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Wstęp

Stosownie do zapowiedzi oddajemy do rąk czytelników drugi 
numer „Naszego Pomorza”. Zgodnie z przyjętym założeniem 
kolejny tom rocznika Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce pomorskiej. 
Wśród autorów artykułów są naukowcy reprezentujący takie 
dyscypliny jak: etnologia, archeologia, historia, językoznawstwo i 
socjologia, a także muzealnicy różnych specjalności. Chcemy 
zgromadzić wokół pisma tych wszystkich, którym nie jest obojętna 
przeszłość tej ziemi, dzień dzisiejszy i przyszłość mieszkańców 
Pomorza. Zapraszamy do współpracy przedstawicieli różnorodnych 
dyscyplin nauk humanistycznych, jak również reprezentantów 
różnych środowisk i zawodów.

Pierwszy numer rocznika poświęcony był niemal w całości 
działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Obec
nemu numerowi pisma nadaliśmy charakter zbliżony do naszych 
pierwotnych zamierzeń. Kolejność publikowanych artykułów 
podyktowana jest jedynie merytorycznym profilem rocznika.

Cenimy sobie bardzo wszystkich autorów, którzy podjęli z nami 
współpracę i obdarzyli nas swoim zaufaniem.

Żywimy nadzieję na szersze zainteresowanie problematyką 
jeszcze większego grona Bytowian. Łamy naszego pisma są otwarte 
dla wszystkich, którym droga jest nasza „mała ojczyzna”.

Zamierzamy jeszcze w tym roku ogłosić konkurs na 
wspomnienia z pierwszych powojennych lat na bytowszczyźnie. 
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kolejnych 
numerach rocznika muzeum „Nasze Pomorze”.

Redakcja
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Tomasz Antoni von Piechowski

Ryszard Kukier in memoriam

W dniu 6 lipca 2000 r. zmarł w Toruniu prof. dr hab. Ryszard 
Kukier, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły głównie 
Pomorza, Kujaw, Krajny oraz ziemi chełmińskiej. Umownie 
można podzielić je na dwa zasadnicze nurty: etnografię oraz 
geografię ekonomiczną. Szczególnie wiele uwagi poświęcił 
Profesor ziemi bytowskiej, dokumentując kulturę duchową i 
materialną Kaszubów. Zbiory etnograficzne zgromadzone przez 
niego podczas licznych eksploracji terenowych stały się osnową 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, powołanego do 
życia w 1971 roku1.

Ryszard Aleksander Kukier urodził się 14 czerwca 1924 r. we wsi 
Rudzienko na Lubelszczyźnie (powiat lubartowski) jako syn Jana, 
technika budowlanego oraz Genowefy. Naukę w Szkole 
Powszechnej rozpoczął w pobliskim Michowie (6 oddziałów), a 
następnie kontynuował ją w Warszawie, dokąd w 1937 r. przenieśli 
się jego rodzice. W mieście tym ukończył Szkołę Powszechną oraz 
rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Stefana Czarneckiego.

W Warszawie zastał rodzinę Kukierów wybuch wojny, która 
okazała się dla niej szczególnie tragiczna. W 1940 r. zmarła na 
zapalenie płuc Genowefa Kukier, pośrednią przyczyną śmierci był 
brak opieki lekarskiej, niedostępnej wówczas dla polskiej ludności 
Warszawy. W 1944 r. hitlerowcy rozstrzelali jej męża Jana. Po 
upadku powstania warszawskiego naziści zastosowali surowe 
represje wobec cywilnej ludności miasta, wtedy to, podczas 
wysiedlania z domu rodzinnego został zastrzelony młodszy brat

J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja Muzeum, [w:] „Nasze Pomorze. Rocznik 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 1999, nr 1, s. 15-17.
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Ryszarda, ośmioletni Stefan2.
Część okupacji spędził R. Kukier na rodzinnej Lubelszczyźnie w 

Rudzienku oraz Strzelcach (pow. hrubieszowski) i u krewnych we 
Lwowie. Po jej zakończeniu osiedlił się w Elblągu (1945 r.), gdzie 
pracował w referacie statystycznym Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej. Jednocześnie kontynuował naukę systemem 
wieczorowym w elbląskim Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza 
Jagiellończyka.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum 
Ogólnokształcącym w Tczewie w roku 1948 rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu początkowo na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, a następnie na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi. Równocześnie studiował etnografię ziem 
Polski na Wydziale Humanistycznym. Magisterium w zakresie 
geografii uzyskał w 1952 r. na podstawie pracy Przeobrażenia 
warunków środowiska geograficznego na Kujawach, powstałej pod 
kierunkiem prof. dr Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej, zaś rok później 
drugie -  w zakresie etnologii z etnografią, na podstawie pracy pt. 
Społeczny obraz zwyczajów i obrzędów weselnych na Kujawach napisanej 
pod kierunkiem prof. dr Bożeny Stelmachowskiej3.

Jeszcze jako student, podjął R. Kukier pracę nauczyciela w 
Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Toruniu. Następnie 
przeniósł się do Poznania, aby odbyć na tamtejszym uniwersytecie 
aspiranturę naukową w zakresie geografii ekonomicznej pod 
kierunkiem prof. dr. Józefa Czekalskiego (1.10.1952 do

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akta osobowe Ryszarda 
Kukiera, sygn. K-69/20, (dalej cyt.: Akta osobowe R. Kukiera) Ankieta personalna, 
Toruń, 14.11.1956 r.; Relacja p. Teresy Kukier, Toruń, 17.10.2000 r.
Akta osobowe R. Kukiera, „Życiorys własny Ryszarda Aleksandra Kukiera”, Toruń, 
14.11.1956 r.; Ankieta personalna, Toruń. 14.11.1956 r.; Teresa Dunin-Karwicka 
podaje inny tytuł pracy magisterskiej R. Kukiera powstałej na seminarium B. 
Stelmachowskiej: Wesele kujawskie i jego obraz współczesny, por. tejże, Wkład 
Katedry Etnografii UMK w badania etnograficzne regionów Polski północnej i 
środkowej, [w:] Miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w nauce polskiej i jego rola 
w regionie pod red. S. Kalembki, Toruń 1989, s. 99.
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30.09.1955). W tym samym okresie wykładał geografię 
gospodarczą świata oraz Polski w Oddziale Poznańskim Studium 
Zaocznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie 
(rok akademicki 1953/54, 1954/55), przez kilka miesięcy 
zatrudniony był również jako pomocniczy pracownik nauki na 
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu4.

W tym okresie R. Kukier prowadził stacjonarne badania 
etnograficzne na Pomorzu Zachodnim z polecenia Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego (1952/53 r.), natomiast na przełomie 
lat 1955/56 uczestniczył w badaniach na tym samym terenie 
prowadzonych na zlecenie Instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk. Do Torunia powrócił w końcu 1955 r., 
następnie przez kilka miesięcy brał udział w badaniach poświęconych 
Slowińcom zamieszkałym nad jeziorami Łebsko i Gardno. Prace te 
koordynował Zakład Etnografii Wydziału Humanistycznego UMK 
kierowany przez prof. B. Stelmachowską5. R. Kukier uczestniczył 
także w walnych zgromadzeniach PTL i Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego oraz posiedzeniach metodologicznych 
organizowanych w Zakładzie Etnografii. Mimo aktywnej działalności 
zawodowej nie zaniedbywał popularyzacji wiedzy etnograficznej z 
zakresu kultury ludowej wygłaszając liczne odczyty m. in. w Lubiczu, 
Grębocinie, Lubrańcu, Toruniu, Mogilnie, Inowrocławiu, 
Włocławku, Bytowie, Korzybiu i Miastku oraz publikując artykuły 
popularnonaukowe na łamach „Głosu Koszalińskiego”6.

Na początku roku akademickiego 1956/57 objął stanowisko 
starszego asystenta przy Zakładzie Etnografii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, z którym wcześniej współpracował, nie będąc 
jednak formalnie zatrudniony. Popierając jego kandydaturę, 
kierownik Zakładu prof. dr Bożena Stelmachowska pisała m. in. 
„(...) W podejmowanych pracach wyróżniał się ob. Kukier

Akta osobowe R. Kukicra, „Życiorys własny...” (1956), dz. cyt.
Por. Teresa Dumn-Karwicka, dz. cyt., s 91-93.
Akta osobowe R. Kukicra, Wniosek w sprawie zatrudnienia R. Kukiera na stanowisko 
starszego asystenta, Toruń, dn. 6.09.1956 r.
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dokładnością i pilnością. Poświęcając dużo czasu na pracę w terenie, 
na podstawie nowoczesnych metod badawczych, wyspecjalizował 
się w tej dziedzinie, tak, że asystentura jego przy Katedrze 
naukowo-badawczej byłaby bardzo pożądana w etnografii. (~.)”7. W 
latach 1956-1958 wykładał także w Zakładzie Kaszuboznawczym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku8.

W dniu 30 grudnia 1960 r. uchwałą Rady Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu R. Kukier uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych na podstawie złożonej rozprawy pod tytułem 
Ugrupowania etnonimiczne Pomorza Wschodniego, promowanej przez 
prof. dr. Józefa Bursztę9. Praca nie ukazała się drukiem1'1, ale zawarte 
w niej ustalenia spożytkowane zostały w artykułach opubliko
wanych w następnych latach. Były one poświęcone między innymi 
podziałom etnograficznym środkowej części Pomorza Nadwiś
lańskiego, charakterystyce etnograficznej ludności powiatu mias
teckiego, regionalizacji etnograficznej Kujaw a także ugrupowaniu 
etnicznemu i etnonimicznemu Pomorza Słupskiego i Krajny 
Złotowskiej. Typologie te zostały dokonane w trakcie prowa
dzonych badań terenowych11.

7 Tamże, Pismo B. Stelmachowskiej z dn. 7.W . 1956 r. dołączone do wniosku R. Kukiera 
(por- przyp. 6).
Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994 Materiały
do biografii, oprać. H. Duczkowska-Moraczewska, M. Gołembiowski, R. Karpiesiuk,
pod red. S. Kalembki, Toruń 1995, s. 389.

9 Akta osobowe R. Kukiera, Odpis dyplomu doktorskiego wystawiony w Poznaniu 
30.08.1962 r. (Nr WFH/37/62).
Sprawozdania Towarzystw a Naukowego w Toruniu. 51,11 1997- 31 XII 1997, Toruń 
1998. s. 62.
R. Kukier, Podziały etnograficzne środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego. 
„Rocznik Grudziądzki”, 1961, t. 2, s. 177-195; tenże. Pochodzenie i specyfika 
etnograficzna ludności pow. Miastko w l. 1945-60, „Lud”, 1963, t. 48, s. 399-444, map 
2, tab. 10; tenże. Regionalizacja etnograficzna Kujaw (na podstawie samookreślenia 
ludu), „Prace Komisji Historycznej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, 1963, t. 
l,s . 109-163, 1 mapa; tenże, Ugrupowanie etniczne i etnonim icme Pomorza Słupskiego 
i Krajny Złotowskiej w świetle badaii i samookreślenia ludu. „Materiały 
Zachodnio-Pomorskie”, 1963, t. 8, s. 347-422, map 2.
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*

Uzyskanie stopnia doktora umożliwiło R. Kukierowi dalszy 
rozwój kariery akademickiej. W styczniu 1961 r. prof. dr Maria Zna- 
mierowska-Prüfferowa, kierująca po śmierci B. Stelmachowskiej 
Katedrą Etnografii, zwróciła się z wnioskiem do władz macierzystej 
uczelni o mianowanie go adiunktem, podkreślając, że „szczególną 
zasługą dra Ryszarda Kukiera są bardzo żmudne, gruntowne 
badania (...) dotyczące grup etnicznych i etnonimicznych na 
Pomorzu i terenach sąsiednich. (...) Jest On człowiekiem 
wyjątkowo pracowitym i oddanym pracy naukowo-badawczej". 
Wniosek został poparty przez Radę Wydziału Humanistycznego 
UMK uchwałą z dnia 24 stycznia 1961 roku12 i w marcu tegoż roku 
R. Kukier został zatrudniony jako adiunkt pracując na tym 
stanowisku przez ponad osiem i pół roku, do końca października 
1969 roku13.

W tym okresie Kukier prowadził intensywną działalność 
badawczą oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat 
historii. W roku akademickim 1963/64 odbył podróż naukową do 
Instytutu Etnograficznego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie zaś 
w r. 1966 przebywał na stypendium na Uniwersytecie Sofijskim w 
Bułgarii. W latach 1964-1967, a więc do momentu ogłoszenia 
drukiem rozprawy habilitacyjnej (1968), ogłosił osiem artykułów 
poświęconych m. in. zagadnieniom obrzędowości ludowej na 
Kujawach, w ziemi lubawskiej oraz na pograniczu lubawsko- 
-mazurskim. Publikacje te ukazywały się w krajowych pismach 
naukowych, jak „Literatura Ludowa”, „Komunikaty Mazursko- 
Warmińskie”, „Rocznik Elbląski” i innych, oraz w czeskim 
periodyku „Narodopisne Studie” (Brno)14. Kukier uczestniczył 
także w pracach naukowo-badawczych Katedry Etnografii UMK nad 
Atlasem Etnograficznym Pomorza oraz wygłosił około 20 odczytów

Akta osobowe R. Kukiera, Pismo Kierownika Katedry Etnografii UMK prof. dr Marii 
Znamierowskicj-Prtifferowej do Rektora UMK. Toruń, dn. 17.01 1961 (L. dz.: 1/61). 
Tamże, Świadectwo pracy R. Kukiera, Toruń, 01.08.1994 r. (PR-121/140/94).
Pracownicy nauki..., dz. cyt., s. 389; Sprawozdania Towarzystwa..., dz. cyt., s. 64, poz. 
10-17.

-  11 -



na posiedzeniach i sesjach Komisji Historycznej Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Historycznego we Włocła
wku oraz Sekcji Etnograficznej Towarzystwa Naukowego im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dodajmy, że był on 
członkiem wymienionych towarzystw15.

W 1968 r. Wydawnictwo Morskie w Gdyni opublikowało 
obszerną pracę pt. Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, 
wydaną z inicjatywy i dotacji Koszalińskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego (KTS-K) w Koszalinie16. Można ją uznać za 
najważniejsze dzieło w dorobku naukowym Profesora, z tego 
względu poświęcimy nieco więcej uwagi samej książce oraz 
okolicznościom jej powstawania.

Stacjonarne badania etnograficzne na Kaszubach bytowskich 
rozpoczął R. Kukier tuż po obronie doktoratu w 1961 r. i 
kontynuował je do 1965 r. Materiał etnograficzny, który stanowił 
zasadniczy zrąb wydanej później rozprawy, został przez niego 
zebrany w postaci kwestionariuszy etnograficznych. Badaniami 
tymi objęta została przede wszystkim grupa autochtonicznej 
ludności kaszubskiej, zamieszkująca Bytowszczyznę przed rokiem 
1945. W badaniach uzupełniających, poświęconych np. problemom 
integracji społecznej z ludnością napływową, zwracał się Kukier 
także do Kaszubów, którzy pochodzili z powiatów, leżących przed 
wojną w Polsce (chojnicki, kościerski, kartuski) i napłynęli na 
ziemię bytowską po ustaniu działań wojennych. Z podobnych 
względów czerpał badacz pomocnicze informacje od „polskiej 
ludności przesiedleńczej”17, pod tą eufemiczną kategorią zapewne 
należy także rozumieć Łemków i Ukraińców wysiedlonych na 
Pomorze w ramach „Akcji Wisła” przez władze powojennej Polski.

15 Akta osobowe R. Kukiera, „Wniosek o przedłużenie umowy o pracę dra Ryszarda 
Kukicra adiunkta Katedry Etnografii UMK”, podpisany przez doc. dr Jadwigę 
Klimaszewską, Toruń, 24.01.1967 r. Stwierdzenie, iż R. Kukier ogłosił w latach 
1964-1966 23 artykuły i rozprawy nie znajduje potwierdzenia w świetle opublikowanej 
bibliografii jego prac. Por. przyp. 10.
R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968, s. 4.

17 Tamże, s. 13.
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Terytorialnie badania te objęły całą Bytowszczyznę z podziałem 
na: (1) zwarty obszar zasiedlenia Kaszubów w środkowej, 
wschodniej i południowo-wschodniej części regionu, dalej (2) jego 
środkowo-zachodnią część, w której Kaszubi bytowscy stanowili 
mniejszość w stosunku do ludności osiadłej tam po wojnie oraz (3) 
pojedyncze wsie, które w początkach XX w. utraciły ludność 
autochtoniczną, ale zachowały reliktowy inwentarz kulturowy (np. 
dawne zabudowania mieszkalne i gospodarcze). Dla celów 
porównawczych przeprowadzone zostały (4) badania kontrolne w 
wybranych wsiach ówczesnych powiatów miasteckiego, słupskiego, 
lęborskiego czluchowskiego oraz na terenie tzw. Starej Polski -  
chojnickiego, kartuskiego i kościerskiego18.

W dniu 22 listopada 1962 r. w Bytowie odbyła się konferencja 
poświęcona sprawie organizacji placówki muzealnej w tym mieście. 
W trakcie spotkania powołano Społeczny Komitet Organizacyjny 
Muzeum pod kierunkiem Jana Mazurka, przewodniczącego 
Powiatowej Rady Narodowej (PRN), w skład Komitetu weszli 
ponadto: Stanisław Kawecki - kierownik Wydziału Kultury PRN, 
będący obok Ryszarda Kukiera współinicjatorem całego 
przedsięwzięcia, kierownik Muzeum Miejskiego w Koszalinie 
Marian Sikora, prezes Powiatowego Komitetu Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego Hubert Kreft oraz dr R. Kukier, któremu 
powierzono zbieranie eksponatów do przyszłego muzeum19.

Terenowe badania etnograficzne przeprowadzone przez Kukiera 
na przestrzeni czterech lat nie miały wcześniej ani później 
precedensu na całych Kaszubach. W czasie rozlicznych wędrówek 
zdołał on zgromadzić kolekcję zabytkowych obiektów etnogra
ficznych, będących przejawami wytwórczości ludowej od 
przedmiotów codziennego użytku, jak sprzęty domowe, poprzez 
wyroby „luksusowe” (np. rożki do tabaki), aż do sprzętów 
gospodarskich. Jak sam stwierdził, zbiór ten stał się dla niego 
„swoistym laboratorium etnograficznym przydatnym w badaniach

18 Tamże, s. 13-14.] Q
J. Kopydłowski, dz cyt., s. 16.
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(,..)”20. W roku 1968 Kukier szacował jego liczebność na około 1000 
eksponatów, natomiast w r. 1972, kiedy Społeczny Komitet 
Organizacyjny Muzeum zakończył dziesięcioletnią działalność, 
liczba eksponatów wyniosła 1640 egzemplarzy. Zbiory te stały się 
osnową działu etnograficznego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie21.

Książka Kaszubi bytowscy została ukończona najpóźniej w połowie 
1966 r., ponieważ została złożona do druku w lipcu tegoż roku, 
mając już za sobą procedurę recenzji wewnętrznych, którą przeszła 
pozytywnie w Koszalińskim Towarzystwie Społeczno- 
-Kulturalnym22.

W czasie zbierania materiałów do Kaszubów bytowskich Kukier 
zgromadził także liczne fotogramy dokumentujące m. in. 
budownictwo drewniane ziemi bytowskiej oraz sporządził własno
ręcznie jej mapki i plany niektórych zabudowań w wybranych 
wsiach. Skorzystał także z dość szerokiej bazy archiwalnej 
eksplorując zasoby krajowe oraz znajdujące się w archiwach, 
placówkach muzealnych i naukowych ówczesnej Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. Badacz dotarł m. in. do rękopiśmie
nnych materiałów lingwistycznych i etnograficznych wybitnego 
znawcy języka kaszubskiego Friedricha Lorentza pochodzących z 
okresu 1909-1911, a przechowywanych w Instytucie Slawistycznym 
w Berlinie23. Z przygotowaniami do rozprawy habilitacyjnej 
związana była wspomniana już wyżej podróż do Instytutu 
Etnograficznego Uniwersytetu Humboldta (Berlin) w roku 
akademickim 1963/64 oraz podróże do Landes-Archiv i 
Stadt-Archiv w Gryfu i Strzałowie (Stralsundzie) i Instytutu 
Geograficznego Uniwersytetu A. Moritza w Gryfu. Kukier 
poszukiwał tam przede wszystkim materiałów kartograficznych z

R. Kukier. Kaszubi..., dz. cyt., s. 15.
T. Siemiński, Dział etnograficzny,[w:] „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie", 1999, nr 1, s. 44.
Zob. przyp. 15.
R. Kukier, Kaszubi...,dz. cyt., s. 14.
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XVIII-XIX w., które miały mu posłużyć do zbadania przemian 
osadniczych oraz warunków geograficznych na ziemi bytowskiej. 
Dla podobnych celów przebadał on także zasoby ówczesnych 
wojewódzkich archiwów państwowych w Koszalinie i Szczecinie 
oraz byłego Wydziału Geodezji i Pomiarów Rolnych prezydiów rad 
narodowych w Bytowie, Miastku i Słupsku24.

Kukier porównywał kolekcję zabytków etnograficznych, 
zgromadzoną przez siebie i współpracowników Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego Muzeum, ze zbiorami wybranych 
muzeów Gdańska, Szczecina oraz muzeami Słupska, Chojnic i 
Kartuz. Zapoznał się także z zabytkami zgromadzonymi w Museum 
für Völkerkunde w Berlinie, Heimatmuseum w Wołogoszczy 
(Wolgast) i Gryfu, Kulturhistorishes Museum w Strzałowie i 
Staatliche-Museum w Zwierzynie (Schwerin). Najbardziej 
interesowały go sposoby obróbki włókna, tkactwa i wytwórczości 
sprzętów domowych. Jak sam stwierdzał, zbiory te „uzupełniły (...) 
w poważnym stopniu wyniki poszukiwań etnograficznych (...), 
przyczyniając się do pełnego naświetlenia omawianych w pracy 
problemów kultury ludowej Kaszubów bytowskich”25.

We wstępie do monografii Kaszubi bytowscy autor wyłożył 
zasadnicze motywy, które skłoniły go do zajęcia się tematem. Praca 
miała wykazać związki kulturowe i osadnicze Bytowszczyzny z 
Polską a także całą wymarłą słowiańszczyzną zachodnią26. W sferze 
ideowej było to więc nawiązanie do państwowej ideologii 
„powrotu” na tak zwane Ziemie Odzyskane. Natomiast faktyczne 
związki kulturowe ze wspomnianym kręgiem cywilizacyjnym, 
istniejące w dalszej lub bliższej przeszłości, stanowić miały 
legitymizację praw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do ziem, które 
objęła w posiadanie na skutek decyzji jałtańskich. Praca miała dać 
także odpór tendencyjnym ustaleniom etnografów niemieckich,

24 Tamże, s. 15.
25 Tamże.

Na temat ideowej motywacji badań etnograficznych podejmowanych w kręgu B.
Stelmachowskiej i jej uczniów, por. T. Dunin-Karwicka, dz. cyt., s. 91-92.
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którzy prowadząc na krótko przed drugą wojną światową badania 
terenowe w niemieckiej części Pomorza (Provinz Pommern), szli na 
koncesje w stosunku do ideologii narodowosocjalistycznej, 
zaklamując tym samym faktyczny obraz przeszłości i teraźniejszości 
etnograficzno-demograficznej badanej prowincji27.

W rozdziale I Ryszard Kukier przedstawi! przedmiot pracy, 
zastosowane metody badawcze, podstawę źródłową oraz przegląd 
dotychczasowego stanu badań. Ponieważ część z tych zagadnień już 
omówiliśmy, zaś pozostałe będą przedstawione poniżej w innych 
kontekstach, ograniczymy się tu do niezbędnych elementów. 
Badacz przykładał dużą wagę do ukazania przemian etnicznych na 
Bytowszczyźnie w XVII-XIX w. Chcąc przedstawić dynamikę zmian 
w kulturze ludowej Kaszubów bytowskich, zastosował w badaniach 
etnograficznych metodę historyczną, polegającą na badaniu 
wybranych procesów w konkretnych etapach chronologicznych 
(cezurach). Ponadto posługiwał się metodami właściwymi w 
badaniach geograficznych i socjologicznych. Opisując i klasyfikując 
zabytki etnograficzne odwołał się do ustaleń metodologicznych 
wypracowanych przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu28.

Dalej praca składa się z pięciu części, w skład których weszło 19 
rozdziałów. Część pierwsza poświęcona została środowisku 
geograficznemu ziemi bytowskiej oraz zachodzącym tam 
przemianom osadniczym i etnicznym. W części drugiej, 
poświęconej kulturze materialnej Kaszubów bytowskich, omówił 
Kukier tradycyjne budownictwo ludowe (głównie drewniane), 
wyposażenie ruchome i nieruchome wnętrz mieszkalnych wraz z 
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Scharakteryzował także 
zagadnienia związane z rolnictwem i hodowlą zwierząt; przedstawi! 
także tradycyjne formy zbieractwa (grzyby, runo leśne) oraz 
łowiectwa (kłusownictwo), ponadto sprawy związane z pożywie
niem roślinnym i zwierzęcym oraz sposobami jego przechowy
wania. Dalej zajął się tradycyjnymi rzemiosłami ludowymi, odzieżą

27 R. Kukier, Kaszubi..., dz. cyt.,s. 8 oraz s. 12-13.
?R

Tamże, s. 11-15.
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codzienną, strojami odświętnymi i haftem, ponadto omówił 
problem transportu lądowego i wodnego na ziemi bytowskiej.

Część trzecia, Kultura społeczna poświęcona została omówieniu 
rozwarstwienia społecznego (stanowego) na dawnej Bytow- 
szczyźnie. Szczególnie dużo uwagi poświęcił Kukier drobnej 
szlachcie, omawiając tradycje i obyczaje różnicujące ją od pozostałej 
ludności. Zajął się także analizą stosunków sąsiedzkich między 
poszczególnymi wsiami, zwyczajów prawnych (np. dziedziczenie 
majątku), towarzyskich, zawodowych (rolniczych, pasterskich i 
hodowlanych) oraz cyklicznych obrzędów dorocznych, a także 
zwyczajów i obrzędów rodzinnych (narodziny, wesela, pogrzeby).

W kolejnej partii pracy omówił autor kulturę duchową 
Kaszubów bytowskich analizując wierzenia demonologiczne, 
legendy, podania i opowiadania, bajki a także przysłowia i pieśni. 
Dalej przedstawił ludowe praktyki medyczne i paramedyczne, 
począwszy od zbierania ziół na lekarstwa, a skończywszy na 
sposobach ich sporządzania i aplikowania. Ponadto omówił ludową 
twórczość artystyczną -  rzeźbiarstwo religijne i świeckie oraz 
zdobnictwo i plastykę29.

Część piąta, Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze, 
ludnościowe i kulturowe została poświęcona wyłącznie okresowi 
powojennemu. Nie brak tu odwołań do mitu powrotu Polski nad 
Bałtyk na „odwiecznie polskie ziemie” lub stwierdzeń o 
repolonizacji części regionu po wojnie.

Kukier dostrzegał złożoność zjawiska integracji kulturowej 
ludności Bytowszczyzny, wskazując m.in. na fakt posługiwania się 
językiem niemieckim przez część starszego pokolenia. Pisał: 
„Ucierpiała na tym młodzież w pierwszym okresie powojennym, 
trudniej bowiem przyswajała sobie wiadomości materiału szkolnego. 
Skutki tego stanu rzeczy odbiły się wyraźnie w okresie późniejszym, 
gdy młodzież udawała się do szkół średnich. Było niemało 
rozgoryczenia i rozczarowania”30. Ponadto Kaszubi bytowscy mieli
29 Tamże, passim.
30 Tamże, s. 361.
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problemy integracyjne w związku z używaniem własnego języka, 
niezrozumiałego dla przybyszów i tępionego w polskiej szkole.

W ostatnich partiach tej części książki zaprezentował Kukier 
dokonujący się wówczas proces modernizacji wsi kaszubskiej, 
rozpatrywany linearnie jako postęp od kategorii zastanych, 
interpretowanych jako przestarzałe, ku nowej (lepszej) jakości 
społecznej. Autor zdawał sobie jednak sprawę z negatywnych 
konotacji zjawiska, pisząc wcześniej o bezrefleksyjnym uleganiu 
różnym modom, np. w zakresie wyposażenia wnętrz mieszkalnych. 
Na koniec badacz przedstawił wnioski, wskazując na integralne 
związki ziemi bytowskiej ze wschodnią kaszubszczyzną, 
ugruntowane szczególnie silnie w XVIII-XX w.

Monografia Kaszubi bytowscy spotkała się z dość szerokim odzewem, 
o czym świadczą liczne recenzje, omówienia i wywiady prasowe z 
autorem31. Na ogół książka została przyjęta przychylnie, niekiedy 
wręcz entuzjastycznie. Podkreślając walory naukowe pracy, Janusz 
Przewoźny trafnie zauważył: „Wielokrotne badania, których 
uwieńczeniem jest wspomniana monografia, przeprowadzał jej autor 
jeszcze we właściwym czasie, mogąc w dużym stopniu osobiście 
prześledzić interesujące go fakty i zjawiska. Były to jednak już ostatnie 
chwile. Współczesna, zuniwersalizowana cywilizacja zagraża dawnym 
tradycjom i odrębnościom regionalnym. Z każdym rokiem coraz 
trudniej będzie można podejmować podobne zamierzenia"32.

31 T. Bolduan. Kaszubi Bvtowscy, „Litery -  Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 
Wybrzeża”, r. VII, 1968, nr 10 (82), s. 35; W. Jan, Kaszubi Bytowscy, Biuletyn 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, r. VI, 1968, nr 5 (26), s. 54-55; 
Zygmunt Brocki, „Kwartalnik Histoiy Kultury Materialnej PAN”, r. XVII, 1969, nr 2, s. 
318; Przemysław Burchard, Książka o Kaszubach Bytowskich, „Poznaj Świat. 
Miesięcznik Geograficzny”, 1969, nr 4, s. 45-46; (a. cz.), Monografia o Kaszubach 
Bytowskich, „Trybuna Ludu”, 1968, nr 253, Kazimierz Ostrowski, Praca naukowa o 
Kaszubach Bytowskich, „Gazeta Pomorska”, r XX, 1968, nr 195 (6215); Tadeusz 
Lipski, O Kaszubach Bytowskich [wywiad z R Kukierem], „Dziennik Bałtycki”, r. 
XXV, 1969, nr 46 (7656); Krystyn Mazurkiewicz, W krainie Kaszubów Bytowskich,
„Dziennik Wieczorny”, r. X, 1968, nr 228 (2899).

