Regionalizm etnograficzny na tle przykładów z współczesnej 
twórczości literackiej Polski (Poznań, 1936). Ponieważ w literaturze kaszubskiej 
spotyka utwory wyobraźni ludowej, decyduje się na takie określenie: Literatura re-
gionalna to ta literatura, która czerpie swe żywotne soki z pewnego środowiska o 

35 Pisze o tym J. Treder w: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk, 2006, 
s. 223.

36 M. Rudnicki, Niektóre zagadnienia lechickie (Karta z psychologii lechickiej; „Zrzësz Kaszëbskô”), 
„Slavia Occidentalis”, 1937, t. XVI, s. 190–225.

37 W. Pniewski, Kaszubi – próba charakterystyki, „Zabory”, 1935, nr 4, s. 1–3.
38 Tamże, s. 1.
39 Tamże, s. 2.
40 „Zabory”, 1936, nr 10–12, s. 11–12.
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etnicznie odrębnym obliczu, maluje życie, tradycję i kulturę tego środowiska na tle 
nierozłącznej przyrody, przy czem poruszony problem może mieć znaczenie nie tylko 
regionalne, ale równym prawem ogólno-narodowe lub ogólno-ludzkie41 

Będąc przy literaturze, warto odnotować trzy utwory poetyckie Stefana Biesz-
ka: wiersz Nie pójdzie nigdy42 stanowi deklarację skautów w zakresie obrony ziem 
Mestwina i Bałtyku oraz dramat w sześciu odsłonach Tobie – Ojczyzno43 i Krwią 
kapłańską. Dramat w trzech aktach z dziejów Chojnic z roku 155544  Kazimierz Ja-
snoch w swym artykule wypowiada się na temat Sztuka ludowa i przemysł ludowy 
na Zaborach45. Zaś Antoni Lisewski publikuje swe Wspomnienia z okresu przełomo-
wego46 po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku. Dr Jan Łącki porusza sprawę 
nazewnictwa Jezioro Charzykowskie czy Łukomie?47 

25-leciu Harcerstwa Polskiego na Pomorzu poświęcone są „Zabory” – Wydanie 
Jubileuszowe. Jan Karnowski napisał tutaj: Filomaci Pomorscy a idea niepodległo-
ści (s. 3–6); Stefan Łukowicz wypowiedział się na temat: Tajny Skauting i Polskie 
Drużyny Strzeleckie na Pomorzu 1911–1917 (s. 6–15); natomiast Roman Truszczyń-
ski, jako harcmistrz i komendant chorągwi pomorskich harcerzy omówił Harcer-
stwo na Pomorzu 1917–1925 (s. 15–19), a Edward Poppek odnotował Zarys rozwoju 
hufca harcerzy w Chojnicach (s. 19–22). Wincenty Łącki napisał artykuł Harcerstwo 
jako czynnik obywatelskiego wychowania młodzieży (s. 23–24). Numer ten kończy 
redakcyjna Kronika kulturalna informująca, że od grudnia 1934 roku działa w Choj-
nicach Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy, i podkreślająca jednocześnie 
dotychczasowe osiągnięcia.

Edward Poppek w artykule Przyczynki etymologiczne do nazw geograficznych 
zaborszczyzny48 ukazuje, że nazewnictwo regionu pochodzi z rdzenia słowiańskie-
go, którego źródła sięgają czasów przedhistorycznych. Ks. dr Leon Pryba poświęcił 
swój dwuczęściowy artykuł pamięci wielkiego kapłana i obrońcy kultury Pomorza49 
– śp. księdza kanonika Bolesława Makowskiego. W obszernej biografii podkreśla 
jego działalność naukową i publicystyczną związaną z prezentacją bogactwa sztuki, 
szczególnie sakralnej na Pomorzu.

Kolejny materiał biograficzny zaprezentował A. Warczak z Tucholi w artykule O 
Bartłomieju Nowodworskim – zasłużonym Pomorzaninie50, w którym przypomniał 
fundację Nowodworskiego i jej losy. Dr Henryk Wrzesiński w artykule 50 lat pracy 
lekarskiej Drów Łukowiczów51 podał biogramy trzech zasłużonych ordynatorów, któ-
41 Tamże, s. 11.
42 Tamże, 1935, nr 2, s. 2.
43 Tamże, 1937, nr 4–6, s. 1–15.
44 Tamże, 1939, nr 1, s. 1–12.
45 Tamże, 1935, nr 3, s. 5–6, ryc. 1.
46 Tamże, nr 2, s. 7–8.
47 Tamże, 1936, nr 1, s. 3.
48 Tamże, 1935, nr 12, s. 5–7.
49 Tamże, 1935, nr 5, s. 1–8, il. 1, cz. 2 – nr 6, s. 10–12.
50 Tamże, 1936, nr 2, s. 4–5.
51 Tamże, nr 5, s. 6–8.
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rzy od założenia szpitala patronują w tym Zakładzie Św. Boromeusza w Chojnicach, 
a są to: dr med. i chirurg Jan Karol Maciej Sirwind-Łukowicz (1854–1918); jego brat 
dr med. Adolf Teodor Kazimierz, herbu Newlin (1860–1942) i syn dr. Jana Karola 
Macieja – dr med. chirurg-ginekolog Jan Paweł Sirwind-Łukowicz (1886–1957). 
Kazimierz Tymieniecki polemizuje w swoim artykule Czy Bałtyk był wyłącznie mo-
rzem Germańskim? z Erichem Maschkem Das germanische Meer. Geschichte des 
Ostseeraumes52. Ks. Józef Tuszyński w artykule Dekanat Zaborski omawia dzieje od 
XIII wieku i wzmiankuje za ks. Stanisławem Kujotem o grodzie w Raciążu i utwo-
rzeniu nowej kasztelanii z okolicy: Czerska, Brus i Wiela.

W styczniowym numerze „Zaborów” z 1935 roku na stronie 7 zamieszczono ano-
nimową kolędę kaszubską pod tytułem Gdyby Jezusek na Kaszubach się urodził, 
która posiada 13 zwrotek. Otóż śledząc jej historię, powszechnie przypisuje się jej 
autorstwo Wernerowi Bergengruenowi, jako powstałej w 1927 roku. Posiada jednak 
tylko osiem zwrotek. Dzieje tej kolędy są jednak o wiele starsze, a to dlatego, że już 
w 1911 roku treść tej pieśni odnotował w 11 zwrotkach, w języku niemieckim Izydor 
Gulgowski w swym dziele Von einem unbekannten Volke in Deutschland (Berlin, 
1911, na s. 69–70). Pomijając różne późniejsze przeróbki, skonfrontowałem jej treść 
z kolędą kaszubską (13-zwrotkową) zamieszczoną w zbiorze Pieśni ludu, które ze-
brał i opublikował w 1892 roku Zygmunt Gloger (w latach 1861–1891) – na stronie 
52 czytamy: Pieśni kolendników [!], chodzących z szopką, gwiazdą albo winszują-
cych po kolendzie [!] świąt Bożego Narodzenia. Kolenda [!] Kaszubów (z Pomorza 
bałtyckiego). Kolejny ślad prowadzi do Cieszyna, gdzie drukowana była w roku 
1866 w Zbiorze pieśni kościelnych na cały rok czcionkami i nakładem Karola Pro-
chaski (obecnie Drukarnia w Czeskim Cieszynie). Rezultat porównania to jedynie 
zmiany słowne, np. zamiast piwa gostyńskiego, użyto chojnickiego, kościerskiego 
lub puckiego. Ponoć końcowy jej ślad urywa się na dacie 1762 na rękopisie prze-
chowywanym w Bibliotece Narodowej w Budapeszcie, według relacji Klómán Bora 
i Gracja Kerényi53.

W ogólnej charakterystyce dodatków „Dziennika Pomorskiego” dodatek „Zabo-
ry” zapisuje się wspaniałą kartą patriotycznych treści, tak naukowych, jak i popular-
nonaukowych oraz wieloma kronikarskimi zapisami, które odnotowano w załączo-
nym zestawieniu bibliografii zawartości pisma.

52 Tamże, nr 4, s. 7–8.
53 Tematem tym zajmowali się także: prof. J. Borzyszkowski, „Pomerania”, 2000, nr 12, s. 11; S. Janke, 

„Pomerania”, 2002, nr 12, s. I–II, Dod. „Najô ùczba”, nr 18; ojciec A. Kustusz, „Pomerania”, 1983, 
nr 12, s. 1–3.
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72. Organizacja i działalność Powiatowej Rady Ludowej na Powiat Chojnicki [we-
dług własnego protokólarza, od 11 XII 1918 do 17 I 1920], 1936, r. II, nr 3, s. 
1–8.

73. Pniewski Władysław Dr (Gdańsk), Kaszubi – Próba charakterystyki, 1935, r. I, 
nr 4, s. 1–3.

74. Pniewski Wł[adysław] Dr, Uwagi o literaturze regionalnej, 1936, r. II, nr 10–
11–12, s. 11–12.

75. Podhorska-Okołów Marja, Zabytki historyczne oraz osobliwości przyrody okolic 
Chojnic i na łonie natury, „Turysta w Chojnicach”, bezpłatny dodatek do „Dzien-
nika Pomorskiego”, Chojnice, V 1936, s. 7.

76. Podróż przez Pomorze Kaszubskie [utwór niepodpisany], 1936, r. II, nr 1, s. 
7–8.

77. Poppek Edward, Przyczynki etymologiczne do nazw geograficznych zaborszczy-
zny, 1935, r. I, nr 12, s. 5–7.

78. Poppek Edward, Zarys rozwoju hufca harcerzy w Chojnicach, „Wydanie jubile-
uszowe 25-lecia Harcerstwa Polskiego na Pomorzu”, 1936, r. II, [nr 6], s. 19–22, 
il. 2.

Edmund Kamiński



247

79. Pryba Leon ks. dr, Pamięci Wielkiego Kapłana i obrońcy kultury Pomorza [śp. 
ks. kan. Bolesława Makowskiego], cz. 1. i cz. 2, 1935, r. I, nr 5, s. 1–8, il. 1 (por-
tret); nr 6, s. 10–12.

80. Rudnicki Mikołaj, prof. dr, Łączność Kaszubów z Polską [dot. Komunikatu In-
stytutu Bałtyckiego w Toruniu (seria III, nr 24), art. pt. Pomorska myśl polityczna 
– łączność Kaszubów z Polską], 1935, r. I, nr 12, s. 7–8.

81. [Rydzkowski Julian], Na rozpoczęcie nowego sezonu turystycznego, „Turysta w 
Chojnicach”, bezpłatny dodatek do „Dziennika Pomorskiego”, Chojnice, V 1936, 
s. 7–8 [reklamy, Hotel Dworcowy – Chojnice, Hotel Urban, Chojnice – Plac Kró-
lowej Jadwigi].

82. Rydzkowski Julian, Osobliwa egzekucja w Chojnicach, 1935, r. I, nr 1, s. 6, il. 1 
[fot. dr Łukowicz], (literatura: Goedtke, Gedenkbuch, poz. 3).

83. Rydzkowski Julian, Statut miasta Chojnic z r. 1810, 1935, r. I, nr 11, s. 3–7.
84. [Rydzkowski Julian] J. R. [krypt.], Chojnice zapraszają, „Turysta w Chojni-

cach”, bezpłatny dodatek do „Dziennika Pomorskiego”, Chojnice, V 1936 (red. 
J. Rydzkowski).

85. Rydzkowski Julian, Podanie o herbie chojnickim [szkic literacki], 1936, r. II, nr 
2, s. 5–6.

86. Rydzkowski Julian, Obrazki z roku 1919, 1937, r. III, [kw.] nr 1–2–3, s. 4–7.
87. Statut Miłośników Chojnic i Okolicy, 1935, r. I, nr 4, s. 7–8.
88. Truszczyński Roman, Harcerstwo na Pomorzu 1917–1925, „Wydanie jubile-

uszowe 25-lecia Harcerstwa Polskiego na Pomorzu”, 1936, r. II, [nr 6], s. 15–19.
89. Tuszyński J[ózef] ks., Dekanat Zaborski [art. dot. miejscowości: Rytel, Brusy, 

Leśno, Wiele, Karsin, Czersk], 1938, r. IV, nr 1, s. 11–12 (bibl.).
90. Tuszyński Józef ks., Bractwo pod opieką św. Józefa przy publicznej kaplicy w 

Mokrem, 1938, r. IV, nr 3, s. 3–5.
91. Tymieniecki Kazimierz, Czy Bałtyk był wyłącznie morzem germańskim? [art. 

polemizujący z: Erich Maschke, Das germanische Meer. Geschichte des Ostsee-
raumes. Schriften zur Volkswissenschaft, Berlin, 1935, s. 40], 1936, r. II, nr 4, s. 
7–8.

92. Warczak A. (Tuchola), O Bartłomieju Nowodworskim zasłużonym Pomorzani-
nie, 1936, r. II, nr 2, s. 4–5.

93. Wilkierz Bractwa Kurkowego w Chojnicach z pierwszej połowy XV w., 1938, r. 
IV, nr 2, s.11 [w jęz. niemieckim].

94. Wrzesiński Henryk Dr, 50 lat pracy lekarskiej D[okto]rów Łukowiczów [1. Dr 
med. i chirurg. Jan Karol Maciej Sirwind-Łukowicz, herbu Newlin, ur. 29 IV 
1854 r. w Blumfeldzie; 2. Dr med. Adolf Teodor Kazimierz Sirwind-Łukowicz, h. 
Newlin, ur. 23 I 1860 r. w Blumfeldzie; 3. Dr med. Jan Paweł Sirwind-Łukowicz, 
h. Newlin, ur. 24 VII 1886 r. w Chojnicach.] + Księga pamiątkowa pt. „Zakład 
św. Boromeusza w Chojnicach 1885 do 1935, 1936, r. II, nr 5, s. 6–8, il. 1 (portret 
dr. med. Jana Pawła Sirwind-Łukowicza).

95. Wycech Cz[esław], Pieśni kaszubskie [dot. Roku obrzędowego Bożeny Stelma-
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chowskiej, Marjana Kuhna, Zbigniewa Madejskiego i Pawła Szewki], 1936, r. II, 
nr 7–8–9, s. 12.

96. Wycech Czesław, Opis Chojnic z XVI wieku, 1935, r. I, nr 10, s. 7–8 (bibl. poz. 
7) [tegoż autora podpisanego krypt. C.W. informacja: Kaszuby, pieśni ludowe 
kaszubskie zebrał Marjan Kuhn na 2 i 3 głosy w oprac. K. Hławiczki, t. III, Ka-
towice, s. 32].

97. Wycech Cz[esław], Monografia wsi Kaszubskiej [dot. wsi Szatrapy okolica Skar-
szew] – 1937, r. III, nr 1–2–3 [kw.], s. 7.

98. Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego: 1. Bogdan Zaborski, Podatek gruntowy, 
gęstość zaludnienia i narodowość mieszkańców Pomorza; 2. Dostęp do morza – 
Zagadnienie pomorskie – Wspólnota bałtycka, 1936, r. II, nr 4, s. 6–7.

99. Zebranie konstytucyjne Towarzystwa Miłośników Chojnic i okolicy [z 12 XII 
1934 r. – relacja], 1935, r. I, nr 1, s. 2 (ze stycznia 1935 r.).

100. [Mat. redakcyjny] Z ruchu wydawniczego: Zabory i Bory Tucholskie – Ziemia, 
XXVII, 3. Warszawa 1937 i inne, 1937, r. III, nr 7–8–9 [kw.], s. 14–15, (tu autograf 
– Leon Wyczółkowski 3 III 1930 r.).

Kronika Kulturalna

„Zabory”, 1935, r. i, nr 1, s. 8:

1. Czy on Belok, Rebok, Fejnkaszeba
czy on Korczok, Łyczok, Grebkaszeba
czy on Lesok, Drobol, Goch,
rychtych Polok je on doch. (Julian Rydzkowski)

2. Zgon pisarza kaszubskiego [Alojzego Budzisza w wieku 60 lat], s. 8;
3. Gierszewski Franciszek o partyturze ks. prob. Nagórskiego Marzenie Kaszuby na 

4 gł., s. 7–8;
4. Prace Instytutu Bałtyckiego, s. 8;
5. Czaszka żubra sprzed 5000 lat, s. 8.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 2, s. 8:

1. Dokument z niedalekiej przeszłości [Odezwa o uczczenie 3 min. ciszy z racji po-
wrotu nad Bałtyk 10 II 1920 r. – prezydent miasta dr Sobierajczyk];

2. Dzieje Pomorza. W Czersku nowe pismo „Dzieje Pomorza”;
3. Sztuka kaszubska. [o Gwiôzdce ze Gduńska wystawionej w Pucku];
4. Pismo „Zabory” w drodze rozwoju.
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„Zabory”, 1935 r. i, nr 3, s. 8:

1. Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy [relacja z walnego zebrania (27 II 
1935) prowadzonego przez dr. J. Łukowicza];

2 Dionizy Dreszler: Rec.: ks. prof. Nagórskiego Marzenie Kaszuby, wykonanie 3 III 
chór „Lutnia”;

3. Ukazały się Dzieje Pomorza, z. 2. i 3. w Czersku. Redaktorem i wydawcą jest 
znany działacz niepodległościowy – Augustyn Szpręga;

4. Oferta – Znasz-li ten kraj? do nabycia w probostwie Gostyczyn, pow. Tuchola, 
Pomorze.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 4, s. 8:

1. Wesele kaszubskie [J. Karnowskiego] wystawione we wrześniu 1933 r. w Warsza-
wie, s. 5;

2. Wykłady uniwersyteckie. Staraniem Tow. Nauczycieli Szk. Średnich i Wyższych 
zorganizowano wykłady prof. U.A.M. dr. Z. Wojciechowskiego i dr. K. Stoja-
nowskiego, s. 8.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 6, s. 12:

1. Wieczór Chopinowski – Dr [Jan Łukowicz];
2. Kaszubi pod Widnem i Wesele kaszubskie [Jana Karnowskiego] wystawiono 22 IX 

1933 r. w Kartuzach.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 7, s. 7–8:

1. Rocznica zgonu działacza kaszubskiego [Antoniego Abrahama];
2. Zabytkowa baszta – opiekę powierzono Tow. Miłośników Historii Chojnic i Oko-

licy;
3. Chaty kaszubskie;
4. Rozwój garncarstwa [dot. garncarza Zielkego w Kartuzach i Fr. Necla w Chmiel-

nie];
5. Ruch wydawniczy: O wydawnictwie O Panu Czorlińskim co do Pucka po sece 

jachôł Jarosza Derdowskiego;
6. Wystawa kaszubska i referat o regionalizmie.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 8, s. 7–8:

1. Kraj za borami [o art. prof. Mariana Turwida w „Kurjerze Poznańskim” nr 317 
dotyczącym działalności regionalnej zaborszczyzny], s. 7;

2. Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego: o rozprawie prof. Stanisława Zajączkow-
skiego Podbój Prus i ich kolonizacja przez Krzyżaków, s. 7 i Henryka Łowmiań-
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skiego Prusy pogańskie, s. 7;
3. Praca prof. K. Tymienieckiego: o pracy Misja polska w Prusiech i sprowadzeniu 

Krzyżaków;
4. Z zamierzchłych dziejów: o zginięciu osad Walderb, Dziedzinka Leśna i Mikołaj-

czyków (Nikelsdorf), s. 8;
5. Gwara Borów Tucholskich; o kontaktach prof. Kazimierza Nitscha i pracy Ludwi-

ka Zabrockiego, s. 8.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 9, s. 7–8:

1. O „Zaborach” w prasie, s. 7;
2. Zbiór dokumentów starostwa w Człuchowie, s. 7–8;
3. Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego: dotyczy działów Stan posiadania ziemi na 

Pomorzu; II Zagadnienia geograficzne i gospodarcze, s. 8;
4. Nowe czasopismo o krajach bałtyckich pt. „Baltic Countries” („Kraje Bałtyckie”), 

s. 8;
5. Zaniedbany skarbiec [dot. klasztoru w Żarnowcu], s. 8.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 10, s. 8:

1. Niemiecki hymn „Ku czci Kaszubów” [krytyczna recenzja – art. Władysława 
Pniewskiego pt. Kaszubi w regionalnej literaturze niemieckiej w „Dzień Pomor-
ski” 5 i 12 I 1935];

2. [Wycech C[zesław] rec.: Kaszuby. Pieśni ludowe kaszubskie [zebrał M. Kuhn]; na 
2 i 3 głosy oprac. K. Hławiczka, t. III, Katowice, Księgarnia Katolicka, s. 32.

„Zabory”, 1935, r. i, nr 11, s. 7–8:

1. „Zrzësz Kaszëbskô” [informacja o wznowieniu pisma w Mirachowie pod red. A. 
Labudy], s. 7;

2. Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego: Wrzosek Adam Z geografii komunikacyjnej 
Pomorza; Rybczyński Mieczysław Drogi wodne na Pomorzu, s. 7–8;

3. Zebranie Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy [20 XI 1935 r.];
4. The Kassubian Civilization. Dzięki staraniom Instytutu Bałtyckiego wydano w 

Londynie pracę zbiorową Kaszubi, kultura ludowa i język w języku angielskim, 
opracowanie dr. Fr. Lorentza, prof. dr. A. Fischera i prof. dr. T. Lehr-Spławińskie-
go z roku 1934, s. 8.

„Zabory”, 1936, r. ii, nr 2, s. 6:

1. Śp. ks. dr kan. P[aweł] Panske [ur. w 1863 w Granowie, zm. 10 lutego 1936 r. w 
Pelplinie – nota biograficzna], s. 6;

2. „Kaszuby”. Dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej”, nr 1 poświęcony sprawom 
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Ziemi Kaszubskiej, s. 6;
3. Ks. J. K. S. Rogan [S. Nagórski], Modlitwa Pomorzanina [pieśń na chór mieszany 

– 1935] A. W.

„Zabory”, 1936, r. ii, nr 3, s. 8:

1. Z „Roczników Historycznych” [o bitwie pod Chojnicami z 18 IX 1454 r.].

„Zabory”, 1936, r. ii, [nr 6], s. 24:

1. Informacja o działalności „Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy” od grud-
nia 1934 oraz składzie zarządu.

„Zabory”, 1936, r. ii, nr 7–12; brak informacji z kroniki kulturalnej.

„Zabory”, 1937, r. iii, nr 1–6; brak informacji z kroniki kulturalnej.

„Zabory”, 1937, r. iii, nr 7–8–9, s. 14–15:

1. Zabory i Bory Tucholskie [w czasopiśmie] – „Ziemia”, r. XXVII, z. 3, Warszawa, 
1937. Prof. Klima – prezes Oddz. Polskiego Tow. Krajoznawczego w swym arty-
kule omawia treści wspomnianego pisma „Ziemia”.

„Zabory”, 1938, r. iV, nr 1 [kwartalnik], s. 12–16:

1. Uchwałą Walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolic z 11 XI 
[1937] „Zabory” odtąd ukazywać się będą jako kwartalnik, s. 12–13;

2. Wystawa prac art. malarza Kazimierza Falkowskiego [notatka o odbytej jesienią 
ekspozycji], s. 13;

3. Tydzień Chojnic (27 VI – 4 VII 1937 r.) – omówienie imprez, s. 13;
4. Historia Gimnazjum Państwowego w Chojnicach w tłumaczeniu na język nie-

miecki – informacja. Pracę tłumaczyła H[elena] Hoffmannowa, s. 13;
5. Tobie – Ojczyzno. Dramat Stefana Bieszka wystawiono 3 marca br. w Pelplinie 

podczas wieczornicy ku czci filomatów, s. 13–14;
6. O „Zaborach” i pracy Tow. Miłośników Chojnic i Okolicy – informacje prasowe, 

s. 14–16;
7. „Kurier Poznański” – 27 I 1935, nr 46 – pt. Odkrywanie Zaborszczyzny – Marian 

Turwid, s. 14;
8. „Kurier Poznański” – 2 II 1935, nr 55 – pt. Pozwólcie jej mówić – Marian Turwid, 

s. 14;
9. „Kurier Warszawski” – 15 VII 1935, nr 191 – pt. Filomaci pomorscy – St. Szpo-
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tański; s. 14;
10. „Wiadomości literackie” – 15 IX 1935, XII, nr 37 – pt. Wśród książek – Bolesław 

Dudziński; s. 14;
11. „Kurier Poznański” – 18 X 1935, nr 479 – pt. Ruch regionalistyczny – J[anusz] 

St[aszewski], s. 14;
12. „Przegląd Powszechny” – październik 1935, 208, nr 10 – pt. Przegląd piśmien-

nictwa – ks. Ł. Cichoń TJ;
13. „Dzień Pomorski” – 9 lipca 1936, nr 108 – pt. „Zabory” Owocna działalność 

Tow. Miłośników Chojnic. – Działa od grudnia 1934 roku, s. 14–15;
14. „Słowo Pomorskie” – 22 X 1936, nr 246 – Kronika kulturalna – Pożyteczna or-

ganizacja w Chojnicach [notka], s. 15;
15. „Teka Pomorska” – I, 3–4, s. 28 n., 1936 – Kronika – „Zabory” i „Kaszuby” – M. 

S., s. 15;
16. „Zapiski Tow. Naukowego w Toruniu” 1936, – III kwartał, s. 266 – Regionalizm 

etnograficzny, Bożena Stelmachowska, s. 15;
17. „Kurier Poznański” – 28 II 1937 – Mrukliwy brat przemówił – Marian Turwid, 

s. 15;
18. „Teka Pomorska” – II, 1937, nr 1, s. 9 – Miasta pomorskie w „Tece” Brzęczkow-

skiego – Marian Turwid, s. 15;
19. „Rozgłośnia Pomorska” – 6 VI 1937 – odczyt o Towarzystwie Miłośników Choj-

nic i Okolicy i „Zaborach”, s. 15;
20. „Kurier Poznański” – 20 VI 1937, nr 274 – Gryf – w blasku kultury – Marian 

Turwid, s. 15;
21. „Teka Pomorska” – II, 1937, nr 4, s. 131 – Przegląd czasopism – St. P., s. 15;
22. „Kurier Poznański” – 12 IX 1937, nr 416 – W Muzeum Zaborszczyzny – Marian 

Turwid, s. 16;
23. „Oświata Pozaszkolna” – IX 1937, IV, nr 9 – Z życia kulturalnego Chojnic i 

okolicy – Czesław Wycech, s. 16;
24. „Kurier Poznański” – 8 II 1938, nr 80 – Głos przebudzenia – Marian Turwid, s. 

16;
25. „Rozgłośnia Pomorska” – 8 II 1938 – Kresowe miasto – Chojnice – mgr Janina 

Groniecka, s. 16.
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Józef Borzyszkowski

problematyka historyczna W „zaborach”

Czasopismo „Zabory” – organ Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy, to wciąż 
fascynujące dzieło miejscowych regionalistów, przedstawicieli inteligencji i ruchu 
kaszubsko-pomorskiego z lat 30. XX wieku, kontynuatorów pracy młodokaszubów 
sprzed I wojny światowej. Był także wśród nich Jan Karnowski (1886–1939) – jeden 
z wielkiej trójcy młodokaszubów (oprócz niego to Aleksander Majkowski i Leon 
Heyke), któremu przypisano rolę ideologa – „mózgu młodokaszubów” i „sumienia 
regionalizmu kaszubsko-pomorskiego”1.

Problematyce dziejów Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy (TMChiO) 
oraz samym „Zaborom” nie poświęcono dotąd osobnej monografii. Jednakże spo-
ro uwagi poświęcono im w monografiach miasta i powiatu2 oraz regionalizmu ka-
szubskiego w XX wieku. Pierwszy sygnał dotyczący wkładu twórców czasopisma 
„Zabory” w dzieje i kulturę Kaszubów i Pomorza dał Andrzej Bukowski w swoim 
fundamentalnym dziele Regionalizm kaszubski3  Kolejnego zbliżenia można się było 
spodziewać w monografii Jana Drzeżdżona w latach 70. – Piętno Smętka, która roz-
czarowała jednak nie tylko chojniczan – tamtejszych regionalistów4.

Od strony prasoznawczej odnotował je Wiktor Pepliński w monografii poświę-
conej prasie pomorskiej II Rzeczypospolitej5. Niemało uwagi poświęcił im Cezary 
Obracht-Prondzyński w pomnikowej dziś biografii Jana Karnowskiego. Najwięcej 
jednak uwagi TMChiO oraz „Zaborom” poświęcili ich kontynuatorzy z szeregów 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w drugiej połowie XX wieku, którym długo 
towarzyszył najdłużej żyjący współtwórca „Zaborów” – Julian Rydzkowski (1891–
1978). Mam tu na uwadze opracowania Kazimierza Ostrowskiego i Klemensa Szcze-
pańskiego6. Można powiedzieć, że dzięki ich publikacjom TMChiO oraz czasopismo 
1 C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886–1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz 

regionalny, Gdańsk, 1999; tenże, Jan Karnowski i Aleksander Majkowski – 30 lat dyskusji, współ-
pracy i przyjaźni, w: Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego. Materiały z konferencji nauko-
wej, Wejherowo 4 X 1996, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo – Gdańsk, 1997.

2 Zob. m.in. Cz. Wycech, Powiat chojnicki. Ziemia – ludzie – przeszłość – życie gospodarcze i spo-
łeczne, Chojnice, 1936 oraz Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice, 2003; wyd. 2, Chojnice, 
2010.

3 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii histo-
rycznej, Poznań, 1950, s. 305–307.

4 J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920–1939, Gdańsk, 
1973.

5 W. Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939. System funkcjonowania i obli-
cze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk, 1987.

6 K. Ostrowski, Z kaszubskiej gleby. O Janie Karnowskim, Gdańsk, 1973; tenże, Towarzystwo Miło-
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„Zabory” zajęło ważne miejsce w świadomości historycznej nie tylko mieszkańców 
południowych Kaszub, nazywanych Zaborami. Tym niemniej monografia czasopi-
sma „Zabory” i bibliografia jego zawartości jest wciąż aktualnym zadaniem.

Jak wiemy, Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy narodziło się w grudniu 
1934 roku, a już w 1935 roku ukazały się „Zabory” jako miesięczny dodatek do 
wydawanego w Chojnicach „Dziennika Pomorskiego”. Według Andrzeja Bukow-
skiego, zadaniem organizacji i pisma było utrwalenie swoistej kultury przez utrzy-
manie żywej pamięci minionych czasów, tak miasta, jak i całego regionu. szerzenie 
zaś wiedzy regionalnej znaczyło – jak podkreślono w artykule programowym – bu-
dzić zainteresowanie, głębokie przywiązanie do tych stron rodzinnych, umiłowanie 
przeszłości historycznej miasta, okolicy, zabytków, uroku krajobrazu, a zwłaszcza też 
kultury ludowej7.

Bliższe rozpoznanie celów TMChiO daje jednak lektura statutu przyjętego 12 
grudnia 1934 roku8. Już bowiem na pierwszym posiedzeniu założycieli Towarzy-
stwa była mowa o własnym czasopiśmie. W statucie czytamy:
§ 3. Celem Towarzystwa jest badanie przeszłości Pomorza, a w szczególności miasta 

Chojnice oraz budzenie zainteresowania tym zagadnieniem wśród społeczeństwa.
§ 4. Środki dla osiągnięcia celów Towarzystwa:
1) Opracowywanie i ogłaszanie prac naukowych i popularno-naukowych.
2) Zbieranie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, archiwalnych i muzeal-

nych, związanych z Pomorzem, a przede wszystkim miastem Chojnicami.
3) Organizowanie posiedzeń dyskusyjnych, odczytów publicznych, wystaw oraz zjaz-

dów i wycieczek krajoznawczych9.
Można powiedzieć, że wydawanie „Zaborów” stało się podstawowym przejawem 

pracy Towarzystwa i wyrazem realizacji jego celów. Myśl wydawania własnego pe-
riodyku rzucił ówczesny redaktor „Dziennika Pomorskiego” Bernard Nuszkowski 
(1913–1944), a tytuł „Zabory” zaproponował Julian Rydzkowski. W pierwszym 
Komitecie Redakcyjnym znaleźli się obok nich: profesor gimnazjum Bogumił Hoff-
mann, sędzia Jan Karnowski, dr med. Jan Łukowicz (prezes TMChiO) i ks. dr Leon 
Pryba10. Pierwszym redaktorem odpowiedzialnym (nr 1–9) był Bernard Nuszkowski, 
świeżo przybyły do Chojnic absolwent szkół średnich w Bydgoszczy i wychowanek 
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, działacz tamtejszej Korporacji „Cas-
subia” i Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza, które wydawało „Biuletyn Pomorski” 
pod redakcją Bernarda Kuli11.

śników Chojnic i Okolicy i czasopismo „Zabory”, „Bazuny”, 1984, nr 10; tenże, Udział Jana Kar-
nowskiego w redagowaniu „Zaborów”, „Zeszyty Chojnickie”, 1967, nr 3, s. 88–97, a także K. 
Szczepański, Sumienny historyk regionu, „Bazuny”, 1979, nr 11.

7 A. Bukowski, Regionalizm…, s. 305–306.
8 Opublikowany w „Zaborach”, 1935, nr 4.
9 Tamże.
10 Biografie tych postaci znajdują się między innymi w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślań-

skiego.
11 Organizacje akademickie Pomorzan w 20-leciu międzywojennym oraz ich organy to temat na osobną 
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Pamiętając, iż pierwotnie miesięcznik, potem kwartalnik „Zabory” to najważ-
niejszy instrument działania i oddziaływania TMChiO, dzięki któremu realizowano 
wyżej przywołane cele organizacji, oczywistym wydaje się fakt, iż na jego łamach 
w pierwszym rzędzie prezentowano historię miasta i regionu – od archeologii po 
współczesność. W każdym numerze znajdujemy artykuły o problematyce historycz-
nej, najczęściej kilka i niejednego autora. Szczególny, wybitny charakter publikacji 
historycznych mają monograficzne numery poświęcone dziejom chojnickiego Brac-
twa Kurkowego, Zakładowi św. Karola Boromeusza, Związkowi Harcerstwa Pol-
skiego w mieście i powiecie12 oraz autorski numer Jana Karnowskiego, zawierający 
jego monograficzne opracowanie Historia Czerska i Ekonomii Czerskiej13. Między 
innymi ta właśnie publikacja do dziś nie straciła swojej historiograficznej wartości, 
oparta bowiem została na wielu niezachowanych do dziś źródłach.

Obecność problematyki historycznej w „Zaborach” szczegółowo można analizo-
wać na kilka sposobów. Wyróżniłbym trzy: 1. – układ chronologiczny, uwzględnia-
jący prace dotyczące poszczególnych epok historycznych; 2. – merytoryczny, obej-
mujący najważniejsze tematy, problemy historyczne, na przykład dzieje miasta, wsi, 
instytucje, ludzie…14; 3. – autorski, omawiający postacie współtwórców pisma i ich 
dorobek historyczny, prezentowany na jego łamach.

Generalnie trzeba mieć na uwadze także fakt, iż problematyka historyczna w „Za-
borach” to nie tylko artykuły, opracowania monograficzne czy szkice biograficzne. 
To także informacje o źródłach, jak i o opracowaniach z zakresu historii, etnografii, 
historii literatury i sztuki. Niemniej ciekawą problematykę historyczną sygnalizuje 
zawartość działu recenzji czy kroniki.

Z zasygnalizowanych możliwości wybrałem układ autorski analizy i prezentacji 
problematyki historycznej na łamach „Zaborów”. Przypomnienie grona badaczy – 
autorów tekstów prezentujących w „Zaborach” problematykę historyczną – wydaje 
mi się obecnie najważniejsze. Generalnie bowiem musimy na co dzień pamiętać o 
nich i ich wkładzie w badania oraz popularyzację dziejów i kultury Kaszubów i Po-
morza, w rozwój historiografii regionu, we wzbogacenie jej dorobku, z którego nie 
zawsze w dostatecznym stopniu korzystamy.

W gronie autorów tekstów historycznych, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ilość 
ich publikacji na pierwszym miejscu, wyprzedzając daleko pozostałych, uplasował 
się Jan Karnowski. Jego autorstwa jest aż 38 artykułów. Znając jego biografię twór-
czą, stolemowe trudy i dokonania w wielu dziedzinach, możemy powiedzieć, iż jako 
autorski filar nie tylko „Zaborów” był bezkonkurencyjny. Na drugim miejscu znaj-
duje się Bogumił Hoffmannn jako autor 10 artykułów, a na trzecim Julian Rydzkow-

konferencję – monografię.
12 Bractwu Kurkowemu poświęcono „Zaborów” nr 2 z 1938, a Zakładowi św. Boromeuszka nr 5 z 1936 

r. Z kolei problematyka harcerstwa obecna jest w nr. 6 z 1936 r.
13 „Zabory”, 1938, nr 4.
14 Wydawnictwo Instytutu Kaszubskiego planuje m.in. publikację tomu genealogiczno-historycznych 

prac Jana Karnowskiego, poświęconych dziejom wsi i rodzinom, wśród których znajdują się także 
jego artykuły z łamów „Zaborów”.
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ski, któremu zawdzięczamy 4 artykuły15. Dorobek historyczny tej trójcy zasługuje 
na oddzielne opracowanie, stąd wrócę doń w dalszej części niniejszego tekstu.

Na czwartym miejscu pod względem ilości tekstów znalazła się Helena Hoffman-
nowa, żona Bogumiła, autorka 3 artykułów dotyczących przeszłości Chojnic z epoki 
nowożytnej, opartych głównie na spuściźnie rękopisemnej chojnickiego burmistrza 
i kronikarza – pamiętnikarza Izaaka Goedtkego16. Przypomnienie postaci i dorobku 
tego chojniczanina na łamach „Zaborów” to zarazem sygnał, iż twórcy tegoż pisma 
kontynuują wspaniałe tradycje humanistów chojnickich z minionych epok, zwłasz-
cza z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Prus Królewskich.

Tak się złożyło, że z całą czwórką przywołanych wyżej autorów czuję się również 
zaprzyjaźniony, niemal blisko spokrewniony – nie tylko duchowo. Jestem bowiem 
szczęśliwym posiadaczem ich wielu publikacji, jak i fragmentów spuścizny rękopi-
semnej czy rodzinnych archiwów, stanowiących wspaniałą dokumentację ich warsz-
tatu naukowego17. O każdym z nich mówiliśmy już nieraz, ale wciąż nie wszystko 
wiemy o ich życiu i dokonaniach. Poszerzaniu tej wiedzy i znajomości tych postaci 
służyć też mają bytowskie konferencje i wydawnictwa.