32 rJ. Przewoźny, Bytów skie wczoraj i dziś, „Pobrzeże. Miesięcznik
Społeczno-Kulturalny” (Koszalin), 1969, nr 1, s. 33.
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W rzeczowy sposób zrecenzowal zawartość pracy Klemens 
Trzebiatowski, który obok pochwał kierowanych pod adresem autora 
dostrzegł niedociągnięcia metodologiczne, polegające przede wszystkim na 
zbytnim rozszerzeniu zasięgu zjawisk o charakterze reliktowym33. Natomiast 
bardzo krytyczne omówienie ksiąiki zamieścił na lamach „Etnografii 
Polskiej" pochodzący z ziemi bytowskiej Leon Młyński34. Recenzja ta była 
pokłosiem korespondenci, jaka została wymieniona między Młyńskim a 
ówczesnym rektorem UMK prof. Witoldem Łukaszewiczem w roku 197135.

W dniu 14 stycznia 1969 r. na UMK w Toruniu odbyło się kolo
kwium, na którym Rada Wydziału Humanistycznego nadała R. 
Kukierowi stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w zakresie etnografii Polski na podstawie oceny ogólnego dorobku 
naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Kaszubi bytów - 
scy36. Po zatwierdzeniu habilitacji przez Ministerstwo Oświaty i

K. Trzebiatowski, „Rocznik Koszaliński”, 1969, t. 5, s. 215-219. Natomiast zastrzeżenia 
recenzenta do tytułu pracy wydają się całkowicie nieuzasadnione. Ubolewał on nad 
umieszczeniem w tytule słowa Kaszubi, co jego zdaniem mogło sugerować „że tu chodzi 
o jakąś odrębnągrupę narodowościową" (s. 216), zamiast tego proponował dziwaczny 
termin „Polska ludność rodzima ziemi bytowskiej”.

34 L. Młyński, „Etnografia Polska”, 1973, t. XVII, z. 1, s. 252-257. Trudno odmówić racji 
uwagom recenzenta.
L. Młyński z Sopotu skierował w dn. 18.08.1971 r. pismo do rektora UMK o dość 
kuriozalnym tytule „Protest przeciwko habilitowaniu R. Kukiera”. Dołączył do niego dwa 
załączniki z wykazem zastrzeżeń wobec pracy, merytorycznie w większości 
uzasadnionych (zarzut, że R. Kukier nie znał języka niemieckiego jest niesłuszny!), ale 
napisanych w bardzo napastliwym tonie. W piśmie z 3.11.1971 r. (Nr R-24-71/72) W. 
Łukaszewicz stwierdził, że nie widzi podstaw do kwestionowania wartości naukowej 
Kaszubów bytowskich i zaproponował, że odmienne zdanie może autor „protestu” 
zaprezentować na łamach jednego z czasopism naukowych. Młyński skorzystał z rady, a 
po dwóch latach powrócił do sprawy w piśmie z dn. 5.11.1973 r. skierowanego ponownie 
na ręce rektora UMK, skarżąc się, że redakcja „Etnografii Polskiej” dokonała skrótów w 
jego tekście. Dołączył także wykaz opuszczonych fragmentów. Z ich przeglądu można 
zorientować się, że jego tekstowi wyszło to na dobre, bowiem Młyński próbował lansować 
absurdalną tezę, że książka Kukiera jest inspirowana przez zachodnioniemieckie 
ziomkostwa i przynosi Polsce szkodę polityczną W. Łukaszewicz prawdopodobnie 
pozostawił drugi list Młyńskiego bez odpowiedzi. -  Akta osobowe R. Kukiera.
Akta osobowe R. Kukiera, Dyplom doktora habilitowanego, kopia odpisu z dn. 
1.02.1976 r.
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Szkolnictwa Wyższego powołano go na stanowisko docenta w 
Instytucie Ekonomicznym UMK (1.11.1969 r.), znajdującym się 
wówczas w fazie organizacji37. Z Instytutem, przemianowanym w 
1976 r. na Wydział Nauk Ekonomicznych, pozostał R. Kukier 
związany do końca swojej kariery akademickiej. W tym okresie 
pełnił on szereg funkcji, z których wymienimy tu jedynie część. W 
latach 1971-1975 był prodziekanem w Instytucie Ekonomicznym38, 
ponadto nieomal przez całą dekadę (1970-1979) z ramienia Rady 
Wydziału zasiadał w Senacie macierzystej uczelni39. Był także 
kierownikiem Zakładu Geografii Ekonomicznej w latach 1972- 
-1976, do momentu jego likwidacji w związku ze zmianami 
strukturalnymi na Uniwersytecie, kiedy to przeszedł do Zakładu 
Planowania i Polityki Ekonomicznej40.

W dniu 29 listopada 1990 r. rektor mianował R. Kukiera 
profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika41, 
pracował on na tym stanowisku do przejścia na emeryturę w dniu 
30 września 1994 r.42

Tamże. Pismo Wiceministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Wita Drapicha z dn. 
27.10.1969 r. (Nr DU-4-19711-287/69) powołujące R. Kukiera na stanowisko docenta 
w Instytucie Ekonomicznym UMK; Sprawozdania...,dz. cyt., s. 62.
Pracownicy nauki..., dz. cyt., s. 389; podana tu data 1972 nie jest prawidłowa.
Tamże.
Akta osobowe R. Kukiera, Wniosek dyr. IE prof. dr J. Liczkowskiego z dn. 23.12 1972 
r. o powołanie doc. dra hab. R. Kukiera na kierownika Zakładu Geografii Ekonomicznej 
z dniem 30.09.1976 r.; Pismo rektora UMK prof. dra hab. Wiesława Woźnickiego 
odwołujące doc. R. Kukiera ze stanowiska w zw. z przekształceniem 1E w WNE (daty 
pełnienia w/w funkcji przez r. Kukiera (1975-1979) podane przez opracowanie 
Pracownicy nauki..., dz. cyt., s. 389 są błędne); „Życiorys własny Ryszarda Kukiera”, 
Toruń 12.05.1977 r.
Tamże, Pismo rektora UMK prof. dr. hab. Jana Kopcewicza z dn. 29.11.1990 r. 
(PR 1900/19/90).
W. Kosiedowski, W. Popławski, Gospodarka Pomorza i Kujaw jako przedmiot badań 
naukowych prowadzonych w Wydziale Nauk Ekonomicznych UMK, [w:] Miejsce 
Uniwersytetu..., dz. cyt., s. 165-168; Akta osobowe R. Kukiera, Pismo rektora UMK 
prof. dr. hab. Andrzeja Jamiołkowskiego z dn. 25.07.1994 r. (symbol: PR-121/140/94) 
do prof. dr. hab. R. Kukiera, rozwiązujące stosunek pracy z UMK z dniem 30.09.1994 r.
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Po habilitacji, mimo zerwania formalnych więzów z Katedrą 
Etnografii, R. Kukier kontynuował badania z tego zakresu na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i choć zajmował się także geografią 
ekonomiczną, związki jego badań z ekonomią były dość luźne43.

Bibliografia prac Profesora (do r. 1996) liczy ogółem 199 pozycji, 
w większości wydanych już po publikacji Kaszubów bytowskich44. Z 
reguły są to studia monograficzne analizujące wybrane dziedziny 
dawnej (tradycyjnej) i współczesnej kultury ludowej oraz jej 
przekształcenia w wyniku przemian cywilizacyjnych. Do ważniej
szych prac z tej tematyki należy zaliczyć monografię poświęconą 
ludowym obrzędom i zwyczajom weselnym na Kujawach wydaną 
przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w 1975 roku45. W 
swoich badaniach Profesor kładł szczególny nacisk na dokumen
towanie różnych dziedzin ginącej wytwórczości ludowej, jak 
tkactwo, obróbka ziarna, obróbka drewna, płóciennictwo i 
sukiennictwo chałupnicze czy produkcja rożków do tabaki. 
Większość z tych prac terytorialnie dotyczyła Kaszub lub 
historycznie z nimi związanych ziem Pomorza Zachodniego (z 
wyspą Wolin włącznie) i Krajny46. Ponadto zajmował się Kukier 
rekonstrukcją środowiska przyrodniczego oraz przekształceniami 
sieci osadniczej na Pomorzu i Kujawach. Interesował go także 
dawny zasięg przestrzenny i kulturowy poszczególnych regionów 
etnograficznych 47.

W 1978 r. Profesor włączył się do prac prowadzonych przez 
Zakład Badań Polonijnych w Poznaniu i Krakowie48, od tej pory 
tematyka polonijna zagościła na dłużej w jego badaniach. Na

W. Kosiedowski, W. Popławski, dz. cyt., s. 168.
Sprawozdania..., dz. cyt., s. 63-69.
R. Kukier, Ludowe obrzędy i zwyczaje weselne na Kujawach, Poznań 1975, ss. 244. 
Sprawozdania..., dz. cyt., s. 63; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1968-1993, pod red. P. Jaworskiego, 
Toruń 1993, s. 163.

47 Wydział Nauk..., dz. cyt., s. 163.
Akta osobowe R. Kukiera, Wniosek o nadanie Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia 
Polski, Toruń 26.03.1985 r.
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początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku odbył podróż (1
służbową do Brazylii, a także kilka podróży do NRD, gdzie M
gromadził materiały o tamtejszych skupiskach Polaków. W latach 
1987-1989 opublikował na łamach „Przeglądu Polonijnego” z!
dwuczęściowe studium poświęcone społeczności polonijnej na S
południowej Bukowinie w Rumunii49, ponadto ogłosił artykuły (
poświęcone południowej Brazylii oraz związkom osadniczym i f
kulturowym tego terytorium z pograniczami Argentyny, Urugwaju i I
Paragwaju w XVI-XIX w.50 1

Profesor Kukier pełnił funkcję doradcy wielu placówek <
muzealnych, do powstania kilku z nich osobiście się przyczynił. Na 
pierwszym miejscu należy wymienić Muzeum Zachodnio- 
-Kaszubskie w Bytowie, dla którego opracował scenariusz 
wystawienniczy ekspozycji etnograficznej (1975 r.), dalej skansen 
etnograficzny w Starej Świętej koło Złotowa, Skansen Słowiński w 
Klukach, Rezerwat Archeologiczno-Etnograficzny w Osieku pod 
Wyrzyskiem, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum 
Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile. W roku 1975 został 
przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i przez szereg lat 
uczestniczył w jej pracach51.

Działalność naukowa i organizacyjna Profesora została 
wielokrotnie doceniona. Za monografię Kaszubi bytowscy Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku przyznało mu „Medal Stolema”
49 ~R. Kukier, Osadnicze i kulturowe oblicze współczesnej Polonii

południowobukowińskięj w Rumunii, cz. I-II, „Przegląd Polonijny”, 1987, r. 13, z. 3, s.
5-20 oraz 1989, r. 15, z. 1, s. 59-75, por. tegoż, Polacy na południowej Bukowinie w
Rumunii, „Czasopismo Geograficzne”, 1991, t. 62, z. 4, s. 357-359.
Tenże, Miejsce Kaboklo w rozwoju życia umysłowego w regionie południowej
Brazylii, [w:] 500 lat Ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Materiały z sesji
misyjno-pastoralnej OO. Werbistów w Pieniężnie, Pieniężno 1993, s. 61-68; tenże,
Zwiqzki osadnicze i kulturowe obszaru południowo-zachodniej Brazylii z pograniczami
Argentyny, Urugwaju i Paragwaju w X V I-X IX  wieku, [w:] 500 lat..., dz. cyt., s. 43-59.

51 Akta osobowe R. Kukiera. Wniosek o nadanie Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia
Polski. Toruń 26.03.1985 r Sprawozdania..., dz. cyt., s. 63; Wydział Nauk..., dz. cyt., s.
164.
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(1969 r.), redakcja „Liter” -  Order Stańczyka, zaś Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Bytowie odznaczyło medalem 
„Zasłużony dla Miasta Bytowa”. Ponadto za ratowanie od 
zniszczenia zabytków etnograficznych Ministerstwo Kultury i 
Sztuki wyróżniło go srebrną odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” 
(1971 r.). Za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą na UMK 
Rada Państwa nadała mu Złoty Krzyż Zasługi (1974 r.) oraz Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986 r.). Ponadto rektor 
macierzystej uczelni odznaczył go „Medalem 40-lecia UMK” za 
osobisty wkład w rozwój uniwersytetu52.

Profesor R. Kukier był członkiem kilku specjalistycznych 
towarzystw naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Geografi
cznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Pełnił ponadto funkcję honorowego preze
sa Oddziału Toruńskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Duńskiej, 
należał również do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Oddział w 
Toruniu), w którym przez kilka kadencji pełnił funkcję sekretarza. 
Był jednym z najbardziej aktywnych i najdłużej czynnych członków 
tej organizacji, częściej niż inni brał udział w zebraniach, zawsze 
chętnie wygłaszał odczyty. Profesor R. Kukier pokochał Kaszuby i 
ich mieszkańców całym sercem, być może nawet nieco idealizując 
ich obraz. Zasłużył tym sobie na naszą wdzięczną pamięć.

Profesor R. Kukier był człowiekiem wielkiej pogody ducha, 
aktywnym i ciekawym świata. Mimo poważnej choroby, z którą 
zmagał się przez wiele lat, potrafił w sposób godny podziwu 
rozplanowywać codzienne zajęcia, tak aby nie tracić żadnej chwili. 
Odszedł nagle i niespodziewanie, prawie w biegu. Pozostawił po 
sobie kalendarz, w którym zapisał dokąd chciałby pójść pewnego 
lipcowego dnia. Nie zdążył.

52 Tamże oraz Pracownicy nauki..., dz. cyt., s. 389.
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Karol Walczak

Strój ludowy na terenie dawnego 
Księstwa Pomorskiego

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że analiza stroju ludowego 
stanowi jedynie wąski wycinek jednego z podstawowych obszarów 
badawczych etnologii. Nie rozpatrując w tym miejscu kwestii 
metodologicznych, pragnę zaznaczyć, że praca ta ogranicza się 
ledwie do opisu wybranych form XIX -  wiecznej odzieży ludowej z 
Pomorza. Czytelnik nie znający powikłanych dziejów regionu, 
zaskoczony być może faktem, że przedstawiając charakterystykę 
poszczególnych strojów, zupełnie ignoruję współczesną granicę 
polsko -  niemiecką. Czynię to z uwagi na to, że obserwowana w XIX 
stuleciu ludowa rzeczywistość kulturowa Pomorza, nie znajduje 
odniesienia do współczesnego przebiegu granicy państwa o którym 
zdecydowały rozstrzygnięcia II wojny światowej.

Przyglądając się na mapie Pomorza obszarom występowania 
strojów ludowych, nietrudno zauważyć, że układają się one 
równomiernie wzdłuż całego pasa wybrzeża, tworząc uporządko
wane wyspy kulturowe od Hiddensee aż po wschodnie krańce 
jeziora Łebsko. Jedyny obszar nie graniczący bezpośrednio z 
Bałtykiem na którym rozwinął się charakterystyczny ubiór ludowy 
to Ziemia Pyrzycka (Weizacker). W pasie strojów nadbrzeżnych 
Walter Borchers wydzielił trzy duże grupy:

1. Hiddensee, Ummanz, Mönchgut;
2. parafie Wrzosowo, Laski, opactwo Białoboki i wieś Jamno;
3. Kaszubi Nadłebscy1.
Po przełożeniu na jednostki historyczno -  administracyjne 

otrzymujemy: Hiddensee, Ummanz, półwysep Mönchgut na Rugii; 
parafie Wrzosowo i Laski (pow. Kamień), opactwo Białoboki (pow.



Gryfice), oraz Ziemia Pyrzycka (pow. Pyrzyce i Gryfino); wsie 
Jamno i Łabusz, oraz zamieszkały przez Kaszubów obszar między 
Łupawą a Łebą2. W dalszej części tego artykułu podaję możliwie 
szczegółowe opisy przynajmniej jednego stroju ludowego 
charakterystycznego dla wymienionych grup: stroju mieszkańców 
półwyspu Mönchgut; stroju białobockiego, jamneńskiego, stroju 
Ziemi Pyrzyckiej oraz stroju Kaszubów mieszkających między dolną 
Łupawą i Łebą. Wybór ten jest pomocny w ustaleniu genezy pomor
skiej odzieży ludowej, pozwala na prześledzenie wpływów i 
zapożyczeń zarówno wewnątrz grup jak i pomiędzy nimi, odtwarza 
zarazem drogi rozwoju i rozpowszechniania się na obszarze 
Pomorza czasowych mód.

Strój z  półwyspu Mönchgut

Półwysep Mönchgut stanowi najdalej wysuniętą w północno -  
wschodnim kierunku część Rugii. Teren ten pozostawał na uboczu 
poza głównym nurtem życia wyspy. Z uwagi na liczne w tym 
miejscu bagna i łasy komunikacja z innymi częściami odbywała się 
za zwyczaj drogą morską. Silna izolacja przestrzenna stanowiła 
prawdopodobnie jeden z podstawowych czynników, które zadecy
dowały o wytworzeniu się na tym terenie odrębnego stroju 
ludowego. Ponad to ta lokalna izolacja wydłużyła znacznie, jak na 
pomorskie warunki okres jego użytkowania'.

Z przedwojennych zapisów etnografów niemieckich4 wynika, że 
mężczyźni nosili krótką kurtkę z ciemnej wełnianej materii, z 
dwoma rzędami jednakowych guzików, naszywanych równolegle 
po obu stronach. Pod kurtkę zakładali kamizelkę, która posiadała

Tamże, s. 167.
3 Z ustaleń Alfreda Haasa wynika, że w 1909 roku strojem ludowym posługiwało się 

jeszcze około 10% ludności półwyspu tj. 237 osób (80 mężczyzn, 156 kobiet i 1 
dziecko) w stosunku do 2400 jego stałych mieszkańców. A. Haas, Die Mönchguter 
Tracht, „Unser Pommerland“ 1923, R. VIII, nr 7/8, s. 236.
A. Haas, dz. cyt., oraz F. Adler Mönchgut, das Bild einer Volkskultur auf Rügen, 
Greifswald 1936.
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charakterystyczne, poprzeczne, haftowane na czerwono pasy; wolną 
pomiędzy nimi przestrzeń wyszywano czasem złoto -  brązowymi 
lub zielono -  fioletowymi nićmi. Kamizelka, podobnie jak kurtka, 
była z przodu obszyta dwoma rzędami guzików. Pod kamizelkę, 
zarówno latem jak i zimą mężczyźni zakładali dwie koszule. 
Wewnętrzna była wykonana z samodziałowej, ciemnoniebieskiej, 
wełnianej tkaniny; wierzchnią, o jasnym kolorze wykonywano z lnu.

Szczególnie charakterystyczne w ubiorze mężczyzny były lniane, 
bardzo szerokie spodnie, których, zdaniem Alfreda Haasa, 
zakładano po kilka sztuk jednocześnie5, z daleka przypominały 
kobiece spódnice. Sięgały do połowy łydek i falowały przy 
poruszaniu się. Dominującym kolorem w tej części stroju była biel. 
Jednak w okresie żałoby barwę tą zastępował kolorem niebieskim. 
Zmiana ta dotyczyła nie tylko spodni, gdyż noszone w czasie żałoby 
kamizelki obszyte były niebieskim haftem. Bezpośrednio na nogi 
mężczyźni wciągali wełniane nie farbowane pończochy na które 
wzuwali płaskie, czarne buty.

Mieszkańców Mönchgut obowiązywały trzy nakrycia głowy; na co 
dzień mężczyźni używali tzw. „Pottmütze“ -  wełnianej, szarej, bogato 
haftowanej czapki. Zdobienia te składając się ze zielonych i czarnych 
pól tworzyły geometryczne wzory. Drugim chętnie wykorzystywanym 
nakryciem głowy była zwykła, wykonana z czarnego sukna, czapka z 
daszkiem. Od powyższych zdecydowanie odbiegało nakrycie głowy 
wykorzystywane w stroju świątecznym -  tj. wysoki czarny cylinder. 
Zresztą nie była to jedyna dająca się zaobserwować zmiana. Na opisaną 
wyżej kurtkę mężczyźni zakładali długi, czarny, wierzchni surdut, 
który sięgając do kolan niemal zupełnie przykrywał białe spodnie, 
wystające z pod niego zaledwie na szerokość dłoni. Takie same zmiany 
obowiązywały w stroju pana młodego; ten dodatkowo pod szyję 
zakładał kwiecistą wełnianą chustę, wiązaną wokół gardła dwoma 
wstążkami, i zdobioną perłami, oraz wyszywankami. Prawdopodobnie 
właśnie ta część stroju pozostawała najdłużej w użyciu.

A. Haas, dz. cyt., s. 237.
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Mieszkanki Mönchgut używały dwóch rodzajów nakryć głowy. 
Najpopularniejsze, składało się z dwóch części: białej, lnianej czapki 
„Huw“ oraz czarnego czepka wykonanego z watowanej wełny. 
Wyrastał on ze środka głowy, tworząc początkowo rodzaj szpica, w 
formach późniejszych uległ skróceniu przyjmując kształt stożka. 
Drugie nakrycie głowy wykorzystywane jedynie w okresie ciepłej 
pogody to słomiany kapelusz; opasany od góry czarną wstęgą i 
zawiązywany pod brodą. Tą czarną wstęgę kobiety bogato haftowały 
jedwabiem, wykorzystując najczęściej jako motywy czerwone i 
niebieskie kwiaty.

Najbardziej rzucającą się w oczy część kobiecego stroju stanowił 
gorset -  „Schnurlief". Sporządzano go z czarnej, wełnianej materii, 
częściowo również z lnu. Materiał zdobiły haftowane, kolorowe 
kwiaty, obszywane dodatkowo perłami i pozłotką. Górną część 
gorsetu obszywano dodatkowo niebieską lub zieloną wstążką. 
Całość spinano z przodu za pomocą haczyków i uszek osadzonych w 
dwóch równoległych rzędach. Dodatkowo od dołu do góry gorset 
sznurowano przy pomocy zielono -  niebieskiej taśmy. Pod gorset 
mieszkanki półwyspu ubierały właściwy biustonosz nazywany 
„Bostdauk“. Pozostawał on prawie całkowicie niewidoczny, 
aczkolwiek głęboka penetracja niektórych badaczy sprawiła, iż 
poznano tajniki jego barwy i kształtu. Ustalono, że wykonywano go 
z czerwonego, jedwabnego materiału oraz srebrnych i złotych 
koronek. Dodatkowe zdobienia stanowiły wąskie hafty w kolorach: 
zielonym, białym, czarnym i bordowym. Biustonosz przybierał 
szczególnie osobliwą formę w stroju panny młodej. Był wówczas 
znacznie wyższy, kończył się, na wysokości gardła, czerwonym lub 
szarym kołnierzem, na który w czasie drogi do kościoła narzucano 
specjalną chustę z wyhaftowanymi gwiazdami oraz imieniem 
dziewczyny. Wszystkie kobiety zakładały jednocześnie po kilka 
wełnianych spódnic. Wewnętrzne, w kolorze naturalnym, były 
nieco krótsze, sięgały około 20 cm ponad ziemię. Wierzchnia 
nazywana „Kantenrock“ krojem przypominała poprzednie, była 
jednak pofarbowana na czarno, a jej spodnią część obszywano
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szeroką, niebieską taśmą. Wszystkie spódnice zawieszano na 
grubym, wypchanym pakułami wałku, przytwierdzonym do dolnej 
części gorsetu. W ten sposób część ciężaru zostawała przeniesiona z 
bioder na ramiona.

Na nogi kobiety, podobnie jak mężczyźni, wciągały robione na 
drutach wełniane, jasnoniebieskie pończochy, które sięgały ledwie 
do kolan, gdzie podtrzymywały je wąskie, aksamitne podwiązki. Na 
nogi mieszkanki Mönchgut wzuwały czarne, skórzane półbuty, 
które z przodu zawiązywały rzemieniami.

Na spódnicę, nawet przy świętach, kobiety zakładały fartuch 
(wyjątek stanowił strój panny młodej). Był on długi (około 90 cm), 
przy pomocy taśmy obwiązywano go wokół talii i zawiązywano z 
przodu. Zazwyczaj dekorowano go długimi, wąskimi haftami w 
kolorach czerwonym i jasnoniebieskim. Utkane z wełny i lnu 
fartuchy były bardzo szerokie, zatem przy użytkowaniu układały się 
w fałdy. Czasem wykorzystywano również jednolity, biały fartuch, 
który od spodu zdobił pojedynczy, ciemny, płaski, poprzeczny haft.

Kobiety wybierając się w dalszą drogę na gorset zakładały 
dodatkowo czarną, wełnianą kurtkę nazywaną „Kamizol“ bądź 
„Jope“. Kurtka ta zarówno wokół szyi jak i na ramionach obszyta 
była jedwabną lub aksamitną czarną taśmą. Zapinano ją z przodu, 
na całej długości, przy pomocy guzików, dzięki czemu okrywała cały 
gorset czyniąc go niewidocznym. W stroju świątecznym miejsce 
opisanej kurtki zajmował krótki bez ramienny, wełniany płaszczyk 
przypominający pelerynę. Dla ozdoby wyszywano go licznymi 
czarnymi, atłasowymi wstążkami. Ta część stroju ludowego formą 
swą przypominała płaszcze, w jakich młode dziewczyny przystępo
wały do konsekracji. Czasem jako dodatkowe wierzchnie okrycie 
kobiety wykorzystywały chustę; latem z cienkiego perkalu, zimą z 
wełny. W obydwu przypadkach zdobiły ją zielone i żółte wzory 
kwiatów. W okresie żałoby kobiety nosiły białą chustę. Owijały ją 
wokół szyi a dwa końce zarzucały na plecy. Poza tym wokół 
czarnego czepka wiązały kolorowo wyszywany, lniany pasek. W
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biżuterii dominował bursztyn, z którego wytwarzano korale tzw. 
„Krallen“, oraz kolczyki w formie kropel.

Zanik stroju ludowego na półwyspie Mönchgut przypada na 
okres „odkrycia“ tych terenów przez turystów. Od drugiej połowy 
XIX stulecia wakacje w tej części wyspy stały się bardzo modne. 
Półwysep zadziwiając przyrodą i „prostotą" tradycyjnej kultury 
ludowej przyciągał wielu ludzi kultury i sztuki, którzy przyczynili 
się do jego rozreklamowania wśród szerszych warstw 
społeczeństwa niemieckiego6. Zmasowany napływ sezonowych 
gości spowodował, w krótkim czasie, głęboki przewrót kulturowy, 
doprowadzając do zaniku świata dawnych wartości kulturowych i 
jego artefaktów.

Strój biatobocki7

Białoboki to dzisiaj część Trzebiatowa. W 1208 roku 
premonstratensi założyli tu klasztor i skolonizowali tereny opactwa 
osadnikami z Fryzji8. W 1522 roku, w czasach reformacji, klasztor 
został rozwiązany a na jego miejscu utworzono Urząd Krajowy. W 
tym czasie w skład terenów opactwa wchodziły tereny po obu 
stronach dolnej Regi. Po wschodniej stronie rzeki dobra klasztoru 
stanowiły wsie: Kępa, Ostrowo, Dołgie, Drzonowo, Gosław, 
Siemidarzyno, Darżewo; Bielkowo; na zachodniej własność 
klasztorna rozciągała się nad: Czaplinem, Wielkim i Małym 
Kusinem, Skrobatowem, Drozdowem i Konarzewem9. Właśnie na 
tych obszarach wykształcił się i zachował do połowy XIX stulecia

6 Por. np. G. Schultz-Berlekanip, Mönchgat. Entdeckung einer Tracht, [w:] Kleidung 
zwischen Tracht und Mode. Berlin 1989, s. 51-52.
Skróconą charakterystykę stroju bialobockiego przedstawiłem w artykule Strój 
hialobocki na tle ludowej kostiumologii Pomorza Zachodniego, [w:] Trzebiatów -  
historia i kultura. Materiały z  konferencji, Trzebiatów, 26 -  27 maja 2000, Poznań 2000, 
s. 97 -  104.

8 „H. Hacnel, I. Saenger, J. Hackberth, Pommersche Volkstrachten, Husum 1995, s. 71.
Dzieje klasztoru w Białobokach i jego wpływu na wizerunek kultury okolic Trzebiatowa
omówił ostatnio Wojciech Łysiak, Klasztorw Białobokach. Powstanie, rozwój i upadek,
[w:] Trzebiatów -  historia i kultura, dz. cyt., s. 23 -  33.
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strój ludowy, który od nazwy opactwa przyjęto określać 
białobockim (die Belbuckertracht)10.

Podstawowe źródło dla rekonstrukcji bialobockiego stroju 
ludowego stanowi zbiór sześciu XIX wiecznych akwarel, 
zakupionych na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia przez 
muzeum w Szczecinie11. Prawdopodobnie to właśnie one, a także 
zapiski w kronice kościelnej w Gosławiu, prowadzonej przez 
pastora Lenza, zainspirowały w 1923 roku Johannesa Eberta do 
opublikowania obszernego artykułu poświęconego strojom z okolic 
Białoboków12.

Z powyższych źródeł wyłania się następujący obraz: mężczyźni 
nosili długie opadające na ramiona włosy, latem na głowę zakładali 
czarne, szeroko odstające kapelusze o wąskich rondach. W zimie 
podstawowe nakrycie głowy stanowiła czapka. W Białobokach 
nosiły ją również dzieci; czapki chłopców, dla odróżnienia, 
posiadały kolorową ozdobę — czubek z farbowanego pierza. Wokół 
szyi obwiązywali czerwoną, bądź brunatną chustę. Jako wierzchnie 
okrycie wykorzystywali surduty; czarne, z wysoko odstającymi 
kołnierzami na piersi i przy kolanach posiadały bardzo głębokie 
wycięcia; długością sięgały do połowy golenia. Szyto je z 
samodzielnie tkanego, wełnianej materiału nazywanego 
„Zidschecht". Pod surdutem ubierano marynarkę, zawsze 
czerwoną, czasem jej krawędzie obszywano białą bądź zieloną 
wstążką. Zarówno surduty jak i marynarki zdobiły od przodu dwa 
rzędy równolegle naszywanych, srebrnych guzików, zdarzało się 
również, że zastępowano je talarami. Bezpośredni na ciało 
mężczyźni ubierali lniane koszule.