Zanim zaprezentuję nieco więcej szczegółów dotyczących zaborskiego dorob-
ku przywołanej na początku trójcy, warto także przypomnieć autorów kilkunastu 
innych tekstów z zakresu problematyki historycznej, znajdujących się na łamach 
interesującego nas pisma. Wczytując się w zawartość wszystkich roczników czaso-
pisma, naszą uwagę zwracają dwa artykuły ks. Józefa Tuszyńskiego (1906–1940), 
pochodzącego z Lidzbarka Welskiego, wyświęconego na kapłana w 1930 roku, ko-
lejno wikariusza w Pieniążkowie, Redzie, Pokrzydowie, Polskim Brzoziu i Czersku 
do wiosny 1939 roku. Jako czerszczanin związał się bliżej z „Zaborami”. W marcu 
1939 roku został kuratusem w Ostromecku. Aresztowany 11 kwietnia 1940 roku 
zginął już w lipcu tego roku w KZ Sachsenhausen.

Historią interesował się od czasów studiów seminaryjnych. Jest współautorem 
książki Walka kulturalna w diecezji chełmińskiej (Pelplin, 1931). Na łamach „Me-
stwina” – redagowanego przez Jana Karnowskiego – i w „Kalendarzu Łąkowskim”, 
opublikował artykuły o dziejach klasztoru franciszkanów i sanktuarium Matki Bo-
skiej w Łąkach Bratiańskich. Jest także autorem Pamiętnika 25. rocznicy istnienia 
Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Pokrzydowie18. Na łamach „Zaborów” ks. Józef 
Tuszyński opublikował Historię dekanatu zaborskiego i artykuł o Bractwie św. Jó-

15 Tę ilościową analizę uwzględnia też praca magisterska Ewy Konkol pt. „Zabory” 1935–1938 – wraz 
z bibliografią zawartości, napisana pod moim kierunkiem, Gdańsk, 1998, niestety niedojrzała do 
publikacji.

16 Jego autorstwa artykuły to: Kilka kart z dziejów chojnickiej fary, „Zabory”, 1936, nr 7–9; Teksty pol-
skie w pamiętniku Goedtkego, tamże; Z przeszłości miasta Chojnic, tamże, nr 10–12.

17 Ze zbiorów archiwalno-bibliotecznych Juliana Rydzkowskiego najcenniejszy dokument to jeden z 
tomów dziennika I. Goedtkego.

18 Archiwum Diecezji Pelplińskiej, Materiały ks. Henryka Mrossa do słownika biograficznego kapła-
nów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1920–1939.
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zefa w Mokrem19. Oba teksty do dziś nie straciły swojej wartości.
Wśród współpracowników „Zaborów” i autorów prac historycznych, obok pro-

fesorskiej pary Hoffmannów, znalazło się dwoje jeszcze innych nauczycieli choj-
nickich szkół. Byli to: Maria Matysikowa, prezentująca czary i zabobony – swoiste 
smaczki – na bazie pamiętnika Israela Goedtkego20 oraz Czesław Wycech – autor 
Opisu Chojnic w XVI w. i recenzji monografii historycznej kaszubskiej wsi Szatar-
py21.

Na uwagę zasługuje obecność na łamach „Zaborów” ciekawego artykułu poświę-
conego charakterystyce Kaszubów22 autorstwa Władysława Pniewskiego (1893–
1940) – prof. Gimnazjum Macierzy Polskiej w Gdańsku i wydawcy II serii „Gryfa”, 
w którym sporo cennych opracowań opublikował Jan Karnowski. Warto zaznaczyć, 
że Jan Karnowski omówił w „Zaborach” książkę Władysława Pniewskiego poświę-
coną postaci Antoniego Abrahama23. Autorem tekstu historycznego był też Edward 
Popek, który zaprezentował w numerze harcerskim Zarys rozwoju hufca harcerzy 
w Chojnicach, a ponadto artykuł Przyczynki etymologiczne do nazw geograficznych 
zaborszczyzny24.

Z grona autorów jednego tekstu historycznego na łamach „Zaborów” trzeba przy-
wołać jeszcze kilka postaci. Na pierwszym miejscu wypada wspomnieć o uczonych 
najwyższej rangi w nauce polskiej. Mam tu na uwadze archeologa Józefa Kostrzew-
skiego, który opublikował artykuł o kurhanach i kręgach kamiennych w Odrach, 
oraz językoznawcę Mikołaja Rudnickiego, autora tekstu o łączności Kaszubów z 
Polską25. Obaj należeli do grona największych autorytetów naukowych Polski za-
chodniej jako profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego.

Po jednym tekście – artykule, ale wielce znaczącym ze względu na podjętą pro-
blematykę historyczną, opublikowali także między innymi tacy autorzy, jak:
- Henryk Wrzesiński, 50 lat pracy lekarskiej drów Łukowiczów;
- Franciszek Kaletta, Konwisarze w Chojnicach;
- Jan Kaletta, Z historii Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach. Początki bractwa i 

jego przywileje;
- Władysław Kliński-Kłodnia, Bursztyn i dawniejsza jego eksploatacja w Ziemi Za-

borskiej;
- ks. Bolesław Knitter, Kaplica św. Józefa i jej fundatorzy szlachetni Pawłowscy w 

Mokrem;

19 J. Tuszyński, Dekanat Zaborski, „Zabory”, 1938, nr 1 oraz Bractwo pod opieką św. Józefa przy pu-
blicznej kaplicy w Mokrem, tamże, nr 3.

20 M. Matysikowa, W średniowiecznych Chojnicach, „Zabory”, 1935, nr 4.
21 C. Wycech, Opis Chojnic z XVI w., „Zabory”, 1935, nr 10 oraz Monografia wsi kaszubskiej, tamże, 

1937, nr 1–3.
22 W. Pniewski, Kaszubi – próba charakterystyki, „Zabory”, 1935, nr 4.
23 J. K., Dr W. Pniewski, „Antoni Abraham”, „Zabory”, 1936, nr 10–12.
24 „Zabory”, 1935, nr 12; 1936, nr 6.
25 J. Kostrzewski, Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w powiecie chojnickim, „Zabory”, 1936, nr 4; M. 

Rudnicki, Łączność Kaszubów z Polską, tamże, nr 6.
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- ks. Leon Pryba, Pamięci wielkiego kapłana i obrońcy kultury Pomorza;
- Kazimierz Jasnoch, Sztuka ludowa i przemysł ludowy na Zaborach;
- ks. Tadeusz Broniszewski, Rys historyczny Zakładu św. Boromeusza;
- Stefan Łukowicz, Tajny skauting i Polskie Drużyny Strzeleckie na Pomorzu 1922–

1917;
- Antoni Lisewski, Przed 15 laty. Wspomnienia z okresu przełomowego26.

Przywołałem tych dziesięciu autorów i tytuły ich artykułów, chcąc zwrócić uwa-
gę na doniosłość podjętych przez nich tematów – problematyki historycznej choj-
nicko-zaborskiej małej ojczyzny. Każdy z tych artykułów miał wówczas pionierski 
charakter i oparty był na badaniach archiwalno-bibliotecznych, a także w niektórych 
wypadkach na relacjach i wspomnieniach – można powiedzieć z wykorzystaniem 
metody obserwacji uczestniczącej. Wśród tych autorów dominują obywatele Choj-
nic, ale obok są także ludzie pochodzący z innych miejscowości Zaborów, znani 
wówczas i później z szerszej działalności pisarskiej i organizacyjnej. Do najcie-
kawszych zaliczyłbym teksty między innymi Klińskiego i Jasnocha ze względu na 
oryginalność podjętej przez nich problematyki z pogranicza historii i etnografii. W 
kontekście ich artykułów przychodzi mi na myśl spuścizna Leonarda Brzezińskiego 
z Wiela i Józefa Bruskiego, których zapisy uzupełniają i wzbogacają opracowania 
Klińskiego i Jasnocha27. Bez wątpienia opracowania tychże dziesięciu autorów sta-
nowią dziś bardzo ważne przyczynki do dziejów Ziemi Zaborskiej, której mono-
grafia, obejmująca dzieje i kulturę tego regionu, mam nadzieję w bieżącym wieku 
powstanie.

Pamiętając o opracowaniach w postaci artykułów, nie wolno pomijać recenzji 
dzieł historycznych. Na szczególną uwagę zasługuje recenzja, a raczej artykuł re-
cenzyjny autorstwa Kazimierza Tymienieckiego Czy Bałtyk był wyłącznie Morzem 
Germańskim, dotycząca monografii Ericha Maschkego Das Germanische Meer. Ge-
schichte des Ostseeraums (Berlin, 1935)28.

Wspominając artykuły o historii, nie możemy pominąć prac z zakresu historii lite-
ratury i o jej twórcach. Z tworów literatury kaszubsko-pomorskiej na pierwszy plan 
wysuwa się postać Stefana Bieszka i jego dramaty historyczne29, będące tu przedmio-

26 H. Wrzesiński, „Zabory”, 1936, nr 5; F. Kaletta, 1938, nr 3; J. Kaletta, tamże, nr 2; Wł. Kliński, 1936, 
nr 4; B. Knitter, 1938, nr 3; L. Pryba, 1935, nr 5 i 6; K. Jasnoch, tamże, nr 3; T. Broniszewski, 1936, 
nr 5; S. Łukowicz, tamże, nr 6; A. Lisewski, 1935, nr 2.

27 Por. zapisy dotyczące eksploatacji bursztynu w pracy: Pro memoria Leonard Brzeziński (1904–1984), 
zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 2005 oraz informacje dot. kontaktów J. Bruskiego z K. Ja-
snochem w: Pro memoria Józef Bruski (1908–1974) i Robaczkowo, zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk, 2003.

28 „Zabory”, 1936, nr 4. Wśród recenzji warto zwrócić uwagę na omówienia takich dzieł, jak The Kas-
subian Civilization, „Zabory”, 1935, nr 11, czy J. Zajączkowski, Podbój Prus i ich kolonizacja przez 
Krzyżaków, tamże, nr 8.

29 Stefan Bieszk obok J. Karnowskiego w szerszym odbiorze kaszubologów kojarzony jest na pierw-
szym miejscu z „Zaborami” i Chojnicami 20-lecia międzywojennego. Obaj są również głównymi 
łącznikami chojnickiego ośrodka miłośników regionu z innymi ośrodkami ruchu kaszubsko-pomor-
skiego – m.in. Wdzydzami Kiszewskimi i Kartuzami.
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tem badań innego autora. W kontekście literatury i sztuki, obok przywołanego już 
artykułu Kazimierza Jasnocha, widzę teksty dotyczące zbiorów pieśni kaszubskich 
Lucjana Kamieńskiego, które na łamach „Zaborów” promował Czesław Wycech i 
Franciszek Gierszewski30. To bieżące śledzenie i promowanie dokonań w zakresie 
badań kaszuboznawczych, dokumentowane w recenzjach i dziale informacji – kro-
niki, świadczy o szerokich horyzontach działaczy TMChiO oraz twórców jego or-
ganu pod tytułem „Zabory”. Z wdzięcznością dla ich autorów-redaktorów czytamy 
dziś informacje dotyczące bieżącego życia kulturalnego o książkach, koncertach, 
wystawach i przedstawieniach – na przykład sztuk Jana Karnowskiego Kaszube pod 
Widnem i Wesele kaszubskie31, jak również wspomnienia pośmiertne poświęcone pa-
mięci wybitnych Kaszubów – Alojzego Budzisza i Aleksandra Majkowskiego czy 
historyka Paula Panskego32. Wspomnienia te zawierają cenne informacje biograficz-
ne, jak i ciekawe oceny ich twórczości.

Generalnie można stwierdzić, iż publikacje historyczne i im pokrewne z łamów 
„Zaborów” zawierają bogaty obraz nie tylko dziejów tego zakątka Kaszub, ale też 
jednocześnie życia społeczno-kulturalnego głównie Chojnic w 20-leciu międzywo-
jennym i ich miejsca na mapie kulturalnej Kaszub i Pomorza, także w kontekście ob-
razu literatury kaszubskiej, o której pisał Jan Drzeżdżon w Piętnie Smętka33. Znając 
jego obraz Chojnic i choćby zawartość „Zaborów”, nie może nas dziwić oburzenie 
chojniczan, zwłaszcza Juliana Rydzkowskiego z powodu faktu niedoceniania przez 
Jana Drzeżdżona udziału tego miasta w życiu społeczno-kulturalnym i literackim 
Kaszub i Pomorza w 20-leciu. Sam fakt twórczej obecności w Chojnicach Jana Kar-
nowskiego decydował o ich wyjątkowej roli w dziejach i kulturze regionu.

Janowi Karnowskiemu, decyzją Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, poświęcony był rok 2010. W programie obchodów tego roku znalazła się 
bytowska konferencja, a w Instytucie Kaszubskim przewidziano wspomniane już 
zebranie i wydanie jego opracowań historycznych pod tytułem Wokół historii rodzin 
kaszubsko-pomorskich i ich siedzib34, z których większość ukazało się na łamach 
„Zaborów”. Problematyka dziejów wsi, parafii oraz rodzin w dorobku historycznym 
Jana Karnowskiego decyduje o tym, iż w tej dziedzinie nie ma on sobie równych. 
Można powiedzieć, że dzięki nim zasłużył na miano najwybitniejszego historyka 
jego rodzinnej Ziemi Zaborskiej.

Na pierwszym miejscu warto tu uwzględnić jego artykuł niejako wprowadzający 
nas w interesującą problematykę, zatytułowany Zabory w historii pomorskiej, opu-

30 Cz. Wycech, Pieśni kaszubskie, „Zabory”, 1936, nr 7–9 oraz F. Gierszewski, Monografia kaszubskiej 
pieśni zmówinowej, „Zabory”, 1935, nr 8. Obok publikacji L. Kamieńskiego omawiano m.in. Jana 
Potocka Kopa szętoporek (J. Karnowski, „Zabory”, 1937, nr 1–3), a także ks. Pawła Nagórskiego 
Marzenie Kaszuby (F. Gierszewski, „Zabory”, 1935, nr 1).

31 Kaszubi pod Widnem, „Zabory”, 1935, nr 6 oraz Wesele kaszubskie, tamże, nr 4.
32 Zgon pisarza kaszubskiego, „Zabory”, 1935, nr 1; J. Karnowski, Śp. dr Aleksander Majkowski, tamże, 

1938, nr 1; i Śp. Ks. kan. Dr P. Panske, tamże, 1936, nr 2.
33 J. Drzeżdżon, Piętno Smętka…
34 Wydawnictwo to przygotowuje Tomasz Rembalski.
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blikowany w nr. 12 z 1935 roku. Zawiera on określenie granic Ziemi Zaborskiej w 
średniowieczu (pierwotnie to kasztelania zaborska, obejmująca północno-wschodnią 
część powiatu chojnickiego z Brusami, Wielem, Czerskiem i Łęgiem) i w epoce 
nowożytnej (generalnie osobny obwód w starostwie tucholskim, składający się z 
ekonomii czerskiej i klucza kosobudzkiego). Jako współczesne Zabory uwzględnił 
on Brusy, Leśno, Łąg, Karsin, Odry i Wiele. W tym samym numerze znajdujemy 
jego artykuł Powstanie pomorskie r. 1806/07 i jego dowódcy, jeden z wielu składa-
jących się na pionierską serię – opracowanie Udział Pomorzan w walkach Polski o 
niepodległość, opublikowane w całości w III serii „Gryfa” Władysława Pniewskiego 
w Gdańsku35.

Z tejże serii w „Zaborach” ukazały się ponadto artykuły dotyczące powstania 
styczniowego i takich postaci, jak Józef Wolszlegier i Onufry Sznur-Lipiński36. W 
ramach tejże problematyki niepodległościowej trzeba uwzględnić jego artykuły Fi-
lomaci pomorscy a idea niepodległości, Towarzystwo Tomasza Zana w Chojnicach 
1902–1920 oraz Organizacja i działalność powiatowej rady ludowej na powiat choj-
nicki 11 XII 1918 – 17 I 1920 r.37 W odniesieniu do obu problemów badawczych, a 
właściwie jednego – filomaci i walka o niepodległość, Jan Karnowski był i pozosta-
nie prekursorem, do którego prac muszą odwoływać się wszyscy poważni kontynu-
atorzy tych badań38.

Jako kolejny blok opracowań historycznych Jana Karnowskiego, opublikowa-
nych w „Zaborach”, można wyodrębnić te artykuły, które dotyczą udziału postaci 
z Chojnic i powiatu w badaniach i rozwoju kaszubszczyzny – języka i literatury 
kaszubskiej. Przykładem artykuły Gimnazjum chojnickie a kaszubszczyzna oraz 
Hieronim Derdowski i jego przodkowie39, a także już przywołane wspomnienia po-
święcone Aleksandrowi Majkowskiemu. Próbą syntezy dotyczącą tejże problematy-
ki jest artykuł Zabory w kaszubskiej literaturze regionalnej40. Można go analizować 
w kontekście artykułu Władysława Pniewskiego Uwagi o literaturze regionalnej41. 
Niemniej ważny, a może i najciekawszy w tym kontekście jest artykuł Bogumiła 
Hoffmanna Jan Karnowski a ruch młodokaszubski42.

Koledzy Jana Karnowskiego z TMChiO mieli w pełni świadomość, jak wielka 
35 K. Kamińska, „Gryf”, wraz z dodatkiem „Gryf Kaszubski” 1908–1934. Bibliografia zawartości, 

Gdańsk, 1961.
36 J. Karnowski, Powstanie styczniowe 1863/64 a Zabory, „Zabory”, 1937, nr 7–9; tenże, Józef Wolsz-

legier z Szenfeldu a generał Dąbrowski podczas zajęcia Pomorza w 1806/07, tamże, 1935, nr 2; 
Generał Onufry Sznur Lipiński, tamże, nr 3.

37 „Zabory”, 1936, nr 3; 1935, nr 10.
38 W zakresie problematyki dziejów ruchu filomackiego por. Z badań nad dziejami oświaty i polskiego 

życia narodowego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana 
doktorowi Jerzemu Szewsowi z okazji jubileuszu 85. rocznicy urodzin, red. L. Burzyńska-Wentland, 
Gdańsk, 2010. Por. również: C. Obracht-Prondzyński, Bibliografia do studiowania spraw kaszub-
sko-pomorskich, Gdańsk, 2004.

39 „Zabory”, 1935, nr 10; 1936, nr 10–12.
40 „Zabory”, 1935, nr 11.
41 Tamże, 1936, nr 10–12.
42 Tamże, nr 1.

Józef Borzyszkowski



261

postać z dziejów ruchu młodokaszubskiego i z grona najwybitniejszych twórców 
literatury kaszubskiej zasiada wraz z nimi w redakcji „Zaborów”. I tu wypada po-
wrócić raz jeszcze do tej postaci jako najwybitniejszego badacza i znawcy dziejów 
wsi i rodzin zaborskich. Przywołując jego artykuły dotyczące tej problematyki, nie 
można pominąć takich jak: Kręgi kamienne i kurhany w Odrach; Starożytności bru-
skie i Starożytności Dworzyńskie; Będźmierowice; Dokument hr. Sapiehy w sprawie 
Cisa z 1753 r.; Kościół w Leśnie; Legbąd; Prusy (Stare i Nowe) i ich dziedzice; Przy-
wilej królowej Marii Ludwiki z 1665 r. dla pustkowia Peplin; Spór o Prądzonkę43. o 
Historii Czerska i Ekonomii Czerskiej była już mowa.

Każdy z tych artykułów zdradza specyficzny warsztat badawczy autora, sięga-
jącego przede wszystkim do archiwaliów sądowych, hipotecznych i innych, a nie-
rzadko także do zachowanych wówczas zbiorów prywatnych. W odniesieniu do jego 
publikacji, jak i innych autorów, trzeba podkreślić fakt wyśmienitej – jak na ich 
warunki pracy – znajomości nie tylko archiwaliów lokalnych, ale też opracowań 
historiograficznych polskich i niemieckich. Nie bez znaczenia była też w przypadku 
Jana Karnowskiego czy Bogumiła Hoffmanna świetna znajomość łaciny i języka 
niemieckiego. W pamięci potomnych Karnowski zapisał się szczególnie jako ten, 
który poznał nie tylko dzieje, ale i charakter Kaszubów. To on miał powiedzieć: 
Chcesz poznać charakter Kaszubów, zajrzyj w sądowe akta. On sam znał je jako 
sędzia i zamiłowany badacz archiwaliów wyśmienicie. Korzystał też nie tylko z akt 
rodzinnych, ale i własnych wspomnień – zasobów pamięci. Będąc uczestnikiem nie-
których wydarzeń, znał osobiście spawy i ludzi, o których pisał, na przykład wspa-
niałe szkice biograficzne poświęcone dr. Bronisławowi Zielińskiemu z Czerska i dr. 
Hipolitowi Lniskiemu z Chojnic44.

O pracach historycznych Jana Karnowskiego z łamów „Zaborów”, podobnie jak 
i Bogumiła Hoffmanna, możemy mówić, iż miały one nie tyle popularno-naukowy, 
ile w pełni naukowy charakter. Obaj, jak pamiętamy, byli członkami Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, kontynuatorami zaistniałej pod jego i ks. prezesa Stanisława 
Kujota patronatem naukowym, tzw. pelplińsko-toruńskiej szkoły historycznej, od-
krywającej polskość Pomorza, polemizującej z Niemcami45.

Bogumił Hoffmann – obok Karnowskiego – w przyszłej monografii czasopisma 
„Zabory” zapisany będzie jako jeden z najważniejszych jego współautorów i redak-
torów; przede wszystkim jako autor cyklu artykułów, które w zbiorowym niejako 
wydaniu ukazały się w postaci samodzielnej publikacji Z historii Gimnazjum Pań-
stwowego w Chojnicach (Chojnice, 1935). Cztery artykuły pod tymże samym tytu-

43 Por. kolejno: „Zabory”, 1938, nr 1; 1935, nr 8 oraz 1937, nr 1–3 i 10–12; 1935, nr 9 oraz 1936, nr 1 i 
2; 1936, nr 1 i 7; 1935, nr 9; 1935, nr 8; tamże; 1936, nr 4; 1935, nr 8.

44 „Zabory”, 1938, nr 3, s. 1–3 i 3–7.
45 Członkiem TNT był także dr J. Łukowicz; por. Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875–

1975, red. M. Biskup, Toruń, 1978, t. II, s. 162, 165, 174; J. Borzyszkowski, Główne ośrodki nauki 
historycznej w Prusach Zachodnich, w: Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 
1920 roku (kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele. Materiały sesji w Toruniu, 15–16 IV 
1988 r., red. J. Serczyk, A. Tomczak, Toruń, 1989.
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łem ukazały się wcześniej w nr. 2–6 z 1935 roku, oparte na bogatej bazie źródłowej. 
Ponadto Hoffmann przedstawił w „Zaborach” między innymi herb Chojnic (ukocha-
ny temat chojnickich miłośników historii) oraz Lustrację starostwa człuchowskiego 
oraz Leśno i jego dziedziców – jedno z najciekawszych jego opracowań, a także arty-
kuł Leon Biskupski – pierwszy badacz języka kaszubskiego46. Warto też pamiętać, iż 
Bogumił Hoffmann jest autorem rozprawy Wykonanie bulli „De salute animarum” 
w W. Ks. Poznańskim (Poznań, 1932). Można o nim powiedzieć, że w zakresie badań 
historycznych był blisko Jana Karnowskiego, choć podobnie jak swoja żona Helena 
skupił się głównie na jednym problemie – badaniach przeszłości samego gimnazjum 
chojnickiego. Helena Hoffmann wyspecjalizowała się w lekturze dzieł Israela Go-
edtkego i prezentacji na ich bazie ciekawych obrazów z przeszłości miasta i jego 
mieszkańców47.

Jak pamiętamy, do trójcy najaktywniejszych współredaktorów „Zaborów” – może 
nie tyle w zakresie pisarstwa historycznego, co w działalności organizacyjnej i pasji 
popularyzatorstwa historii Chojnic, a przede wszystkim kolekcjonerstwa muzealni-
czego – należał Julian Rydzkowski. Opublikował w „Zaborach” następujące teksty: 
Statut miasta Chojnice 1810 r.; Osobliwa egzekucja w Chojnicach (opis spalenia 
paszkwilu religijnego w 1756 roku wzięty z Goedtkego); Podanie o herbie choj-
nickim i najciekawszy chyba dokument Obrazki z roku 191948, stanowiący rodzaj 
wspomnień z okresu zmagań o powrót polskości do miasta i Chojnic do Polski, w 
czym sam autor brał aktywny udział. Julian Rydzkowski, żyjąc najdłużej spośród 
grona twórców czasopisma „Zabory”, przeżywszy II wojnę światową i długie lata 
PRL, był zwłaszcza po 1956 roku wraz z przedstawicielami kolejnego pokolenia re-
gionalistów chojnickich kontynuatorem tradycji interesującego nas tu czasopisma i 
środowiska. Ta kontynuacja miała miejsce w ramach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego i PTTK, jak również w wydawaniu 
ciekawego czasopisma „Baszta”, którego był inicjatorem i współredaktorem, gdzie 
inni sporo napisali o „Zaborach”49.

Zastanawiając się nad tym, jakie miejsce zajmowały „Zabory” wśród podobnych 
czasopism regionalnych lat 30. XX wieku na Kaszubach i Pomorzu, porównując 
je choćby z takimi pismami jak „Klëka” w Wejherowie i „Zrzesz Kaszëbskô” w 
Kartuzach czy nawet kartuska „Gazeta Kaszubska”, odnoszę wrażenie, iż były one 
najmniej polityczne, a najbardziej historyczne i społeczno-kulturalne, a niemniej niż 
tamte kaszubskie. Ich kaszubskość zawarta była nie tyle w języku, ile w treściach i 
duchu publikowanych tam artykułów, bliskim ideologii kaszubskiej Jana Karnow-
skiego – mniej etnicznym, a bardziej zbliżonym do współczesnej europejskiej regio-
nalnej tożsamości. Czasopismo „Zabory” wyśmienicie, a przynajmniej dobrze, bio-

46 „Zabory”, 1938, nr 1; 1939, nr 10–12; 1937, nr 7–9; 1936, nr 2.
47 Zob. przyp. 16.
48 „Zabory”, 1935, nr 11; tamże, 1936, nr 2 oraz 1937, nr 1–3.
49 Por. Julian Rydzkowski (1891–1978). W 100. rocznicę urodzin, „Baszta. Informator Muzeum Histo-

ryczno-Etnograficznego w Chojnicach”, 1991, nr 5 oraz Dzieje Chojnic…
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rąc pod uwagę możliwości autorskie i organizacyjno-finansowe, realizowało swoje 
– Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy cele statutowe! Warto to mieć zawsze 
na uwadze.

Jeszcze dziś może być ono dobrym wzorem dla podobnych inicjatyw i przedsię-
wzięć w miastach powiatowych na Kaszubach. Jeszcze dziś możemy doń sięgać, 
odwoływać się i… naśladować – nie tylko w przypadku szukania odpowiedzi na 
pytanie, co to są Zabory jako region Kaszub i Pomorza, jako podmiot łączący ogół 
Kaszubów z Borowiakami, Krajniakami i Kociewiakami, nie zapominając o Go-
chach, a nawet Fein-Kaszëbach. Dobrze by było, gdyby pamięć o Zaborach, także o 
dawnym dekanacie zaborskim, o którym pisał ks. Tuszyński, pielęgnowana była za-
równo w szkole jak i kościele – w gminach i parafiach stanowiących o żyznej i śpiew-
nej ziemi zaborskiej, o której tak pięknie pisał Aleksander Majkowski na łamach 
„Gryfa”50, jak i w swoim, i naszym arcydziele literatury kaszubskiej – w powieści 
Żëce i przigodë Remusa. Nie tracę nadziei, że jeszcze za mego żywota powstanie 
zarówno monografia i bibliografia zawartości czasopisma „Zabory”, jak i historycz-
no-etnograficzno-socjologiczna monografia Ziemi Zaborskiej.

50 Por. Dr M. [A. Majkowski], Z wycieczki po ziemi zaborskiej, „Gryf”, 1912, nr 3, s. 71–82.
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Jowita Kęcińska-Kaczmarek

maria matysikoWa i helena hoFFmanoWa, 
czyli kobiety W „zaborach”

Przy przeglądaniu kolejnych numerów „Zaborów”, zwraca uwagę powtarzające się 
najczęściej nazwisko Jana Karnowskiego – niewątpliwie najważniejszego piszącego 
w tym piśmie. I zdawać by się mogło, że ta sylwetka – dominująca w całym periody-
ku, powinna zainteresować najbardziej badaczy „Zaborów”. Takie też zakusy kazały 
mi się dość długo przyglądać poszczególnym jego tekstom. Ale... Właśnie! Przekora 
kobieca? Przy przeglądaniu kolejnych roczników „Zaborów” wpadają w oko dwa 
żeńskie nazwiska i choć tekstów pisanych przez panie jest stosunkowo niewiele, 
biogramy autorek okazują się na tyle ciekawe, że każą spojrzeć na tę obecność jako 
rodzaj znaku czasu, w którym przyszło bohaterkom żyć i działać.

Właśnie – działać, bo obie, zarówno Maria Matysikowa, jak i Helena Hoffma-
nowa były kobietami wcielającymi w życie jednocześnie idee mądrego patriotyzmu 
oraz idee pozytywistyczne – pracy u podstaw1. Obie – prawie równolatki: Maria Ma-
tysikowi urodziła się w 1892, Helena Hoffmanowa w 1895 roku. Obie studiowały 
w różnych miejscach (pamiętamy – czas ich młodości to także I wojna światowa). A 
pochodziły z innych regionów, bo Maria Matysikowa z d. Woźniczko urodziła się w 
Ławczynie w województwie stanisławowskim, Helena Hoffmannowa z d. Sobieraj-
ska to Wielkopolanka urodzona w Poznaniu. Ojciec pierwszej – Wiktor Woźniczko 
– był urzędnikiem w Myślenicach, drugiej – Edward Sobierajski – szewcem, a więc 
kształtowały je nieco inne środowiska domowe. Obie jednak podjęły naukę, obie 
zostały nauczycielkami.

Maria Matysikowa zdała w Przemyślu maturę i podjęła studia (filologia polska) 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, kończyła je w Poznaniu. Helena 
Hoffmannowa kończyła najpierw gimnazjum w Poznaniu, skąd została usunięta za 
działalność w tajnym kółku patriotycznym z wilczym biletem do wszystkich szkół 
w państwie pruskim. Tak więc zdawała w 1913 roku eksternistycznie maturę w Kra-
kowie, studia filologiczne rozpoczęła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
kontynuowała je w Berlinie (tu m.in. słuchała wykładów Aleksandra Brücknera, tu 
też działała w tajnej organizacji „Grupa Narodowa”), a ukończyła w Poznaniu. Tam 
też podjęła pierwszą pracę w bibliotece uniwersyteckiej i wydała publikację Udział 

1 Informacje biograficzne o obu autorkach w pracy: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, 
red. S. Gierszewski, Z. Nowak, Gdańsk, 1994, t. II, s. 216 (H. Hoffmannowa); tamże, Gdańsk, 1997, 
t. III, s. 174 (M. Matysikowa).
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Wielkopolski w Konfederacji Barskiej2.
Obie wyszły za mąż za nauczycieli – zaangażowanych w swą pracę aktywnych 

patriotów polskich, obie dzielnie wspierały swych mężów w działaniach wycho-
wawczych – szeroko i dobrze pojętych. Maria Matysikowa wraz z mężem Józefem 
pracowała kolejno w Jaśle, Trzemesznie, Gnieźnie, w 1930 roku obejmując w Choj-
nicach z polecenia kuratorium w Toruniu stanowisko dyrektorki nowo tworzonego 
Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego. Helena wyszła w 1920 roku za Bogumiła Hoff-
manna i przeniosła się wraz z nim do Chojnic, gdzie oboje pracowali w szkolnictwie. 
Helena (już Hoffmanowa) uczyła w Państwowym Gimnazjum Klasycznym języka 
polskiego i historii, była opiekunką Kółka Filomatów im. Adama Mickiewicza.

Obie włączyły się szybko w życie kulturalne Chojnic. Helena wraz z mężem an-
gażowała się czynnie w organizowanie życia umysłowego Chojnic, w pracy szkol-
nej rozbudzała intelektualne zainteresowania powierzonej jej młodzieży. Maria 
sprawdziła się jako dobra organizatorka życia szkoły, zapewniając wysoki poziom 
nauczania i wdrażając wartości kultury duchowej Pomorza. Wraz z pracownika-
mi swego gimnazjum utrzymywała ożywione kontakty ze środowiskiem miasta i 
regionu, organizując spotkania zarówno z ludźmi kultury umysłowej miasta, jak i 
mieszkańcami bliskich wsi kaszubskich. Za pośrednictwem Józefa Modzelewskiego 
– inspektora szkół polskich w Niemczech – zorganizowała grupę prelegentek (m.in. 
Henryka Cabańska i Stanisława Zająkowska), które wyjeżdżały z pogadankami do 
szkół polskich na Złotowszczyźnie, były np. w Złotowie, Zakrzewie, Radawnicy. Za 
jej dyrektorowania rozbudowano gmach gimnazjalny, adaptując na jego potrzeby 
budynek poszpitalny. Publikowała w latach 1930–1935 teksty w „Jednodniówkach” 
Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego Chojnicach. Czynnie działała w Towarzystwie 
Miłośników Chojnic i Okolicy.

W działaniach obu bohaterek właśnie ten okres pracy w Chojnicach był czasem 
pisania także na łamach „Zaborów”. Helenę Hoffmanową być może do publikowa-
nia tekstów w „Zaborach” zachęcił mąż Bogusław, którego teksty też znalazły się w 
pierwszych rocznikach pisma. Były one poświęcone historii gimnazjum chojnickie-
go (wydane potem jako osobna publikacja), historii Leśna (Leśno i jego dziedzice) 
oraz Lustracjom starostwa człuchowskiego. Sama Helena zamieściła numerze 10/12 
z 1936 roku tekst Z przeszłości miasta Chojnic oraz w numerze 7/9 z 1937 roku Kil-
ka kart z dziejów chojnickiej fary. Teksty Marii Matysikowej znalazły się w numerze 
3 z 1935 roku: Czary i zabobony oraz w numerze 4 z tegoż roku – W średniowiecz-
nych Chojnicach (z podtytułem Cyrk idzie…).

Przypatrzmy się tekstom obu autorek. Najpierw Helena Hoffmanowa. Z prze-
szłości miasta Chojnic to długi tekst – prawie cztery strony dwuszpaltowe – oparty 
na niemieckich pamiętnikach i dziennikach Izaaka Gotfryda Goedtkego z lat 1734, 
1742–1762, 1749–1755. Autorka korzystała z rękopisów tych tekstów źródłowych. 
Jej znajomość języka niemieckiego jest tak dobra, że bez trudu porusza się po zawi-

2 H. Sobierajska, Udział Wielkopolski w Konfederacji Barskiej, Poznań, 1918.
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łościach przepisów, praw, reguł dotyczących życia mieszkańców XVIII-wiecznych 
Chojnic. Przypomina kontekst historyczny: czas panowania protestantyzmu w mie-
ście (Goedtke był synem pastora, protestantem z przekonania). Mimo iż Chojnice, 
przyjąwszy protestantyzm stosunkowo późno, bo urzędowo dopiero w r. 1555, trzy-
mały się go silnie3, szuka autorka w zapiskach tropów praktyk i zachowań katolic-
kich. Jak pisze: Zdziwi nas może, że w praktykach zakorzenionego już w Chojnicach 
wyznania augsburskiego, znajdujemy jeszcze za czasów Goedtkego – więc z górą (!) 
w dwieście lat po przejściu na protestantyzm – niejedne pojęcia i praktyki katolic-
kie4.

Z praktyk katolickich wymienia i dość szczegółowo omawia przywrócenie daw-
nej formy spowiedzi (wobec ewangelickiej spowiedzi powszechnej), obchody świąt 
poświęconych Matce Boskiej: święto Oczyszczenia Najświętszej Panny, Narodze-
nie, Zwiastowanie, Ofiarowanie, Wniebowzięcie. Przypominając regulamin bicia 
w dzwony w poszczególne święta ewangelickie, wymienia nie tylko wspomniane 
już święta związane z Matką Boską, ale i czczonych świętych katolickich: św. Jana 
Chrzciciela, św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Marię Magdalenę, św. Wawrzyńca, 
wreszcie Boże Ciało. Przy tym święcie prezentuje Goedtke kolejność całej procesji 
i liczne szczegóły z nią związane.

Z innych szczegółów dotyczących średniowiecznego życia miasta znajdujemy 
ciekawą informację dotyczącą na przykład zakazu picia alkoholu po godzinie dzie-
siątej (wieczorem); wykroczenia te jednak, mimo kar, stale się zdarzały… Tańce w 
okresie głównych świąt Bożego Narodzenia i w tygodniu po Wielkanocy, mimo iż 
zabronione, odbywały się w niektórych bractwach działających w mieście, a po-
siadających własne prawa (cech krawiecki, bractwo kurkowe): W zwykłe niedzie-
le i święta tańce były pod karą zakazane tak w mieście, jak i na przedmieściu. W 
okresie wielkiego postu zakazaną była wszelka muzyka5. Odbiegający od katolickich 
(a przypominający nieco naszą kolędę) zwyczaj odwiedzania przez pastorów w to-
warzystwie nauczycieli swych parafian – cztery razy w roku został przez magistrat 
zniesiony. Szczegółowo ustalane były przez magistrat prawa do ławek w kościele. 
Jak pisze autorka: Tarcia między katolikami a protestantami były zawsze6.

Najtrudniejsze do rozstrzygnięcia stawały się sprawy dotyczące dzieci z mał-
żeństw mieszanych (religijnie). I tak na przykład w Chojnicach w wypadku mał-
żeństw mieszanych żądano ze strony katolickiej powrotu do kościoła katolickiego, 
choćby dziecko już było wychowane w religii ewangelickiej7. Nie ukrywa autorka, iż 
zdarzały się ze strony młodzieży katolickiej nierozsądne wybryki. Tak w r. 1757 wy-
bito szyby w kościele ewangelickim, pozwolono sobie na mocno niewłaściwe prze-
szkadzanie w popołudniowym nabożeństwie ewangelickim, co pociągnęło za sobą 

3 H. Hoffmannowa, Z przeszłości miasta Chojnic, „Zabory”, 1936, nr 10–12, s. 7.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 8.
6 Tamże.
7 Tamże.
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ściślejszy nadzór nad młodzieżą8. Choć, jak dalej autorka wyjaśnia, i ewangelicy nie 
postępowali inaczej tam, gdzie to było dla nich możliwe. Nie dopuszczali więc kato-
lików do rady miejskiej, do cechów i uporczywie bronili tej zasady przeciw wszelkim 
naleganiom Kościoła9.