Zachowała się również gwarowa nazwy dolnoniemieckie A discher, A bdijer bądź A bdu, 
A bbu, lecz nie przyjęły się one nawet w niemieckojęzycznej literaturze przedmiotu. Por 
J Ebert, dz. cyt., s. 240, W. Borchers, dz. cyt , s. 167, oraz R. Scheller, Jamund. Kreis 
Köslin in Pommem, Lubeka 1980.
G. Schröder, Beibucker Tracht, „Beitrage zur Greifenberg —  Treptower Geschichte“, 
tom 20, Helmstadt 1997, s. 70-71.
J. Ebert, Die Beibucker Tracht, „Unser Pommerland“, 1928, R. XIII, nr 5/6, s. 240.
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Wykorzystywane w białobockim stroju ludowym spodnie sięgały 
zaledwie do kolan, były białe, najczęściej lniane, choć czasem 
wykonywano je ze skóry dziko żyjących zwierząt. Na nogi wciągano 
czerwone, wełniane pończochy, które sięgały do kolan, do których 
mężczyźni ubierali krótkie, czarne, skórzane trzewiki.

W stroju kobiecym uwagę przyciągał gorset zwany „Dschosep“, 
pod spodem którego znajdował się trójkątny stanik, sznurowany 
kolorowymi wstążkami tworzącymi ozdobny ornament. Do bez 
ramiennego gorsetu przypinano obszerne, bufiaste rękawy 
koszulowe, ponadto lniany niebieski, wysoko odstający kołnierz. 
Każda z kobiet zakładała po kilka sukien jednocześnie. Wierzchnia 
była zawsze czerwona, bądź brunatna i bogato fałdowana. W stroju 
świątecznym, zapewne z powodów funkcjonalnych, była dłuższa, 
sięgała aż do kostek, a jej dolną krawędź zdobiono zieloną lub złotą 
wstążką. Aby kobiety mogły udźwignąć ten spory ciężar, podobnie 
jak na Mönchgut, zawieszano je na specjalnym wałku wszytym od 
spodu w gorset dzięki czemu ciężar rozkładał się bardziej 
równolegle. Na gorset zakładano krótką, czarną kurtkę z wycięciem 
-  „Zinechel" (czasami kobiety nosiły również krótki płaszczyk w 
formie dzwonu tzw. „Hoike")- Do każdego ubioru obowiązywał 
długi, najczęściej biały fartuch, choć zdarzały się również niebieski 
lub zielone. Podobnie jak mężczyźni kobiety wykorzystywały 
wełniane pończochy, przy czym zasłonięte spódnicami, zazwyczaj 
pozostawały niewidoczne. Ze wspomnianych ilustracji wynika, że 
kobiety wykorzystywały proste, ciemne półbuty z pojedynczą 
klamrą, zaledwie jedna z przedstawionych dziewczyn ma na nogach 
drewniane półbuty.

Najczęściej stosowane nakrycie głowy stanowił czepek. W  stroju 
świątecznym był bardzo wysoki, posiadał formę spłaszczonego 
stożka odchylonego do tyło. Był czarny, a opadające z niego 
niebieskie, haftowane szarfy zawiązywano pod głową. W tylnej 
części, na karku i potylicy, drapowano go i układano w fałdy. Spod 
czepka wydostawał się sięgający bioder warkocz ,w który wplatano 
zieloną wełnianą nitkę. Tak opisanym czepkiem posługiwały się
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mężatki jak i dziewczyny13. W stroju roboczym czepek zastępowała 1 
niekiedy czerwona chusta. Złożona w trójkąt, otulała całą głowę ł 
płasko przylegając do czoła. Całość zawiązywano pod szyją. Chusta < 
ukośnie odstawała do tyłu, ten charakterystyczny „ogon“ to wynik 
wzmocnienia konstrukcji papierem. Jedna z kobiecych postaci, z < 
obrazów wykorzystanych przez Johannesa Eberta ma na głowie j

wysoką, czarną czapkę, silnie ściśniętą po bokach i dwukrotnie 1
oplecioną czarną taśmą, niestety nie zachowały się żadne 
dodatkowe informacje na jej temat.

Szczególnego omówienia wymaga strój panny młodej, nie tylko 
przez wzgląd na jego okazałość, a przede wszystkim ze względu na 
pewne charakterystyczne ozdoby wykazujące formalne związki ze 
strojem jamneńskim14. Panna młoda ubrana była w adamaszkowy 
gorset, pod który zakładała ozdobny, naszywany świecidełkami 
stanik. Spódnicę podobnie jak gorset szyto z ciężkiego czarnego 
adamaszku. Wokół niej obwiązywano niebieski fartuch. W talii 
postać ściągał ciężki, wykonany z posrebrzanego metalu pasek. 
Zakładana na tą okazję kurtka była dłuższa i posiadała sięgającą 
kolan półmetrową kryzę. Mały mosiężny lub metalowy pasek 
dziewczyny zapinały dodatkowo wokół szyi. Najbardziej okazałą 
częścią stroju ślubnego był okazały czepiec panny młodej nazywany 
tu „Pail“. Był wysoki (około 30 cm), wykonywano go ze złoconej 
blachy, zdobiono kwiatami, perłami i bibelotami. Podstawę

T3 ~  .
W okresie późniejszym, tj. w drugiej połowie XIX stulecia, gdy strój białobocki zaczął
ulegać coraz silniejszym transformacjom, kobiety zakładały nieco inny czepek: był on
zielono-czamy, na górze dodatkowo posiadał kolorowy „czubek“ ze wstążek. W
omawianym okresie pojawiają się również nie spotykane wcześniej duże, czarne,
jedwabne chusty, tradycyjnie czerwone spódnice otrzymują barwne zdobienia, na
niebieski zmienia się kolor tradycyjnej kurtki „Zineschel“.

14 Owe podobieństwa wynikają zapewne z faktu, ze osiedleni w okolicach Białoboków,
jak i w Jamnie koloniści pochodzili z Fryzji, ponad to Jamno, początkowo,
prawdopodobnie było wioską kolonialną klasztoru w Białobokach. Mimo, że mowa tu o
czasach bardzo odległych, znacznie poprzedzających wykształcenie się stroju ludowego
w Europie, to jednak pewne charakteiy styczne elementy notowane w XVI wiecznych
fryzyjskich i westfalskich porządkach strojów spotykamy później w jamneńskich i
białobockich strojach ludowych. Por. R. Scheller, dz. cyt., s. 243-244.
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konstrukcji stanowiła szeroka miedziana, czasem srebrna, taśma, z 
której odrastały mniejsze. Całość swoją formą przypominała z 
daleka pszczelarski kosz15.

Po wymarciu do połowy XIX stulecia na terenach dawnego 
opactwa stroju ludowego, przez kilkadziesiąt lat wykorzystywano 
jego poszczególne elementy, zwłaszcza w ubiorze kobiecym. 
Odrzucenie dawnego stroju to skutek rozpowszechniania się mody 
miejskiej, związanymi z nią maszynowymi technikami produkcji 
coraz tańszych tkanin i pasmanterii, a także wynik przemian 
społeczno -  gospodarczych owocujących zmianami w trybie życia, 
pracy, a w konsekwencji świadomości. Obszar na którym rozwijał 
się białobocki strój ludowy, w przeciwieństwie do półwyspu 
Mönchgut, czy Jamna, z uwagi na swe geograficzne położenie nie 
stwarzał dogodnych warunków dla kulturowej izolacji żyjących tu 
ludzi. Wynikiem tego jest stosunkowo szybkie odrzucenie dawnych 
tradycji.

Strój jamneński

Pierwsza wzmianka o wiosce Jamno, na którą natrafiamy w 
dokumentach pochodzi z 1279 roku. Prawdopodobnie początkowo 
była to wieś należąca do klasztoru w Białobokach. W 1331 roku 
biskup Fryderyk von Eickstedt podarował ją miastu Koszalin. 
Położona jest między jeziorem Jamj 10 a Koszalinem. Graniczące z 
wioską jezioro oraz bagna przyczyniły się wydatnie do jej 
kulturowej izolacji, której stopień niech uzmysłowi fakt, że 
pierwszą bitą drogę do Koszalina wybudowano w 1899 roku, mimo 
iż wieś od miasta dzieli zaledwie sześć kilometrów16. Na terenie 
Jamna rozwinęła się odrębna, oryginalna i niezwykle bogata kultura 
ludowa, co uwidaczniało się również odrębnym strojem.

Najbogatszą, późną formę stroju jamneńskiego, niemal w 
ostatniej chwili zanotowała dwójka berlińskich etnografów: Ulrich

^  Pur. H. Hacnel, 1. Saenger, J. Hackberth, dz. cyt., s. 56. oraz R Scheller, dz. cyt., s. 238.
Haenel, I. Saenger, J. Hackberth, dz. cyt., s. 58.

I
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Jahn i Alexsander Mayer -  Cohn17. Kultura jamneńska, jako jedna z c 
nielicznych na Pomorzu, leży w obszarze zainteresowań C 
współczesnych niemieckich naukowców. Mam tu przede wszystkim r 
na myśli pracę Rity Scheller w całości poświęconą omawianej 
społeczności dostarczającą cennych informacji na temat genezy t 
tradycyjnej jamneńskiej odzieży18. Podany niżej opis opieram na c 
ustaleniach powyższych autorów. j

Mężczyźni nosili czarne, później również ciemnoniebieskie, < 
surduty wykonane z wełnianej tkaniny. Nie posiadały one kołnierzy j 
ani guzików, które zastępowały haczyki i uszka; rękawy kończyły się 
sznurowanymi mankietami. Kamizelka, początkowo z samodzielnie 
tkanego materiału zwanego „Zigeth” później z aksamitu, była 
czerwona, zapinana na rząd lśniących metalowych guzików, 
posiadała po bokach dwie kieszenie z trójkątnymi klapami. Na 
plecach zdobiono ją charakterystycznym haftem tworzącym 
V-kształtny wzór. We wcześniejszym okresie (około połowy XIX 
wieku) pod kamizelką mężczyźni nosili biały kaftan, który później 
zaniknął. Używane przez mieszkańców Jamna lniane, białe spodnie 
były krótkie, czasem zastępowały je żółte wykonane z owczej skóry. 
Przylegały mocno do nóg, pod kolanami obwiązywano je 
skórzanymi rzemieniami. Pończochy były czarne lub brązowe, jeżeli 
nie zakładano krótkich butów z klamrą (strój świąteczny), 
przysłonięte wysokimi kozakami na obcasach, stawały się prawie 
niewidoczne.

Mężczyźni wykorzystywali dwa rodzaje nakryć głowy. Jednym z 
nich był tzw. „Zipoll“ -  rodzaj czterokątnej czapki lub kapelusza. 
Opadające rondo podwijano do góry i podwiązywano, w ten sposób 
czapka przypominała cebulę, co zresztą oddawała jej nazwa. Czapkę 
tą wykonywano z wełnianego materiału, w środkowej części 
mocowano często zieloną lub czerwoną kokardę złożoną w formie 
krzyża. Drugie nakrycie głowy to chłopska szkarłatno -  czerwona

17 U. Jahn, A. Mayer -  Cohn, Jamund bei Coslin, „ Zeitschrift des Vereins für
Volkskunde“ 1891.

18 R. Scheller, dz. cyt.
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czapka obszyta futrem, która na środku posiadała srebrny frędzel. 
Czapki dla chłopców dodatkowo kolorowo wyszywano. Wokół szyi 
mężczyźni zawiązywali czerwoną aksamitną chustę.

Kobiece gorsety wytwarzano z drelichu, bądź samodzielnie 
tkanego materiału wełnianego (Zigeth). W tylnej części były nieco 
dłuższe, gdyż z przodu posiadały głębokie wcięcia. Na całej 
powierzchni pokrywały je kolorowe hafty, w okresie żałoby 
dominującą barwą była czerń. Podobnie do męskich surdutów 
gorsety zapinano przy pomocy haczyków i uszek. Zakładany pod 
gorset biustonosz tzw. „Bostdock“ wykonany był z kolorowego 
materiału, dodatkowo zdobiono go jedwabnymi wstążkami i 
świecidełkami, dochodziła do tego lniana, biała, lekko fałdowana 
bluza z długimi rękawami zakończonymi haftowanymi na biało 
mankietami. Kobiety nakładały po kilka spódnic jena na drugą (ich 
liczba mogła dochodzić do sześciu). Wszystkie produkowano z 
własnoręcznie tkanej wełny. Wierzchnia spódnica mogła mieć kolor 
czarny, czerwony lub niebieski, jej brzeg obszywano czerwoną 
taśmą. Nieco krótsze spódnice ubierane pod spód były białe bądź 
czarne. Podobnie jak w Białobokach i Jamnie wszystkie zawieszano 
na specjalnym wałku w dolnej części gorsetu ponad biodrami. Na 
spódnicę kobiety ubierały lniany fartuch, zwykle biały, jednak w 
stroju świątecznym również ciemno -  niebieski. W tali kobiecą 
postać obejmował drelichowy pasek ściągany czerwoną taśmą 
przeciągniętą przez dwa otwory znajdujące się na jego końcach. 
Pończochy, zazwyczaj niewidoczne, sięgały zaledwie do połowy 
łydek. Wykonywano je ręcznie, najczęściej spotykanym kolorem był 
czerwony, choć w okresie późniejszym zastępowano go niebieskim i 
czarnym. Kobiety nosiły proste buty na podwyższonym obcasie, 
obejmujące całą stopę aż po kostkę, które z przodu sznurowano 
rzemieniami.

Bezpośrednio na głowę mieszkanki Jamna nakładały białą, lnianą 
opaskę, która z wyjątkiem okresu letniego pozostawała 
niewidoczna. Przykrywała ją obszyta czarnym futrem czapka 
tworząca rodzaj kaptura, który zawiązywano pod szyją przy pomocy
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dwóch szerokich (ciemnych lub kolorowych) wstążek. Gdy czapki 
tej używała mężatka, posiadała ona dodatkowy symbol — naszyty w 
przedniej części jasny, futrzany pasek. Czapkę mężatki nazywano 
„fruggesmutz“, a panny „Meikesmutz". To nakrycie głowy 
zmieniało się jednak w czasie żałoby. Wykorzystywano wtedy 
opadającą daleko na plecy, czarną, ściągniętą z tyłu chustę. Ponadto 
na wierzch narzucano czarną, podszytą na czerwono kurtkę 
zapinaną rzędem haczyków i uszek. Plastyka jamneńska 
posługiwała się pewną charakterystyczną ozdobą, wykorzystywaną 
również w stroju ludowym jako klamry i spinki. Był to tzw. „Jopsei“; 
posiadał formę symetrycznego serca ponad którym umieszczano 
zazwyczaj dwa stykające się dzióbkami gołębie, lub koronę. W 
zależności od zamożności użytkownika wykonywano go z kości, 
bursztynu, lub metalu (cyny, srebra, mosiądzu).

Kilka charakterystycznych elementów przyciąga uwagę w stroju 
panny młodej. Dziewczyna nosiła czerwoną, silnie fałdowaną 
spódnicę, jej ramiona przykrywał krótki, czarny płaszcz wieczorowy 
-  rodzaj peleryny z delikatnego, podszytego na czerwono materiału. 
Postać w talii ściągał skórzany pas z bardzo okazałymi metalowymi 
klamrami. Jednak najbardziej okazałym elementem stroju było 
nakrycie głowy -  „Peil“, czepiec niemal identyczny jak ten w 
Białobokach. Ograniczę się zatem do informacji, że zdaniem Rity 
Scheller ostatni wieniec panny młodej został wykonany około 1840 
roku i do dziś wisi pod szklaną kopułą w kościele w Jamnie. Przed 
wojną kilka z nich znajdowało się w pomorskich muzeach (w 
Szczecinie i Koszalinie), dziś podziwiać można już tylko jeden, 
prawdopodobnie częściowo zrekonstruowany, w muzeum w 
Słupsku19.

Przyglądając się szczegółowym opisom jamneńskich strojów 
ludowych dostrzec można jego stopniową ewolucję. Haftowane 
wzory traktowane dziś za jamneńską specjalność, w pierwszej 
połowie XIX stulecia widoczne były jedynie na ubiorach młodych

Tamże, s. 244.
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dziewczyn, podczas gdy z końcem wieku występowały na 
wszystkich strojach. Męska czapka „Zipoll" była stopniowo 
wypierana przez wysoki cylinder. Było to prawdopodobnie efektem 
przejmowania elementów mody miejskiej. Proces ten nasilił się po 
pożarze wsi, kiedy młodzież nie chciała już więcej ubierać się w 
staromodne stroje „na pokaz".

Strój pyrzycki

Ziemia Pyrzycka, to tereny stanowiące niegdysiejsze dobra 
założonego w 1173 roku, klasztory cystersów w Kołbaczu. Obszary 
administrowane przez mnichów rozciągały się na wschód od Nowej 
Marchii poprzez Puszczę Bukową po Płonię i wąskim pasem na 
południe od Kluczewa i Stargardu po Pyrzyce. Do pierwszej połowy 
XIX stulecia przez Ziemię Pyrzycką przebiegała zaledwie jedna 
dobra droga łącząca Stargard z Pyrzycami. Komunikacja pomiędzy 
wschodnią a zachodnią częścią obszaru bała niezwykle utrudniona, 
co zaowocowało również nieznacznymi różnicami w stroju 
ludowym. Mnisi tereny te kolonizowali osadnikami przybywa
jącymi ze Starej Marchii i znad dolnego Renu, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w elementach stroju ludowego i nazwach nowo 
zakładanych miejscowości20.

Pyrzycki strój ludowy był szeroko znany i opisywany przez 
niemieckich etnografów, nie tylko tych zajmujących się wyłącznie 
Pomorzem, wymienia go np. słownik etnograficzny Beitla21. Być 
może o jego popularności przesądził fakt, że uwagi na ogromne 
przemieszanie kolorów i motywów wyróżniał się na tle XIX 
wiecznej, pomorskiej rzeczywistości kulturowej. W rekonstrukcji 
stroju posłużyłem się dwiema pracami Roberta Holstena22.

R. Holsten, Die Weizacker Tracht, „Unser Pommerland“ 1925, R. X, nr 9, s. 352. 
Pommersche Volkstrachten [w:] Wörtebuch der Deutscher Volkskunde, Stuttgard 1955, 
s. 613 614.
R. Holsten, dz. cyt., oraz Woher stammt die Weizackertracht? Erscheinen in der Beilage 
zum Programm des Könglichen Bismarck -  Gimnasjum zu Pyritz, Ostem 1911.
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Pyrzyccy chłopi zakładali długie, sięgające za kolana 
ciemnoniebieskie surduty podbite czerwoną materią. Wokół szyi 
zakańczano je płasko wykładanymi kołnierzami, poniżej których 
znajdowały się dwa trójkątne wyłogi w kolorze podszewki, 
przypięte dużymi błyszczącymi guzikami, naszytymi w dwóch 
rzędach. Po bokach surdut posiadał dwie zapinane na guziki 
kieszenie. Długie, proste rękawy kończyły się mankietami 
zapinanymi na rząd 4 - 6  guzików. Bezpośrednio pod surdut 
wkładano kamizelkę, również ciemnoniebieską, wykonaną z 
wełnianego sukna i podobnie jak surdut podszytą na czerwono. 
Kamizelka pod szyją kończyła się wąskim (około 3,5 cm) 
kołnierzykiem. Zapinano ją z przodu rzędem małych, obszytych na 
zielono -mosiężnych guzików. Analogicznie do surdutu po bokach 
znajdowały się dwie podszyte na czerwono kieszenie z naszytymi 
przy górnej krawędzi małymi guzikami.

Mieszkańcy regionu pyrzyckiego używali trzech rodzajów 
spodni: 1 krótkich spodni sporządzanych ze skóry dzikich zwierząt i 
zawiązywanych poniżej kolan; 2 krótkich niebieskich łub białych 
spodni lnianych, formą przypominających poprzednie; 3 długich 
niebieskich spodni szytych z niebieskiego wełnianego sukna. Na 
nogi wzuwano długie, skórzane, czarne buty na obcasie sięgające 
prawie do kolan. Czasem zakładano również półbuty z ozdobną 
klamrą, które w przedniej części posiadały rzemień służący do 
zawiązywania.

Podstawowym nakryciem głowy był czarny, filcowy kapelusz z 
szerokim, obwisłym rondem. Zdarzało się, że opadające brzegi 
podtrzymywano mocując je czarnymi wstążkami do cylindra. Poza 
kapeluszem używano również płaskiego, okrągłego nakrycia głowy 
tzw. „Michelmütze”. Ta czerwona, okrągła, obszyta dookoła futrem 
czapka, była nieco niższa od czoła. Haftowane z wierzchu dwa złote 
pasy dzieliły przestrzeń na cztery pola. W miejscu ich przecięcia 
doszywano mały, złoty pompon.

Strój żeński odznaczał się niezwykle barwną kolorystyką. 
Najmniej informacji posiadamy o gorsecie zwanym tu „Josip“.
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Wiadomo, że wykonany był z czarnej lub ciemnoniebieskiej 
wełnianej materii, a od spodu, podobnie jak w innych strojach, 
posiadał wałek służący do mocowania spódnic. Okrywała go czarna, 
wełniana kurtka tzw. „Jope", która z przodu, pod szyją posiadała 
małe wcięcie. Od przodu zdobił ją rząd pozłacanych metalowych 
guzików i naszywane, jedwabne, haftowane na zielono taśmy. Były 
szerokie (7 cm) i bardzo długie (44 cm); związane na wysokości 
piersi tworzyły rodzaj ozdobnej przeplatanki. Na kurtkę narzucano 
dodatkowo chustę „Bawendok". Była jedwabna, kwadratowa o boku 
długości pół metra. Zdobiono ją symetrycznie haftowanymi 
kwiatami i gwiazdami, brzegi obszywano frędzlami. Dominowała 
czerwień, którą w przypadku żałoby zastępował kolor niebieski. Po 
założeniu i uformowaniu spinano ją przy pomocy szpilki.

Kobiety ubierały po kilka różnokolorowych spódnic jedno
cześnie. Wierzchnia, zawsze czerwona, sięgając zaledwie do kolan 
była najkrótsza. Od dołu obszywano ją zielonymi, czerwonymi i 
niebieskimi jedwabnymi taśmami. Spod wierzchniej spódnicy 
wystawały kolejne, mogły być niebieskie lub zielone, całość po 
założeniu i zamontowaniu na wspomnianym wyżej wałku 
kształtem przypominała walec lub dzwon. Na spódnicach 
spoczywał fartuch, był stosunkowo wąski, podtrzymywały go dwie 
wstęgi, opasane wokół tułowia i wiązane z przodu.

Bezpośrednio na nogi kobiety naciągały pończochy, były 
czerwone albo czarne, wyszywano je płaskim, wielobarwnym 
(czerwień, czerń, błękit, zieleń, żółć, fiolet i biel) ściegiem. Zdarzało 
się, że wymieniane ozdoby pokrywały całą przestrzeń pończochy. 
Podwiązki do których mocowano pończochy zawiązywano ponad 
kolanami przy pomocy wstążek. Pyrzyczanki używały dwojakiego 
rodzaju obuwia: w czasie ciepłej i suchej pogody aksamitnych, 
pozbawionych obcasa pantofli; zakładanych w czasie złej pogody 
cholewkowych, skórzanych butów na obcasach.

Dominującym nakryciem głowy był czepek. Nakładano go nie 
bezpośrednio na włosy, lecz na czworokątną chustę okrywającą 
również uszy, ta w codziennym użyciu pozostawała jednak
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niewidoczna, jeżeli czepek był biały oznaczało to, że nosi go młoda 
niezamężna dziewczyna; mężatki wykorzystywały kolor niebieski. 
Wszystkie czepki posiadały bardzo długie (około 1 m.) wstęgi w 
tym samym kolorze, które wiązano pod brodą w ozdobną kokardę. 
Nadto w tylnej części głowy czepki posiadały kolejne taśmy 
zawiązane w węzeł, których końce swobodnie opadały na plecy. 
Latem w miejsce czepka używano również małego, słomianego 
kapelusza opasanego czarną wstążką. Strój świąteczny mógł 
posiadać dodatkowe ozdoby. Najczęściej były to podwójnie 
składane bursztynowe korale zawiązywane na piersiach w węzeł.

Ziemia Pyrzycka to jedyne miejsce na Pomorzu, gdzie strój 
przetrwał do drugiej i trzeciej dekady dwudziestego stulecia23. 
Oczywiście nie stanowi! już zjawiska powszechnego, odchodził 
powoli w zapomnienie nie wytrzymując konkurencji z tańszą i 
prostszą w użyciu odzieżą produkowaną przemysłowo. Ostateczną 
przyczyną, która przyspieszyła zanik stroju był wybuch I wojny 
światowej, który doprowadził do zubożenia całego społeczeństwa. 
Od tego czasu strój schodził coraz bardziej na margines życia 
społecznego. Wykorzystywany był jedynie przez stare kobiety, 
których nie stać było często na niezbędne naprawy, mieszały go 
zatem z innymi rodzajami odzieży24.

Strój Kaszubów Nadłebskich

Pod pojęciem Kaszubi Nadłebscy rozumiem ludność słowiańską 
zamieszkującą obszary nad jeziorami Gardno i Łebsko oraz na 
południe od nich, tereny, między Łebą a Łupawą. Pomimo, iż grupa 
ta znajdowała się pod silną presją kolonizacji niemieckiej, to 
wytworzyła odrębną kulturę, która w stroju ludowym zachowała 
formy charakterystyczne dla terenów słowiańskich. Żyjąc w najdalej 
na północny wschód wysuniętej części Pomorza Kaszubi znajdowali

Por W. Borchers, dz. cyt., s. 174, oraz R. Holsten, Die Weizacker Tracht, dz. cyt., s.
352.

24 Por. R. Holsten, Die Weizacker Tracht, dz. cyt., s. 352.
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się poza głównym nurtem życia gospodarczego regionu. Być może 
fakt silnej izolacji gospodarczej i kulturowego wyalienowania tej 
grupy ludności przesądził o niezwykle skąpej ilości XIX wiecznych 
opisów strojów ludowych tych terenów. Kilku nie usystematyzo
wanych wskazówek na temat jego wyglądu dostarcza cytowana już 
praca Waltera Borchersa25. Rekonstruując strój wykorzystałem 
ustalenia Bożeny Stelmachowskiej i niemieckojęzyczny album 
Pommersche Volkstrachten26.

Wiadomo, że mężczyźni nosili krótkie, szerokie czarne lub białe 
(na południu) spodnie z grubego lnu. Na nogi wciągali do tego białe 
pończochy, które latem sięgały zaledwie do kostek. U Kaszubów 
zamieszkałych między jeziorami Gardno i Łebsko, określanych 
często w polskiej literaturze Słowińcami27,pończochy noszone 
latem mogły posiadać czerwono -  białe szachownicowe wzory, zimą 
tą część stroju zdobiły lampasy. Jako obuwie wykorzystywano 
czarne trzewiki na niskich obcasach. Walter Borchers wspomina 
jeszcze skórzane pantofle z długimi rzemieniami, które były 
wykorzystywane do obwiązywania wysokich onuc zakładanych 
prawdopodobnie w miejsce pończoch28. Jako wierzchnie okrycie 
wykorzystywano prostą kurtkę z wełny i lnu tzw. „kabat” lub 
„hamaja". Od spodu podbijano ją barchanową, czerwoną 
podszewką. Zimą opisaną kurtkę mężczyźni zastępowali grubym 
kożuchem wykonanym z dwóch baranich, bądź owczych skór. 
Zszywano je na plecach, następnie do korpusu doszywano rękawy. 
Latem zamiast opisanego kożucha lub kurtki Słowińcy 
przywdziewali granatowy surdut z odstającym kołnierzem. Pod 
kurtkę lub surdut ubierano kamizelkę wykonaną z tego samego 
materiału, zazwyczaj białą, choć możliwe, że u rybaków znad jezior 
Gardno i Łebsko była kolorowa.

W. Borchers, dz. cyt., s. 171-178.
B. Stelmachowska, Strój kaszubski, [w:] Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 
1959, cz. 1, Pomorze oraz Haenel, I Saenger, J. Hackberth, dz. cyt., s. 72-76.
Czyni tak wspomniana B. Stelmachowska, dz. cyt., s. 8.
W. Borchers, dz. cyt., s. 171.
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Kaszubów Nadłebskich obowiązywały dwa okrycia głowy. W 
chłodniejsze dni zakładano okrągłą czapkę obszytą baranim futrem 
z czerwonym denkiem. Przy czapce świątecznej czarne, futrzane 
obszycie było tak wysokie, że denko stawało się nie widoczne. 
Podczas cieplejszej pogody mężczyźni zakładali również czarne 
kapelusze, nie podwijali ich jednak do góry, pozwalając ich rondom 
szeroko odstawać. Zimą ludność kaszubska używała bardzo 
charakterystycznych rękawiczek; były jednopalczaste, wykonane z 
jasnej wełny, zdobiono je haftami przedstawiającymi kwiaty, figury 
ludzi, domów i zwierząt.

Kaszubki na wymienionych wyżej terenach ubierały się w białe 
koszule z długimi wąskimi rękawami i odstającymi, niskimi, 
kołnierzykami. Wykonywano je z tzw. śląskiego, lnianego płótna. 
Pod koszulą znajdował się biustonosz z czarnego fryzu. Na koszulę 
wkładano gorset z samodzielnie tkanego wełnianego lub lnianego 
materiału. Na szwach obszywano go czarnym sznurkiem, z przodu 
ściągnięty był czerwoną taśmą. Gorset Słowinek dodatkowo jako 
zdobienie posiadał trójkątną wstawkę w biało — czerwone pasy. Od 
przodu w górnej części, a także z tyłu, gorset posiadał bardzo 
głębokie wycięcia odsłaniające koszulę.

Kobiety ubierały tylko jedną fałdowaną spódnicę zwaną „Kiedel” 
lub „Kittel”. Na jej uszycie zużywano od 13 do 16 łokci sukna. Od 
spodu jej krawędź była obszyta na czarno. Zazwyczaj miała kolor 
czerwony, na terenach południowych była jednak czarna. Na suknię 
ubierano zielony fartuch; w dolnej części był często ażurowy, zatem 
prześwitywała spod niego spódnica. Na nogi wciągano czarne, 
skórzane trzewiki. Jako wierzchnie okrycie Kaszubki 
wykorzystywały krótką kurtkę nazywaną tu  „kabat“ albo „kamisol”. 
Sięgała do linii bioder, jej długie rękawy zapinano na heftki. Szyto ją 
z grubego, ciężkiego, lnianego materiału. Często na ramiona 
narzucano również dużą, płócienną, czerwoną chustę.

Jako nakrycie głowy niezamężne dziewczyny używały opaski z 
czarnej raszy tzw. „zaglowk”. Od wewnątrz podszywano ją na 
czerwono. Założoną na głowie owijano dodatkowo białą lnianą
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wstążką. Mężatki na ciemną opaskę nakładały dodatkowo białą 
czapkę z naszytym dużym, czarnym, obciągniętym lnem, guzikiem 
— znakiem parafii z której pochodziły. W czasie ślubu głowę panny 
młodej owijała czarna wstęga wysadzana czterokątnymi kawałkami 
mosiężnej blachy, od której odstawało tekturowe czółko owinięte 
błękitnym papierem. Całość stanowiła razem rodzaj wianka lub 
korony.