Zawarto w nim sporo ciekawych informacji na temat oszczerstw i ich karania, 
tzw. poczucia godności własnej (z którą wiązało się tytułowanie i miejsca w kościele 
czy radzie miejskiej), karanie kradzieży: Plagi były stosowane według prawa cheł-
mińskiego. […] W zależności od przestępstwa liczba uderzeń była różna; w Chojni-
cach wymierzano za kradzież publicznie na rynku 30, 40 plag itp. Bez różnicy płci10. 
Jest więc wiele szczegółów dotyczących ówczesnego życia miasta, może tylko jesz-
cze jedno z ciekawszych: Wykroczenia przeciw moralności karane były także pu-
blicznymi plagami. […] Winowajczyni musiała stać przed kościołem ewangelickim 
w żelaznej obroży […] podczas jednej części poobiedniego nabożeństwa, poczem 
wprowadzano ją z worem na głowie przed ołtarz, gdzie klęcząc, musiała trwać do 
końca nabożeństwa, poczem nastąpiła publiczna spowiedź i obietnica poprawy11.

Mimo bardzo dokładnego przebadania tekstu nie udało mi się odnaleźć informacji 
o sposobach karania winowajców płci męskiej winnych wykroczeniu przeciw mo-
ralności… Znalazłam tylko wzmiankę o tym, iż zamknięciem w obroży karano i ja-
skrawe wypadki pijaństwa12. Artykuł kończy autorka cytatem dotyczącym stosunku 
miasta do państwa polskiego, który – jak określa – należałoby za czasów Goedtkego 
uważać za lojalny13. Po samym tekście podaje autorka zarówno źródła (wymienione 
teksty Goedtkego), jak i bogatą literaturę, w tym także niemieckojęzyczną.

Drugi tekst Heleny Hoffmanowej to Kilka kart z dziejów chojnickiej fary. Tekst 
jest obszerny: sześć i pół stron dwuszpaltowych (w tym jeden rysunek Edwarda 
Poppka Fara w Chojnicach i fotografia A. Góralskiego Dawna plebania i baszta), w 
tym bogate źródła (w języku niemieckim i łacińskim) i literatura – 17 pozycji (w tym 
7 po niemiecku). Autorka kreśli właściwie całą historię fary – od roku 1205, który 
tradycja podaje jako rok założenia kościoła farnego14. Przedstawia kolejne wydarze-
nia związane z kościołem, jego wyposażenie w latach, w których powstawały odno-
śne dokumenty, wymienia pożary, zniszczenia, fundatorów, burzliwe dzieje fary w 
okresie wchodzenia i umacniania się reformacji, przejęcie kościoła przez protestan-
tów, liczne zatargi z chojniczanami, dźwiganie się z upadku, dzieje po odzyskaniu 
niepodległości. Wszystko oparte na znakomicie wykorzystanych źródłach, podparte 
literaturą podmiotu. A więc warsztat naukowy autorki – bardzo dobry, szkoda, iż 
więcej jej tekstów nie znalazło się na łamach pisma.

Maria Matysikowa jest autorką artykułu Czary i zabobony opartego na „Gedenk-
8 Tamże, s. 8–9.
9 Tamże, s. 9.
10 Tamże, s. 10.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 H. Hoffmannowa, Kilka kart z dziejów chojnickiej fary, „Zabory”, 1937, nr 7–9, s. 8.
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buch 1756/62” Goedtkego. Tekst zajmuje około półtorej dwuszpaltowej strony pi-
sma i ozdobiony jest dwoma ilustracjami Kazimierza Jasnocha Zapowiedzi i Powrót 
z pola. Zasadniczą treścią tego tekstu są informacje dotyczące czarownic. Punktem 
wyjścia jest dla autorki chojnicka Wieża Czarownic. Jak pisała: Wiara w czarowni-
ce i ich praktyki istniała na całym zachodzie europejskim, a ta wiara w możliwość 
uprawiania przez nie „praktyk” szkodzących bliźnim stała się przyczyną wielu nie-
sprawiedliwości15. Przytacza autorka informacje dotyczące skarg i sądów nad cza-
rownicami właśnie w Chojnicach. I tak na przykład w 1600 roku kobieta oskarżona 
o sztuki czarownicze czynione z hostią została skazana na wypędzenie z miasta z 
kamieniem uwiązanym do szyi.

W związku z powszechnym przekonaniem, iż przedmioty ukradzione spod szu-
bienicy przynoszą szczęście, nazwany z imienia Jakób Wolant z Charzyków w 1620 
roku odsprzedał browarom ukradziony z szubienicy sznur. Niestety, został za to ska-
zany na śmierć przez powieszenie na tejże szubienicy. W 1623 roku odbył się w 
Chojnicach proces o „czarownictwo” przeciw czterem osobom. Cała rzecz zaczęła 
się od wiary w moc „maskotki” wyobrażającej złego ducha, za której pomocą można 
wyrządzać krzywdę wybranej osobie. Długi proces, który odbywał się w związku z 
tą sprawą, przyniósł okrutną karę dwojgu z oskarżonych; autorka przytacza z dość 
drastycznymi szczegółami opis wymierzanej „winnym” kary.

Jest to dla niej pretekst do tezy, która stanowi główną myśl tekstu: Rzekome przy-
znanie się do win, które popełnione być nie mogły, zostały wymuszone. Możemy 
stwierdzić, jak straszne były tortury, które takie zeznania wymuszały i na tem opie-
rały swoją sprawiedliwość tak okrutnie wymierzoną16. Ku temu też zmierza autor-
ka, gdy przypomina książkę jezuity Fryderyka von Spee, którego tekst wskazywał 
na niesprawiedliwości popełniane w tych sprawach17. Te i inne przytaczane przez 
Matysikową przypadki dotyczące czarów i zabobonów stanowią podstawę do pod-
sumowującego tekst stwierdzenia: Ciekawe te wypadki i smutne ich następstwa są 
wymownym dowodem ciemnoty tych czasów. Oświata nie tylko zniszczyła nierozsąd-
ne wierzenia, ale zbudowała fundament pod pojęcia rzetelnego humanitaryzmu w 
wymiarze sprawiedliwości18.

Drugi tekst Matysikowej W średniowiecznych Chojnicach. Cyrk idzie… (półto-
rastronicowy w układzie dwuszpaltowym) to rodzaj stylizowanej opowieści o życiu 
średniowiecznego miasta. Z dużą znajomością realiów tamtego życia przedstawia au-
torka szarość i trudy codzienne mieszczan chojnickich. Tylko wieczory: Zasię ciepłe 
i pogodne gromadziły ludność mieszczańską na małych, jakże bardzo małych placy-
kach miejskich […], wedle nich nadbudowane kamieniczki co przedniejszych miesz-
czańskich rodów […], na nich to niby w lożach teatru zasiadały wieczorem poważne 
mieszczki w czepcach, pogwarzając po dziennym trudzie pracowitego życia19.

15 M. Matysikowa, Czary i zabobony, „Zabory”, 1935, nr 3, s. 6.
16 Tamże, s. 7.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 M. Matysikowa, W średniowiecznych Chojnicach, „Zabory”, 1935, nr 4, s. 6.
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W monotonię i szarość codziennego dnia wdziera się wieść o przybywającym od 
strony Krojancich borów taboru cyrkowego. Narady rajców miejskich wskazują na 
niebezpieczeństwa wpuszczenia do miasta tej grupy, ale zwycięża oczywiście idea 
przyjęcia wędrowców, przecież miasto nie traci, wpuszczając cyrk, bo krom uciechy 
i zabawy cyrkus po świecie szerokim chodząc, nazbierał też wieści niemało. A to, 
co się dzieje między królami, a to, czy i gdzie wojna i jaka się zdarzyła, gdzie targi 
okrutnie wielkie się odprawują, gdzie jakie cuda i dziwy się nadarzyły i co one wróżą 
dla wszelkiej społeczności ludzkiej20.

I tu następuje opis postaci wkraczających do miasta, wśród których na końcu 
najważniejsi – opowiadacze, od których mądrości wszelkiej się dowiesz, historyi 
dalekich o sławnych królach, o świętym Jerzym wielkim rycerzu, o świętym Graalu i 
dwunastu rycerzach… I tak będzie w mieście dni kilka gwarno, zanim surowość bra-
ci zakonnych i komturowa moc nie wpłynie na rajców, by się ono tałatajstwo z miasta 
wyniosło21. Obrazek wyrysowany jest zgrabnie, przekonująco, z widoczną znajomo-
ścią realiów średniowiecznych, także konkretnie związanych z Chojnicami (opisy 
miejsc, ulic, budowli), z nieznaczną stylizacją językową ubarwiającą ten przekaz.

Szkoda więc, iż nie ma tych tekstów – zarówno jednej, jak i drugiej autorki – wię-
cej. Ale już na podstawie zaprezentowanych można stwierdzić, że różniły się obie w 
swych artykułach znacznie; Helena Hoffmannowa (być może pod wpływem męża 
historyka) napisała teksty wybitnie naukowe, z dobrym warsztatem naukowym, Ma-
ria Matysikowa – teksty popularyzujące średniowiecze miasta, pierwszy – popular-
nonaukowy, drugi – literacki.

Warto wrócić jeszcze na chwilę do losów obu autorek. Helena Hoffmannowa 
w1938 roku przeniosła się wraz z mężem do Nowego Miasta Lubawskiego (gdzie 
mąż dostał posadę dyrektora gimnazjum). Ona sama już w Chojnicach w 1937 roku 
przeszła w stan spoczynku. W 1939 roku, gdy w pierwszych dniach okupacji na-
stąpiła fala aresztowań i rozstrzeliwań, pełna obaw o los trojga dzieci doznała za-
łamania psychicznego. 20 stycznia 1940 roku obok kapliczki za miastem odebrała 
sobie życie. Jej syn Kazimierz (1930–1975), ksiądz, pracownik naukowy Akademii 
Teologii Katolickiej, jest autorem 48 prac naukowych.

Mąż Marii Matysikowej został 26 października 1939 roku zamordowany w Doli-
nie Śmierci koło Chojnic. Ona sama wraz z dziećmi Stanisławem i Janiną przeżyła 
okupację w Jaśle. Po wojnie współorganizowała w Bydgoszczy II Państwowe Gim-
nazjum Żeńskie, tu przeszła na emeryturę. Ostatnie lata życia spędziła u syna Stani-
sława w Sopocie. I jeszcze jeden fakt z tego ciekawego życiorysu – wnukiem Marii, 
synem córki Janiny jest Jan Krzysztof Bielecki – były premier rządu RP.

Wnioski? Przede wszystkim dzięki sesji poświęconej „Zaborom” przypomniane 
zostały sylwetki ludzi ważnych dla regionu – dwie postacie kobiece. A te, które tu 
zostały przedstawione, to swoiste siłaczki swoich czasów. Po drugie – uświadomili-

20 Tamże.
21 Tamże, s. 7.
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śmy sobie, że określona sytuacja historyczna, w której przyszło działać wymienio-
nym tu osobom, narzucała pewien sposób działań, także związanych z tworzeniem 
tekstów. Po trzecie – mimo podobieństw losów, warunków życia, postaw – osobo-
wość autorek, być może też sposób zdobywania wiedzy narzuciły specyfikę tekstów 
zamieszczonych w „Zaborach”.

I na tym warto na razie rozważania zakończyć, pamiętając, iż trzeba wszystkie 
badania dotyczące „Zaborów” (i nie tylko) rozszerzyć i pogłębić. Warto wydać pracę 
poświęconą autorom czasopisma – to bardzo ciekawa galeria postaci tworzących 
życie ówczesnych Chojnic, ale przecież także – regionu (nie darmo nazwa „Zabo-
ry”). Bo przecież historia inteligencji pomorskiej, mimo wielu poświęconych już jej 
licznych tekstów, warta jest dalszych badań.

Maria Matysikowa i Helena Hoffmanowa, czyli kobiety w „Zaborach”
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Daniel Kalinowski

heroizm i historyzm. 
o dramatach polskich stefana bieszka

perspektywy badań nad dramaturgią Stefana Bieszka

Dramaturgia Stefana Bieszka nie została jak dotąd szerzej omówiona w badaniach 
pomorzoznawczych. Jedyną właściwie szerzej sformułowaną wypowiedzią w tym 
zakresie jest syntetyczne ujęcie Ferdinanda Neureitera w Historii literatury kaszub-
skiej1. Ponieważ to synteza tradycji piśmienniczej Kaszub, nie znalazły się 
w niej szersze rozważania o specyfice artystycznej czy ideowej dramatów 
Bieszka, a jedynie ich streszczenie i to jeszcze nie wszystkich utworów z 
tego zakresu, bo tylko kaszubskojęzycznych. Kilka podstawowych informa-
cji o jego dramaturgii rozsiał w swoich pracach Jan Drzeżdżon, tyle tylko, iż 
raz dokonał tego pisząc o szerszych zjawiskach rozwoju regionalnego ruchu 
kaszubskiego w rzeczywistości kulturowej przed II wojną światową2, drugi 
zaś raz, kiedy przedstawiał losy literatury kaszubskiej do lat 80. XX wieku3. 
Ze zdziwieniem odnotować trzeba, że o Bieszku nie ma żadnej wzmianki w 
książce Andrzeja Bukowskiego Regionalizm kaszubski, co w pewnym sensie 
można by tłumaczyć zabiegami dyskredytacji i niechęcią badacza do środo-
wiska zrzeszeńców4. Z tym większą szkodą dla utworów Bieszka jest fakt, że 
nie wspomniał o ich Jerzy Samp w podręcznikowym opracowaniu Pomorze 
– mała ojczyzna Kaszubów5.

Pewien postęp w badaniach nad biografią i twórczością Stefana Bieszka 
przynosi rok 1995 oraz 2004, kiedy to najpierw w nawiązaniu do setnej rocz-
nicy urodzin twórcy, a następnie w odniesieniu do czterdziestej rocznicy jego 
śmierci zorganizowano kilka imprez kulturalnych, na których pojawiły się 

1 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, 
Gdańsk, 1982, s. 190, 192–193.

2 J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920–1939, Gdańsk, 
1973, s. 15–16, 69–70, 75, 77, 92.

3 J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945–1980, Warszawa, 1986, s. 179, 188, 193.
4 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii histo-

rycznej, Poznań, 1950.
5 J. Samp, Literatura kaszubska, w: Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność) 

/ Kaschubisch-Pommersche Heimat (Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Al-
brecht, Gdańsk – Lubeka, 2000.
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nowe wypowiedzi, drukowane później w osobnych publikacjach6. W odnie-
sieniu do dramaturgii Bieszka owe rocznicowe ustalenia i ujęcia nie przynio-
sły nowych analiz i jedynym chyba szkicem o dramatach (a właściwie o ich 
prezentacjach scenicznych) jest artykuł Benedykta J. Kloskowskiego7.

Ta skromność, a właściwie brak opracowań dotyczących dramaturgii 
Bieszka, nie powinna jednak wywoływać wrażenia, że ma ona marginalne 
znaczenie lub jest mało wartościowa. Z samych tylko informacyjnych wzmia-
nek Drzeżdżona i Neureitera wynika, że Bieszk jest autorem sześciu utworów 
scenicznych, a to wcale nie mało. Jeśli zaś uwzględnimy jeszcze zbiory Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Chojnicach, wśród których znajduje 
się kserokopia widowiska biblijnego Hiob oraz pierwotna wersja dramatu To-
bie – Ojczyzno zatytułowana Filomaci chojniccy w powstaniu styczniowem, 
tworzy się z takiego zbioru całkiem pokaźny materiał badawczy. Zupełną 
zaś rewelacją jest nieodnotowany u żadnego z badaczy Kaszub, napisany po 
niemiecku dramat Sichem und Dina8. Na dzień dzisiejszy zatem z pozyskanych 
informacji wynika, że frybursko-chojnicko-chełmiński dramaturg stworzył osiem 
6 Myślę tutaj o dwóch publikacjach: S. Bieszk, Tobie – Ojczyzno. Dramat w sześciu odsłonach, Choj-

nice, 1995 (w tomiku przedruk tekstu sztuki według chojnickiego wydania z 1937 roku oraz Aneks: 
K. Ostrowski, Wierny Kaszubskiej idei; A. Wasielewski, Stefan Bieszk w świetle „Dziennika 13”); 
Śladami Stefana Bieszka w Chojnicach, red. K. Jaruszewski, Chojnice, 2004.

7 B. J. Kloskowski, Prapremiery dramatów Stefana Bieszka, „Bazuny”, 1981, nr 6, s. 3–6.
8 Kserokopię rękopisu dramatu posiadam dzięki uprzejmości prof. Józefa Borzyszkowskiego.

Fotografia z ostatnich lat życia Stefana Bieszka; ze zbiorów J. Borzyszkowskiego
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następujących sztuk:
1. młodzieńczy dramat Sichem und Dina napisany na przełomie 1914/1915 roku, 

najprawdopodobniej we Fryburgu, kiedy Bieszk był w klasie przedmaturalnej;
2. Hiob, widowisko biblijne, napisane między 1923 a 1934 rokiem, nieopublikowa-

ne, dostępne w formie maszynopisu;
3. Krwią kapłańską, dramat w trzech aktach napisany prawdopodobnie pod koniec 

lat 20., wystawiony w 1928 roku, wydrukowany w pierwszym numerze „Zabo-
rów” z 1939 roku;

4. Szturm na Chojnice, dramat w trzech aktach, premiera w 1930 roku, niewydany 
drukiem, znany jedynie z maszynopisu;

5. Tobie – Ojczyzno, dramat w sześciu odsłonach, pierwszy raz odegrany w 1931 
roku, opublikowany w „Zaborach” w 1937 roku i jednocześnie jako osobna nad-
bitka wydana w Chojnicach w tymże roku;

6. Pokòrnô Roża, kaszubskojęzyczna szołobułka sprzed 1939 roku;
7. Kòwôl Czarownik, szołobułka napisana po kaszubsku przed 1939 rokiem;
8. Polno mësz, szołobułka napisana wspólnie z Różą Bronk, powstała w języku ka-

szubskim w latach 50.

Strona tytułowa niemieckojęzycznego dramatu Stefana Bieszka; ze zbiorów J. Borzyszkowskiego
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W sferze badań nad dramaturgią i namysłem teatrologicznym Bieszka warto rów-
nież sięgnąć do jego recenzji teatralnych, które publikował na łamach periodyku 
„Zrzësz Kaszëbskô”9. Jest to tym ciekawsze, że pojawiały się tam opinie o przed-
stawieniach sztuk Bernarda Sychty i Leona Heykego, z których da się wyłowić pe-
wien zarys estetyczno-teatralnych upodobań Bieszka, co zauważył swego czasu Jan 
Drzeżdżon10. Oprócz tego można zwrócić się ku listom chojnickiego profesora do 
Jana Łukowicza z lat 1938–1939 oraz 1946 roku, kiedy omawiano kwestie publika-
cji dramatów11, albo do korespondencji z Józefem Osowickim z roku 1957, kiedy 
jako dramatopisarz i działacz wypowiadał gorzkie słowa o możliwościach istnienia 
literatury kaszubskiej12.