Co do przyczyn wygaśnięcia stroju ludowego Kaszubów 
Nadłebskich, jak i dokładnego czasu w jakim proces ten nastąpił 
możemy wysuwać jedynie przypuszczenia. Prawdopodobnie ulegał 
stopniowemu przemieszaniu z kolorowymi strojami Kaszubów 
zamieszkałych poza terenami Pomorza Zachodniego. Z dużą dozą 
pewności możemy przyjąć, że w swej pierwotnej formie nie dotrwał 
do czasów, gdy w związku z narastającym ruchem turystycznym 
zaczął by nabierać cech folklorystycznych.
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Tadeusz Sadkowski

Czy  „mur pruski” jest pruski?

W tytułowym pytaniu zawarty jest problem, czy to określenie 
konstrukcji szkieletowej łączyć należy z Królestwem Pruskim, które 
zaistniało w 1701 roku z chwilą koronacji Wilhelma I, czy też może 
z prowincją Prusy Królewskie w Rzeczypospolitej Polskiej?

Definicja „muru pruskiego” w Encyklopedii Architektury sformułowana 
została następująco: „(...) słupowo-ramowa konstrukcja (...) złożona ze 
słupów i belek, usztywniona ryglami i ukośnymi zastrzałami. Przestrzenie 
między tymi elementami, zw. fachami (stąd nazwa fachwerk) są wy
pełnione cegłą (mur pruski), gliną lub plecionką, mogą być też oszalo
wane. Konstrukcje takie określa się również nazwą szachulcowych”1.

W innym opracowaniu o charakterze encyklopedycznym, geneza 
tej nazwy jednoznacznie łączona jest z państwem pruskim i pruską 
ekspansją na polskie ziemie północne i północno-zachodnie w XVIII 
wieku2. W Małym Słowniku Terminów Płastycznych pruski mur to 
odmiana ściany szkieletowej z murem wypełniającym z cegieł3. 
Tuiaj jednak nie będzie nas interesowała geneza tego systemu 
budowlanego, ani też szczegóły konstrukcyjne, chociaż z powyż
szych przytoczeń wynika, że jedynie drewnianą ramę konstrukcyjną 
z ceglanym murem wypełniającym nazwać można „murem 
pruskim”; skupimy się na jego polskiej nazwie.

Zapewne najstarsze potwierdzenia źródłowe określenia typu 
„mur pruski” znane są z XVII wieku. Przykładem niech będzie 
Inwentarz starostwa bytowskiego i lęborskiego z 1638 roku. Ta

N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury , Warszawa 1992, s. 339. 
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1976,s. 
428 i n.
K. Zwolińska, Z. Malicki, Mały Słownik terminów plastycznych, Warszawa 1990, s. 
246.

4
Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z X V II i XVIII w., wyd. G. Labuda, 
Toruń 1959.
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gruntowna inwentaryzacja obu starostw przeprowadzona była przez 
polską komisję skarbową w momencie przekazywania królew- 
szczyzn nowo mianowanym starostom5. W inwentarzu są m.in. 
szczegółowe opisy zabudowań w licznych folwarkach. Z 
dokonanych charakterystyk tej zabudowy dowiadujemy się, że 
budynki były przeważnie, jak to określili wizytatorzy, „po prusku 
murowane”, z murem wypełniającym z cegieł lub gliny6. W 
folwarkach starostwa bytowskiego budynki konstrukcji szkiele
towej współwystępowały z budynkami „z drzewa budowanymi”, 
czyli konstrukcji zrębowej7, lub też o łączonej konstrukcji, 
zrębowo-szkieletowej8. Ważną informacją jest wiadomość o 
istnieniu w pobliżu Bytowa cegielni i wapniami, „gdzie cegłę palą i 
wapno”, które były źródłem zaopatrzenia w surowce dla 
budowniczych i inwestorów9.

Podobne informacje zawarte są w Inwentarzu starostwa bytowskiego 
i lęborskiego z 1638 roku, a szczegółowe dane odnoszące się do daty 
budowy niektórych folwarków i ich zabudowań wskazują na 
dawność konstrukcji szkieletowej na tym terenie. Tak np. zabudo
wania folwarku w Obliwicach wzniesiono na polecenie księcia 
Bogusława X (1474 -1523)10, a w folwarku Wysokie za czasów 
księcia Jana Fryderyka (1560 -  1600), w 1582 roku11.

W źródłach kościelnych z końca XVI wieku na określenie tej 
techniki budowlanej używane były jeszcze terminy opisowe: „ściana 
murowana w drewno”, „ściana drewniano-murowana”, „półmuro-

5 Ibidem, s. XXIV.
6 Ibidem, passim. Np. budynek „(...) po prusku w cegłę murowany (...)”, „(...) dom po 

prusku częścią w cegłę częścią w glinę murowany”, ,,(...)owczamia w glinę po prusku 
budowana.”.
Ibidem, s. 33 i n.: np. w folwarku w małym Pomysku: „(...) stodoła z drzewa budowana o 
2 klepiskach, owczarnia z drzewa budowana”.
Ibidem, s. 11: np. „(...) dom zamkowy(...) słomą nakryty. Sień po prusku w cegłę 
murowana. Izba z drzewa”.9
Ibidem, s. 12 i n.

10 Ibidem, s. 48.
11 Ibidem, s. 54.
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wana”, uzupełnione gdzieniegdzie szerszym opisem konstrukcji12. W 
siedemnastowiecznych protokółach powizytacyjnych kościołów w 
dawnym archidiakonacie kamieńskim13, obejmującym m.in. 
przedrozbiorowy powiat człuchowski, powszechnie stosowane 
określenie na świątynię tej konstrukcji, to termin: „ kościół 
drewniano-murowany” (ecclesia ligno murata). W tym samym 
czasie kościoły szkieletowe w dekanacie lęborskim14 określane są 
jako wykonane „robotą pruską" (opere pruthenico, opere prussico 
constructa)15. W protokółach powizytacyjnych sporządzonych w 
XVIII wieku określenia typu: „sposobem pruskim”, „zwyczajem 
pruskim” (morę pruthenico) są już najczęściej używane dla 
scharakteryzowania kościoła wybudowanego w technice 
szkieletowej. Ks. Krzysztof A. Szembek, archidiakon pomorski 
(czyli jakby wówczas powiedziano -  pruski), późniejszy -  w latach 
1720-39 -  biskup kujawsko-pomorski, wizytujący w 1702 roku 
kościoły w dekanacie puckim, na określenie kościoła szkieletowego 
używa terminu: „robota pruska”, lecz stosuje także definicję 
opisową16.

Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et 
Pomeraniae Episcopo Factae, wyd. S. Kujot, [w:] FONTES TNT, t. 1-3, Toruń 
1897-1899. Np. Rąjkowy: „Ecclesia inter lignea murata t.2, s.440; Czamy Las: 
„Ecclesia semimurata t.2, s. 438; Rumia: „(...) habet ecclesiam cuius minor chorus 
plano latere, maior autem intermediis trabibus factus”, t. 2, s. 413.
Erygowany w 1512 roku, byl jednostką administracyjną archidiecezji gnieźnieńskiej.

14 Włączony do diecezji kujawsko-pomorskiej w 1637 roku, z chwilą powrotu Ziemi 
Lęborskiej i Bytowskiej na dwadzieścia lat do Korony. Zob.: Dzieje ziemi bytowskiej, 
praca zbiorowa pod red. S. Gierszewskiego, Poznań 1974, s.203 -  205; A. Liedtke, 
Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, [w:] „Nasza Przeszłość”, t. XXXIV, 1971, s. 99. 
Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetviensi et 
Leoburgensi saeculo XVII Restituto, collegit P. Panske, [w:] FONTES TNT, t. 15, 
Toruń 1911, s. 850 i n.

16 Visitatio Ecclesiarum in Decanatu Pucensi consistentium, [w:] Visitatio Parillustris et 
Reverendissimi Christophori Antonii Szembek Archidiaconi Pomeraniae, 1702. 
Archwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie, sygn. G-25, s. 18. a., np. „Villa Mechowo 
(...) in ea est Ecclesia parochialis, inter contignationes ligneas lateribus igni coctis 
permista, tota opere Pruthenico”.

-46-



Podobnie Jerzy Schwengel, historiograf Kościoła na Pomorzu 
Gdańskim17. Jan Borek określając konstrukcję szkieletowego 
kościoła w Przechlewie napisał, że wystawiony jest: „(...) z muru, 
jak powiadają pruskiego (.,.)”18. W protokółach z drugiej połowy 
XVIII wieku powszechnie niemal stosowany jest termin „mur 
pruski"19. Pomyłki jakie zdarzały się przy próbie określania 
konstrukcji ścian świątyni zapisać trzeba na karb braku rozeznania 
wizytatorów.

We wszystkich przytoczonych przykładach przymiotnik „pruski” 
odnosić trzeba do prowincji Prusy Królewskie. W terminie „mur 
pruski”, jak niekiedy określa się konstrukcję szkieletową, 
powinniśmy upatrywać jego lokalnego, pomorskiego rodowodu 
(może także -  warmińsko-mazurskiego). W żadnym razie geneza 
tej nazwy nie powinna być łączona z państwem pruskim i pruską 
ekspansją na ziemie polskie w XVIII wieku. Inną sprawą jest 
problem rozprzestrzeniania się tej konstrukcji, która w Polsce w 
zasadzie nie przekracza granic dawnego zaboru pruskiego.

Termin „mur pruski” prawdopodobnie ukuty został przy końcu 
XVII wieku przez Koroniarzy (mieszkańców innych niż pomorska -  
ziem Korony Polskiej), którzy na terenie Prus Królewskich (i 
Książęcych) zetknęli się z nieznanym sobie sposobem 
konstruowania ścian budynków.

W tym samym czasie w życiu politycznym Rzeczypospolitej 
istniało silne zróżnicowanie między „pruskością” a „polskością”. 
Posłowie z pomorskich ziem, z Prus Królewskich, pisali i mówili o

[G. Schwengel], Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae Apparatus pauper subsidia 
literaria poscens a Viris bonis et doctis collectus ad interim a (...) Cartusiae Priore 1749, 
wyd. B. Czapla, [w:J FONTES TNT, 1.16-19, Toruń 1912-1915, np. s. 260 i 470.
Echo Sepulchralis sive Epitahia Inscriptiones, (...) collecta et desumpta multo studio et 
labore A.R.D. Joannis Borek Parochi Borzyszkoviensis et Breznensis collecta Anno 
Domini 1765, Archiwum Diecezji Pelplińskiej w' Pelplinie, b. sygn., cz. 2, s. 458 i n. 
Np. Wizytacja z 1780 -  91r., Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie, sygn. G-71; s. 
60. a. „ Królów' Las: „Kościół ten w mur pruski wystawiony”; s. 93. a., Tymawa: 
„Kościół cały jest w mur pruski”; s. 238. a.. Grabowo: „Fabryka kościoła, w mur pruski 
wystawiona”; itd.
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sobie „Prusacy”, czyli Pomorzanie, o reszcie -  „Polacy”, czyli 
pochodzący z innych ziem Korony. „W aktach stanów, w 
dokumentach oficjalnych, nie używano nazwy Prusy Królewskie. 
Uchwały sejmików generalnych operowały określeniami: iura et 
privilegii Terrarum Prussiae, iuribus Provinciae. Częściej jednak 
pojawiała się nazwa Terrarum Prussiae, czyli ziemie pruskie, 
województwo pruskie lub krócej, po prostu Prusy. Oczywiście były 
to Prusy należące do Rzeczypospolitej, z tego wszyscy doskonale 
zdawali sobie sprawę. (...) W diariuszu sejmu konwokacyjnego z 
1674 roku postów i senatorów Prus Królewskich nazywano 
„panowie Prusacy”. Przykłady można mnożyć. (...) Pisano i 
mówiono Prusy, Prusacy, wiedząc, że chodzi o Prusy należące do 
Polski”20.

Rdzenni mieszkańcy Pomorza Gdańskiego do dzisiaj nie włączyli 
określenia „mur pruski" do swego zasobu leksykalnego. Kaszubi w 
odróżnieniu od budynku, który był „srąbisti”, ten system 
konstrukcyjny nazywają „vązarka”, a budynki szkieletowe 
-„lepónka” lub pogardliwie „lepocha”21.

Ustalanie się nazewnictwa łączyć trzeba ze zjawiskiem 
upowszechniania się techniki szkieletowej w budownictwie na 
Pomorzu Gdańskim.

2U .S. Achremczyk, Z] cic polityczne Prus Królewskich i Warmii vt- lalach 1660 -  1703, 
Olsztyn 1991, s. 256.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 11, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972. s. 145, t. VI '1973. s.126.
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Henryk Soja

Powrót do tradycji czyli odtwarzanie 
kaszubskiego folkloru i rękodzieła wiejskiego 

na terenie słowińskim1.

Wrócił do Kluk miniony czas 
starej tradycji, dawnego zwyczaju 
by zapamiętał każdy z nas, że 
to co piękne trwa.
(Czas powrotów, Emilia Zimnicka, Izbica)

Powrót do tradycji to jedno z podstawowych założeń 
opracowanego w 1992 roku przez słupskich etnografów programu 
„Ożywienia gospodarczego i zagospodarowania turystycznego wsi 
Kluki”2. Koncepcja ta zakładała w oparciu o istniejące w Klukach 
Muzeum Wsi Słowińskiej odtworzenie rybackiego charakteru wsi, 
przywrócenie elementów gospodarki rolnej i hodowli, powrót do 
tradycyjnych rzemiosł znanych tutaj niegdyś a do dnia dzisiejszego 
charakterystycznych dla terenów Kaszub.

W celu odtworzenia rybołówstwa zakładano zorganizowanie 
zespołu rybackiego na wzór dawnej maszoperii, rekonstrukcję 
dawnej przystani rybackiej oraz przywrócenie wsi dawnych toni 
rybackich na jeziorze Łebsko. Dla realizacji projektu Muzeum w 
Klukach wykonało rekonstrukcję dwóch drewnianych łodzi 
rybackich. Przywrócenie rolnictwa i hodowli w Klukach miało 
polegać na stworzeniu małych gospodarstw (1-2 hektarowych), 
produkujących na potrzeby własne i turystów w sposób 
ekstensywny, nie naruszając interesów Słowińskiego Parku

Przez termin „teren słowiński”, używany w artykule zamiennie z „regionem 
słowińskim” rozumiem obszar bytowania Słowińców w połowie XIX w., czyli 
mniej więcej obszar dzisiejszych gmin Smołdzino i Główczyce.
H Ostrowska-Wójcik, M. Mazur, H. Soja, W poszukiwaniu szansy przetrwania 
i rozwoju słowińskiej wsi Kluki, [w:] „Pomorze Nadwiślańskie, Biuletyn ”, nr 7, 
Toruń 1993.
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Narodowego. Koniecznym warunkiem do odtworzenia rolnictwa 
było przeprowadzenie wokół wsi małej melioracji odtworzeniowej. 
Reaktywacja dawnego rzemiosła i rękodzieła wiejskiego miała 
znacznie wzbogacić program merytoryczny muzeum a jednocześnie 
stać się szansą dla uatrakcyjnienia turystycznego wsi poprzez 
umożliwienie kupowania wyrobów rękodzielniczych od 
miejscowych wytwórców. Chodziło głównie o odtworzenie tradycji 
wyrobu plecionek z korzenia sosny i wikliny oraz garncarstwa, a 
także o zachęcenie do zajęcia się przez miejscową ludność haftem 
kaszubskim czy wykonywaniem pamiątek z drewna i metalu 
bliskich formą i zdobnictwem eksponatom muzealnym. W części 
dotyczącej zagospodarowania turystycznego program zakładał 
organizowanie różnego rodzaju imprez plenerowych nawiązujących 
do dawnych rzemiosł, zajęć codziennych i świątecznych.

Powyższy program zakładał wyjście poza tradycyjną formę 
przedstawiania kultury ludowej spotykaną wówczas w tego typu 
muzeach. Kładł też nacisk na zaangażowanie i włączenie całej 
społeczności lokalnej w prezentację kultury ludowej i życie 
skansenu. Był możliwy do zaproponowania ze względu na zmianę 
sytuacji społeczno-gospodarczej wsi w tym regionie. Po upadku 
PGR-ów większość mieszkańców gminy Smołdzino stała się 
bezrobotna i nie miała większych perspektyw na znalezienie pracy. 
Jednocześnie stan rozbudowy Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 
na początku lat 90. XX wieku pozwalał już na bardziej 
komplementarną i całościową prezentację kultury łącznie z 
przedstawieniem zajęć domowych, technik, elementów 
obrzędowości dorocznej, świąt rodzinnych, a nie tylko obiektów 
architektonicznych wraz z ich wnętrzami. Powyższy program 
adresowany głównie do mieszkańców Kluk z powodzeniem w 
całości lub części mógł być realizowany w innych miejscowościach 
regionu słowińskiego. Koncepcji tej ze względu na przeszkody 
formalno-prawne związane z położeniem Kluk na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego nie udało się zrealizować w 
punktach dotyczących rybołówstwa i rolnictwa, natomiast z
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powodzeniem realizowany jest punkt dotyczący odtwarzania 
dawnych rzemiosł, technik i rękodzieła wiejskiego. Wyjaśnienia 
wymaga tutaj problem dlaczego w regionie słowińskim tradycje 
ludowe są odtwarzane a nie kultywowane i dlaczego sięgamy w tym 
wypadku do tradycji kaszubskiej. Losy historyczne terenów 
międzyjezierza gardneńsko-łebskiego sprawiły, że ludność je 
zamieszkująca została zgermanizowana pod koniec XIX wieku. 
Mieszkańcy tych ziem w okresie międzywojennym czuli się już 
Niemcami, posługiwali się dolnoniemieckim dialektem, tzw. 
plattdeutsch, a z rodzimej kultury zachowały się nieliczne elementy. 
Po II wojnie światowej ludność ta została wysiedlona do Niemiec, 
pozostałe jej resztki wyemigrowały po podpisaniu układu 
pokojowego między Polską a Niemcami w latach 70. XX w. Tak więc 
na terenie słowińskim najpierw szybko zanikały tradycje kultury 
ludowej, a następnie w ogóle nastąpiła wymiana ludności i tym 
samym przerwana została ciągłość kulturowa. Z konieczności 
sięgamy więc do tradycji kaszubskiej, kulturowo bliskiej, bowiem 
Słowińcy to Kaszubi o trochę innej historii i religii3.

Odtwarzanie dawnych tradycji na terenie nas interesującym 
możemy ująć w następujących grupach tematycznych:

- zajęcia i techniki prezentowane w trakcie imprez 
plenerowych w MWS w Klukach a mające na celu pokazanie 
życia codziennego miejscowej ludności,

- program ratowania zanikających dziedzin życia wiejskiego, 
zajęć i rzemiosł, które wypiera współczesna cywilizacja, a 
które w nowych warunkach społeczno-gospodarczych mogą 
służyć wytwarzaniu pamiątek i być atrakcją turystyczną,

- odtwarzanie kaszubskiego folkloru muzycznego przez 
miejscowe kapele i zespoły ludowe.

Prezentację elementów życia codziennego Słowińców mogliśmy 
rozpocząć w skansenie dzięki bardzo dobrym kontaktom z 
miejscowymi autochtonkami. Wymienić tutaj należy zwłaszcza

3 Zob: H. Rybicki. Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
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Elfriedę Włodarczyk z domu Schimanke z Izbicy i Irenę 
Zajączkowską z domu Czirr z Kluk. Już przy rekonstrukcjach wnętrz 
chałup obie panie udzieliły nam wielu cennych rad i wskazówek, 
wiele eksponatów znajdujących się na wystawach w naszych 
chałupach pochodzi z ich domów. Ale kontakty te zaowocowały 
również niezwykle cennymi materiałami z dziedziny kultury 
niematerialnej. Dzięki pomocy Pani Włodarczykowej na 30- lecie 
muzeum wypiekliśmy chleb według miejscowej receptury w 
gliniano-ceglanym piecu. Od tej pory wypiek i poczęstunek tym 
chlebem, podawanym w skansenie ze smalcem i ogórkiem stał się 
jedną z większych atrakcji w trakcie imprez. Relacja Pani 
Zajączkowskiej o kopaniu na wiosnę torfu dla celów opałowych 
zainspirowała nas do zorganizowania w pierwszych dniach maja 
imprezy folklorystycznej pn. Czarne Wesele. W trakcie Czarnego 
Wesela, oprócz kopania torfu prezentujemy całą gamę codziennych 
zajęć Słowińców. Pokazujemy przędzenie na kołowrotku, tkanie na 
krosnach, tarcie drewna ręczną piłą traczną, pranie bielizny na tarze 
i dzwonem, maglowanie jej, szycie sieci rybackich. Odbywają się też 
pokazy rzemiosł i rękodzieła: szewstwa, garncarstwa, plecion
karstwa, wyrobu tabakierek z rogu krowiego, kręcenia powrozów, 
pokazujemy tajniki ciesielskie przy budowie domu, krycie dachu 
trzciną. Jednocześnie można zgłębić techniki haftu kaszubskiego 
prezentowane przez hafciarki z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Smołdzinie4, posłuchać zespołów folklorystycznych, podziwiać 
współczesnych twórców amatorów w dziedzinie rzeźby czy 
malarstwa.

Podobny scenariusz mają inne imprezy organizowane w 
muzeum na zasadzie „żywego skansenu”, z tym, że za każdym 
razem akcentowane są inne elementy życia wsi słowińskiej - w

4 Imprezę tę po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 1996 r. W roku 1998 w 
konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Najważniejsze 
Wydarzenie Muzealne Roku „Czarne Wesele” zostało nagrodzone 
wyróżnieniem, a w 2000 autorzy imprezy -  Henryk Soja i Violetta Tkacz 
zostali nominowani do Pomorskiej Nagrody Artystycznej.
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trakcie dnia codziennego, świąt, w czasie pracy i zabawy. Są to takie 
imprezy jak sobotnio-niedzielne Dni z Muzyką i Chlebem, czy 
odbywające się na przełomie lipca i sierpnia Dni Rzemiosł i 
Technik. Na Dzień Dziecka przygotowana jest specjalna oferta dla 
dzieci z możliwością uczestniczenia w każdej prezentacji, 
konkursami i niespodziankami.

Wielce pomocnym wsparciem dla przygotowanej koncepcji 
ożywienia gospodarczego i zagospodarowania turystycznego Kluk 
okazał się program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Ginące Zawody”5. W Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku realizowany jest od 1995 roku. Pierwsze warsztaty 
organizowane były przy pomocy i współpracy Muzeum -  
Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, 
bowiem głównie kaszubscy twórcy ludowi byli i są instruktorami na 
naszych kursach. Naukę ginących zawodów zaczęliśmy od 
organizacji warsztatów plecionkarskich. Dotyczyły one 
wykonywania plecionek z korzenia sosny techniką żeberkowo- 
krzyżową i spiralną. Pierwsze kursy prowadził Józef Kropidłowski z 
Niezabyszewa, a umiejętności wyplatania koszy techniką spiralną w 
ciągu kilku kolejnych lat nauczał Czesław Hinc z Kościerzyny. 
Technika spiralna wymaga sporych umiejętności zarówno przy 
samej obróbce korzenia, jak również w trakcie wyplatania. Bardzo 
często „kosze” wyplatane tą techniką mają bardzo różne kształty i 
służą nie tyle celom użytkowym, co ozdobnym. W następnych 
latach naukę wyplatania koszy poszerzono o kursy plecenia z

5 Program „Ginące Zawody” organizowany jest głównie dzięki pomocy 
finansowej MKiDN, udział organizacyjny i finansowy mają również samorządy 
(gminny w Smołdzinie i powiatowy w Słupsku). Główny ciężar organizacji 
spoczywa na Dziale Etnograficznym Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
i Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach -  Oddziale MPŚ. Kursy haftu 
kaszubskiego zorganizowane zostały w Słupsku i Smołdzinie, plecionkarstwa w 
Klukach i Słupsku, garncarstwa, tkactwa i naprawy sieci tylko w Klukach, 
frywolitek tylko w Słupsku. W latach 1999 i 2000 warsztaty organizowane były 
przy współpracy z Fundacją „Cepelia” i Stowarzyszenia Produktów 
Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia” w Słupsku.
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wikliny -  nieokorowanej, białej, uszlachetnionej. Przez kilka lat 
kursy te prowadzili kolejno Jan Jurczuk z Lęborka, Krystyna 
Kraśniewska z Kwidzynia, Piotr Drabkowski z Kluk. Szkolenia 
odbywały się w Klukach i w Słupsku. W latach 1995-1999 w 
warsztatach wzięło udział ok. 50 osób z gminy Smołdzino i ze 
Słupska. Warto nadmienić, że wstępny kurs w Słupsku prowadził 
Piotr Drabkowski z Kluk, który pierwsze swe plecionki wykonał na 
kursie w Klukach w pierwszych latach funkcjonowania programu. Z 
osób biorących udział w naszych szkoleniach warto również 
wymienić Andrzeja Cybulskiego z Kluk, który swoje umiejętności 
prezentuje w trakcie imprez w skansenie, wyrabia i sprzedaje swoje 
plecionki z korzenia sosny i wikliny. Został już również wyróżniony 
nagrodą na XIII Konkursie Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Plastyki 
Amatorskiej Pomorza Środkowego.

W 1996 roku program „Ginące Zawody” poszerzony został o haft 
kaszubski, garncarstwo, koronki frywolitkowe. Haft kaszubski do 
dzisiaj mający wielu wykonawców na terenie kaszubszczyzny a 
odtworzony na początku XX wieku dzięki inicjatywie i działaniom 
Izydora i Teodory Gulgowskich na terenie słowińskim praktycznie 
był nieznany. Znajomość tego haftu przetrwała jedynie w okolicach 
Bytowa, a reanimowana została w Człuchowie dzięki pracującej w 
miejscowym Domu Kultury instruktorce i mistrzyni w tej 
dziedzinie Józefie Sitarz. Kursy haftu kaszubskiego rozpoczęto 
realizować w Dziale Etnograficznym Muzeum Pomorza Środko
wego, a instruktorką była wspomniana wyżej Józefa Sitarz. W 
kursach tych brała udział hafciarka ze Smołdzina Zofia Górecka, 
która w 1997 r. była inicjatorką powstania koła hafciarek przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie, będąc tam pierwszą 
nauczycielką haftu. Muzeum postanowiło wspomóc adeptki haftu 
ze Smołdzina i w 1998 r. rozpoczęto szkolenia z zakresu haftu 
kaszubskiego również w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie. 
Zainteresowania opracowaniem teczki haftu kaszubskiego dla 
ziemi słupskiej sięgają lat osiemdziesiątych XX w. Wówczas to 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Słupsku zleciło
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opracowanie teczki haftu szkoły słupskiej etnograf Hugonie 
Ostrowskiej-Wójcik i plastykowi Mieczysławowi Łaźnemu. Zlece
nie tego tematu było wynikiem zainteresowania społeczeństwa 
słupskiego kaszubską sztuką ludową, a opracowanie tego zeszytu 
miało być widomym znakiem przynależności tego obszaru Pomorza 
do Kaszub. Wiadomym było, że na tym terenie nie było żywej 
tradycji hafciarskiej, nie zachowały się również żadne okazy 
miejscowego ludowego haftu. Niewiele jest również przekazów 
odnoszących się do strojów tutejszej ludności, a zwłaszcza 
sposobów zdobienia odzieży i tkanin. Dlatego też autorzy 
(podobnie jak wcześniej Gulgowscy) sięgnęli do innych dziedzin 
rękodzieła i dokonali transpozycji motywów zdobniczych 
występujących na starych meblach, sprzętach gospodarstwa 
domowego, detalach architektonicznych zabudowań wiejskich i na 
wyrobach dawnej ceramiki. Kopalnią ornamentów do tego wzornika 
były fragmenty osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych naczyń 
ceramicznych przechowywanych w Dziale Etnograficznym Muzeum 
w Słupsku. Pozyskane one zostały w 1954 r. w trakcie pogłębiania 
rzeki Słupi w pobliżu ulicy Garncarskiej a pochodziły z warsztatów 
garncarskich zgrupowanych w tym rejonie miasta od czasów 
średniowiecza. Do dzisiejszego dnia w wioskach słowińskich 
znajduje się podobne w kształcie, formie i zdobnictwie odłamki 
ceramiczne. Ze względu na brak środków finansowych opracowana 
teczka nie była publikowana do 1998 r. Wówczas to, dzięki 
porozumieniu czterech instytucji -  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor- 
skiego, Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Muzeum 
Pomorza Środkowego oraz drukarni „Grawipol” teczka została 
wydana6 z okazji jubileuszu 35-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w 
Klukach. Wzory haftu z tej teczki stosowane są obecnie głównie 
przez koło hafciarek ze Smołdzina i hafciarki z Człuchowa. W XIII 
edycji Konkursu Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Plastyki Amatorskiej

6 Zob.: H. Ostrowska-Wójcik, M. Łaźny, Haft kaszubski. Szkoła stupska, Słupsk, 
1998.
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Pomorza Środkowego cztery hafciarki ze Smołdzina zostały 
nagrodzone i wyróżnione.

Szczególne miejsce w programie „Ginące zawody” zajmuje 
garncarstwo. Rzemiosło to zanikło na ziemi słupskiej pod koniec 
XIX w., wyparte przez produkcję przemysłową. W zbiorach Działu 
Etnograficznego MPŚ w Słupsku znajdują się liczne przykłady 
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych naczyń ceramicznych, jak 
również wspomniane wyżej odłamki wydobyte z dna rzeki Słupi. Na 
podstawie tych zbiorów i literatury historycznej powstał pomysł 
odtworzenia dawnej ceramiki słupskiej z jej charakterystycznymi 
formami i zdobnictwem7. Temu celowi podporządkowana została 
organizacja warsztatów garncarskich prowadzonych w Klukach od 
1996 r. przez Karola Elasa-Necla. W warsztatach każdorazowo brało 
udział 3-5 osób. Kursanci poznawali surowiec, sposoby jego 
przygotowania, uczyli się toczenia naczyń na kole, poznają też etapy 
końcowe -  przygotowanie do wypalania, glazurowania, malowania i 
samo wypalanie w piecu garncarskim. Uczestniczące w warsztatach 
dwie kobiety -  jedna z Kluk, jedna ze Smołdzina poznawały w 
Chmielnie tajniki zdobienia naczyń motywami „neclowskimi”.