Te trzy elementy (teksty dramatów, recenzje oraz korespondencja) odsłaniają oso-
bowość twórczą Stefana Bieszka jako odpowiedzialnego artysty słowa, dbającego o 
ideowy aspekt swoich utworów oraz ich wymiar dydaktyczno-moralnościowy. Choć 
jego twórczość sceniczna nie osiągnęła tak wybitnych rezultatów artystycznych jak 
u innego zrzeszeńca – Jana Rompskiego, to jednak widać w tej twórczości chęć swo-
istego dialogowania, a może nawet konkurowania z dramaturgią Jana Karnowskiego, 
a ponadto dążenie do wykształcenia coraz lepszego sposobu wyrazu w języku ka-
szubskim. Była to więc działalność wielowymiarowa, związana tak z odkrywaniem 
swojego miejsca kulturowego na Pomorzu, jak i z dojrzewaniem świadomościowym 
twórcy i intelektualisty.

polskojęzyczne dramaty Bieszka

Autorzy biograficznych ujęć związanych z twórczością Stefana Bieszka w oszczęd-
ny sposób podają informacje o jego dramatach, co jest zresztą zrozumiałe, gdyż co 
innego leży w centrum ich zainteresowania13. Jednozdaniowe uwagi wprowadzają 
w treści utworów, uzmysławiając jednocześnie konieczność sformułowania choćby 
wstępnego ich opisu. Stąd więc poniższe streszczenia i komentarze, których podsta-
wowym zadaniem jest dokonać analizy treściowej i artystycznej dramatów Bieszka, 
przy czym nie jest to ujęcie szczególnie wnikliwe czy sproblematyzowane, a tym 
bardziej porównawcze, lecz rozpoznawcze i wyznaczające podstawowe linie inter-
9 Myślę tutaj o dwóch artykułach: Vanoga [S. Bieszk], Bernard Sechta. Dzevczę i miedza, „Zrzësz 

Kaszëbskô”, 1938, nr 5, s. 31; Vanoga, Wobkoło dramateczni tvorznji kaszebskji. L. Hejkjiho szoło-
bułka „Katilina”, „Zrzësz Kaszëbskô”, 1938, nr 4, s. 24.

10 J. Drzeżdżon, Piętno Smętka…, s. 15.
11 Listy w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Oddział im. A. Makowskie-

go. Za możliwość ich lektury oraz udostępnienie materiałów dotyczących Stefana Bieszka dziękuję 
pani Annie Czapczyk.

12 Listy w posiadaniu Kazimierza Ostrowskiego oraz chojnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Dziękuję w tym miejscu panu Ostrowskiemu za wykonanie kserokopii niektórych z 
nich.

13 H. Richter, Stefan Bieszk, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, 1967, nr 5, s. 34–38; J. 
Borzyszkowski, Stefan Bieszk (1895–1964) – działacz i poeta kaszubski, „Pomerania”, 1985, nr 5, s. 
18–21; K. Ostrowski, Biografia prof. Stefana Bieszka, „Pomerania”, 1985, nr 10, s. 45; A. Makow-
ski, Wspomnienie pośmiertne o prof. Stefanie Bieszku, w: Śladami Stefana Bieszka…, s. 15–28.
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pretacyjne. Rozleglejszych rozważań można dokonywać dopiero przy zestawieniu 
jego dramaturgicznej twórczości niemieckojęzycznej, polskojęzycznej i kaszubsko-
języcznej.

Hiob – przypowieść biblijna na scenie

Hiob to – jak podaje podtytuł utworu – widowisko biblijne w czterech obrazach. W 
stosunku do pierwowzoru treść dramatu trzyma się ściśle przekazu biblijnego14. Wi-
dzimy zatem w utworze Hioba, jego synów, przyjaciół, Szatana, Gości i inne posta-
cie epizodyczne. Hiob wykreowany został na statecznego mężczyznę, ojca rodziny, 
bogobojnego i skromnego człowieka, który w spokoju i egzystencjalnym spełnieniu 
pędzi swój żywot. Zgodnie z biblijnym wzorcem sposób jego zachowania, a nawet 
styl mówienia jest opanowany i dostojny. Już w pierwszym obrazie dramatu Bieszk 

14 Pierwszy obraz dramatu Bieszka zawiera w stosunku do Części wstępnej „Księgi Hioba” (Hi 1–2) 
więcej szczegółów fabularnych czy elementów emocjonalnych. Z kolei druga część sztuki rozwa-
żań egzystencjalnych w stosunku do poematowej części dyskusji Hioba z przyjaciółmi (Hi 3–28) 
jest skromniejsza. Równie skrótowe jak w zakończeniu oryginalnej Księgi Hioba (Hi 42, 10–16) są 
ostatnie partie dramatu Bieszka.

Pierwsza strona maszynopisu dramatu Hiob; 
obecnie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Stefana Bieszka w Chojnicach
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przywołuje niejako dalszy rozwój wydarzeń, kiedy to Hiob poleca swojemu syno-
wi niepopadanie w rozpacz z powodu jakiegoś niepowodzenia czy straty. Także w 
pierwszym obrazie pojawia się motyw próby wiary Hioba, kiedy to inny jego syn 
– Elizar pyta go o trwałość łaski Boga dla człowieka ubogiego. W zakończeniu tej 
części utworu ukazany został upadek Hioba, utrata jego bogactwa, znaczenia spo-
łecznego i szczęścia osobistego. Wszystkie te wydarzenia podane w szybkim tempie 
sprawiają, że akcja dramatu rozgrywa się tutaj sprawnie i zajmująco.

Drugi obraz sztuki Bieszka ma wolniejszy przebieg. Więcej tutaj miejsca na eks-
pozycję postaci Elifasa, Bildada i Zafara – przyjaciół Hioba, którzy zarzucają mu 
grzeszne życie i widzą w zaistnieniu jego nieszczęścia karę Boga za złe uczynki, 
które popełnił. Owe okrutne momentami rozprawianie o rzekomych błędach Hioba 
wzmacniane jest jeszcze przez scenę z oślepieniem bohatera przez Szatana i sekwen-
cję z chłopcami szydzącymi ze ślepoty i trądu dawnego bogacza.

Trzeci obraz dramatu rozgrywa się wśród najmniejszej ilości postaci, lecz ma naj-
większe znaczenie światopoglądowe. Hiob błagający Boga o pomoc, w samotności i 
na pustyni, poddany podszeptom Szatana staje się przykładem człowieka o niezłom-
nej wierze, który w żadnym momencie nie sprzeciwia się Boskiej woli.

Ostatnia część dramatu jest podporządkowana ekspozycji właściwie tylko jed-
nego obrazu apoteozy Hioba, kiedy widzimy go w otoczeniu rodziny, w radości i 
zadowoleniu. Elihu zaś – jeden ze sług – wypowiada moralistycznie brzmiącą frazę 
o długim życiu Hioba jako swoistej nagrodzie za stałość i pokorę wobec Boga.

Tak zaprojektowane widowisko odznacza się dobrym wyczuciem scenicznym 
autora. Bieszk umiejętnie posługuje się elementem scenograficzno-obrazowym, na 
przykład w przypadku zarysowania przestrzeni biblijnej umieszcza jedynie palmę, 
zaś w przypadku sugerowania przestrzeni pustyni używa dekoracji głazów i skał. 
Wyraziście zbudowana jest również ostatnia scena dramatu, z przepychem stołu bie-
siadnego, grupami ludzi i gwarem, które jednoznacznie mają ukazać zwycięstwo du-
chowe Hioba. Efekt moralistyczny dramatu jest tutaj niezakłócony, historia biblijna 
podana została w prosty i zrozumiały sposób. Bieszk zdecydowanie mocniej zadbał 
o wymiar etyczny aniżeli artystyczny swego dramatu. Widzowie dzięki tego typu 
dramatowi mogą się wzbogacić duchowo, zaś ukazane exemplum może skłonić do 
zmiany postępowania w życiu.

Krwią kapłańską – rycerstwo duchowe na scenie

Krwią kapłańską. Dramat w trzech aktach z dziejów Chojnic r. 1555 jest niewielkich 
rozmiarów sztuką dotyczącą sporów, a nawet walk religijnych rozgrywających się 
na terenie XVI-wiecznego Pomorza. Ten zmieniający rzeczywistość wyznaniową 
okres został zobrazowany na przykładzie Chojnic, kiedy to katolicki proboszcz choj-
nicki Sznittka walczy o pozostawienie w rękach katolików świątyni i majątków ko-
ścielnych. Dramat ukazuje wzrastające napięcie społeczne i sytuację, w której grupa 
zwolenników proboszcza coraz bardziej ubożeje, nawet jego wikarzy odsuwają się 
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Skan z pierwszej strony dramatu Krwią kapłańską; ze zbiorów autora
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od niego, zaś jedyną osobą wspierającą pozostaje Jerzy Lewald Powalski, rycerski 
dziedzic Powałek. Po drugiej stronie konfliktu światopoglądowego znajduje się Kac-
per Jeszko – młodzieniec wykształcony na luterańskim uniwersytecie w Lipsku, Sta-
nisław Latalski – sympatyzujący z ewangelikami starosta chojnicki oraz – co nieco 
zaskakujące – ojciec Berendt, przeor dominikanów w Chełmnie.

Nad zarysowanymi w utworze krótkimi, ale i intensywnymi dyskusjami ideowy-
mi między proboszczem a zwolennikami luteranizmu unosi się atmosfera poruszenia 
i niepokoju chojnickich mieszczan dających posłuch protestanckim predykantom. W 
konsekwencji rozwoju intrygi dramatu dochodzi do aktu morderstwa proboszcza 
broniącego wzburzonemu tłumowi dostępu do miejskiej świątyni. Ta gwałtowna 
śmierć proboszcza wyrasta w oczach Kacpra Jeszki, dotychczasowego wroga kato-
licyzmu, do znamion aktu męczeńskiego i staje się przyczyną powrotu młodzieńca 
na łono kościoła katolickiego.

Akcja dramatu Bieszka rozgrywa się w poszczególnych aktach w szybkim tem-
pie. Rozwój wypadków intrygi scenicznej podany jest w skrócie i zarysowaniu, co 
pozwala autorowi ukazać dynamikę faktów i podstawowe rysy charakterologicz-
ne postaci. Główny bohater – proboszcz Sznittka – ukazany został jako natchnio-
ny sługa boży, obdarzony przeczuciem swej śmierci i zdolnościami proroczymi. 
To duchowny, który reprezentuje katolicyzm krytyczny wobec siebie i skłonny do 
autorefleksji (zamiast Marcina Lutra jako reformatora Kościoła pojawia się w wy-
powiedzi proboszcza św. Franciszek z Asyżu). W stylu wypowiedzi Sznittki stale 
słychać chrześcijańską metaforykę nasyconą motywami biblijnymi (na przykład 
społeczność parafian jako trzoda, przeciwnicy wiary jako wilki) oraz renesansowo-
barokową retorykę przejawiającą się w marynistycznej topice Kościoła-łodzi lub 
Kościoła-portu15.

Chojnicki proboszcz wypowiada również ważne dla ideowych znaczeń drama-
tu przekonanie, iż reformacja to choroba chrześcijaństwa oraz że wprowadzają ją 
Niemcy, wrogowie wiary i kraju16. To nieco stereotypowe ujęcie uzupełniane jest 
również frazą o społecznym podłożu konfliktu katolicko-protestanckiego (opozy-
cja duchowieństwo-szlachta) i wzmianką o zmianie polityki dworu królewskiego po 
śmierci Zygmunta Starego i wstąpieniu na tron Zygmunta Augusta17. Postać księdza 

15 W pierwszej modlitwie proboszcza słyszymy wyznanie: Oto łódź Twoja miotana burzą, straszną, 
przedługą! Rozpętane złe żywioły jak ryczą, toczą na mnie! oraz w innym momencie: Matka, Ko-
ściół Boży, nie pomni na obrazę swych dzieci! Ta rodzicielka świętych, ten port świetlany dla zbłą-
kanych; S. Bieszk, Krwią kapłańską, „Zabory”, 1939, nr 1, s. 1, 5.

16 Tamże, s. 9. Tego typu zdanie również o ojcu Steinbergu, augustianinie, który był w Lipsku i wyzbył 
się wiary i zarazek herezji wniósł pierwszy do Chojnic (s. 2) albo o synu starego Marcina, który z 
niemieckich pism czyta dyskredytujące informacje o kościele katolickim (s. 3). Szerzej o problema-
tyce udziału Niemców w rozwoju protestantyzmu na ziemiach pomorskich: Z. Szultka, Piśmiennic-
two polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX, Poznań, 1994, s. 20 n.; najszerzej 
rzecz ujmuje J. Tazbir, Niemcy w polskim ruchu reformacyjnym, w: tenże, Reformacja w Polsce. 
Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa, 1993, s. 44–51.

17 Polityczny, społeczny i religijny kontekst luteranizmu odnajdziemy wśród artykułów zbioru: Myśl 
filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, oprac. L. Szczucki, Warszawa, 1972.
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Sznittki jest nieco przerysowana, niemal od pierwszej chwili wiadomo, że jest on 
nieskazitelnym człowiekiem bożym, gotowym na największe poświęcenie. Ze szko-
dą dla jego rysunku psychologicznego zastosował Bieszk w dramacie przypisywanie 
kapłanowi wszystkich wypowiadanych partii moralizatorskich dramatu.

Bardziej dynamiczne są za to postacie ojca Berendta i Kacpra Jeszki. Pierwszy – 
choć ma wesprzeć proboszcza w wygaszeniu religijnych zamieszek i wywodzi się 
z zakonu dominikanów, którzy zawsze byli wsparciem dla papiestwa – w rezultacie 
okazuje się żądnym władzy demagogiem, szukającym tylko okazji, aby porzucić 
habit i zanurzyć się w uciechy życia świeckiego. Druga zaś postać – choć z początku 
dramatu wygląda na bezkrytycznego wyznawcę nauk Lutra i zdolnego w erystyce 
dyskutanta – pod wpływem heroicznej postawy proboszcza nabiera wątpliwości w 
słuszność przedsięwziętej rewolucji religijnej i w końcowej scenie postanawia przy-
stąpić do kontrreformacji. W obydwu przypadkach kreacji postaci zmiany charak-
terologiczne następują w wielkim przyspieszeniu i nie mają zbyt głęboko opisanej 
podstawy, co przypisać trzeba parenetycznemu kontekstowi sztuki Bieszka.

Szturm na Chojnice – miłosne perypetie w kontekście historycznym

Szturm na Chojnice. Wesoła sztuka w trzech aktach na tle dziejów Chojnic r. 1466 
napisana została w konwencji lekkiej komedii historycznej. W sensie fabularnym 
dotyczy ostatnich aktów wojny trzynastoletniej, a dokładnie okoliczności zdoby-
cia przez wojska polskie króla Kazimierza Jagiellończyka Chojnic – dotychczas 
administrowanych przez komtura krzyżackiego Ulryka Eisenowa. Dramat Bieszka 
ukazuje zmęczenie obydwu stron wojną, coraz większą niechęć do walk wykazują 
najemnicy Krzyżaków (Kapitan, Gümpel, Zinnenberg-Szymborski). Strona polska 
także szuka możliwości zawarcia pokoju, choć nie za wszelką cenę, co wyraźnie wy-
powiada sekretarz królewski i dziejopis Jan Długosz. Z kolei stronnictwo pomorskie 
w polskich oddziałach, a szczególnie szlachcic chełmiński i podkomorzy pomorski 
Ścibór Baysen-Bażyński, pragną ostatecznych rozstrzygnięć w postaci zupełnego 
rozgromienia wojsk krzyżackich.

Do tego dwubiegunowego układu dodaje Bieszk Eryka II – księcia słupskiego i 
jego syna Sobiesława, których obecność w dramacie uzmysławia skomplikowaną 
sytuację polityczną ówczesnego Pomorza. Idzie tutaj o to, że Eryk jako sprzymierze-
niec Krzyżaków walczy w wojnie trzynastoletniej po ich stronie przeciwko Koronie 
Polskiej, zaś jego syn sympatyzując z Polakami, postępuje odwrotnie i obraca się 
przeciwko Zakonowi. Te historyczne konteksty dramatu, choć nie do końca dokład-
nie odzwierciedlają faktyczne zdarzenia, generalnie trafnie wyrażają zjawiska poli-
tyczne i społeczne na Pomorzu XV wieku18.

Najważniejsze dla romansowej strony utworu jest ukazanie miłości Sobiesława 

18 Problematykę tę omawia np. N. Kersken, U schyłku średniowiecza (do 1474 r.) oraz B. Wachowiak, 
Zjednoczone Księstwo Pomorskie (do 1648 r.), w: Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. J. M. 
Piskorski, Szczecin, 1999, s. 93–122, 123–166.
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Okładka maszynopisowej wersji dramatu Szturm na Chojnice; 
ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Stefana Bieszka w Chojnicach
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i Olgi – córki burmistrza Chojnic. Z opowiadań bohaterów dowiadujemy się, że 
młodzi pierwszy raz spotkali się, gdy Sobiesław wraz ze swym giermkiem Wojkiem 
uratował dziewczynę z rąk leśnych zbójów. Wśród kolejnych scen dramatu widzi-
my, jak Olga spłaca dług wdzięczności wobec księcia, aranżując ucieczkę tegoż z 
chojnickiego więzienia. Nie wie ona wszakże, że Sobiesław i Wojko po schwytaniu 
ich przez Krzyżaków zamienili się szatami, aby wprowadzić w błąd strzegących 
żołnierzy i komtura, planującego dokonać z obozem polskim wymiany szczególnie 
ważnych jeńców. Bieszk zarysowuje więc podwójną komediową sytuację qui pro 
quo, raz wyzyskując komizm naiwności strażników, drugim zaś razem niewiedzę 
Olgi. Motyw miłosny jest zresztą doprowadzony do dramatycznego, acz szczęśliwe-
go finału, w którym mimo miłosnych zalotów komtura do Olgi, zostaje ona wybran-
ką serca Sobiesława, co niejako na planie uniwersalnych znaczeń utworu sugeruje 
bliski, personalnie reprezentowany przez młodą parę, związek Polski i Pomorza.

Ciekawym czynnikiem kolorytu lokalnego w dramacie staje się postać Kuby, któ-
ry jest sługą Olgi i miejscowym, chojnickim Kaszubą, charakteryzującym się zapo-
biegliwością oraz pewną dozą życiowego sprytu. Jego wypowiedzi podane w języku 
kaszubskim są pierwszym w dramaturgii Bieszka sięgnięciem do tej formy języko-
wej. W stosowaniu kolorytu lokalnego jest zresztą nasz dramaturg konsekwentny, 
pojawia się przecież wspomniany już Ścibór Baysen-Bażyński, a także przedsta-
wiciele szlachty kaszubskiej w otoczeniu króla (Stefan z Czapielska), niemieccy 
żołnierze zamieszkujący Zabory i nade wszystko samo miejsce akcji, czyli Chojnice. 
Bieszk uzyskuje zatem możliwość artystycznego przedstawienia najbliższego mu 
emocjonalnie otoczenia w języku scenicznego dialogu i obrazu.