Opracowania wzorów ceramiki słupskiej na potrzeby warsztatów 
podjęła się Anna Kwaśniewska -  etnograf specjalizująca się w 
kaszubskiej ceramice, znawczyni ośrodka garncarskiego w 
Chmielnie. Do opracowania wzorów ceramiki wykorzystała 
zarówno zbiory muzeów w Słupsku, Koszalinie i Szczecinie jak i 
słupskie i koszalińskie źródła archiwalne. Dostarczyły one 
niezbędnej wiedzy dotyczącej form, typów naczyń, grubości 
ścianek, rodzajów stosowanych polew, kolorystyki oraz zdobnictwa 
występującego na poszczególnych typach naczyń. Na podstawie

7 Pierwszą próbę rekonstrukcji dawnej ceramiki słupskiej podjął na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Wojewódzki Dom Twórczości 
Ludowej w Gdańsku. W 1988 r. na 25-lecie Skansenu Słowińskiego w Klukach 
wykonano pewną partię mis, talerzy, garnków i dwojaków z wzorami 
słupskimi w Spółdzielni cepeliowskiej w Kartuzach. Naczynia te wytoczono i 
ozdobiono pod nadzorem etnografów ze Słupska -  Marzenny Mazur i Henryka 
Soji.
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tego opracowania plastyk Mieczysław Łaźny przygotował projekty 
naczyń ceramicznych odtwarzających tradycję słupskiej ceramiki8. 
Kolejnym etapem w odtwarzaniu ceramiki słupskiej jest wytoczenie 
wzorów naczyń. W trakcie szkolenia garncarzy z Kluk powstają w 
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie naczynia -  misy, 
talerze, garnki, dzbanki, cedzaki -  takie jakie niegdyś można było 
spotkać w każdej pomorskiej chacie. Staną się one gotowym 
wzornikiem dla garncarzy w Klukach. Mamy nadzieję, że już 
niedługo będzie można kupić w Klukach powstałe na miejscu 
repliki dawnych naczyń z terenu słupskiego. Aby w pełni odtworzyć 
to tak niegdyś popularne rzemiosło konieczne jest wybudowanie na 
naszym terenie pieca do wypalania ceramiki. Projekt rekonstrukcji 
dawnego pieca garncarskiego przygotował w 1999 r. na zlecenie 
Muzeum inż. Andrzej Łopaciuk. Projekt powstał na podstawie 
literatury etnograficznej i przykładów pieców istniejących w 
Chmielnie. Budowę rozpoczęto pod koniec 1999 r., a jej 
zakończenie planujemy na rok 2001.

Ważną dziedziną rękodzieła wiejskiego o dużych tradycjach na 
Pomorzu i Kaszubach było tkactwo. Przez całe wieki powstawały tu 
w wiejskich chałupach piekne samodziały i szmaciaki. Dzisiaj na 
naszym terenie nie ma osób znających doskonale tę dziedzinę 
ludowego rękodzieła. Pierwszą próbę reaktywowania tkactwa 
podjęła na początku lat 90. XX w. Słowińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego z siedzibą w Charbrowie. Zakupiono warsztaty 
tkackie w Spółdzielni Cepeliowskiej w Mikołajkach i przeprowa
dzono kurs tkania na krosnach. Po paru latach funkcjonowania 
warsztatów, z powodów ekonomicznych zaprzestano dalszej 
wytwórczości.

W 1998 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy kursy tkackie w 
naszym muzeum. W zbiorach Muzeum znajduje się wiele zabytków 
kultury materialnej związanych z obróbką włókna, również
zabytkowe działające krosna. Zachowały się też fragmenty tkanin,
_ ■ ~ '

Zob.: A. Kwaśniewska, M. Łaźny, Ceramiku kaszubska. Szkoła słupska,
rękopis w zbiorach Działu Etnograficznego MPŚ.
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które stać się mogą wzorami dla wykonywania replik czy nawet 
tkanin przeznaczonych na sprzedaż. Postanowiliśmy uatrakcyjnić 
ofertę muzealną pokazami tkania, a jednocześnie wyszkolić kilka 
czy kilkanaście tkaczek. Kursy w Klukach prowadziła Bożena 
Budzeń z Białogardy, która umiejętności swe zdobyła wcześniej w 
Charbrowie. W okresie dwóch lat kurs wstępny tkania na 
warsztacie przeszło kilkanaście kobiet z Kluk, Łokciowego, 
Smołdzina. Nauczyły się tkać szmaciaki. Dalszym etapem jest 
tkanie płótna o bardziej skomplikowanych splotach. Myślimy 
również o odtworzeniu powszechnej na Pomorzu techniki 
wykonywania krajek i wstążek na deseczkach tkackich9.

Podejmując próbę realizacji programu „Ożywienia gospodar
czego i zagospodarowania turystycznego wsi Kluki” Muzeum 
oprócz wykonania lodzi i projektu rekonstrukcji przystani 
rybackiej10, wspólnie z Rejonowym Urzędem Pracy zorganizowało 
kurs nauki zawodu rybaka. Kurs ten ukończyły 22 osoby z Kluk i 
okolicznych wsi. By pogłębić wiedzę absolwentów kursu Muzeum 
nasze zorganizowało w 1997 r. w ramach programu „Ginące 
zawody” kurs szycia sieci. Instruktorami byli emerytowani rybacy z 
Gardny Wielkiej -  panowie Szajter i Waszkiewicz. Kurs ten byl o 
tyle ważny, że wraz z odchodzeniem starszego pokolenia rybaków 
zanika umiejętność samodzielnego wykonywania sieci. Do tego, by 
kursy zakończyły się pełnym sukcesem brakuje nam możliwości 
powołania zespołu rybackiego w Klukach z pozwoleniem rybaczenia 
na jeziorze Łebsko.

Przy odtwarzaniu miejscowych tradycji nie można pominąć tak 
ważnego zagadnienia jakim jest folklor muzyczny. Na terenie 
słowińskim zanikał on na tyle wcześnie, że niewiele zachowało się 
materiałów go dotyczących. W literaturze (Tetzner, Łęgowski,

Na temat zorganizowania takiego kursu rozmawiano z parą autochtonów 
mieszkających dzisiaj w Niemczech i zajmujących się odtwarzaniem dawnych 
krajek i wstążek.
Projekt rekonstrukcji przystani rybackiej na zlecenia Muzeum wykonali Zofia i 
Janusz Zopoth.
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Lorentz) znajdziemy tylko pojedyncze przekazy zawierające jedynie 
kilka fragmentów melodii i tekstów pochodzących z interesujących 
nas terenów. Nie istnieje również oczywiście przekaz ustny na 
temat folkloru słowińskiego, tak ważny w kulturze ludowej. Z 
konieczności więc sięgnęliśmy do tradycji kaszubskiej najbliższej 
nam, czyli z terenów ziemi bytowskiej.

Pierwszą próbę utworzenia zespołu tanecznego podjęliśmy w 
1997 r. w oparciu o istniejący przy Domu Kultury w Gardnie 
Wielkiej dziecięcy zespół taneczny, na którego repertuar składały 
się tańce współczesne. Na przełomie 1997/1998 muzeum 
zatrudniło choreografa z Zespołu Pieśni i Tańca „Bytów” 
Eugeniusza Kaniukę, który uczył dzieci tańców ludowych -  
kaszubskich i z innych regionów Polski. Zespół ten wystąpił 
zaledwie kilka razy, m.in. na Czarnym Weselu w Klukach, później 
jednak rozpadł się ze względu przede wszystkim na małe 
zainteresowanie ze strony dzieci tego typu tańcami. W tym samym 
mniej więcej czasie (październik 1998 r.) przy GOK w Smołdzinie 
powstał „dorosły” zespół folklorystyczny, który przyjął nazwę 
„Rowokół”. Muzeum postanowiło wspomóc tę inicjatywę i 
zatrudniło w 1999 r. instruktorów dla zespołu -  choreografa 
Eugeniusza Kaniukę oraz kierownika zespołu „Modraki” z 
Parchowa Waldemara Kapiszkę. Zespół „Rowokół” w krótkim 
czasie włączył do swego repertuaru kaszubski folklor muzyczny 
ziemi bytowskiej. Na instrumentarium „Rowokołu” składają się: 
skrzypce, akordeon, trąbka, bębenek, burczybas i diabelskie 
skrzypce. Należy tu również wspomnieć o kapeli, która 
zorganizowana została przy Szkole Podstawowej w Objeździe. 
Swoją nazwą „Słowińcy” nawiązuje ona do miejscowej tradycji. 
Również repertuar z roku na rok poszerza się i nawiązuje coraz 
bardziej do tradycji kaszubskich. Kapela oprócz uczestnictwa w 
różnych oficjalnych imprezach występowała często na promenadzie 
w Ustce i Rowach. Co roku gości też w Klukach z okazji Czarnego 
Wesela, Dnia Dziecka i wielu innych imprez. Od początku istnienia, 
czyli od 17 lat kapelę prowadzi Alfred Pluta z Objazdy. Podstawowe
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instrumentarium kapeli „Słowińcy” składa się ze skrzypiec, 
akordeonu, trąbki i diabelskich skrzypiec.

Obydwa opisywane zespoły występują w ludowych, regionalnych 
strojach, których projekty opracowane zostały przez słupską 
etnograf -  Hugonę Ostrowską-Wójcik. Szycie strojów dla kapeli z 
Objazdy sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Urząd Gminy Ustka. Stroje dla zespołu 
„Rowokół” prowadzonego przez Kierownika GOK w Smołdzinie 
Danutę Grabowską uszyły członkinie zespołu a koszt materiałów 
sfinansował Urząd Gminy Smołdzino.

Wyżej przedstawione formy i sposoby odtwarzania dawnej 
tradycji na terenie słowińskim pokazują jaką ważną rolę odgrywają 
one w działalności Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Chcąc 
prezentować kulturę ludowa miejscowej ludności w sposób 
całościowy, nie ograniczając się tylko do prezentacji architektury i 
wnętrz, wykorzystując położenie Muzeum w ramach małej 
społeczności wioskowej staramy się pokazać kulturę ludową, 
zwłaszcza słowińską w ujęciu dynamicznym poprzez prezentowanie 
elementów życia codziennego, prezentację zajęć domowych i 
technik, charakterystycznych rzemiosł, elementów obrzędowości 
dorocznej czy świąt rodzinnych. Taki sposób prezentacji kultury wsi 
czyni Muzeum bardziej atrakcyjnym dla zwiedzających, pozwala 
zaangażować w jego problemy i zaprosić do aktywnego uczes
tnictwa w życiu skansenu społeczność lokalną.

Pragniemy przełamać stereotypy myślenia o muzeum jako 
XIX-wiecznej świątyni eksponatów i przeszłości pojmowane jako 
zbiór faktów, wydarzeń, postaci. Chcemy i staramy się opowiadać o 
historii i kulturze ludowej Słowińców w sposób szczególny. Mamy 
nadzieję, że dzięki prezentowanym powyżej działaniom udaje nam 
się to z roku na rok lepiej.
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Violetta Tkacz

Muzeum Wsi Słowińskiej w  Klukach 
-  rola i znaczenie dla lokalnej społeczności

Muzeum skansenowskie ma w moim przekonaniu trudne i 
ciekawe zadanie ukazania kultury wybranej grupy jako całości. Sens 
istnienia muzeów skansenowskich nie zasadza się bowiem na 
prezentowaniu przedmiotów nacechowanych wyjątkowym znacze
niem czy wartością estetyczną. Nie skupiamy się również li tylko na 
historii. Zadaniem naszym jest pokazanie szerokiego spektrum 
kultury danej społeczności w jej przejawach codziennych i 
odświętnych. A przecież większość muzealiów w skansenach to 
przedmioty zwyczajne, czasem nawet produkowane masowo, fabry
cznie. Rangę, ważność nadaje im zachowany w nich obraz kultury, 
ludzkich emocji, praktycznych, duchowych i estetycznych wyborów 
jakich dokonywali ci, co byli tu przed nami. Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach powołane jest do zachowywania i 
prezentowania zabytków kultury grupy ludności nazywanej 
Słowińcami -  kultury, która ma już tylko czas przeszły. Ludzie, 
którzy byli tej kultury nośnikami, żyją dziś w rozproszeniu 
zasymilowani z polskimi i niemieckimi społecznościami, zatracając 
z każdym rokiem nawet świadomość jej istnienia. Dzisiejsi 
mieszkańcy dawnej słowińskiej ziemi, jako przybysze z innych stron 
często nie zdają sobie nawet sprawy z tego jak kiedyś wyglądało tu 
życie. Muzeum Wsi Słowińskiej jest w sytuacji o tyle szczególnej a 
zarazem trudniejszej niż większość muzeów skansenowskich, że 
nasi goście mają problemy z identyfikacją siebie jako 
kontynuatorów kultury, której stają się obserwatorami. Na terenie, 
gdzie przerwana została ciągłość kulturowa, brakuje tego prostego 
przeniesienia, które sprawia, że potrafimy nadać wyższy sens nawet 
codziennym przedmiotom. Dzisiejszym mieszkańcom Pomorza 
Środkowego trudno jest bowiem powiedzieć: tak żyli nasi
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przodkowie, te budynki, sprzęty, narzędzia to część naszego 
wspólnego dziedzictwa, to istotna część nas samych. Brak 
utożsamienia się z tym co się ogląda sprawia, że przydaje się temu 
mniejszą wartość. Zachowanie dla następnych pokoleń obrazu wsi 
słowińskiej to ta prostsza część naszej pracy, trudniejszą jest 
przekonać, że obraz ten zachować warto.

Oprócz roli podstawowej -  gromadzenia, przechowywania i 
udostępniania zabytków związanych z regionem słowińskim oraz, 
co oczywiste, rolą edukacyjną, jaką spełniać winno każde muzeum 
w stosunku do odwiedzających je gości, każde zapewne stawia sobie 
własne szczególne cele. Chcielibyśmy, by Muzeum Wsi Słowińskiej 
spełniało także rolę czynnika integrującego lokalną społeczność w 
regionie, w którym ciągle jeszcze, już w trzecim pokoleniu istnieją 
podziały na „tych zza Buga”, „tych z Centrali” czy „Ukraińców". 
Ideałem byłoby, gdyby muzeum nasze stało się pomostem między 
przeszłością i przyszłością. Pragnęlibyśmy, by stało się autentyczną 
małą ojczyzną dla tutejszych mieszkańców, by pomogło w 
zniwelowaniu negatywnych stereotypów, by przeszłość przestała 
dzielić i stała się wspólnym dziedzictwem.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach znajduje się w rejonie 
szczególnej biedy, bezrobocia, nierozpoznanych perspektyw na 
przyszłość. Stąd wynikła potrzeba, by muzeum nasze stało się bazą 
pomysłów dla lokalnej społeczności, miejscem skąd czerpać można 
przykłady i pomoc w rozwijaniu indywidualnych działań. Chcieli
byśmy odgrywać więc rolę podmiotu aktywizującego lokalną 
społeczność -  ukazać sposoby wykorzystania ruchu turystycznego, 
dać przykład jak na bazie tradycji, odtwarzanego rękodzieła i 
zapomnianych rzemiosł można budować własną przyszłość.

Pytaniem, które stale powinien zadawać sobie każdy muzealnik 
jest jak założenia sprawdzają się w praktyce. Jaką rolę nasza praca 
odgrywa rzeczywiście wśród lokalnej społeczności, jakie ma ona w 
stosunku do nas oczekiwania, jakie przykłada znaczenie do istnienia 
i funkcjonowania muzeum. Czy w ogóle jesteśmy potrzebni? 
Sprawdzeniu tego posłużyły wywiady przeprowadzone we wrześniu
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2000 roku wśród mieszkańców okolicy w promieniu około 20 km 
od Kluk. Z obszaru tego można wydzielić dwie grupy wsi: położone 
wzdłuż drogi do Kluk: Gardna, Smołdzino, Smołdziński Las, 
Łokciowe i wsie „położone za bagnami”: Izbica, Główczyce, 
Skórzyno, Klęcino, Rzuszcze, Ciemino. Wywiady przeprowadzono z 
informatorami w trzech grupach wiekowych: 15 -35 lat, 36 - 60, 
ponad 60. Analiza materiału powstałego w trakcie badań tereno
wych pozwala na uzyskanie względnie jasnego obrazu znaczenia 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach dla lokalnej społeczności.

Niezmiernie cieszyć musi fakt, że skansen w Klukach jest przez 
lokalną społeczność uważany za najważniejszą atrakcję w okolicy. 
Na pytanie o to, co w okolicy jest warte obejrzenia zdecydowana 
większość informatorów wymienia skansen w Klukach. Drugą po 
skansenie najczęściej polecaną atrakcją są wydmy ruchome, o 
połowę rzadziej wymieniane są Rowokól, Smołdzino, Słowiński 
Park Narodowy. W Izbicy zdarza się, że rozmówcy wymieniają tylko 
Kluki i jeszcze jedną atrakcję, np. jezioro czy park. Podobnie myślą 
mieszkańcy najbliższej Klukom wsi -  Łokciowego. Natomiast 
wśród Smoldzinian zdarzają się wypowiedzi w ogóle nie 
wymieniające skansenu. Spośród tych, którzy w odpowiedzi na 
pierwsze pytanie nie wymieniają skansenu jako okolicznej atrakcji 
wszyscy zapytani bezpośrednio o to, czy w Klukach jest coś 
ciekawego, odpowiadają, że jest tam skansen i stwierdzają, że trzeba 
go odwiedzić. W wywiadach pojawiło się wprawdzie kilka 
wypowiedzi stwierdzających, że „w okolicy nie ma nic ciekawego”, 
że „tu jest wieś, tu nic nie ma", „nie ma nic do zobaczenia”, „prawie 
nic”, ale wypowiedzi te padły z ust informatorów mieszkających w 
najdalszych z badanych wsi, można więc sądzić, że osoby te myślały 
o najbliższej okolicy, zapytane bezpośrednio o Kluki, osoby te 
wskazały na istnienie tam wartego obejrzenia skansenu.

W literaturze dotyczącej Słowińców często spotkać można 
zdania mówiące o tym że była to grupa silnie izolowana przez 
warunki przyrodnicze. Okazuje się, że nadłebskie bagna nadal 
izolują wioski. Wszyscy pytani z Izbicy i pozostałych wsi „za
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bagnami” jako powód nie odwiedzania skansenu podają złą drogę i 
trudny dojazd. Ludzie starsi (powyżej 60. lat) w zdecydowanej 
większości nigdy nie byli w skansenie, chociaż często wymieniają go 
jako główną lub nawet jedyną atrakcję okolicy. Ludzie młodzi (do 
35 lat) w większości byli w skansenie -  z wycieczką szkolną, 
niestety często była to jedyna wizyta. Wśród informatorów w wieku 
średnim częściej zdarzają się tacy, którzy byli tu z własnego wyboru 
i woli, ale i oni z powodu złej lub dalekiej drogi najczęściej 
odwiedzili skansen tylko raz lub „parę razy”. Należy stwierdzić, że 
również świadomość roli jaką spełniać powinno muzeum jest 
związana z wiekiem. Wśród starszych informatorów daje się 
zauważyć przekonanie że muzeum jest tylko dla turystów. Dobrze, 
że takie istnieje, bo odwiedza go dużo ludzi. „Jest potrzebny, bo 
dużo ludzi przyjeżdża obejrzeć go”, „każdy wczasowicz odwiedza 
skansen". Niezmiernie rzadko artykułowane jest przekonanie o 
potrzebie istnienia muzeum dla celów innych niż przyciąganie 
turystów. Zupełnie inaczej jest wśród młodszych. Tu widoczna jest 
już edukacja szkolna przejawiająca się w podkreślaniu podstawowej 
misji muzeum -  zachowywania i udostępniania zabytków 
przeszłości. Wszyscy powtarzają, że skansen potrzebny jest dla 
tradycji, dla zachowania przeszłości. Jest potrzebny, „można się 
wiele dowiedzieć jak żyło się kiedyś”, „ludzie pamiętają kulturę”, 
„żeby ludzie nie zapomnieli jak kiedyś było”, „dla utrzymania 
tradycji i pamięci”; bardzo rzadko jednak, „aby pokazać jak żyli 
Słowińcy”.

Nieco inaczej rzecz się ma z mieszkańcami gminy Smołdzino, a 
więc wiosek leżących wzdłuż drogi do Kluk. Osoby starsze z tych 
wsi również w zdecydowanej większości nie były nigdy w skansenie, 
ale tłumaczą to inaczej -  niektórzy swoim wiekiem, a ogromna 
większość tym, że przecież „żyli tak samo”, więc „nie mają czego 
tam oglądać”, nie mają po co tam jechać, w przeciwieństwie do 
młodych, którzy powinni tam jeździć „zobaczyć jak się kiedyś żyło”. 
Tym samym wysuwają na pierwszy plan rolę edukacyjną muzeum. 
Ludzie młodzi, podobnie jak ich rówieśnicy z Izbicy i pobliskich
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wiosek, też najczęściej byli w skansenie z wycieczką szkolną, 
częściej natomiast niż oni odwiedzają skansen również z rodzicami. 
Podobnie widzą rolę skansenu. Niektórzy spośród młodych ludzi 
deklarują, że pojadą tam na pewno, by pokazać to miejsce swoim 
dzieciom -  zaznacza się tu świadomość konieczności przekazywania 
wiedzy o przeszłości, nauczania historii regionu poprzez wizyty w 
skansenie. Najczęstszymi wielokrotnymi gośćmi skansenu i 
największymi jego entuzjastami są ludzie w wieku średnim z tej 
grupy wiosek. Wielu spośród nich przyjeżdża tu co roku, zwłaszcza 
na Czarne Wesele1, niektórzy nawet kilka razy do roku, przywożą 
dzieci, rodziny i znajomych. Podobają im się zwłaszcza imprezy 
plenerowe. W tej grupie również wszyscy stwierdzają, potrzebę 
istnienia skansenu. Oprócz powodów takich jak potrzeba 
zachowania przeszłości, ukazania młodym jak to kiedyś było i 
przyciągania turystów artykułowana jest również rola skansenu 
jako dostarczającego rodzinnej rozrywki (poprzez imprezy -  przede 
wszystkim Czarne Wesele), jako miejsca gdzie można zawieźć 
rodzinę z Polski czy znajomych. Dużo częściej zaznacza się tu 
przekonanie, że jest to ciekawe miejsce, że warto je odwiedzić, że 
można się nim pochwalić, spędzić miło czas.

Reasumując, skansen odczuwany jest przez lokalną społeczność 
jako najważniejsza atrakcja okolicy. Co najbardziej charaktery
styczne i cieszące, wszyscy informatorzy uważają że skansen jest 
potrzebny. Ani jeden informator nie określił skansenu jako 
niepotrzebnego, zbędnego, niewartego odwiedzenia. Niezależnie 
od tego, czy odwiedzali skansen czy też nie, niezależnie od wieku i 
profesji wszyscy pytani stwierdzili, że to dobrze, że skansen istnieje.

Niestety, często skansen odczuwany jest przede wszystkim jako 
atrakcja turystyczna dla obcych. Zaznacza się to głównie wśród 
starszych informatorów. Bardzo widoczne jest to także wśród 
mieszkańców wsi takich jak Izbica, którzy w porównaniu do

1 Impreza folklorystyczna odbywająca się cyklicznie w skansenie na początku maja, której 
nazwa zaczerpnięta została od określenia wydobywania torfu.
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mieszkańców wsi położonych wzdłuż drogi do Kluk bardziej 
skansen cenią, a jednocześnie rzadziej go odwiedzają. Wśród 
młodszych wiekiem częściej spotyka się myślenie o skansenie jako o 
miejscu rodzinnej rozrywki, jest to równoległe do traktowania go 
jako świadectwa przeszłości potrzebnego przede wszystkim ze 
względów edukacyjnych. Ale i w tej grupie równie często podkre
ślana jest rola skansenu jako atrakcji przyciągającej turystów.

Z przykrością należy skonstatować, że niewielka jest wiedza na 
temat zawartości merytorycznej wystaw Muzeum Wsi Słowińskiej. 
Często wiedza informatorów na temat skansenu ogranicza się do 
tego, że taki istnieje. Pytani, co tam jest ciekawego, co można 
zobaczyć, odpowiadają, że stare chaty kryte strzechą, słomiane 
dachy, buty dla konia, narzędzia do torfu, sprzęt rybacki. Jest to  więc 
wiedza powierzchowna. Podobnie rzecz się ma z wiedzą na temat 
oferty imprez proponowanych przez skansen. Informatorzy mówią 
o imprezach, ale z nazwy potrafią wymienić tylko jedną -  Czarne 
Wesele. Czasem jeszcze pojawia się w wywiadach, że „w lecie w 
skansenie pieką chleb, kopią to rf’. Z wywiadów wynika, że sens 
imprez plenerowych w skansenie zasadza się na pieczeniu chleba, 
kopaniu torfu i pokazywaniu konia w butach.

Co ciekawe, tyle samo informatorów uważa, że jest to skansen 
„duży” lub „dość duży” i „średni" lub „przeciętny”. Nieliczni 
informatorzy stwierdzili, że nie wiedzą i, że „nie mają porównania”. 
Nikt nie określił Muzeum Wsi Słowińskiej jako skansenu małego, a 
takim jest w rzeczywistości. Jednocześnie zdecydowana większość 
nie potrafi określić ilości chałup znajdujących się w ekspozycji 
skansenowskiej, stwierdzając, że „nie pamięta”. Wśród tych którzy 
podali ilość najczęściej pojawiała się liczba 10, rzadziej 6, 8, 3-4, 
kilka razy informatorzy określili że jest „parę chałup" (dla 
wyjaśnienia dodajmy, że skansen składa się z siedemnastu 
budynków zebranych w siedmiu zagrodach).

Mimo podkreślanej przez większość roli skansenu jako 
zachowującego pamięć o przeszłości, niewielka jest wśród 
okolicznej ludności świadomość czy też wiedza dotycząca tejże
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przeszłości. A przede wszystkim uderza brak wiedzy na temat 
składników tradycji, o której tak dużo mówią informatorzy. W 
przeprowadzonych wywiadach zaznacza się brak jakiejkolwiek 
świadomości na temat dlaczego i kiedy skansen powstał. Co 
ciekawe brak również refleksji na temat pochodzenia zgroma
dzonych tam eksponatów, na temat kultury jaką prezentuje, 
dawnych mieszkańców tej ziemi. Zupełnie nieartykułowana jest 
refleksja na temat Niemcy -  Słowińcy -  My. Wśród całej grupy tylko 
jeden informator ujawnił, że jest z akcji „Wisła”, że nie lubi tej 
ziemi, ani ludzi, więc i skansenu. Najczęściej pytani o ekspozycje, o 
przedmioty prezentowane w skansenie ograniczają się do stwier
dzania, że są tam „starocie”, „autentyki", „starodawne rzeczy”, że są 
prawdziwe i już. Skansen pokazuje prawdę, to „jak kiedyś ludzie 
żyli”. Bardzo rzadkie są stwierdzenia, że skansen pokazuje jak żyli 
Słowińcy, czy też Niemcy. „Stare rzeczy z czasów jak jeszcze Niemcy 
byli”, „ukazuje życie Słowińców, ludzi którzy tu mieszkali, a 
których już nie ma", „jakieś zabytki zebrane po Słowińcach”. Starsi 
stwierdzają, że żyli tak samo i, że młodzi powinni oglądać jak się 
kiedyś żyło, „żeby ludzie nie zapomnieli jak kiedyś było”. Młodsi 
mówią wręcz, że skansen jest „żeby pokazać jak żyli przodkowie”, 
„dla podtrzymania tradycji”, „bo daje odzwierciedlenie czasów 
wstecz”. Niezależnie od wieku najczęstszą odpowiedzią jest, „żeby 
zobaczyć jak żyli ludzie", „aby pokazać jak kiedyś było”. Świadczy to 
o braku świadomości różnic kulturowych. Okazuje się, że okoliczni 
mieszkańcy nie artykułują różnic między własną grupą i własną 
kulturą, a tym co prezentuje skansen. Obraz przeszłości jawi im się 
jako wspólny. Nie podkreśla się inności, obcości. Wydawałoby się, 
że takie podejście powinno cieszyć, że skansen spełnił swą rolę 
integracyjną w stosunku do lokalnej społeczności. Ale jest tak tylko 
na pozór, bo przecież dla prawdziwej integracji potrzebna jest 
świadomość odrębności we wspólnocie. By zaakceptować, nie 
negować trzeba zrozumieć i znać, a to zrozumienie i wiedza są 
bardzo nikłe.

-67-



Ogólnie odbiór skansenu jest bardzo dobry, ale bezrefleksyjny. 
Zdecydowana większość informatorów stwierdza, że wszystko im 
się w skansenie podoba, cieszą ich przede wszystkim imprezy. 
Również zdecydowana większość nic by w skansenie nie dodała, nie 
zmieniła, niczego więcej niż skansen proponuje nie oczekuje. 
Zanotowano pojedyncze wypowiedzi mówiące że „skansen jest 
idealizowany", „za często odnawiany, widać że nikt nie mieszka”, 
„zrobiony pod odwiedzających”. Poza wypowiedziami zarzuca
jącymi skansenowi zbyt odświętny i porządny wygląd zdarzyły się 
również wypowiedzi postulujące wprowadzenie żywych zwierząt do 
zagród. Jedna osoba zaledwie wyraziła ubolewanie, że za mało jest 
informacji o imprezach, również jedna stwierdziła, że „brakuje 
naprawionych dróg”. Nieliczne głosy wskazują na brak punktów 
gastronomicznych, parkingów, „nie ma miejsca żeby coś zjeść i 
wypić”.