Jego przywiązanie do regionu przekłada się na dydaktyczno-artystyczną pasję 
ukazania ważnego w historii wydarzenia w języku dramatu i teatru. Pragnie być 
nauczycielem i artystą jednocześnie, choć w Szturmie na Chojnice bardziej jest 
pouczającym szkolarzem szukającym nieskomplikowanego języka do zachęcenia 
umiłowania domowej ojczyzny, aniżeli człowiekiem teatru dbającym o oprawę arty-
styczną swej sztuki. Potwierdza to zresztą zaskakująca dla jednolitego czasu wyda-
rzeń dramatu scenka, w której Kuba pyta Gümpla o wydarzenia z 1920 roku (kon-
kretnie o wyprawę generała Hallera oswobadzającego Pomorze od Niemców), lub o 
wiek aktualnego w latach 30. XX wieku burmistrza Chojnic19. Te anachronizmy w 
bardzo widoczny i raczej nieudany sposób są zabiegami uaktualniającymi historycz-
ny wymiar dramatu.

19 Czytamy więc: Wojko: <A wiesz, Gümplu, że będzie jak było. A jak było wiesz?> Gümpel: <Jak 
co było?> Wojko: <Było tak! Polace brali Chojnice, bez oporu, a prusacy poszli sobie precz do 
faterlandu, a nawet nie śmieli się oglądać! Wiesz kiedy to było?> Gümpel: <To nie może być, w to 
żoden mniemniec nie wierzy!> Kuba: <A jakże, to było w roku 1920. To brali Chojnice, to byli ludze 
génerała Hállera!> Gümpel (zmieszany): <Tedy ja pewnie nie byłem na świecie!> Kuba (dumnie): 
<Ale ma byle, a latos uóbchodzeme dzesątą rócznicą!>, s. 17.
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Tobie – Ojczyzno – sprawa narodowa we własnej szkole

Ostatni z polskojęzycznych dramatów Bieszka początkowo zatytułowany Filomaci 
chojniccy w powstaniu styczniowem, później zaś figurujący jako Tobie – Ojczyzno 
dotyczy wydarzeń początku roku 1863 rozgrywających się w Chojnicach. Różnice 
między dwiema wersjami utworów są niewielkie i dotyczą nazwisk postaci lub nie-
znacznych zmian stylistycznych. W Filomatach żydowskim przyjacielem Stamp-
fego jest Grosmann, zaś w Tobie – Ojczyzno Bernstein, w innym zaś przypadku w 
Filomatach niemiecki profesor gimnazjum chojnickiego nazywa się Haub, zaś w 
Tobie – Ojczyzno Laube. Zmiany stylistyczne polegają na wydłużaniu lub skracaniu 
wypowiedzi bohaterów, przy czym nie zmienia się wówczas zasadniczo ich sens, a 
raczej dobitność lub lekkość.

Wydarzenia dramatu skupione zostały wokół działalności patriotycznej koła fi-
lomatów chojnickich, którzy ucząc się w miejscowym gimnazjum, nie poddawali 
się germanizacyjnej presji i rozwijali w swym kręgu polską tożsamość narodową. 
Wszyscy ci młodzi ludzie w różny sposób reagują na wydarzenia powstania stycz-
niowego rozgrywające się na ziemiach polskich. Jedni – jak Muchowski i Derdowski 
– odnoszą się do niego z entuzjazmem, inni – jak Rogala czy Frydrychowski – sym-
patyzują z nim, jeszcze inni – jak Franek Bonin – patrzą na wydarzenia militarne z 
niepokojem, nie chcąc się w nie angażować. Na ideowego przywódcę grupy wyrasta 
Kazimierz Lipiński, który odważnie broni swojej polskości w gimnazjum, wchodząc 
w konflikty z niemieckimi profesorami oraz krzewi poczucie narodowej dumy w 

Daniel Kalinowski

Scena zbiorowa z inscenizacji dramatu Tobie – Ojczyzno dokonanej przez chojnickich gimnazjalistów 
w 1931 roku; ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Stefana Bieszka w Chojnicach
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trakcie patriotycznych, tajnych spotkań filomackich. Obojętność na losy powstania, 
a może także rodzaj lekceważenia i niechęci wykazują niepolscy uczniowie gim-
nazjum: Stampfe – Niemiec zainteresowany głównie dziewczętami i hulaszczym 
trybem życia oraz Bernstein – Żyd sprzedający rozwiązania szkolnych testów oraz 
uzależniający finansowo od siebie Stampfego.

Wśród trzech narodowości uczniów ciekawie zarysowana została w dramacie 
sprawa kaszubska. Z jednej strony Bieszk ukazuje Muchowskiego, którego dumą 
napawa udział Kaszubów w walkach powstania styczniowego, z drugiej jednak 
przedstawia Franka Bonina, który uważa ich za ludzi nieukształtowanych ideowo i 
cywilizacyjnie, dopiero za pięćdziesiąt lat będących w stanie coś o sobie stanowić. 
Wszyscy uczniowie w kole filomatów pamiętają jednak o udziale Floriana Ceynowy 
w wydarzeniach Wiosny Ludów, co oceniają jako realizację „idei polskiej” na Po-
morzu20. Kaszubski motyw stale podkreśla w dramacie Jarosz Derdowski, któremu 
już w gimnazjum przychodzi wypowiadać swoje najbardziej znane hasło: Nie masz 
Kaszub bez Polonii / I bez Kaszub Polści! W konsekwencji spotkań filomackich mło-
dzi mężczyźni postanawiają czynnie przystąpić do walk powstańczych. Po przejściu 
przyspieszonego kursu wojennego w pobliskich lasach, decydują się uciec ze szkoły 
i przekroczyć granice Prus. W czasie wyprawy ginie jednak ten z nich, który miał 
najwięcej wątpliwości do sensu militarnego sprzeciwu wobec zaborców, co dla jed-
nych jest impulsem do dalszych działań powstańczych, dla innych zaś przyczyną 
rozpaczy i bólu.

W wykreowaniu owej atmosfery spiskowania, walki o samoświadomość i atmos-
fery społecznej w Chojnicach opierał się Bieszk na danych historycznych. Stąd za-
tem nazwiska autentycznych filomatów, usuwanych z gimnazjum polskich nauczy-
cieli czy szczegóły zajść okołopowstańczych na Zaborach21. Ponieważ jednak obcu-
jemy z dziełem dramaturgicznym, nie należy oceniać utworu Bieszka za zgodność z 
faktami historycznymi, a raczej za trafność podjętych środków artystycznych. Nie-
które z nich użyte zostały interesująco, co pozwoliło zbudować zajmującą opowieść 
teatralną. Oto na szczególną uwagę zasługuje układ postaci Kazimierza Lipińskiego 
i Franka Bonina. Pierwszy reprezentuje płomiennie przemawiającego działacza pa-
triotycznego, patetycznie przekonującego filomatów do działania, zorientowanego 
na konfrontację z siłami zaborców i zdecydowanego rzucić się w samo serce po-
wstania. Z jego punktu widzenia wszelkie ofiary poniesione w działaniach naro-
20 W podobnym duchu pisał już po II wojnie światowej Franciszek Fenikowski w powieści Zaklęty za-

mek, przedstawiając Ceynowę jako bojownika i patriotę kaszubsko-polskiego. O udziale Ceynowy 
w wydarzeniach powstańczych pisali m.in.: T. Cieślak, Florian Ceynowa w procesie spiskowców 
Towarzystwa Demokratycznego, „Zapiski Towarzystwa Historycznego w Toruniu”, 1949, t. XV, z. 
1–2; A. Bukowski, Udział Floriana Ceynowy w powstaniach 1846, 1848 i 1863 roku w świetle no-
wych dokumentów, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, 1960, nr 1–2; I. Pieróg, Florian Stanisław 
Ceynowa. Życie i działalność, Toruń, 2009, s. 108–140.

21 Można w tym miejscu sięgnąć do prac historycznych o tej tematyce, np. A. Bukowski, Tajne organi-
zacje samokształceniowe gimnazjalistów pomorskich w XIX wieku, w: Filomaci pomorscy. Księga 
pamiątkowa sesji naukowej oraz zjazdu filomatów w Wejherowie w dn. 20 maja 1972 roku, oprac. 
J. Szews, Gdańsk, 1975.
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dowowyzwoleńczych mają wyższy cel objawiania miłości do ojczyzny, są aktami 
poświęcenia jednostkowego życia dla celu odnowienia państwa.

Inaczej Franek Bonin, który reprezentuje człowieka stonowanego, refleksyjnie 
patrzącego na rzeczywistość zewnętrzną i dystansującego się od działalności po-
litycznej. Jego miłość do Polski jest niewzruszona, lecz bardziej zwraca uwagę na 
potrzeby ludu aniżeli inteligencji, bardziej domaga się pracy u podstaw nie zaś cha-
otycznych i nieprzemyślanych gestów militarnych. Wydaje się być politycznym mi-
stykiem, wierzącym w boski sens utraty państwowości i sens permanentnej oświaty 
społeczeństwa.

Dwie rozbieżne postawy względem zasadności powstania nie negują jednak ko-
nieczności poświęcenia się najwyższym wartościom narodowym. Zarówno ci, któ-
rzy bez namysłu szukają walk, jak i ci, którzy deklarują wstrzemięźliwość, decydują 
się oddać życie wspólnemu dobru. Bieszk jako artysta i jako ideolog osiągnął w tym 
dramacie największą dojrzałość, z powodzeniem ukazując wagę uniwersalnych war-
tości, o które warto zawalczyć, rezygnując z własnych pragnień i wyobrażeń. Swój 
efekt zrealizował dramaturg z jednej strony dzięki umiejętnemu ukazaniu żywioło-
wej młodości chłopców, zarysowaniu świata ich zabaw, spotkań i problemów oraz 
z drugiej strony dzięki przywołaniu świata problemów ogólnonarodowych i kwestii 
odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

Od teatru szkolnego ku teatrowi regionalnemu

Dramaturgia polskojęzyczna Stefana Bieszka powstająca głównie w Chojnicach od 
lat 20. XX wieku zdaje się rozwijać równolegle z jego pracą pedagogiczną (tak w 
sferze nauczycielstwa, jak i harcerstwa). Można nawet przypuścić, iż pisanie dra-
matów było dla niego jednym ze sposobów realizowania zadań szkolnych i wycho-
wawczych. Idąc tym tropem można dopowiedzieć, że zaproponowanie młodzieży 
udziału w powstawaniu spektaklu było możliwością zaznajamiania uczniów z hi-
storią regionu i miasta, ukazania im ważnych historycznych wydarzeń czy omówie-
nia szczególnie interesujących postaci22. Postawienie siebie jako autora dramatu i 
reżysera spektaklu pozwalało Bieszkowi na obserwowanie u adeptów postępów w 
edukacji i swoiste sprawdzanie, na ile głęboko osadza się w nich podawana wiedza.

Oprócz czynników edukacyjnych praca z młodzieżą nad spektaklami dotyczący-
mi tak ważnych spraw, jak konfesja religijna (Hiob, Krwią kapłańską), wybór part-
nerki życiowej (Szturm na Chojnice) czy tożsamość narodowa (Tobie – Ojczyzno), 
wiązała się ze sferą moralności i ideologii. Bieszk mógł z uczniami wielokrotnie 
przedyskutować, dlaczego tak istotną sprawą jest odpowiedzialność za własne czy-
ny, które w istocie odbierane są jako stanowisko wyższych instancji (proboszcz w 
Krwią kapłańską mający świadomość, że każdy jego ruch interpretowany jest jako 
stanowisko Kościoła katolickiego) lub dlaczego samookreślenie się narodowe po-

22 Wspomina o tym B. J. Kloskowski, Prapremiery dramatów Stefana Bieszka…, s. 6 oraz K. Ostrow-
ski, Chojnice w życiu i twórczości Stefana Bieszka, w: Śladami Stefana Bieszka…, s. 31–32.

Daniel Kalinowski
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Skan z okładką tytułową książki Śladami Stefana Bieszka; ze zbiorów autora
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ciąga za sobą tak wielkie konsekwencje (Franek Bonin popierając patriotyzm innych 
gimnazjalistów, w konsekwencji traci życie).

Wszystkie współdziałające czynniki: szkolny, moralnościowy i ideologiczny sta-
wiają dramaturgię Bieszka nade wszystko w świetle konwencji teatru edukacyjne-
go23. Warto pamiętać, iż takie współdziałanie czynników edukacyjnych i ideologicz-
nych w życiu teatralnym dwudziestolecia międzywojennego nie było rzadkie i po-
jawiało się wśród celów merytorycznych wielu amatorskich zespołów teatralnych, 
które działały na Pomorzu i w całym kraju (w 1919 roku powstał Związek Teatrów 
Ludowych, zaś od 1929 roku działał w Warszawie Instytut Teatrów Ludowych)24. 
Pewnym punktem odniesienia dla inicjatyw uwznioślających młodzież i mniej wy-
kształconego teatralnie widza były spektakle objazdowe zespołu „Reduty” Juliusza 
Osterwy, które trafiały w każdy zakątek ówczesnej Polski i świadczyły o tym, iż 
wielką klasykę dramaturgiczną, wysoką stylistykę wypowiedzi czy skomplikowane 
problemy tożsamościowe można prezentować w każdym niemal miejscu, na placu 
wiejskim, świetlicy, wokół kościoła czy szlacheckiego dworku25.

Z jeszcze innej perspektywy patrząc, można odbierać polskojęzyczną dramatur-
gię Bieszka jako swoiste przygotowanie do twórczości kaszubskojęzycznej. Byłoby 
to podobne zjawisko jak w przypadku jego liryki, najpierw pisanej po niemiecku 
i polsku, w końcu po kaszubsku. Polskie dramaty pozwoliły twórcy wypróbować 
medium teatru od strony teoretycznej (napisanie tekstu dramatu) oraz strony prak-
tycznej (praca inscenizacyjna i reżyserska). Mógł poprzez teatr przewartościować 
kwestie swego stosunku do regionu oraz do języka polskiego i kaszubskiego. Po-
wstawanie dramatów kaszubskojęzycznych zdaje się wyrażać przekonanie Bieszka, 
iż chce wyrażać swą wrażliwość i widzenie świata w tym właśnie języku emocjonal-
nie mu najbliższym.

23 Cele teatru edukacyjnego są w najpełniejszym wymiarze znaczeniowym ambitnymi założeniami 
kształtowania odpowiedzialnego za siebie i swoje otoczenie człowieka. Ze współczesnej perspekty-
wy piszą o tym autorzy prac zbiorowych: Teatr edukacyjny – komunikacja bez granic, red. m. Gli-
niecki, L. Maksymowicz, Słupsk, 2001; Teatr – terapia, edukacja, asertywność, twórczość, rozwój, 
red. M. Gliniecki, L. Maksymowicz, Słupsk, 2004.

24 Myślę tutaj choćby o działalności Klemensa Derca, który na początku lat 20. założył w Chojnicach 
Teatr Ludowy wystawiając O panu Czorlińskim Hieronima Derdowskiego. Wspomina o tym Ka-
zimierz Ostrowski w artykule „Zabory” jako czynnik integracji środowiska na tle kaszubsko-po-
morskiego ruchu regionalnego, w: Prasa chojnicka wczoraj i dziś (1912–2005), red. K. Ostrowski, 
Chojnice, 2005, s. 41.

25 Teatry ludowe w Polsce. Dotychczasowy rozwój ruchu, możliwości ideowe i organizacyjne na przy-
szłość, oprac. A. Bień, J. Cierniak, Warszawa, 1928; H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi. 
Zarys historii, Warszawa, 1978; J. Osterwa, Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia 1914–
1947, Wrocław, 1991.
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„Nasze Pomorze” 
nr 12, 2010

Janusz Kopydłowski

spraWozdanie z działalności muzeum zachodnio- 
-kaszubskiego W bytoWie W 2010 roku

Rok 2010 nie przyniósł istotnych zmian w działalności Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skiego w Bytowie. W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni Muzeum 
realizowali zadania statutowe zgodnie z planem pracy oraz prowadzili działalność 
wynikającą z bieżących potrzeb lub realizowanych projektów.

1. Wystawiennictwo

a) siedziba główna

W 2010 roku w zamkowej siedzibie Muzeum prezentowane były stałe ekspozycje:
 - „Zabytki kultury materialnej Kaszubów bytowskich”;
 - „Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza”;
 - „W kręgu sztuki sakralnej”;
 - „Trofea myśliwskie”;
 - „Portrety Gryfitów – książąt zachodniopomorskich”;
 - „Archeologia podróż w przeszłość”.

Stała wystawa archeologiczna poświęcona dziejom Pomorza od pradziejów po 
późne średniowiecze została udostępniona zwiedzającym częściowo w 2009 roku. Z 
trzech górnych kondygnacji Baszty Młyńskiej w 2009 roku zagospodarowano dwie 
najwyżej położone. Ostatnią część wystawy poświęconą zabytkom archeologicznym 
z okresu średniowiecza udostępniono zwiedzającym w I półroczu 2010 roku.

W 2010 roku pracownicy Muzeum zorganizowali, przygotowali i zaprezentowali 
w siedzibie głównej Muzeum 13 różnotematycznych wystaw czasowych:
1. „Wojna po wojnie. Antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944–1953”, 

przygotowana przez Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkań-
ców Litwy w Wilnie (styczeń–maj);

2. „Katyń – walka o prawdę”, ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
udostępniona przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Gdańsku (styczeń–marzec);

3. „Masz talent? Pokaż, co potrafisz” – przegląd dorobku artystycznego mieszkań-
ców ziemi bytowskiej (luty–kwiecień);

4. „To, co w nas” – prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowa-
rzyszeniu „Jesteśmy” w Bytowie, ekspozycja cykliczna (marzec–maj);
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5. „Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży” – prace uczestników XVIII edycji kon-
kursu współorganizowanego z bytowskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego (kwiecień–maj);

6. „Świat toruńskiego piernika”, wystawa przygotowana przez Muzeum Okręgo-
we w Toruniu przy współpracy Fabryki Cukierniczej „Kopernik” S.A. w Toruniu 
(maj–lipiec);

7. „Bytów w sztuce”, prace uczestników II Pleneru Zamkowego Bytów 2010, uczest-
niczki pleneru: Maria Aftanas-Jujka, Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, Maria Cy-
rankiewicz-Bojara, Honorata Kozłowska, Ewa Łuniewska (maj–lipiec);

8. „Sztuka ludowa regionu radomskiego” ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej w 
Radomiu (lipiec–wrzesień);

9. Adrianna Błaszczyk Zych „Ona i On”, batik – malarstwo na jedwabiu – papier 
ręcznie czerpany (lipiec–wrzesień);

10. „Mieszkańcy naszych łąk, pól i lasów” – pastele Katarzyny Linetty (wrzesień–
grudzień);

11. Bartosz Burgielski, „Inspiracje peruwiańskie. Tkanina w kulturze peruwiańskiej” 
(październik);

12. „Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia do dzisiaj”, przygotowana przez 
Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen, Bawaria (październik 2010 – sty-
czeń 2011);

13. „Estetyzacja codzienności. Współczesne fotografie wsi z ziemi bytowskiej”, ze 
zbiorów własnych Muzeum (grudzień 2010 – styczeń 2011).
Prezentowanym w Muzeum w 2010 roku wystawom czasowy towarzyszyły pla-

katy, informatory i składanki.

b) oddziały Muzeum 

W terenowym oddziale w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie dostępna była wysta-
wa poświęcona działalności programowej Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) 
na terenie V dzielnicy Związku, obejmującej swoim zasięgiem m.in. Kaszuby. Na 
ekspozycji płotowskiej zwiedzający mogą zobaczyć m.in. rekonstrukcję izby szkol-
nej z przełomu lat 20. i 30. XX wieku oraz dokumenty, zdjęcia i pamiątki związane z 
patriotyczną działalnością ZPwN na ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym. 
W ramach modernizacji i estetyzacji stałej ekspozycji, pochodzącej z 1979 roku, 
w 2010 roku zakupiono część gablot i plansz wystawowych. W miarę możliwo-
ści finansowych w latach 2011–2012 zostanie sukcesywnie wymieniony cały sprzęt 
ekspozycyjny.