Wydawać by się mogło, że skansen nasz spełnia oczekiwania 
lokalnej społeczności, martwi jednak brak oznak żywszego 
zainteresowania muzeum przejawiający się choćby w brakach 
wiedzy na temat skansenu. Informatorzy mówią o imprezach, ale z 
nazwy potrafią wymienić tylko jedną -  Czarne Wesele. Przykra jest 
również konstatacja, że z niewielkim oddźwiękiem spotykają się 
działania muzeum zmierzające do reaktywowania dawnych 
rzemiosł, próby aktywizacji tutejszej społeczności, pokazywania 
dróg zarobkowania. Ludzie dostrzegają rolę skansenu w 
przyciąganiu turystów, skansen odczuwany jest jako magnes dla 
nich. Niewielka jest jednak świadomość, że jest to szansa dla 
okolicy ogarniętej bezrobociem. Lokalna społeczność nie bardzo 
zauważa działania skansenu, które podpowiadają co można zrobić, 
by żyło się lepiej. Martwi rozziew pomiędzy rolą jaką chcielibyśmy 
spełniać, a jaką lokalna społeczność nam przypisuje. Dla nas 
bowiem rola magnesu dla turystów i miejsca rodzinnej rozrywki to 
za mało. Jest to oczywiście ważne, ale nie może być najważniejsze. 
Wielokrotnie z kolei artykułowane przez informatorów przeko
nanie o roli skansenu jako zachowującego przeszłość i edukującego
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zweryfikowane zostało przez braki w wiedzy o tejże przeszłości. Po 
analizie materiału z wywiadów stwierdzić należy, że lokalna 
społeczność przypisuje istnieniu naszego skansenu duże znaczenie, 
jesteśmy ważni, łubiani i doceniani w środowisku, jednak wiele 
pracy wymaga jeszcze przekonanie tejże społeczności, że muzeum 
nasze nie jest tylko dla obcych przyjeżdżających tu na letnie wakacje 
i że warte jest odwiedzenia nie tylko w dniu Czarnego Wesela, kiedy 
to można spróbować pysznego chleba ze smalcem i posłuchać 
muzyki.
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Hugona Ostrowska-Wójcik, Henryk Soja

w

Średniowieczna wieś Swołowo 
-  przykład pomorskiego dziedzictwa kulturowego1

Zabytkowa zabudowa oraz pierwotny układ przestrzenny wsi 
położonych w pasie urodzajnych nadmorskich ziem ciągnących się 
od Słupska w kierunku Darłowa, od dawna interesowały 
historyków i etnografów oraz specjalistów zajmujących się ochroną 
dziedzictwa kulturowego, w tym budownictwa ludowego.

W literaturze dotyczącej wspomnianego obszaru znajdujemy 
niewiele opracowań i wiadomości o budownictwie chłopskim, a 
interesująca nas zwłaszcza XIX-wieczna zabudowa - nie znajdowała 
się w orbicie zainteresowań dziewiętnastowiecznych i międzywo
jennych badaczy. W tym czasie naukowców fascynował zapewne 
bardziej problem zanikania chałup wąskofrontowych i wpływ 
zarządzeń administracji pruskiej na formę i kształt domów i zagród2.

Wprawdzie w okresie międzywojennym pojawiały się w 
miejscowej prasie regionalnej artykuły przyczynkarskie, pisane 
przez miejscowych społeczników na tematy dotyczące poszczegól
nych obiektów budownictwa wiejskiego lub budowli sakralnych 
leżących na tym terenie -  jednakże nie wniosły one do literatury 
przedmiotu znaczących wiadomości.

Większość wsi na omawianym terenie lokowanych było w XIII -  
XIV stuleciu w czasach natężonych procesów osadniczych 
związanych z intensywną działalnością zakonów, które propago
wały tutaj zachodnio-europejskie wzorce kultury w zakresie 
budowania domów, zagród i układów przestrzennych. Wraz z

1 Artykuł niniejszy rozpoczyna cykl opracowań dotyczących Swołowa i okolicznych wsi, 
które za zgodą redakcji autorzy chcieliby publikować w następnych numerach „Naszego 
Pomorza”.

2 Autorzy mieli na uwadze zarządzenia wydane w XVIII wieku zakazujące stawiania 
domów wąskofrontowych typu halowego, zob. E. Goehrtz, Das Bauernhaus im 
Regierungsbezirk Köslin (Hinterpommem), Stuttgart, 1931, s. 253-255.
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tradycjami chrześcijańskimi szerzyły też kulturę agrarną i 
gospodarcze nowinki znane i stosowane na Zachodzie.

Wszystkie na ogół osady mają czytelne do tej pory założenia 
owalnicowe, które wiążą je z wcześniejszymi tradycjami miejsco
wego osadnictwa i wskazują, że przed wspomnianą lokalizacją 
zakonną zasiedlała je ludność słowiańska3.

Charakterystyczne dla przestrzeni wsi leżących na tym terenie są 
ogromne XIX-wieczne zagrody budowane na planie prostokąta z 
wewnętrznym dziedzińcem zamkniętym z trzech stron budynkami 
gospodarczymi oraz domem mieszkalnym szerokofrontowym jedno 
lub dwukondygnacyjnym. Wjazd na podwórze prowadził z drogi 
wiejskiej przez budynek bramny.

Dominującym sposobem stawiania była tutaj konstrukcja 
szkieletowa, której kwatery wypełnia strychulec lub rzadziej cegła.

W połowie lat siedemdziesiątych Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku przy współpracy z Politechniką Gdańską prowadziło w 
tym rejonie badania inwentaryzacyjne budownictwa wiejskiego. 
Rezultatem ich było sporządzenie dokumentacji architektonicznej 
dla ok. 30 obiektów. W takcie badań odnotowano również wiele 
zabytków ruchomych pomorskiej kultury materialnej, które nastę
pnie zakupiono do Działu Etnograficznego słupskiego muzeum4.

Kolejnym etapem badawczym była akcja inwentaryzacyjna 
przeprowadzona na wspomnianym obszarze na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Słupsku5. Wykonano wówczas ponad 800 
„białych kart” dla gmin Postomino, Słupsk, Ustka i Sławno, a w 
samym Swolowie sporządzona została wówczas dokumentacja 
architektoniczna dla 70 obiektów6.

3 Tamże, s. 261.
Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad tymi badaniami pełnił z ramienia Muzeum 
Pomorza Środkowego pracownik Działu Etnograficznego Elenryk Soja.
Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „karty białe” opracowywali: 
Urszula Dalska, Juliusz Sienkiewicz, Henryk Soja i Edward Wojtowicz.

6 „Biała karta” zawiera następujące dane: położenie zagrody i obiektów we wsi, rzut 
przyziemia, przekrój poprzeczny, wiadomości doticzące właścicieli i użytkowników,
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Podczas penetracji budynków i zagród natrafiono i uratowano 
przed zniszczeniem wiele starych mebli, sprzętów domowych, 
narzędzi rolniczych, przedmiotów codziennego użytku itp. Wtedy 
też zabezpieczono i przeniesiono do zbiorów muzeum w Słupsku 
pięknie zdobione XVIII-wieczne odrzwia furty z bramy wjazdowej z 
Możdżanowa, zapewne dzieło miejscowego cieśli.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że prowadzenie w 
województwie słupskim w latach 70-tych badań dokumentujących 
zasoby starej architektury wiejskiej było w ówczesnej sytuacji 
społeczno-politycznej, jedynym sposobem, uratowania przed 
zapomnieniem i zagładą -  śladów istnienia pomorskiej spuścizny 
związanej z kolonizacją niemiecką.

Po przeszło dziesięciu latach, gdy w kraju zmieniła się optyka 
postrzegania historii Pomorza oraz jego kulturowego i etnicznego 
dziedzictwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków doceniając wagę 
tych problemów -  zlecił wykonanie opracowań ruralistycznych 
następujących wsi: Pęplina, Możdżanowa, Bruskowa Wielkiego, 
Bruskowa Małego, Bierkowa, Wodnicy, Krzemienicy, Gałęzinowa, 
Starkowa i naturalnie Swołowa7. Do monograficznych opracowań 
wybrano w pierwszym rzędzie właśnie te miejscowości ponieważ 
wyróżniają się one nie tylko szczególnie ciekawą i długowieczną 
historią sięgającą czasów średniowiecza ale istnieją tam jeszcze 
skupiska starych budynków, a nawet zespoły kompletnych zagród 
pochodzących z XIX wieku.

Najbardziej interesującym przykładem pomorskiego dziedzictwa 
kulturowego jest niewątpliwie wieś SWOŁOWO, leżąca na osi 
wschód -  zachód wzdłuż bagnistej doliny potoku Moszczeniczka na 
południe od historycznego traktu Słupsk -  Darłowo. Cały obszar tej

historię zagrody lub obiektów, opis obiektów (sytuację, materiał i konstrukcję, rzut, 
bryłę, elewację, dach, wnętrze, wyposażenie, instalację), kubaturę, powierzchnię 
użytkową, funkcję pierwotną i obecną, stan zachowania i wnioski konserwatorskie. 
Karta ilustrowana jest zdjęciami obiektu.

Opracowania powyższe wykonała na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Słupsku Czesława Betlejewska.

- 7 2 -



Fot. 1. Swołowo - widok wsi z kościołem na pierwszym planie (E. Wojtowicz).

doliny od Bruskowa Wielkiego do Pieszczą to  podmokłe tereny 
zmeliorowane dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego. Wieś ze wszystkich stron otaczają pola uprawne, do których 
na północnym wschodzie przylega duży kompleks lasów miesza
nych. W krajobrazie sylweta wsi tworzy wyodrębnioną zamkniętą 
formę zmasowanej zieleni. W roślinność wtopione są piętrzące się 
płaszczyznami czerwonych dachów budynki zagród i wyniosła 
wieża kościoła (fot. 1).

Historia wsi związana jest ze średniowieczną kolonizacją; 
pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi z roku 1240 i 
dotyczy nadania wsi zakonowi joannitów. Nadania dokonał gdański 
książę Świętopełk II. Kolejnymi właścicielami Swołowa były rody 
szlachty pomorskiej: von Below, Glasenapp i von Schwave, w 
czasach późniejszych wieś została domeną królewską z zarządem w 
Słupsku8.

8 K. H. Pagel, Landkreis Stolp in Pommem, Lbeck, 1989, s. 905.
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Tablica prestacyjna domeny z 1732 roku wymienia we wsi 
Swołowo: wolnego sołtysa, 15 chłopów, 3 zagrodników i kowala. 
Powtarza to relacja Brggemanna z 1784 roku dodając jeszcze: 3 
chałupników łącznie z kowalem, leśniczego i nauczyciela9.

Od początku XIX wieku Swołowo jest wsią chłopską, a fakt ten 
należy zapewne łączyć z procesami uwłaszczeniowymi oraz z 
reformą Steina. Przez dwa następne stulecia -  XIX i XX-te wieś 
osadniczo praktycznie nie zmieniła się. Jest rzeczą niezwykłą, że 
XIII-wieczne Swołowo pomimo ogromnego upływu czasu i wielu 
zawirowań dziejowych przetrwało w nienaruszonej formie. Nie 
zmieniła się bowiem ani jej wielkość ani układ przestrzenny. 
Potwierdza to książka adresowa z lat czterdziestych XX wieku, w 
której znajdujemy -  tak jak przed wiekami -  15 właścicieli zagród 
chłopskich oraz duże gospodarstwo należące do gminy kościelnej10:

Albert Albrecht I -71 ha Ida Duske -2 4  ha
Albert Albrecht II - 52 ha Herman Kloh - 28 ha
Auguste Albrecht -2 8  ha Albert Miler - 50 ha
Artur Albrecht - 53 ha Proboszcz - 72 ha
Friedrich Albrecht I -6 3  ha August Schultz -52  ha
Fiedrich Albrecht II - 54 ha Wilhelm Schultz -4 7  ha
Gehard Albrecht -48  ha Willi Wockenfluss -2 4  ha
Fritz Duske - 50 ha Paul Zessin - 51 ha

Większym jedynie zmianom uległo tzw. „nawsie”, które w XIX i 
XX wieku zabudowane zostało niedużymi gospodarstwami 
zagrodników, chałupników i rzemieślników. W Swołowie w 1939 
roku takich zagród o areale od 0,5 do 20 ha było 24. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że ziemie należące do tych właścicieli znajdowały 
się poza obrębem układu łanowego wsi, najczęściej na jego 
obrzeżach, wcześniej stanowiąc własność wspólnoty wiejskiej.

9 Tamże, s. 906.
10 Tamże, s. 906.
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Z pewnością ewenementem jest wielowiekowe zasiedzenie w 
Swołowie -  wielu właścicieli kmiecych zagród. Niektórzy z nich 
niezmiennie już od XVI i XVII wieku uprawiało te same rodzinne 
łany, zajmując od stuleci te same Siedliszcza. W roku 1934 w 
Starkowie odbyła się pamiętna uroczystość, na której 131 rodzinom 
z Pomorza osiadłym na zagrodach od ponad 200 lat wręczono 
„dębowe tablice honorowe". W samym Swołowie otrzymało je 9 
gospodarzy11:

Albert Albrecht I - osiadły w Swołowie od 1573 roku 
Albrecht Zessin 1581 r.
Albrecht Albrecht 1585 r.

Mapa Swołowa z lat 1889/91

Tamże, s. 906.

- 7 5 -



Do czasów współczesnych Swołowo zachowało swój pierwotny 
układ osadniczy i przestrzenny określany mianem „owalnicy” -  z 
typowym dla tego rodzaju wsi wrzecionowatym placem zwanym 
„nawsie” (ze stawem, pastwiskami i kościołem). Plac otaczają dwie
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Fot. 2. Gotycki kościół w Swołowie zbudowany na przełomie XV/XVI w. (E. Wojtowicz).

Friedrich Albrecht I 1654 r.
Gerhard Albrecht 1659 r.
Franz Schulz 1669 r.
Paul Zessin 1689 r.
Schulz Albrecht 1694 r.
Albrecht Schulz 1712 r.



łączące się ze sobą drogi z zachowanym XIX-wiecznym brukiem, 
przy których posadowione są chłopskie zagrody z łanowym 
układem pól (patrz: mapa).

„Nawieś” pierwotnie, w okresie średniowiecza było pastwiskiem dla 
całej wspólnoty wioskowej, a staw i przepływająca rzeczka stanowiły 
poidło i miejsce pławienia bydła oraz hodowli domowego ptactwa.

Jedynym budynkiem pochodzącym z tego okresu jest kościółek 
gotycki zbudowany ok. 1400 roku, murowany, prostokątny, 
jednonawowy z wielobocznie zamkniętą absydą od wschodu i 
potężną wieżą od zachodu. W XIX wieku świątynia została 
częściowo przebudowana (fot. 2).

Proces zabudowywania „nawsia” w Swołowie, podobnie jak w 
innych osadach tej części Pomorza, rozpoczął się w ograniczonym 
zakresie od lat osiemdziesiątych XVIII wieku, a intensyfikacja tego 
zjawiska nastąpiła w połowie XIX wieku. Jak podaje Brggemann już 
w XVIII wieku stały tutaj szkoła i kuźnia. Natomiast gospodarstwa 
rzemieślników wykonujących usługi dla wsi m.in. szewca, 
stelmacha, murarza pobudowane zostały w końcu XIX wieku i w 
latach międzywojennych.

Do dzisiaj znajduje się tu jeszcze kilka zagród o dawnym 
rodowodzie, w tym najstarsza chałupa pochodząca zapewne z XVIII 
wieku, nosząca ślady dawnego bezkominowego układu ogniowego. 
W tej chałupie w okresie międzywojennym znajdował się warsztat 
stolarski. Na „nawsiu” zachowała się również XIX-wieczna zagroda 
z budynkiem mieszkalnym o konstrukcji szkieletowej, w którym 
według relacji obecnych właścicieli mieściła się dawna szkoła12. W 
chałupie jedno duże pomieszczenie znajdujące się w zachodniej 
części parteru stanowiło izbę lekcyjną, zaś po drugiej stronie sieni 
było mieszkanie nauczyciela. W zagrodzie znajdował się też mały 
budynek inwentarsko-gospodarczy.

Oprócz wymienionych wcześniej obiektów „nawsie” zabudo
wane jest jeszcze paroma interesującymi zagrodami pochodzącymi z

12 Informacje o pierwotnym użytkowaniu w/w budynków uzyskano od obecnych
właścicieli zagrody w trakcie opracowywania „kart białych”.

- 7 7 -



XIX wieku oraz kilkoma budynkami murowanymi postawionymi w 
latach późniejszych, wśród nich: remiza strażacka pochodząca 
zapewne z 1879 roku, kuźnia -  stojąca być może w miejscu gdzie 
pracował wspomniany przez Brggemenna kowal oraz budynek 
dawnej mleczarni.

W arto pamiętać, że jeszcze niedawno na skraju wsi przy drodze 
prowadzącej do Słupska stal wiatrak kolak datowan na 1820 rok13.

Chłopska zabudowa wsi zgodnie z jej średniowiecznymi 
założeniami lokacyjnymi znajduje się wokół „nawsia”, po stronach 
zewnętrznych okalających go dróg.

Wspomnieć należy jednak, że w pobliżu niektórych kmiecych 
znajdujemy małe zagrody z domami jedno, dwu lub trzyrodzinnymi 
należącymi niegdyś do tzw. zagrodników, chałupników i robot
ników rolnych pracujących u bogatych gospodarzy.

Najbardziej jednak typową, decydującą o charakterze wsi jest 
zagroda zamożnego chłopa (kmiecia), zbudowana zwykle na planie 
czworokąta. Od strony drogi znajduje się budynek bramny, a w głębi 
posesji, licem do bramy stoi chałupa. Dwa pozostałe boki podwórza 
zajmują stodoła i budynki inwentarskie. Wszystkie budynki 
gospodarcze połączone są ze sobą ścianami szczytowymi i 
wspólnym dachem.

Zagrody sprawiają wrażenie dużych, zamkniętych fortec, swoją 
wielkością zaś przypominają raczej folwark szlachecki. Wewnętrzna 
intymność zagród sprawia, że nazywane są „zaklętymi dworami”.

Założenia architektoniczne zagród niewątpliwie wynikały z 
zamożności tutejszych chłopów, bowiem wielkość ich gospodarstw 
osiągała często od 24-71 ha żyznej, urodzajnej ziemi. Zabudowa 
zagród kmiecych generalnie pochodzi z połowy XIX wieku i 
pokazuje proces bogacenia się chłopstwa pomorskiego po 
przeprowadzonej reformie uwłaszczeniowej Steina.

Najstarszym zachowanym obiektem budownictwa bogatych 
gospodarzy swołowskich jest datowana stodoła z 1731 roku,

13 Dokumentacja konserwatorska wiatraka opracowana przez Zdzisława Hejgera na
zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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Fot. 3. Budynek mieszkalny z połowy XIX w. (E. Wojtowicz).

natomiast inne budynki pobudowane na ogół po 1820 roku często 
mają wyryte na belkach inicjały właścicieli i budowniczego.

Wszystkie budynki pochodzące z tego okresu, zarówno chałupy, 
stodoły jak i budynki inwentarskie zbudowane są w konstrukcji 
szkieletowej, kwatery wypełniają dyle drewniane oplecione 
warkoczami ze słomy obrzucone z dwóch stron gliną.

Najbardziej okazałą reprezentatywną budowlą zagrody jest dom 
mieszkalny o gabarytach dworu posiadający dwie kondygnacje i 
piękny zazwyczaj rysunek drewnianej konstrukcji szkieletowej. 
Niektóre domy są datowane; pochodzą najczęściej z połowy XIX 
wieku i kryte są potężną bryłą dachu mieszczącą w sobie również 
dwie kondygnacje.

Budynek pełnił funkcję mieszkalną na parterze, natomiast na 
piętrze mieściły się sezonowe izby mieszkalne, z których tylko 
niektóre były ogrzewane. Na piętrze znajdowały się również 
pomieszczenia na wykonywanie prac gospodarczych, np. obróbki 
włókna i tkactwa, darcia pierza czy rymarstwa (fot. 3).

Przestrzeń strychowa, zwykle ze ślepą podłogą użytkowana była 
zazwyczaj do przechowywania zboża.
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Znaczna część budynków inwentarskich pochodzących z drugiej 
potowy XIX wieku posiada parter murowany z cegły, natomiast 
pięterko wykonane jest w konstrukcji szkieletowej. Wiele z nich od 
strony podwórza na wysokości parteru posiada również galeryjki 
osłaniane dachem. Ułatwiają one komunikację zewnętrzną w 
niepogodne dni i umożliwiają dostęp do pomieszczeń znajdujących 
się na piętrze.

Zabudowę zagrody uzupełniają przylegające do stodół czy 
budynków inwentarskich: szopy-wozownie, budynki gospodarcze z 
parownikami ziemniaków pochodzące zwykle z okresu 
międzywojennego. W ogrodach na tyłach niektórych zagród spotyka 
się nieraz również inne budynki gospodarcze mieszczące np. piec 
chlebowy z pomieszczeniem do przygotowywania ciasta, 
mieszkania robotników rolnych, stołówkę, pralnię lub podręczny 
warsztat.

Fot. 4 Chałupa z połowy XIX w., w zagrodzie o kształcie zamkniętego czworoboku 
(E. Wojtowicz).
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Problem ochrony tej części pomorskiego dziedzictwa 
kulturowego został przypomniany społeczeństwu i wyekspono
wany poprzez wystawę fotograficzną przygotowaną przez Słupskie 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w roku 1995. Autorami 
wystawy byli Stanisław Szpilewski i Elżbieta Szalewska, która w 
następnych latach temat tzw. „KRAINY W KRATĘ" zgłębiała i 
popularyzowała. W roku 1997 na wniosek Urzędu Gminy Słupsk, 
przy wydatnym wsparciu Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku na 
terenie tej wsi był realizowany program PHARE TOURIN II. Celem 
jego było uporządkowanie przestrzenne wsi, przygotowanie 
informacji o każdej zagrodzie oraz opracowanie koncepcji jej 
turystycznego zagospodarowania bazującego głównie na tworzeniu 
kwater agroturystycznych. Wówczas to powstał zamysł, aby w 
jednym z gospodarstw utworzyć zagrodę skansenowską jako filię 
Działu Etnograficznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 
Propozycja ta została przyjęta z zadowoleniem przez muzealników, 
a zwłaszcza etnografów, bo dawała perspektywę prezentowania 
pomorskiego dziedzictwa kulturowego związanego ze średnio
wieczną kolonizacją.

Na muzealną placówkę została wytypowana zagroda należąca 
przed drugą wojną światową do burmistrza Gerharda Albrechta, 
którego przodkowie osiadli w Swołowie w 1659 roku.

Gospodarstwo przynależne do Siedliszcza liczyło 48 ha.
Zagroda wytypowana na muzeum posiada typowy dla Swołowa 

kształt zamkniętego czworoboku. W jej skład wchodzą: chałupa z 
połowy XIX wieku (fot. 4), budynek bramny z tego samego okresu, 
ale przebudowany w 1924 roku, budynek inwentarski również z 
połowy XIX wieku przebudowany na początku wieku XX, stodoła 
datowana na 1838 rok, wolnostojący budynek gospodarczy dla 
robotników rolnych, w którym mieścił się piec chlebowy, piwnica 
oraz stołówka. W głębi sadu znajduje się szopa z pszczelimi ulami.

Konstrukcja najstarszych budynków jest w większości 
szkieletowa, natomiast budynki z końca XIX i początku XX wieku
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mają konstrukcję mieszaną - parter stanowi mur z cegły piętro 
natomiast to ryglówka.

W roku 1999 Muzeum Pomorza Środkowego zawarło 
porozumienie z Zarządem Gminy Słupsk o współpracy przy 
utworzeniu filii muzeum w zagrodzie Albrechta. Na mocy tego 
porozumienia Samorząd Gminy wykupił zagrodę z zamiarem 
nieodpłatnego przekazania jej muzeum, natomiast MPŚ zobo
wiązało się zrekonstruować w zabytkowej zagrodzie gospodarstwo 
bogatego chłopa pomorskiego typowe dla początków XX wieku. 
Porozumienie zobowiązuje obie strony do długofalowej współpracy 
przy remontach i rekonstrukcji zabytkowych obiektów w zagrodzie.

Wsparcia dla idei utworzenia placówki muzealnej w Swołowie o 
unikalnych walorach i interesującej problematyce udzieliło również 
Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Państwowa Służba Ochrony 
Zabytków. Na początku lutego 2000 roku starania muzeum uzys
kały akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Po remoncie zagrody MPŚ zamierza zrekonstruować wnętrze 
domu mieszkalnego bogatego chłopa pomorskiego z początku 
wieku (powierzchnia 273 m. kw.). Odtworzona też zostanie stajnia, 
obora, chlew z całą ich infrastrukturą techniczną o wysokim 
standardzie (wodociągi, silosy, maszyny rolnicze i urządzenia 
techniczne napędzane energią elektryczną). W oborach i stajniach, 
przy współpracy z odpowiednimi placówkami naukowymi, 
prowadzona może być zachowawcza hodowla zwierząt ras 
popularnych niegdyś na Pomorzu. Pomieszczenia gospodarcze 
ogromne kubaturowo mogą być również wykorzystane jako sale 
wystaw czasowych, w których eksponowane będą zagadnienia 
związane z szeroko pojętą kulturą ludową Pomorza. Strychy, po 
adaptacji zamierza się przeznaczyć na pomieszczenia magazynowe 
dla muzealiów etnograficznych.

Muzeum widzi zagrodę jako ośrodek kulturotwórczy na wsi, 
planuje się organizować tu  nie tylko wystawy, ale również imprezy 
folklorystyczne, plenery, warsztaty z zakresu rękodzieła wiejskiego.
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Swołowo określane mianem stolicy KRAINY W  KRATĘ ze 
względu na swój niezmieniony od wieków układ przestrzenny, starą 
architekturę i walory krajobrazowo-przyrodnicze, po zlokalizowaniu 
tam placówki muzealnej prezentującej pomorskie dziedzictwo 
kulturowe, stanie się atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej tych 
terenów. Bliskość morza, położenie na szlaku między Darłowem i 
Słupskiem -  to dodatkowy walor tej krainy stwarzający mieszkańcom 
warunki na rozwinięcie i oferowanie usług w zakresie agroturystyki.

Podejmując się rekonstrukcji pomorskiej zagrody bogatego 
chłopa w Swołowie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
wpisuje się w strategię województwa pomorskiego, opartą w 
dziedzinie kultury na jego wieloetniczności i wielokulturowości 
wynikającej ze złożonych procesów dziejowych obszarów 
południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego.

-83 -



Marzenna Mazur

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I-IV, J. Krzyżanowski 
(red.). Warszawa 1972, s. 832.

Jarmark Gryfitów w Słupsku 
-  niedzielne muzealne spotkania ze sztuką

„Pan Bóg wynalazł jarmarki, a diabeł frymarki"1

Jarmark Gryfitów organizowany przez Muzeum Pomorza 
Środowego w Słupsku jest nową formą prezentacji i 
upowszechniania kultury, sztuki ludowej i rękodzieła. Zaistniał we 
wrześniu 1999 roku jako muzealne spotkania ze sztuką, by latem 
2000 roku przybrać formę cyklicznych niedzielnych prezentacji i 
wpisać się na stałe w kalendarium wydarzeń kulturalnych Słupska. 
Jarmark doskonale wkomponował się w pejzaż miasta wypełniając 
lukę, jaka niewątpliwie istniała w wakacyjnej ofercie turystycznej

Fot. 1. Jarmark Gryfitów odbywał się w malowniczej scenerii Rynku Rybackiego 
położonego w zakolu rzeki (E. Wojtowicz).
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Fot. 2. Letnie muzealne spotkania ze sztuką stały się z czasem niedzielnym 
miejscem spacerowym. (E. Wojtowicz).

naszego regionu. Zyskał uznanie nie tylko włodarzy miasta, 
powiatu ale i samych mieszkańców Słupska oraz letników korzysta
jących z wypoczynku w nadmorskich kurortach dawnego woje
wództwa słupskiego.

Podjęłam się zaprezentowania Jarmarku Gryfitów z perspektywy 
zaledwie jednego pełnego sezonu jego funkcjonowania, ponieważ 
sądzę, iż zapoczątkowana we wrześniu 1999 roku idea przetrwa 
przez długie lata i z czasem stanie się wydarzeniem, dla którego 
warto będzie specjalnie odwiedzić gród nad Słupią. Organizacja 
jarmarku przez słupskich muzealników była swego rodzaju 
odpowiedzią na zapotrzebowanie plastyków amatorów, twórców 
ludowych i rękodzielników naszego regionu ubolewających nad 
brakiem stałego miejsca do prezentowania własnej twórczości. 
Pomysł narodził się, jak wiele cennych inicjatyw, przypadkiem 
podczas wernisażu w Galerii Bursztynowej Narcyza Kalskiego w 
Słupsku. Luźna dyskusja grona twórców z władzami miasta, 
pracownikami muzeum i redaktorami lokalnej prasy zaowocowała
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późniejszym spotkaniem zainteresowanych w siedzibie Muzeum 
Pomorza Środkowego. Zapadła wówczas decyzja, że miasto 
sfinansuje stoiska, które zostaną usytuowane nad rzeką przy 
zabytkowym Spichlerzu Richtera. Miejsce nie było przypadkowe, 
nawiązywało w prostej linii do tradycji historycznej Słupska, 
bowiem już w średniowieczu na Rynku Rybackim pod murami 
miejskimi odbywały się targi i zabawy ludyczne. Również projekty 
stołów targowych, ich kształt, rodzaj i pokrycie daszków oparte 
zostały na archiwalnych przekazach, głównie ikonograficznych2.

Zamontowane w maju 2000 roku „kramy koło Młyńskiej Bramy” 
dały początek cyklicznym, pełnym barw letnim, muzealnym 
spotkaniom ze sztuką. Każdej niedzieli przybywało stoisk, zwię
kszała się różnorodność wystawianych przedmiotów (o zachowanie 
ich na określonym poziomie dbali słupscy etnografowie).

„Rynek Rybacki ożył”, „Targ różności w Słupsku”, „spraszam y 
na jarmark nad Słupią” -  coraz częściej takie nagłówki pojawiały się 
na pierwszych stronach lokalnych gazet. Zainteresowanie i 
powodzenie imprezy wyzwalały u organizatorów nowe przypływy 
energii i pomysłów.

Na początek najważniejszą kwestią było wymyślenie nazwy dla 
niedzielnych spotkań. Pod patronatem „Głosu Pomorza” muzeum 
ogłosiło konkurs na najtrafniejsze określenie dla stających się 
tradycją jarmarków -  musiało kojarzyć się z zabytkami, historią i 
pasować do formuły jarmarku. 14 czerwca 2000 r. komisja 
konkursowa, której przewodniczył szef biura promocji miasta Jerzy 
Barbarowicz spośród setki propozycji wybrała nazwę: JARMARK 
GRYFITÓW jako, że pasowała i do herbu miasta i do rodu, który 
władał ziemią słupską przez V wieków. W  niedzielę 18 czerwca 
odbyło się oficjalne nadanie nazwy słupskim prezentacjom, a czas

Szczególnie cenna okazała się znajdująca się w zbiorach muzeum akwaforta, 
przedwojennego stupskiego malarza, Otto Priebego pt. „Targ na Starym Rynku w 
Słupsku" z 1932 roku, publikowana w katalogu wydanym przez MPS: (red.) Alicja 
Konarska, Otto Priebe: 1886- 1945. Wystawa monograficzna w 110 rocznicą urodzin., 
Słupsk 1996.
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Fot. 3. Atrakcją na Jarmarku Gryfitów były pokazy toczenia mis, dzbanów i 
garnków na kole garncarskim przez Ryszarda i Jarosława Arkuszyńskich z 
Człuchowa (D Dąbrowska).

pokazał, że przyjęcie miana - Jarmark Gryfitów - było trafne, mocno 
się zakorzeniło i weszło na stałe do powszechnego użytku.