W Oddziale Historii Miasta w wieży po kościele św. Katarzyny prezentowane 
były stałe wystawy o tematyce archeologicznej, historycznej i sakralnej. Na wysta-
wie archeologicznej eksponowane są m.in. zabytki ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie i Muzeum w Lęborku. W 2010 roku stałą 
wystawę archeologiczną wzbogaciły zabytki pozyskane podczas badań archeolo-
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giczno-architektonicznych prowadzonych w latach 2001–2002 w obrębie średnio-
wiecznego kościoła św. Katarzyny w Bytowie, a przejęte przez Muzeum ze słupskiej 
delegatury Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Zorganizowane i prezentowane w zamkowej siedzibie Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego w Bytowie w 2010 roku stałe i czasowe wystawy zwiedziło 35 440 gości. 
Oddział Historii Miasta w wieży pokościelnej odwiedziło 1297 osób, a ekspozycje w 
terenowym oddziale Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie obejrzało 960 osób (wstęp 
bezpłatny).

W 2010 roku z oferty wystawienniczej Muzeum skorzystało ogółem 37 697 zwie-
dzających, z tej liczby 28 072 osoby obejrzały prezentowane wystawy indywidualne, 
a 9625 osób zwiedziło wystawy muzealne w zorganizowanych grupach wycieczko-
wych, głównie szkolnych. Z ogólnej liczby 37 697 gości 32 108 osób zakupiło bilety 
wstępu, a 5589 osób skorzystało z wolnego wejścia, w tym 500 osób biorących 
udział w imprezach zorganizowanych w ramach Nocy Muzeów. W programie Nocy 
Muzeów z 15 na 16 maja goście mieli do wyboru:
- zwiedzanie stałych i czasowych wystaw muzealnych;
- spotkanie z rycerzami Bracia Herbu Gryf;
- wypiek pierników toruńskich;
- koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Mrozka-Gliszczyńskiego;
- widowisko plenerowe Teatru Zamkowa 2;
- „Bytowskie strachy”, przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej z Chojnic w 

reżyserii Felicji Baski-Borzyszkowskiej.

c) w kraju i za granicą

Latem rozpoczęto przygotowania do planowanej na jesień 2010 roku wystawy ka-
szubskiej sztuki ludowej w Muzeum Miasta Bergen na Rugii (Niemcy). Ekspozycja 
została zrealizowana w ramach współpracy powiatu bytowskiego z powiatem rugij-
skim. Na wystawie pt. „Współczesna sztuka ludowa Kaszub” zaprezentowano po-
nad 80 eksponatów ze zbiorów Muzeum bytowskiego, w tym m.in. rzeźby w drew-
nie, ceramikę, malarstwo na szkle i płótnie, plecionki korzenne, hafty wielobarwne 
i czepcowe, stroje regionalne, zabawki, instrumenty muzyczne i tabakierki z rogu 
bydlęcego.

Prezentowanej we wrześniu i październiku 2010 roku w Muzeum Miasta Ber-
gen wystawie towarzyszył katalog przygotowany przez pracowników działu etno-
graficznego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Wystawę współczesnej 
kaszubskiej sztuki ludowej obejrzało w Bergen 576 gości.

W roku sprawozdawczym zbiory etnograficzne i artystyczno-historyczne Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie prezentowane były na różnotematycz-
nych wystawach i ekspozycjach w następujących miejscach:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Bytowie;
- Muzeum Regionalne w Człuchowie;
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- Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie;
- Muzeum w Lęborku;
- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

W 2010 roku na stałych ekspozycjach Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By-
towie wraz z oddziałami prezentowane były muzealia wypożyczone z:
- Muzeum w Koszalinie;
- Muzeum w Lęborku;
- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
- Muzeum Narodowego w Szczecinie;
- Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

2. Działalność naukowa i popularyzatorsko-oświatowa

W 2010 roku zamkową siedzibę Muzeum oraz ekspozycje prezentowane w od-
działach odwiedziło 9625 osób w 333 zorganizowanych grupach wycieczkowych. 
Wśród uczestników zorganizowanych form zwiedzania było 1304 przedszkolaków i 
dzieci szkolnych z klas I-II w 59 grupach, które wzięły czynny udział w warsztatach 
towarzyszących wystawie pt. „Świat toruńskiego piernika”. Podczas warsztatów 
prowadzonych przez pracownice Muzeum dzieci poznawały historię wyrobu pierni-
ków, technologię ich produkcji oraz własnoręcznie formowały i wypiekały pierniki. 
Na potrzeby wspomnianych warsztatów i podczas Nocy Muzeów zużyto około 150 
kg ciasta dostarczonego przez patrona wystawy – Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” 
S.A. w Toruniu.

W 2010 roku zamkową siedzibę Muzeum odwiedziło 7499 osób w 245 zorga-
nizowanych grupach turystycznych. Wszyscy uczestnicy zorganizowanych grup 
odwiedzających ekspozycje muzealne zostali w trakcie zwiedzania zapoznani z 
wystawami stałymi i czasowymi, dziejami zamku bytowskiego i historią tej części 
Pomorza. Wśród niemal 7500 uczestników zorganizowanych form zwiedzania było 
5434 uczniów różnego typu szkół w 168 grupach wycieczkowych.

W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni przygotowali i przepro-
wadzili także 64 lekcje muzealne, w których wzięło udział 1453 uczniów i przed-
szkolaków. Nauczyciele i opiekunowie mogli skorzystać z następujących propozycji 
tematycznych:
- „Kaszubski strój i sztuka ludowa”;
- „Historia zamku bytowskiego”;
- „Rzeźbiarska pasja Piotra Janki”;
- „Zaczarowany świat legend – legendy o ziemi bytowskiej”;
- „Mieszkańcy naszych lasów, łąk i pól”.

Tematy większości nawiązały do prezentowanych w Muzeum stałych ekspozycji 
i wystaw czasowych. Lekcje muzealne prowadzone w formie pogadanek z aktyw-
nym udziałem uczestników oraz wykorzystaniem interesujących rekwizytów ciszyły 
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się zainteresowaniem zarówno opiekunów, jak i wychowanków.
W 2010 roku pracownicy Muzeum przygotowali do druku 2 artykuły do spe-

cjalistycznych periodyków naukowych i roczników muzealnych oraz 2 referaty na 
konferencje naukowe:
1. Kamil Kajkowski, Taniec, muzyka i śpiew w kulturze duchowej Słowian Zachod-

nich w średniowieczu (przygotowanie do druku w wydawnictwie pokonferencyj-
nym);

2. Kamil Kajkowski „Erat praetera ibi quercus ingens et frondosa…”. Dąb w przed-
chrześcijańskich wierzeniach na Pomorzu wczesnośredniowiecznym (konferencja 
„Las w kulturze polskiej”, Tomaszów Lubelski);

3. Janusz Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skiego w Bytowie w 2009 roku („Nasze Pomorze”, „Koszalińskie Zeszyty Muze-
alne”);

4. Tomasz Siemiński, Idea boskiego lasu, czyli iglaki w przydomowym ogrodzie. 
Uwagi o języku ikonosfery (konferencja „Las w kulturze polskiej”, Tomaszów 
Lubelski).
W 2010 roku pracownicy merytoryczni Muzeum wzięli udział w konferencjach, 

sympozjach i sesjach naukowych m.in. w Bytowie, Gdańsku, Słupsku i Tomaszowie 
Lubelskim.

W I półroczu 2010 roku pracownik Muzeum Kamil Kajkowski (jako współautor) 
przygotował do druku książkę Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu, któ-
ra ukazała się drukiem w sierpniu 2010 roku nakładem Wydawnictwa JASNEGO. 
Także w tym Wydawnictwie w grudniu 2010 roku wydano monografię Tomasza 
Siemińskiego, kierownika działu etnograficznego, „Rajskie ogrody” w ikonosferze 
wsi kaszubskiej. Synkretyczna forma kultury potocznej.

Jesienią ukazał się drukiem 11. numer „Naszego Pomorza. Rocznika Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”. W numerze znalazły się m.in. teksty refera-
tów wygłoszonych podczas VIII Konferencji Kaszuboznawczej pt. „Jan Karnow-
ski – między ideą a literaturą” oraz wystąpienia uczestników panelu dyskusyjnego 
wieńczącego realizowany w 2009 roku program „Cassubia Incognita”, poświęcony 
muzyce i obrzędowości Kaszubów.

W roku sprawozdawczym Muzeum wydało również w nakładzie 300 egzempla-
rzy książkę pt. Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-
niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. W książce znalazło się 15 refera-
tów o działalności Związku Polaków w Niemczech na terenie Pogranicza, Kaszub, 
Powiśla oraz Warmii i Mazur, wygłoszonych podczas zorganizowanej w 2009 roku 
konferencji naukowej.

Wspólnie z Bytowskim Centrum Kultury pracownicy Muzeum przygotowali i 
wydali bogato ilustrowany informator o zamku bytowskim w trzech wersjach języ-
kowych (polska, angielska, niemiecka) w łącznym nakładzie 4500 egzemplarzy.

Tradycyjnie w listopadzie 2010 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Byto-
wie było gospodarzem IX Konferencji Kaszuboznawczej, tym razem pod tytułem 
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„Zabory. Krąg autorów i tematów”. W konferencji zorganizowanej przy współpracy 
Zakładu Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomor-
skiej w Słupsku oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku wzięli udział naukowcy i 
regionaliści z Chojnic, Gdańska, Słupska i Wejherowa.

W roku sprawozdawczym pracownicy działu etnograficznego Muzeum realizo-
wali projekt, dofinansowany przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
„Życie pieśnią pisane – biografia i śpiewnik ks. Antoniego Peplińskiego”. Zwień-
czeniem projektu, realizowanego wspólnie z bytowskim oddziałem Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, była napisana w języku kaszubskim przez pracownika działu 
Jaromira Szroedera książka poświęcona życiu, działalności i dorobkowi artystycz-
nemu ks. Antoniego Peplińskiego.

Na 2010 rok pracownicy Muzeum przygotowali cztery projekty w ramach pro-
gramów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trzech 
z wymienionych programów stwierdzono błędy formalne, a jeden nie uzyskał po-
parcia komitetu sterującego. Z powodu błędu formalnego nie doszło do realizacji 
programu dotyczącego modernizacji i unowocześnienia stałych ekspozycji Muzeum 
Szkoły Polskiej w Płotowie, przygotowanego w ramach Mecenatu 2010. Nie udało 
się również uzyskać dofinansowania od Fundacji Kronenberga na realizację projektu 
„Cassubia Cantat”. Wniosek Muzeum o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie został dotychczas rozpatrzony.

Jesienią 2010 roku pracownicy Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
przygotowali trzy projekty dotyczące realizacji zadań na 2011 rok:
1. Festiwal „Cassubia Cantat” (MSWiA przyznało na realizację zadania dotację w 

wysokości 28 000 zł);
2. Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie (MKiDN);
3. Kaszubskie dziedzictwo kulturowe (MKiDN).

3. Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja zbiorów

W 2010 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zakupiło 66 muzealiów 
za kwotę 62 620 zł oraz otrzymało w darze 13 muzealiów wycenionych na kwotę 
11 680 zł.

Zbiory działu etnograficznego wzbogaciły się o 63 obiekty zakupione za kwotę 
12 620 zł i 5 darów wycenionych na kwotę 2120 zł. Niemal wszystkie zakupione 
muzealia to prace współczesnych artystów ludowych z Kaszub i Pomorza od dawna 
pozostających w kręgu zainteresowania bytowskich etnografów: Norbert Gliński z 
Lęborka, Henryk Jachimek ze Słupska, Zygmunt Kędzierski z Przymuszewa, Józef 
Walczak z Więcborka.

Skromne stosunkowo zbiory działu artystyczno-historycznego powiększyły się o 
trzy muzealia zakupione za kwotę 50 000 zł i osiem darów wycenionych na kwotę 
9560 zł. Do najcenniejszych nabytków należą bez wątpienia muzealia gromadzone 
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na przyszłą stałą ekspozycję historyczną: dwa późnogotyckie świeczniki, kociołek z 
brązu na trójnogu. Wśród darów są m.in. prace współczesnych artystów plastyków 
współpracujących z Muzeum: Kazimierza Babkiewicza, Aleksandry Błaszczyk-
Zych, Andrzeja Piwarskiego, Małgorzaty Szuszkiewicz, Barbary Ur.

Na koniec 2010 roku w Księdze Wpływów Muzealiów zarejestrowanych było 
5726 obiektów. Znaczna część pozyskanych w 2010 roku eksponatów została opra-
cowana na kartach katalogu naukowego i zaopatrzona w dokumentację fotograficz-
ną. Ogółem w 2010 roku opracowano 427 muzealiów, w tym 307 ze zbiorów działu 
etnograficznego i 120 zabytków z działu artystyczno-historycznego.

Wszystkie nabytki zostały wprowadzone do komputerowej bazy danych i prze-
fotografowane. W ciągu roku wykonano około 1150 zdjęć dokumentacyjnych, w 
tym m.in. z otwarć i wernisaży wystaw, konferencji naukowych i innych wydarzeń 
muzealnych.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór biblioteki muzealnej wzbogacił się o 
71 pozycji inwentarzowych, w tym 16 książek zakupionych za 594 zł i 55 książek 
pozyskanych drogą wymiany, darów i przekazów wycenionych na 1114 zł. Zbiory 
audiowizualne Muzeum wzbogaciły się o jedną płytę DVD-R, zakupioną za 397 zł, 
zawierającą zdigitalizowane roczniki gazety „Bütower Anzeiger” ze zbiorów biblio-
teki berlińskiej.

W 2010 roku muzealna pracownia stolarsko-konserwatorska pracowała w okro-
jonym składzie osobowym. W okresie I półrocza konserwacji poddano 12 muze-
aliów drewnianych (narzędzia rzemieślnicze, przedmioty codziennego użytku, oleo-
druki) oraz 8 monet wraz z cynową tubą z kościoła w Borowym Młynie. Od połowy 
roku trwały czasochłonne prace konserwatorsko-renowacyjne bryczki wyjazdowej 
i wiszącego świecznika. W ramach wspomnianych prac uzupełniane były brakujące 
elementy żelazne w obu zabytkach oraz wymienione zużyte drewniane elementy 
konstrukcji podwozia bryczki.

4. Zatrudnienie i finanse 

W ciągu roku w Muzeum zatrudnione były 22 osoby, w tym 16 stałych pracowni-
ków, 1 pracownica sezonowa do opieki nad ekspozycją Muzeum Szkoły Polskiej w 
Płotowie, 3 pracownice interwencyjne do obsługi ruchu turystycznego oraz 2 staży-
stów. Wszyscy pracownicy interwencyjni i stażyści zostali zatrudnieni przy współ-
pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. W ramach porozumienia z Urzędem 
Miejskim w Bytowie do pracy w Muzeum została oddelegowana pracownica inter-
wencyjna do opieki nad stałymi ekspozycjami w wieży pokościelnej.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Muzeum zatrudniało 16 stałych pracowników, 
w tym 9 pracowników merytorycznych i 7 pracowników administracji i obsługi. 
Wśród zatrudnionych było 8 muzealników (1 kustosz dyplomowany, 2 starszych ku-
stoszy, 2 adiunktów i 3 asystentów muzealnych), 1 renowator zabytków, 1 rzemieśl-
nik, 1 przewodnik muzealny, 2 pracownice działu finansowo-administracyjnego i 3 
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pracownice obsługi.
W 2010 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie otrzymało z budżetu 

Samorządu Województwa Pomorskiego dotację podmiotową w wysokości 801 000 
zł. W trakcie roku wspomniana dotacja została zwiększona o 175 000 zł, przezna-
czoną na renowację zachodniego muru kurtynowego, który jest włączony do ciągu 
turystycznego Muzeum. Na realizację projektu pt. „Życie pieśnią pisane – biografia 
i śpiewnik ks. Antoniego Peplińskiego” Muzeum otrzymało z MSWiA 14 000 zł.

Z otrzymanej w 2010 roku dotacji podmiotowej wysokości 976 000 zł sfinanso-
wano w całości:
- prace konserwatorsko-remontowe zachodniego muru kurtynowego, w pełnym za-

kresie wynikającym z obowiązków Muzeum;
- płace i ich pochodne pracowników Muzeum;
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria;
- świadczenia socjalne dla pracowników i emerytów.

Z dotacji sejmikowej udało się wygospodarować środki na sfinansowanie nie-
wielkiej części usług materialnych, zakupów materiałów, dostaw energii i odpisu 
amortyzacyjnego.

W roku sprawozdawczym Muzeum wypracowało dochody w wysokości 243 584 
zł. Na dochody własne Muzeum złożyły się:
- sprzedaż biletów i usług przewodnickich – 164 532 zł;
- działalność gospodarcza (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wynajem sal wystawo-

wych) – 32 830 zł;
- pozostałe przychody (refundacja części kosztów zatrudnienia pracowników inter-

wencyjnych, dary) – 42 592 zł;
- przychody finansowe – 3630 zł.

Z dochodów własnych Muzeum sfinansowało m.in. koszty swej działalności, w 
tym organizację wystaw, zakupy sprzętu ekspozycyjnego i muzealiów oraz znaczną 
część kosztów utrzymania Muzeum (dostawy energii cieplnej i ciepłej wody oraz 
energii elektrycznej i wody bieżącej), a także część kosztów usług materialnych i 
odpisów amortyzacyjnych.

Ogółem budżet Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie na rok 2010 rok 
zamknął się kwotą 1 233 584 zł.
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Wernisaż wystawy dorobku artystycznego mieszkańców ziemi bytowskiej; fot. M. Kwaśkiewicz

Spacer po murach zamkowych w asyście „braci zakonnych” podczas cyklu imprez towarzyszących 
Nocy Muzeów; fot. K. Rolbiecki
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Przygotowanie pierników do wypieku w ramach warsztatów towarzyszących wystawie 
„Świat toruńskiego piernika”; fot. M. Kwaśkiewicz

Wystawa pt. „Świat toruńskiego piernika” – fragment ekspozycji; fot. M. Kwaśkiewicz
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„Sztuka ludowa regionu radomskiego” – fragment ekspozycji; fot. M. Kwaśkiewicz

Wernisaż wystawy Adriany Błaszczyk-Zych „Ona i On”; fot. J. Szroeder
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Katarzyna Linetty wśród gości wernisażu swojej wystawy malarstwa pt. „Mieszkańcy naszych łąk, 
pól i lasów”; fot. M. Kwaśkiewicz

Wernisaż wystawy Bartosza Bargielskiego pt. „Inspiracje peruwiańskie. Tkanina w kulturze 
peruwiańskiej”; fot. M. Kwaśkiewicz
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„Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia do dzisiaj”, fragment ekspozycji przygotowanej 
przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen (Bawaria); fot. M. Kwaśkiewicz

„Archeologiczna podróż w przyszłość” – fragment stałej ekspozycji w Baszcie Młyńskiej; 
fot. M. Kwaśkiewicz