Tak oto w krótkim zarysie wygląda geneza słupskiego Jarmarku 
Gryfitów, który latem 2000 roku stał się jednym z ważniejszych 
wydarzeń kulturalnych Słupska. Dla mnie, etnografa, to jeszcze 
jeden dowód na to, że nawiązywanie do tradycji, czerpanie wzorów 
z tego co już było, jest jak najbardziej uzasadnione, bo jak mówi 
stare ludowe przysłowie: „Teraźniejszość jest zwierciadłem 
przeszłości”3.

W „Przemianach kultury ludowej” czytamy: „Targi i jarmarki to 
instytucja, która ukształtowała się w średniowieczu, rozpowszechniona 
i żywa w całej Europie także w XIX i XX wieku. (...) Odbywały się one 
dawniej zasadniczo tylko w miastach i były określone szczegółowymi 
przywilejami. Gdy w XIX w. Przywileje feudalne straciły swe znaczenie

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, dz. cyt., s. 832.
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jarmarki miały miejsce nadal w tych samych miastach na zasadzie 
tradycji usankcjonowanej obowiązującym prawem. (...) Targi odbywały 
się przeważnie w jeden określony dzień tygodnia, rzadziej dwa lub 
wyjątkowo trzy razy w tygodniu, natomiast wielkie targi (jarmarki) w 
określonym miejscu od jednego do kilkunastu w ciągu roku. Terminy 
wielu jarmarków były oznaczone tradycyjnie imionami świętych 
przypadających na określone dni lub datami świąt kościelnych, (...) 
niektóre łączyły się niegdyś z odpustami. Większość jarmarków 
odbywała się późną wiosną oraz wcześnie w jesieni”4.

Jarmark Gryfitów organizowany w każdą niedzielę w miesiącach 
maj - sierpień 2000 r. był miejscem spotkań mieszkańców Słupska, 
regionu oraz turystów przybywających w okresie letnim na 
wybrzeże z twórcami ludowymi, plastykami amatorami, rękodziel
nikami, kolekcjonerami, antykwariuszami i bukinistami naszego 
regionu. Na kramach pojawiały się często prawdziwe cacka 
kolekcjonerskie oraz interesujące wyroby rękodzielników, których 
próżno byłoby szukać na półkach sklepowych. Okazało się, że w 
regionie słupskim mieszka wiele interesujących osób zajmujących 
się wyrobem oryginalnych przedmiotów i pamiątek.

Podczas jarmarków muzeum organizowało także szereg pokazów 
rzemiosł artystycznych i ludowych. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz toczonych na kole garncarskim mis, dzbanów przez Ryszarda i 
Jarosława Arkuszyńskich z Człuchowa oraz Karola Elasa z Chmielna (z 
dawnego warsztatu rodziny Neclów), atrakcją była możliwość 
spróbowania własnych sił w toczeniu glinianach garnków pod okiem 
fachowców i zabrania „cennego” wyrobu ze sobą. Prezentacja 
wyplatania koszy z wikliny i korzenia sosny przez Andrzeja Cybulskiego 
ze Smołdzina i Czesława Hinca z Kościerzyny, demonstracja przędzenia 
na kołowrotku przez Kazimierę Czaję, obrazowanie wykonywania 
ffywolitek -  wzbudzających zachwyt fantazyjnych koroneczek 
wychodzących spod czółenka „śmigającego” w rękach Jana Stawasza ze 
Słupska, pokaz haftu kaszubskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
4 |

E. Pietraszek, Wymiana dóbr użytkowych. Handel., [w:] Etnografia Polski. Przemiany
kultury ludowej, 1.1, pod redakcją M. Biernackiej, Warszawa 1976. s. 412.
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I

„Wzornik haftu słupskiego” został opracowany przez H. Ostrowską Wójcik, 
etnografkę z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. XID Konkurs Sztuki Ludowej, 
Rękodzieła i Plastyki Amatorskiej Pomorza Środkowego -  Słupsk 2000 organizowany 
przez Dział Etnograficzny MPŚ od 1976 r. ujawnił, że popularność tzw', szkoły słupskiej 
w hafcie jest coraz bardziej powszechna, a pojawiające się na Jarmarku Gryfitów serwety 
z tymi wzorami cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród kupujących.
Słupsk słynął dawniej z cechu bursztynowego. „Rzemiosłem o wielkiej wadze w życiu 
gospodarczym Słupska, niemal do schyłku XVIII wieku, było bursztynnictwo (...). W 
latach 1726 - 1751 liczba pełnoprawnych członków cechu wzrosła z 34 do 54, co 
stanowiło najwyższy poziom” -  czytamy w: J. Lindmajer, T. Machura, J. Spors, B. 
Wachowiak, Dzieje Słupska, Słupsk 1986.

Fot. 4. Hafciarki ze Słupska i Smołdzina przez cały cykl letnich spotkań miały swój 
stały kram z haftami (D. Dąbrowska).

szkoły słupskiej, do której coraz częściej sięgają hafciarki z naszego 
regionu5, rzeźbiarstwa, malarstwa na płótnie i szkle - to tylko niektóre 
atrakcje niedzielnych jarmarków. Trzeba także wspomnieć o 
demonstracji obróbki bursztynu przez Narcyza Kalskiego, słupskiego 
bursztynnika, który pokusił się nawet o wykonanie oryginalnych, 
nawiązujących do tradycji narzędzi, sprzętu i w każdą niedzielę 
prezentował sposób w jaki szlifowało się dawniej bursztyn6.
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Chwile spędzone na jarmarku umilały i urozmaicały występy 
amatorskich zespołów ludowych: „Rowokołu” ze Smołdzina, 
„Kapeli Słowińskiej” z Objazdy, „Kapeli Podwórkowej” ze Słupska 
oraz studenckiego zespołu folklorystycznego. Niewątpliwą atrakcją 
był występ tzw. Podhalańczyków, czyli Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz koncerty w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Centrum Marynarki Polskiej w Ustce.

Nie brakowało również propozycji kierowanej do dzieci -  pod 
Bramą Młyńską w niedzielne, słoneczne dni rozkładał się Teatrzyk 
Jarmarczny Zosi Wszędobylskiej ze sztuką opracowaną specjalnie 
dla najmłodszych, wymagającą nawet ich bezpośredniego udziału w 
przedstawieniu. Dzieci każdej niedzieli zaglądały pod Bramę 
Młyńską w nadziei spotkania bohaterów wystawianej bajki.

Jarmark Gryfitów stał się także miejscem promocji instytucji, 
towarzystw i wydawnictw zajmujących się problematyką sztuki i 
zabytkami. Jedna z niedziel poświęcona była promocji periodyku 
„Spotkania z zabytkami” - wspólnie ze słupskim Oddziałem

Fot. 5. Po talerz gorącej grochówki serwowanej prosto z kuchni potowej ustawiała się 
zawsze długa kolejka (D. Dąbrowska).
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Towarzystwa Opieki nad Zabytkami muzeum przygotowało 
interesujący program mający na celu popularyzację działalności 
TOnZ i MPŚ na rzecz ochrony zabytków i tradycji regionalnych. 
Było stoisko z najnowszymi wydawnictwami TOnZ, pokaz i 
demonstracja średniowiecznej zbroi rycerskiej oraz wielka aukcja 
„antyk za złotówkę”, w trakcie której podbijanie ceny jakiegoś 
drobiazgu "nabierało sensu bezcennego gestu, podobnego do 
nabycia cegiełki na szlachetny cel”7.

Niewątpliwą atrakcją niedzielnych spotkań pod muzeum była 
możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii na zabytkowym 
eksponacie -  starym fotelu z ubiegłej epoki, obitym skórą z 
tłoczonymi herbami, bądź drewnianym zydlu przy masielnicy w 
ludowej zapasce i - jak pisano: „w zależności od samopoczucia - w 
wianku lub chuście na głowie”. Z czasem, sięgając do historycznych 
przekazów mówiących o jarmarkach, udało się zamontować 
„jarmarczny ekran” -  był nim wymalowany w naturalnych wymia
rach portret książęcej pary związanej z historią Słupska -  Księcia 
Bogusława X z pomorskiej dynastii Gryfitów i jego małżonki Anny 
Jagiellonki -  wraz z jednym z synów -  księciem Jerzym. 1 jak to na 
jarmarcznych malowidłach bywało można było użyczając własnej 
twarzy wejść w posiadanie fotografii „bezcennego rodzinnego 
portretu”8.

Jarmark Gryfitów jako nowa forma prezentacji i 
upowszechniania kultury, sztuki ludowej i rękodzieła wrósł w 
krajobraz kulturowy ziemi słupskiej -  stanowi już dziś cenną ofertę 
folklorystyczną i zwiększa atrakcyjność turystyczną naszego 
regionu. Warto wspomnieć, że muzeum organizuje od 1995 r. 
warsztaty sztuki realizując ministerialny program ochrony ginących 
zawodów, których celem jest reaktywowanie zanikających dziedzin

Obszerne relacje z Jarmarku Gryfitów poświęconego „Spotkaniom z zabytkami” 
znalazły się we wszystkich lokalnych mediach, jak również w periodyku „Spotkania z 
zabytkami” Nr 11/2000 rok.
O jarmarcznych ekranach szerzej przeczytamy w: A. Jackowski, Malowanki, makatki, 
ekrany, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 3, 1977, s. 147 - 166.
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rękodzieła ludowego. Wielu mieszkańców powiatu słupskiego 
skorzystało z możliwości zdobycia umiejętności wyplatania koszy, 
wykonywania frywolitek, czy tkania na warsztatach tkackich. Tak 
więc Jarmark Gryfitów poza szczytnymi celami pozwala również 
zdobywać środki na utrzymywanie się twórcom ludowym, 
rękodzielnikom, słowem mieszkańcom wsi i miasteczek naszego 
regionu, kultywującym tradycję ginących zawodów.

Słupski Jarmark Gryfitów spełnia także określone funkcje 
społeczne poprzez: zintegrowanie społeczności naszego regionu; 
prezentację zasobów i umiejętności rękodzielników, twórców 
ludowych i amatorów oraz plastyków profesjonalnych; wzbogacenie 
oferty turystycznej naszego miasta i regionu; reaktywowanie 
zanikających dziedzin rękodzieła wiejskiego; promowanie 
instytucji, towarzystw i stowarzyszeń zajmujących się ochroną 
dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie placówki muzealnej, 
która zgodnie z własną strategią zmierza do prezentowania i 
upowszechniania kultury, jako produktu markowego naszego 
regionu.

Frekwencja na niedzielnych jarmarkach w 2000 r. stanowiła 
dowód na to, że istniała w regionie duża potrzeba tego rodzaju 
prezentacji (określono ją na poziomie 15 000 osób). Z tygodnia na 
tydzień impreza się rozrastała, pojawiali się nowi wystawcy, kolejne 
instytucje, stowarzyszenia pragnące promować swoją działalność, 
rodziły się nowe pomysły na nadanie barwy i uatrakcyjnienie 
jarmarków. Przyjęcie idei cykliczności imprezy, trwanie przy 
systematyczności niedzielnych spotkań było z jednej strony dużym 
wysiłkiem organizacyjnym dla pracowników muzeum, z drugiej 
natomiast strony umacniało popularność jarmarku.

Jarmark Gryfitów zyskał aprobatę władz miasta, starostwa i 
szeregu instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu. Prasa, radio i miejscowa telewizja wypowiadały się 
z dużym uznaniem o naszym przedsięwzięciu. Rynek Rybacki jest 
uroczo położonym miejscem, otoczony rzeką i piękną, zabytkową
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architekturą -  dzięki Jarmarkowi Gryfitów tętniło tu  życie przez cały 
letni sezon.

W roku 2000 odbyło się 17 niedzielnych jarmarków, każdy 
poprzedzony był serwisem informacyjnym ukazującym się w 
lokalnej prasie, radiu i telewizji. Staraliśmy się, by scenariusz 
poszczególnych niedzielnych, letnich spotkań ze sztuką był 
zróżnicowany i wnosił coś nowego, zaskakującego i interesującego. 
Dla udokumentowania tego pragnę w tym miejscu zamieścić 
skrótowy program kilku najciekawszych jarmarków (z 
zachowaniem układu chronologicznego), który jednocześnie 
zobrazuje proces rozrastania się letniej imprezy:

28 maja -  stoiska obłożone były przez antykwariuszy, 
bukinistów i rękodzielników; odbyły się wówczas pokazy 
wyplatania koszy z wikliny i korzenia sosny; haftu kaszubskiego i 
wykonywania frywołitek; można było zasiąść na pięknym, XVIII - 
wiecznym zabytkowym fotelu i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie; 
ogłoszony został konkurs na nazwę słupskiego jarmarku.

4 czerwca -  poza wystawcami, których wciąż przybywało 
szczególną atrakcją była impreza towarzysząca jarmarkowi 
zorganizowana z okazji Dnia Dziecka pt. „Niedziela w muzeum” (w 
związku z tym wystąpił teatrzyk jarmarczny z przedstawieniem dla 
dzieci, odbyła się loteria fantowa i liczne konkursy plastyczne, 
wiedzy o muzeum i eksponatach, itp.); poza zdjęciem na 
zabytkowym fotelu można było zrobić sobie zdjęcie na ludowym 
zydlu, przy masielnicy, w zapasce lub wianku na głowie.

18 czerwca -  nastąpiło rozwiązanie konkursu na nazwę jarmarku 
połączone z uroczystością wręczenia nagród dla zwycięzców - od tej 
niedzieli słupskie spotkania ze sztuką nazywano Jarmarkiem 
Gryfitów; przygotowano loterię wydawnictw, pocztówek i plakatów 
muzealnych (każdy los wygrywał), szczególną propozycją była 
możliwość zakupienia reprodukcji słynnej Mapy Lubinusa - 
arcydzieła sztuki kartograficznej XVII w. (znajdującej się w zbiorach 
muzeum), poza tym jak zawsze muzyka, tańce i śpiewy ludowe.
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9 lipca -  przygotowano szereg interesujących propozycji w 
związku z otwarciem sezonu turystycznego w naszym regionie 
m. in. potyczki i swawole Bractwa Rycerskiego z Bytowa. 
W scenariuszu znalazło się porwanie Słupskiej Starościny i 
kwestowanie przez nią wśród widzów w celu zebrania odpowiedniej 
kwoty na wykupienie się z rąk „porywaczy” (Starościna zebrała 
kwotę 181,40 zł). Pojawił się również ekran jarmarczny, dzięki 
któremu można było wcielić się w postać księcia Bogusława X z 
pomorskiej dynastii Gryfitów, jego małżonki księżnej Anny 
Jagiellonki oraz ich syna księcia Jerzego - fotografie weszły na stałe 
do programu jarmarków i cieszyły się dużą popularnością. Poza tym 
mnóstwo wystawców, prezentacji rzemiosł wiejskich, muzyki w 
wykonaniu kapel podwórkowych i zespołów ludowych.

30 lipca -  tej niedzieli poza stałymi punktami scenariusza: 
stoiskami antykwariuszy, bukinistów i rękodzielników oraz 
twórców ludowych; pokazami obróbki bursztynu, wykonywania 
figurek z wosku pszczelego, haftu i wykonywania frywolitek 
niewątpliwą atrakcją był występ na dziedzińcu zamkowym 
sześćdziesięcioosobowej Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej z Nowego Sącza zwanej „Podhalańczykami”, który 
wzbudził zachwyt mieszkańców Pomorza i długo jeszcze po 
występie odbijał się echem w lokalnych mediach. Podczas jarmarku 
wystąpiła także studencka kapela muzyczna prezentująca folklor 
rosyjski -  szczególne zainteresowanie wzbudzały ich instrumenty 
ludowe.

6 sierpnia -  podczas Jarmarku Gryfitów odbył się wernisaż 
słupskiego artysty plastyka amatora, który był odkryciem ostatnich 
lat -  Antoniego Dmocha (prezentowane gwasze, akwarele i obrazy 
olejne można było zakupić od samego autora), była okazja 
skosztować grochówki „rycerskiej” z kuchni polowej przygotowanej 
przez słupską jednostkę wojskową, zaprezentowała się Orkiestra 
Dęta Centrum Marynarki Polskiej w Ustce, ponadto pod Bramą 
Młyńską wystąpił „Teatrzyk Jarmarczny Zosi Wszędobylskiej”, 
przygrywała Słupska Kapela Podwórkowa. W programie jak zawsze
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nie zabrakło stoisk kolekcjonerów, bukinistów, rzeźbiarzy, malarzy, 
hafciarek i plecionkarzy i bursztyniarza.

20 sierpnia - była to szczególna niedziela, bowiem poza stałymi 
punktami scenariusza jarmarcznego odbyła się wielka promocja 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz periodyku „Spotkania z 
zabytkami” (udział w nim wzięli przedstawiciele z redakcji 
naczelnej z Warszawy). Słupski Oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami włączył się w program tego niedzielnego jarmarku co 
pozwoliło na zaoferowanie licznie przybyłym mieszkańcom 
Słupska, okolic oraz turystom bardzo wielu wyjątkowych atrakcji. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wielka aukcja „antyk za 
złotówkę”, która prowadzona była z dużym poczuciem humoru 
przez słupskiego aktora. Niezapomnianych wrażeń dostarczył 
rozpoczęty hejnałem wygranym z wieży zamkowej brawurowy 
turniej rycerski w wykonaniu Zgromadzenia Rycerzy Gdańskich -  
odbyła się także z ich udziałem prelekcja poświęcona zbroi i 
militariom okresu średniowiecza. Nie zabrakło kolorowych 
balonów, chorągiewek z nadrukiem „Czytaj Spotkania z Zabytka
mi”, waty cukrowej na patyku, stoisk antykwariuszy, bukinistów, 
bursztyniarza, garncarza, twórców ludowych, hafciarek i rzeźbiarzy. 
Były ekologiczne świece z wosku, jedwabne tkaniny dekoracyjne i 
użytkowe ręcznie malowane oraz biżuteria własnoręcznie 
wykonywana. Występowała Słupska Kapela Podwórkowa oraz 
zespół „Kubryk” z Ustki śpiewający szanty.

27 sierpnia -  Jarmark Gryfitów tej niedzieli osiągnął największą 
frekwencję i był najbardziej entuzjastycznie przyjęty przez 
mieszkańców Słupska. Zakończenie sezonu odbyło się niezwykle 
atrakcyjnie -  ustanowieniem nowego rekordu Guinnessa, który 
miał polegać na pomieszczeniu jak największej liczby osób na 
słupskim dziedzińcu zamkowym w określonej godzinie. Poza 
stałymi punktami jarmarku (stoiskami, prezentacjami rękodziel
ników itp.) wystąpiła Orkiestra Dęta Centrum Marynarki Polskiej w 
Ustce, zatańczył Zespół Tańca Współczesnego „Pląs” z 
Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku. Punktualnie o godzinie
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14.00 wejście na dziedziniec zamkowy zostało zamknięte i 
rozpoczęło się komisyjne liczenie osób (każda osoba jaka znalazła 
się na dziedzińcu musiała przejść przez wąski mostek nad śluzami i 
została skrupulatnie policzona). Nagrodą za udział w ustanawianiu 
rekordu był gorący talerz wojskowej grochówki serwowany prosto z 
poi owej kuchni. Wszystkie dokumenty związane z ustanawianiem 
rekordu Guinnessa zostały przesłane do Londynu do redakcji księgi 
rekordów Guinnessa. Ten niedzielny jarmark odbił się szerokim 
echem w mediach i spotkał się z dużym uznaniem władz miasta jak i 
samych mieszkańców naszego regionu.

10 września -  popularność Jarmarku Gryfitów sprawiła, że 
10 września 2000 r. odbyło się specjalne jego wydanie. Tradycyjnie 
można było obejrzeć i kupić wystawiane przez twórców, kolekcjo
nerów wyroby rzemiosła artystycznego, stare przedmioty z 
porcelany, książki, mapy, pocztówki. Znalazły się również stoiska z 
ręcznie malowanym jedwabiem oraz wyrobami z wosku pszczelego. 
Nie lada atrakcją był pokaz toczenia na kole garncarskim glinianych 
mis, dzbanków i garnków, zaś dla dzieci spektakl w wykonaniu 
„Teatrzykujarmarcznego Zosi Wszędobylskiej”. Punktem kulmina
cyjnym było ogłoszenie wyników konkursu „Dbajmy o estetykę 
naszego miasta” zorganizowanego przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku. 
Podczas jarmarku przygrywała Słupska Kapela Podwórkowa.

Jarmark Gryfitów wrósł na stałe w kalendarium imprez 
kulturalnych Słupska. Jego przygotowanie było ogromnym 
wysiłkiem organizacyjnym ze strony pracowników muzeum, 
szczególnie z działu etnograficznego -  nie mniej satysfakcja z 
powodzenia i uznania jakim cieszył się Jarmark Gryfitów 
rekompensuje poniesiony trud i jest zachętą na przyszłe lata. Należy 
podziękować również tym wszystkim, którzy od początku wierzyli 
w powodzenie podjętego przedsięwzięcia, sami włączali się w jego 
organizację i okazywali nieocenioną pomoc w pozyskiwaniu 
środków na realizację wielu cennych inicjatyw. Trwające cyklicznie 
każdej niedzieli spotkania na Rynku Rybackim były ważnym
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wydarzeniem letniego sezonu 2000 w mieście i regionie słupskim i 
jeśli muzeum uzyska wsparcie finansowe to z pewnością pomysłów 
i zapału, by kontynuować tak interesującą ideę nie zabraknie.
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Maciej Kwaśkiewicz, Tomasz Siemiński

Dawne nekropolie powiatu bytowskiego

W latach siedemdziesiątych ówczesny dyrektor Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego, Piotr Cielecki pozyskał do zbiorów 
placówki kilka tzw. krzyży kaszubskich z dawnych cmentarzy w 
Rokitach, Gaięźni i Jutrzence. Był to bardzo cenny nabytek ludo
wych krzyży nagrobnych, zwłaszcza, że już pod koniec XIX wieku 
były one wypierane przez krzyże żeliwne. Pozyskane eksponaty są 
jedynymi na terenie ziemi bytowskiej, jakie udało się ocalić. Na 
marginesie dodać należy, że już w latach trzydziestych zwracano 
uwagę na krzyże kaszubskie uważane za unikalne zabytki, o czym 
świadczy specjalna mapka zamieszczona w wydanej w 1938 roku

Fot. 1. Porcelanowa płytka z żałobną sentencją. Mogiła dziecka, krzyż żeliwny 
ażurowy. Niezabyszewo, maj 2000 rok. (Fot. arch. muz.)
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pracy Kreis Bütow, na której zaznaczono między innymi występowa
nie tych obiektów w poszczególnych wsiach1.

Przez kolejne dwadzieścia lat postępował proces planowego 
niszczenia dawnych nekropolii na tym terenie co spowodowało, że 
bardzo popularnym do tej pory i różnorodnym w swych formach 
krzyżom żeliwnym zagroziło zupełne unicestwienie. W rezultacie 
sytuacja zaczęła przypominać tę z lat wcześniejszych, kiedy zabytki 
cmentarne często występujące niegdyś na ziemi bytowskiej 
stawały się rzadko spotykanymi, bądź istniały nadal, ale ulegały 
znacznej destrukcji.

Projekt badawczy realizowany w Muzeum Zachodnio-Kaszub- 
skim zrodził się w końcu lat dziewięćdziesiątych. Założono, że 
dawne cmentarze bytowszczyzny stanowią integralną część 
minionego fragmentu kultury i jako takie wpisują się trwale w 
horyzont badawczy całego systemu kulturowego. Wymagają 
przeto spojrzenia, które uwypuklałoby uwikłanie sfery 
duchowości śmierci w kontekst życia społecznego dawnych 
mieszkańców tych ziem. Ponadto założono, że „cmentarz”, 
rozumiany jako pewnego rodzaju zjawisko kulturowe, jest 
zjawiskiem uniwersalnym bez względu na czas i przestrzeń 
historyczną. Z tego wynikać może wniosek, iż reakcje kulturowe 
na „śmierć”, mimo „nakładających” się na siebie kultur, będą 
zbliżone zarówno niegdyś jak i obecnie. W tym sensie możemy 
mówić o swoistej „odwiecznej” ciągłości, trwałości podobnych 
reakcji, trwałości odczuwania „śmierci”. Dlatego w badaniach 
zwracamy mniejszą uwagę na zagadnienia architektoniczno- 
-konserwatorskie, podkreślając raczej wymiar duchowy nekropolii 
(np. sentencje nagrobne), sposoby funkcjonowania cmentarza w 
świadomości społeczności lokalnej obecnie (istniejąca wiedza na 
temat cmentarza, treści folkloru zbudowane wokół nekropolii) i 
przejawy cmentarnej sztuki plastycznej.

Projekt składa się z kilku etapów:

1 G. Bremisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, Stettin 1938.
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1) kwerenda źródłowa i archiwalna w poszukiwaniu dokumen
tów i literatury przedmiotu; prowadzona równolegle w czasie 
realizacji kolejnych etapów,

2) inwentaryzacja wszystkich cmentarzy na ziemi bytowskiej; 
na podstawie różnorodnych map oraz penetracji terenowych 
wykonano spis ponad 50 cmentarzy znajdujących się w 
granicach dawnego powiatu bytowskiego sprzed 1939 roku.

3) opis stanu zachowania poszczególnych cmentarzy; do tej po
ry szczegółowo zinwentaryzowano 10 nekropolii, ze szcze
gólnym uwzględnieniem:

a) wszelkich zachowanych i zniszczonych nagrobków, jako 
przejawów sztuki sepulkralnej,

b) wszelkich zachowanych sentencji nagrobnych, jako 
przejawów kultury symbolicznej

4) zgromadzenie funkcjonujących treści folkloru, narosłych 
wokół cmentarzy we współczesnej kulturze ziemi bytow
skiej, jako wyrazu świadomości przeszłości istniejącej wśród 
obecnych mieszkańców tej ziemi; prace kontynuowane są na 
bieżąco,

5) publikacja wyników badań w formie osobnej pracy lub na 
łamach “Naszego Pomorza” po ich zakończeniu.

Cmentarz jako miejsce pamięci i przejaw sztuki

Cmentarze posiadają w kulturze znaczenie szczególne. Są one 
bowiem w wymiarze symbolicznym miejscami sytuującymi się 
między życiem doczesnym, a stanem w jaki ludzka egzystencja 
przechodzi po śmierci. Przekonanie o tym, że śmierć nie kończy 
„wszystkiego” obecne jest bez mała w każdej religii. Cmentarz 
będący miejscem pochówku, przestrzenią zapełnioną mogiłami 
zmarłych jest jednocześnie dowodem pamięci, szczególnym 
miejscem istnienia więzi i swoistej wspólnoty między żyjącymi a 
tymi, którzy już odeszli. Staje się przez to przestrzenią intymną, 
przeznaczoną do osobistego kontaktu ze zmarłym, silnie
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Fot. 2. Granitowy obelisk nagrobny. Sierżno, styczeń 2000 rok. (Fot. arch. muz.)

nacechowaną uczuciowo i emocjonalnie. Wyrazem owych więzi są 
nie tylko pojawiające się na grobach kwiaty i znicze, ale przede 
wszystkim elementy bardziej „trwale", jak chociażby nagrobne 
inskrypcje, bardzo zindywidualizowane na pomorskich 
cmentarzach i wyrażające niezwykle obrazowo ból po stracie 
ukochanej osoby2.

Sam grób jest w pewnym sensie domem zmarłego, 
rekompensującym mu to co utracił wraz ze zgonem. Dlatego tak

2 M. Bonowska, Kult zmarłych na Pomorzu Zachodnim na przełomie X IX  i X X  wieku, 
[w:] V Konferencja Słowińsko -  Kaszubska, pod red. Wojciecha Łysiaka, Poznań 1999,
s. 73 -  74.
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ważna jest troska i dbałość o nagrobki oraz przywiązywanie wagi do 
ich trwałości, zarówno w dawnej kulturze Pomorza, jak i obecnie3.

Na całym Pomorzu obserwujemy wielką różnorodność cmen
tarnych pomników. Najstarsze pochówki oznaczano kilkoma 
polnymi kamieniami (w XVIII w. na Rugii). Znane były również, już 
z nieco późniejszego okresu, pomniki wykonane z szarego granitu, 
które często odznaczały się bogatą ornamentyką. Na ich licach 
rzeźbiono np. uskrzydlone głowy aniołów, palmy, korony, motyle, 
zgaszone pochodnie, Oko Opatrzności, liście bluszczu i liście 
dębowe. Były one zwieńczone dzbanem lub koroną. Do budowy 
nagrobków używano też drewna, z którego wykonywano bogato 
ornamentowane „skrzynie” oraz tablice nagrobne i bogato 
rzeźbione pomniki. W całym regionie znane były ponadto żelazne 
krzyże kute, wyposażone w metalowe pałąki, kształtem 
przypominające kwiat tulipana4.

Najnowsze nagrobki spotykane na dawnym Pomorzu, 
pochodzące z I połowy XX wieku posiadają z reguły formę 
granitowej, marmurowej lub cementowej skrzyni z żeliwnym 
(ażurowym lub pełnym) krzyżem lub żeliwną tablicą osadzoną na 
metalowej nodze.

Dziś wszelkie zachowane przejawy plastyki cmentarnej są 
cennym świadectwem nie tylko dawnej (skomplikowanej) historii 
regionu, ale i kunsztu artystycznego ich wykonawców. Tym samym 
plastyka cmentarna stanowi jeden z bardzo istotnych elementów, 
składających się na całościowy obraz kultury dawnych Pomorzan. 
Dodać należy, że w tym właśnie wymiarze jest to kultura chyba 
najmniej poznana, chociaż ostatnimi laty z powodzeniem 
podejmowane są w Polsce próby dogłębnego badania minionej 
kultury Pomorza, czemu służą m.in.: już V edycja słupskiej 
Konferencji Kaszubsko -  Słowińskiej [Pomorskiej], I Konferencja 
pt. „Trzebiatów. Historia i Kultura” (Trzebiatów 2000) i I

3 Tamże, s. 74.
4 Tamże, s. 75 -  77.
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Konferencja pt. „Życie Dawnych Pomorzan” (Bytów 2000) oraz 
publikowane każdorazowo materiały pokonferencyjne.

Proces zniszczenia szybko zaciera obraz pomorskiej sztuki 
cmentarnej, której wagę dostrzegano już na początku wieku. W 
1911 roku zorganizowano w Szczecinie pokazowy cmentarz, na 
którym zgromadzono ogromną ilość pomorskich nagrobków 
dających bardzo dobry przegląd pomorskiej sztuki sepulkralnej.

Na Pomorzu Zachodnim niestety niewiele zachowało się 
cmentarzy, które w pełni ukazywałyby sakralny stosunek żywych do 
umarłych. Procesu niemal zupełnej destrukcji dokonała powojenna 
wymiana ludności, przerywając ciągłość kulturową.

W przedwojennej literaturze niemieckiej znajdziemy kilka prac 
dotyczących w najogólniejszym zarysie problematyki cmentarzy, 
sztuki sepulkralnej czy śmierci. Nie wyczerpując oczywiście całej 
bibliografii omawianego tematu warto tu wskazać jedynie na kilka, 
w naszym przekonaniu znaczących publikacji na ten temat. Dla 
przykładu, o kulcie zmarłych i sztuce ludowej na Pomorzu pisał 
Walter Borchers5, o nagrobnych pomnikach w mieście i dawnym 
powiecie słupskim -  Rudolf Hardo w°; warto także wskazać na prace 
takich autorów jak Siegfried Gliewe7, Balke8 i Hugo Lemke"1.

Sporządzenie wykazu samej tylko bibliografii dotyczącej tego 
tematu w przedwojennej i powojennej literaturze niemieckiej oraz 
polskiej wymaga osobnego potraktowania, ponieważ daleko 
wykracza poza ramy niniejszego sprawozdania.

5 W. Borchers, Totenkult und Volkskunst in Pommern, „Unser Pommcrland”, 1931, R. 
XVI, nr2.
R. Hardow, A Ite und neue Grabdenkmäler im Stadt- und Landkreis Stolp, Słupsk 1930.

7 S. Gliewc, Kirche und Kirchhof in Rowe, „Unser Pommerland”, 1931, R. XVI, nr 9.
8 F. Balke, Volkskundliche Denkmäler aus dem Kreise Cammin, „Heimatkalcndar des 

Kreises Camin”, 1927.
9 H. Lcmcke, Bau- und Kunstdenkmäler von Pommern, t. 5, z. 9, Kreis Greifenberg, 

Szczecin 1914
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Fot. 3. Stary cmentarz ewangelicki. Sierżno, styczeń 2000 r. (Fot. arch. muz.)

10 Liczba cmentarzy została ustalona na podstawie niemieckiej monogratii oowiatu 
bytowskiego: G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, Stettin 1938, oraz 
map zarówno niemieckich jak i polskich z I połowy XX wieku.

Stan zachowania cmentarzy

Na terenie objętym badaniami -  dawny powiat bytowski w 
granicach sprzed 1945 roku -  znajdowały się 63 cmentarze10. 
Większość z nich obecnie nie jest użytkowana, niektóre zostały 
zlikwidowane, pozostałe przylegają do czynnych obecnie, 
przedstawiając sobą drastyczny dowód przemijania, szybko 
upływającego czasu pełnego nieraz aktów wandalizmu.

Badania rozpoczęte w 1999 roku ciągle trwają. W ich trakcie 
dokonano szczegółowej inwentaryzacji dziesięciu obiektów, na 
których skupimy się opisując stan zachowania nekropolii. Niestety, 
podejmowane próby „rewitalizacji” miejscowych cmentarzy nie 
należą do rzeczy prostych. W jednej z gmin powiatu próbowano 
przywrócić należy szacunek dawnemu cmentarzowi, jednak



końcowy efekt tych zabiegów wydaje się dość żałosny. Jest to, w 
naszym przekonaniu, swoisty pomnik dewastacji cmentarza, a nie 
miejsce oddania czci grobom pochowanych tam ludzi. Ten 
„cmentarz cmentarza” przedstawia obraz daleko odległy od 
przyjętego w zbiorowej świadomości modelu lapidarium. 
Wykonawcy, prawdopodobnie bez fachowego nadzoru, postawili na 
zgliszczach nekropolii nowoczesne marmurowe pomniki z 
pamiątkową tablicą, nie specjalnie troszcząc się o zabezpieczenie 
czy nawet poszanowanie często bardzo skromnych już resztek 
nagrobków, z których nie tylko da się odczytać imiona i daty, ale 
również sepulkralne sentencje i wzory historycznej już dziś 
cmentarnej sztuki i zdobnictwa. Przykłady niewłaściwego 
odnawiania cmentarzy na ziemi bytowskiej można by mnożyć.

Wśród miejscowej ludności ziemi bytowskiej zazwyczaj bez 
trudu można zasięgnąć precyzyjnej informacji na temat położenia 
„starego cmentarza” we wsi, ale często jego położenie zdradza 
jedynie symetryczna, zarośnięta krzakami osamotniona parcela 
wśród pól, bądź wchłonięta przez las, na której rośnie specyficzna 
roślinność np. konwalie, ozdobne bluszcze, fragmenty 
symetrycznych świerkowych lub bukowych alei -  najtrwalszy jak się 
okazuje ślad, okruch pamięci ocalały na cmentarzu. Dokładniejsze 
oględziny takich, wchłoniętych przez przyrodę miejsc, przynoszą 
następne dowody istnienia cmentarza. Wśród chaszczy można 
czasem natrafić na pozostałości mogił, czasem zdarzają się wśród 
nich kompletne krzyże żeliwne z czytelnymi napisami i 
sentencjami, marmurowe i kamienne płyty, betonowe nagrobki czy 
choćby kamienne, ciężkie postumenty, w których osadzano 
metalowy (ułamany dziś) krucyfiks. Te wrośnięte w ziemię dowody 
istnienia pochówków dają badaczom możliwość odtworzenia 
kształtu i zagospodarowania przestrzeni cmentarza, niegdyś bardzo 
systematycznie zorganizowanego z wydzielonymi kwaterami dla 
pochówków dzieci, grobowców rodzinnych czy miejsc otoczonych 
szczególną atencją, zarezerwowanych dla miejscowej elity. Analiza 
pozostałości nagrobków ujawnia również informacje o historii

- 105 -

i



cmentarza, wskazuje na część starszą i nowszą, ujawnia miejsce 
usytuowania bramy i ogrodzenia, a także prowadzącej do cmentarza 
alejki. Czasem jednak pozostajemy zupełnie bezradni, kiedy 
jedynym śladem istnienia nekropolii jest rumowisko kamiennych 
płyt i niewielkich ułamków żeliwnych krzyży zwalonych bezładnie 
na jedno miejsce, jakby przygotowanych do wywiezienia czy jedynie 
systematyczny układ prostokątnych dołków świadczących o 
znajdujących się pod nimi pochówkach. Obrazu zniszczenia 
dopełniają cmentarze, gdzie wśród roślinności znaleźć można 
jedynie przywiezione tu  śmieci, bądź gdzie cmentarne wzgórze stało 
się wyrobiskiem budowlanego piasku.

Wśród zachowanych zabytków sztuki sepulkralnej w największej 
ilości zachowały się do dziś krzyże żeliwne. Na każdym z 
penetrowanych cmentarzy odnaleźliśmy takie obiekty, bądź 
niezbite dowody, że niegdyś się tam znajdowały. Żeliwne krzyże 
występowały w paru różnorodnych formach i wielkościach. 
Stawiano je na wszystkich grobach, zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Zdarzało się również, że pod wspólnym żeliwnym krzyżem 
chowano małżeństwo. Krzyże tego rodzaju osadzano w pionowo 
wkopanym w ziemię kamiennym postumencie, a mogiłę wokoło 
otaczano czasem żeliwnym płotkiem. Krzyże te wykonywane były 
na konkretne zamówienie. Miały one różne wielkości i formy. 
Najmniejsze, najczęściej ażurowe, o misternych ornamentach 
stawiano na nagrobkach dziecięcych. Takie krzyże w miejscu 
przecięcia ramion posiadały przytwierdzone owalne, bądź okrągłe 
porcelanowe płytki po obu jego stronach. Na jednej płytce 
wypisywano imię i nazwisko oraz daty urodzin i śmierci dziecka. Na 
drugiej sentencję żałobną, wiersz lub fragment psalmu. Litery 
wypisywane na białych porcelanowych tabliczkach były 
kaligrafowane, czarne ze złotymi bądź kolorowymi dodatkami a 
całość ozdobiona ornamentem, czasem kolorowym, roślinnym bądź 
geometrycznym. Spotkać można było również ażurowe krzyże 
dużych rozmiarów choć należały do rzadkości. Na grobach 
dorosłych stawiano krzyże około 1,5 metrowej wielkości. W
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przypadku tych krzyży zaobserwowano największą różnorodność 
form i ozdób. Począwszy od zupełnie prostych, skromnych, 
skończywszy na misternych, posiadających dodatkowo doczepiane 
ozdoby w kształcie ażurowych zakończeń ramion krzyża, tablic 
epitafijnych o różnorodnych kształtach, plakiet z symbolami 
religijnymi czy przedstawień Baranka Bożego bądź Anioła 
przytwierdzonego do nasady krzyża. Najbardziej popularnym, 
najczęściej znajdowanym wśród zachowanych obiektów jest forma 
dość prosta z treflowato zakończonymi ramionami ozdobionymi 
trzema gwiazdkami i krawędziami ramion wykończonymi 
schodkowatą kryzą. Duże żeliwne krzyże posiadały napisy po obu 
stronach. Na stronie frontowej epitafium z nazwiskiem, datą i 
formułką: „Tu spoczywa w Bogu”. Po drugiej stronie mogła 
znajdować się wierszowana sentencja. Litery odlewane razem z 
korpusem krzyża, pokrywane były złotą farbą, podczas gdy korpus 
krzyża był czerniony. Obecnie ze względu na daleko posuniętą 
korozję złocenia zachowały się sporadycznie. Korozja często

Fot. 4. Nagrobek w kształcie skrzyni. Ciemno, maj 2000 rok. (Fot. arch. muz.)
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również do tego stopnia zniekształciła litery, że występują problemy 
z właściwym ich odczytaniem.

Wśród żeliwnych obiektów sztuki cmentarnej zachowały się 
także prostokątne płyty epitafijne z ozdobnymi krawędziami, 
utrzymane w podobnej stylistyce jak krzyże. Płyty te 
przytwierdzane były do żeliwnych płotków otaczających 
cmentarną kwaterę, bądź ustawiane na postumencie na kształt 
pulpitu. Najrzadziej zachowywanymi obiektami są żeliwne płotki 
wykonywane z gotowych elementów. Są to około dwumetrowej 
długości przęsła z pionowych żerdek zwieńczonych ozdobami w 
kształcie kwiatowego kielicha o różnych formach. Na paru 
żeliwnych obiektach udało się odczytać sygnatury wytwórni, 
pochodziły one między innymi ze Sławna.

Inną formą zachowanych nagrobków były kamienne pomniki z 
dużych narzutowych głazów, bądź z grubsza jedynie ciosanych 
pionowych obelisków z wykutymi po jednej stronie napisami. 
Występują one dość rzadko i są najczęściej najstarszymi 
zachowanymi nagrobkami danej nekropolii. Szczególnie ciekawy 
obelisk zachował się na cmentarzu w Sierżnie.

Z piaskowca i marmuru wykonywano płyty nagrobne 
niewielkich rozmiarów (około 40 x 40 cm) z napisami epitafijnymi, 
które osadzano bezpośrednio w ziemi lub na betonowych 
podstawach przypominających pnie dębu i ozdobionych oplata
jącym je motywem liści.

Na wielu cmentarzach zachowały się również nagrobki w 
kształcie skrzyń, najczęściej pozbawione przykrywającej pomnik 
płyty. Nagrobki te wykonywano z betonu i lastriko. Spotyka się 
również betonowe i granitowe płyty i postumenty, w których 
osadzano marmurowe bądź czarne ceramiczne tablice z napisami, 
bądź kuto głębokie litery wypełniane czarną farbą.

Do tej pory dokonano gruntownego opisu cmentarzy w 
następujących miejscowościach: Bytów, Ciemno, Dąbie, Niedarzy- 
no, Osieki, Sierżno, Trzebiatkowa (dwa cmentarze), Ząbinowice,
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Żukówko. Niemal wszystkie z nich nie są dziś użytkowane, jednak 
zachowały się na nich pojedyncze nagrobki, bądź ich pozostałości.

Jedyny nie użytkowany cmentarz w Bytowie, który nie został 
zupełnie zlikwidowany znajduje się poza miastem. Nie posiada 
ogrodzenia, jego granica trudna jest do wytyczenia, ze względu na 
„stopienie się” cmentarza z otaczającym terenem. Porośnięty jest 
bujną roślinnością. Brak śladów po bramie wjazdowej oraz 
elementów pozwalających odtworzyć dawny układ pochówków. Jest 
to obiekt zdewastowany, zaśmiecony gruzem i odpadami 
pochodzącymi prawdopodobnie z okolicznych budów. Podczas 
penetracji cmentarza odnaleźliśmy kilka wypalonych, współcześnie 
postawionych zniczy, świadczących o wciąż jeszcze istniejącej 
świadomości sakralności owego miejsca. Nie ma tu nagrobków 
zachowanych w całości, jedynie ich fragmenty: ułamany żeliwny 
krzyż, znaleziony w narożniku północno-zachodnim cmentarza, 
trzy kamienne podstawy do krzyży żeliwnych, w tym samym 
miejscu, kilka betonowych bloków oraz fragment płyty z czarnego 
marmuru i krzyż na metalowej nodze z ramieniem w formie 
drewnianej tablicy.

Cmentarz w Ciemnie został w 1999 roku oczyszczony i 
uporządkowany z inicjatywy gminy Tuchomie. Postawiono 
kamienny obelisk z marmurową płytą, upamiętniający to 
wydarzenie, żelazną bramę i śmietnik. Zachowały się kamienne 
krzyże, nagrobki w kształcie skrzyń oraz wiele fragmentów 
postumentów od żeliwnych krzyży, a także betonowy pomnik z 
wytłuczoną tablicą i kilkanaście betonowych, stylizowanych na 
drewniane pnie, podstaw pod płyty epitafijne. Dobrze zachowały się 
zarysy kamiennego muru otaczającego cmentarz. W tylnej części 
(narożnik północno -  wschodni) mur sięga około 1 metra 
wysokości. Dawną nekropolię porastają wysokie drzewa i 
niskopienna roślinność.

Na cmentarzu w Dąbiu zachowały się pozostałości bramy: dwa 
betonowe słupy zwieńczone niegdyś kulami. Obecnie słupki są 
przewrócone. Przez środek cmentarza biegnie ścieżka dzieląca go na
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Fot. 5. Nagrobny krzyż żeliwny. Trzebiatkowa, maj 2000 rok. (Fot. arch. muz.)

część zachodnią, na której nie odnaleziono pozostałości 
pochówków i wschodnią z wieloma mogiłami w różnym stopniu 
zachowania. Cmentarz jest umiarkowanie porośnięty roślinnością, 
większe nagrobki wyraźnie widoczne. Odnaleziono 3 kamienne 
płyty z czytelnymi inskrypcjami, przy czym jedna z nich, pokaźnych 
rozmiarów nadal stoi wkopana w miejscu swej pierwotnej 
lokalizacji. Ponadto 10 podstaw do krzyży żeliwnych, 7 
fundamentów i obwarowań grobów w kształcie skrzyni, 1 żeliwną 
nogę do mocowania płyty w kształcie pulpitu, trzy kamienne i 
betonowe kolumny imitujące pień dębu, wiele innych pozostałości 
nagrobków.
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Cmentarz w okolicy Niedarzyna ma kształt prostokąta, jest 
zupełnie zarośnięty chaszczami, wśród których odnajdujemy 
pozostałości grobów, rumowisko kamiennych płyt zrzuconych w 
jedno miejsce podczas likwidacji obiektu. Cmentarz wokoło 
obsadzony jest sosnowym lasem. Brak jakichkolwiek śladów 
ogrodzenia czy bramy, zarys cmentarza sugeruje jedynie bujna 
typowa w takich miejscach roślinność i kilka starych drzew 
pozwalających ustalić w przybliżeniu granice cmentarza. Odnale
ziono: ułamany ażurowy żeliwny krzyż, potłuczoną czarną 
marmurową płytę z fragmentami napisów, całą kamienną płytę w 
kształcie skośnego pulpitu oraz fundament otaczający grób.

Cmentarz w okolicy Osieków Bytowskich niemal całkowicie 
pozbawiony jest nagrobków. Istnieją ślady planowej akcji likwidowania 
nekropolii w postaci rumowiska połamanych płyt i krzyży 
zgromadzonych w jednym miejscu nieco poza obrębem granicy 
cmentarza. Wewnątrz cmentarza istnieją jedynie dwie ziemne mogiły z 
krzyżami, które do dziś są odwiedzane. Według informacji okolicznych 
mieszkańców, nagrobki zostały usunięte w latach osiemdziesiątych, 
wtedy wycięto również większość starych drzew na cmentarzu.

Cmentarz w Sierżnie składa się z dwóch części: starszej i młodszej. 
Posiada dość nieregularny kształt, uwarunkowany w dużej mierze 
położeniem na wzgórzu. Zachował się mur z luźno ułożonych 
kamieni polnych okalający starszą część cmentarza W części 
młodszej prawdopodobnie mur nigdy nie istniał. Centralna część 
cmentarza bardzo zniszczona, nie zachowały nagrobki poza częścią 
jakiegoś większego pomnika, który mógł być postumentem pod 
cmentarną figurę. Więcej natomiast zachowanych jest nagrobków na 
obrzeżach. W nowej części cmentarza odnaleziono pozostałości 
dwudziestu pięciu nagrobków, w starej około trzydziestu. Bramę 
rozpoznajemy po resztkach ceglanych słupów znajdujących się od 
strony drogi w narożniku cmentarza od strony wsi.

W okolicach Trzebiatkowej znajdują się dzisiaj trzy cmentarze. 
Jeden z nich do dziś jest czynny, jednakże posiada starą część z
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licznymi pozostałościami dość dobrze zachowanych nagrobków. 
Cmentarz ten nie został jeszcze gruntownie opisany.

Na drugim, również dość dobrze zachowanym, znajdują się 
nagrobki zarówno przedwojenne jak i późniejsze, choć sam 
cmentarz obecnie nie jest użytkowany. Dobrze zachowało się 
ogrodzenie z polnego kamienia. Cmentarz niemal w całości 
zapełniony jest pochówkami. Częściowo, na obrzeżach, porośnięty 
jest dzikimi krzakami. Niektóre nagrobki zniszczone, zapadnięte i 
połamane. Nie widać jednak znaków celowego niszczenia 
cmentarza jak w przypadku większości opisywanych. Zachowało się 
około pięćdziesiąt nagrobków w tym: trzy żeliwne krzyże i siedem 
ułamanych w zarośniętej części cmentarza wzdłuż zachodniego 
muru, wśród nich odnaleziono również fragmentarycznie 
zachowane trzy ogrodzenia mogił z żeliwnych płotów; cztery mogiły 
w kształcie skrzyń we frontowej części cmentarza; w okolicach 
wejścia dwa nagrobki z lastriko z czarnymi płytami, dwa podobne 
groby w północnej tylnej części cmentarza. Poza tym: pomniki z 
granitu i betonu; 1 ciekawy bardzo prymitywny obelisk z polnego 
kamienia w środkowej części nekropolii, oraz dwanaście 
powojennych nagrobków w części centralnej w okolicach cmen
tarnej bramy. Na cmentarzu są również: drewniane krzyże 
porozrzucane w różnych częściach cmentarza oraz dziecięce żeliwne 
ażurowe krzyże zachowane w całości jak i połamane.

Trzeci cmentarz w Trzebiatkowej został uporządkowany z 
inicjatywy urzędu gminy w Tuchomiu. Wokoło cmentarza zachowały 
się fragmenty ogrodzenia -  muru z polnego kamienia. Na terenie 
całego cmentarza liczne pozostałości nagrobków. Odnaleziono ok. 80 
kamiennych postumentów, w których osadzone były żeliwne krzyże, 
fragmenty krzyży, pozostałości po betonowych grobach okolonych 
słupkami, dwie kolumny betonowe w kształcie pnia dębu, kamienny 
obelisk z napisem. Postumenty i pozostałości po żeliwnych krzyżach 
występowały na całym obszarze cmentarza i zdecydowanie 
przeważały swą liczbą inne nagrobki. Nagrobki w kształcie 
obmurowanych grobowców znajdowały się w części północno
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zachodniej (od frontu), jedyny obelisk z napisem znaleziono w 
okolicach bramy obok pozostałości większych grobowców. Jest to 
kamień niewielkich rozmiarów luźno spoczywający w ziemi, więc 
mógł być przemieszczony ze swego pierwotnego miejsca.

Cmentarz wsi Ząbinowice znajduje się obecnie na skraju lasu. 
Dookoła cmentarz obsadzony starymi świerkami wyznaczającymi 
dziś jego granice. Część powycinana, kilka drzew przewróconych 
przez wiatr. Nagrobki kompletne nie zachowały się. Dużo 
porozrzucanych, luźnych kawałków płyt nagrobnych z kamienia i 
betonu oraz krzyży, podstawy z resztkami wyłamanych krzyży 
żeliwnych. Odnaleziono około pięćdziesiąt wszystkich nagrobków. 
Jedyne obiekty z zachowanymi napisami to trzy potężne kamienne 
obeliski usytuowane przy krawędzi cmentarza w pobliżu dawnego 
wejścia. Groby dziecięce usytuowane z tylu cmentarza, tj. po 
przeciwnej stronie dawnej bramy. Przy dawnym wejściu odnaleziono 
zgromadzone w jednym miejscu resztki kilku krzyży żeliwnych i 
ogrodzeń, przeznaczonych najprawdopodobniej do wywózki na złom.

Podobny stan przedstawia cmentarz w Żukówku., na którym nie 
zachował się ani jeden nagrobek. Zarys cmentarza wyznaczają stare 
lipy i buki. Kilka drzew posiada tabliczki z napisem „pomnik 
przyrody”. Świadczyć to może o dawności istnienia nekropolii w 
tym miejscu. Gdzieniegdzie widoczne zagłębienia po mogiłach i 
fragmenty kamiennych bloków wyznaczających zarys grobu. Przy 
dawnym wejściu na cmentarz usypane jest zwałowisko kamieni 
polnych z położoną na wierzchu nagrobkową płytą betonową -  bez 
napisów. Nieopodal znajdują się 4 ułożone w rzędzie polne 
kamienie. W jednym z narożników (od strony wsi) zachowała się 
podstawa od żeliwnego krzyża.

Sentencje nagrobne

Przykładowe napisy nagrobne zebrane podczas badań pochodzą z 
cmentarzy w Bytowie, Golczewie, Niedarzynie, Nowej Wsi, 
Nowych Hutach, Osiekach, Półcznie, Rekowie, Sierżnie,
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Trzebiatkowej. Tłumaczenia z języka niemieckiego podajemy w 
wolnym przekładzie.

1. Odszedłeś od małżonki pozostawiając dzieci skrzywdzone [twą] 
śmiercią. Ach, nic nie obroni nas skazanych na srogi łos
(krzyż żeliwny, grób męża i ojca)

2. Opłakuję twoje odejście ukochana 
(krzyż żeliwny, grób żony)

3. Dla małżonki byłeś słońcem, dla dzieci radością. Śpij w spokoju i 
samotności, odpoczywaj uwolniony od wszystkich cierpień. Wieczny 
spokój Tobie
(płyta marmurowa, grób męża i ojca)

4. Drzemią w spokoju kochane dzieci, które tylko przez krótki czas były 
dla swej matki radością
(płyta marmurowa, grób dwojga dzieci)

5. Byłem dla ojca pociechą, dla matki radością. Bóg ukochał mnie 
jednak bardziej niż oni oboje
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

6. Nasze życie było wspaniałe, kiedy była praca i trud 
(płyta z czerwonego piaskowca, grób małżeństwa)

7. Spoglądamy z  góry ku Jerozolimie 
(krzyż żeliwny, grób małżeństwa)

8. Na ziemi żyłam krótko, w niebie czeka mnie błogość
(krzyż żeliwny, grób młodej kobiety, napis na porcelanowej 
płytce)

9. Żyj w spokoju moje dziecko! Pan wezwał cię na stopnie swego tronu
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(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

10. Ledwo rozkwitłem w kolebce, opadłem do grobu
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

11. Pokój unosi się nad jego grobem
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

12. Krótkie było twoje szczęście, krótki był twój bieg. Powołany zostałeś 
do Boga w niebiosa
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

Fot. 6. Pomnik upamiętniający zniszczony cmentarz. Tągowie, marzec 2000 rok. 
(Fot. arch. muz.)
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13. Stała się wola Twoja [Panie]; nasza pociecha w ponownym 
spotkaniu
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

14. Byłem dla ojca szczęściem, dla matki radością. Bóg jednak ukochał 
mnie bardziej niż oni oboje
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

15. Śpij dobrze ukochany synu, bowiem zobaczymy się przed tronem 
Pana
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

16. Twoje małe serce uniosło się jak anioł ku niebu
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

17. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie
(krzyż żeliwny, grób dziecka, napis na porcelanowej płytce)

18. /estes uwolniony od wszystkich cierpień, uwolniony od tego świata, 
jednak bolesne dla nas jest twoje odejście, gorzka twoja tak wczesna 
śmierć
(krzyż żeliwny, grób dziecka)

Dalsze zamierzenia dotyczące badań

Do tej pory, jak zaznaczono, opracowano w terenie kilkanaście 
cmentarzy wśród ponad sześćdziesięciu. Zaawansowanie prac nad 
projektem znajduje się obecnie w początkowym stadium. Dlatego 
istnieje wciąż wiele pytań i problemów, na które w tej chwili nie 
potrafimy odpowiedzieć i które w niniejszym sprawozdaniu nie były 
poruszane; m.in. kwestia istnienia cmentarzy ewangelickich i 
katolickich, ich ewentualne wspólne wykorzystywanie i inne 
uwarunkowania wynikające z istnienia na tym terenie dwóch 
wiodących wyznań chrześcijańskich. Tekst ten jest jedynie
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zasygnalizowaniem problematyki, będącej od kilku lat w kręgu 
zainteresowania naszego muzeum. Dalsze badania z pewnością 
przyniosą więcej wyczerpującego materiału oraz pozwolą wyłonić 
nowe pytania badawcze i omawianą problematykę widzieć w 
szerszych jeszcze powiązaniach i uwarunkowaniach kulturowych. 
Dalej prowadzone penetracje terenowe i archiwalne pozwolą na 
dogłębniejsze opracowanie problemu w przyszłości. Wyniki badań 
będą sukcesywnie publikowane na łamach „Naszego Pomorza”.
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Janusz K opydłow ski

Przemiany demograficzne na ziemi bytowskiej
po 1945 roku

Decydujące o dzisiejszej strukturze narodowościowej i 
społecznej mieszkańców ziemi bytowskiej procesy, miały miejsce w 
pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas to 
w latach 1945-1947 nastąpił masowy odpływ ludności niemieckiej, 
przybyli polscy osadnicy z sąsiednich województw oraz centralnych 
i południowych rejonów kraju, napłynęli Polacy zamieszkali dotych
czas na kresach wschodnich i osiedlono na terenie powiatu 
bytowskiego przymusowo przesiedloną ludność ukraińsko-łemko- 
wską z terenów województw: lubelskiego i rzeszowskiego.

Powiat bytowski w granicach z 1939 roku liczył niewiele ponad 
28.000 mieszkańców, z tej liczby około 10.000 mieszkało w 
mieście1. Ludność polsko-kaszubska powiatu w liczbie nieco ponad 
3000 osób stanowiła około 11% ogółu mieszkańców. Kaszubi 
zamieszkiwali głównie wschodnie i południowo-wschodnie 
miejscowości powiatu. Miasto Bytów oraz północne i zachodnie 
gminy wiejskie powiatu zamieszkiwane były przez ludność 
niemiecką. W samym mieście oprócz Niemców mieszkało 
kilkadziesiąt rodzin polsko-kaszubskich i niezbyt liczna 
społeczność żydowska. Zmiany ludnościowe w latach 1940-1945 
spowodowane były głównie toczącą się wojną. Stały odpływ 
mężczyzn powoływanych do służby wojskowej zmuszał do 
zatrudniania na ich miejsce głównie polskich robotników 
przymusowych. Od 1943 roku na teren powiatu bytowskiego, 
podobnie zresztą jak na teren całego Pomorza Zachodniego zaczęła 
napływać ludność niemiecka z obszarów zagrożonych alianckimi

1 T. Białecki, Ludność niemiecka na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku, „Przegląd 
Zachodni” 1968, nr 1, s. 65, S. Literski, Przemiany demograficzne i społeczne w latach 
1945-1968, [w:] Dzieje ziemi bytowskiej, pod redakcją S. Gierszewskiego, Poznań 
1972. s. 385.
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bombardowaniami. Od jesieni 1943 roku zaczęli też przybywać 
niemieccy uciekinierzy z krajów nadbałtyckich, a wraz z nimi 
niewielka liczba Łotyszy, Estończyków i Litwinów. Od wczesnej 
jesieni 1944 roku na Pomorze Zachodnie, w tym na teren powiatu 
bytowskiego, zaczęli masowo napływać niemieccy uciekinierzy z 
Prus Wschodnich, a po nich Niemcy zamieszkali dotychczas na 
Pomorzu Gdańskim2. Duże zmiany w stanie zaludnienia powiatu 
przyniosła zarządzona przez władze niemieckie na przełomie 
stycznia i lutego 1945 roku, ewakuacja ludności z pasa 
nadgranicznego. W lutym i pierwszych dniach marca 1945 roku do 
Bytowa napłynęła tak duża liczba uciekinierów ze wschodu, że 
miasto przypominało przeludniony obóz przejściowy. W  ramach 
planu ewakuacji na początku marca 1945 roku Bytów opuściły 
tysiące mieszkańców, głównie kobiet i dzieci. Ubytek mieszkańców 
z miasta i wsi powiatu w tym okresie szacowany jest na około 60 % 
ogólnej liczby ludności zamieszkującej ten teren w 1939 roku3.

Po zajęciu powiatu przez wojska radzieckie zaczęli wracać ci jego 
mieszkańcy, którzy nie zdołali się ewakuować drogą morską i 
których ucieczkę wyprzedził posuwający się na zachód front.

Na terenie ziemi bytowskiej, podobnie zresztą jak na całym 
Pomorzu Zachodnim, trwał po zakończeniu działań wojennych 
nieustanny ruch ludności. Dotyczyło to zarówno przemieszczającej 
się ludności niemieckiej, jak i napływającej żywiołowo ludności 
polskiej. Według szacunków spisowych z dnia 1 czerwca 1945 roku 
na terenie powiatu bytowskiego przebywało 19.140 osób, w tym 
12.650 Niemców (66 %) i 6490 Polaków (34 %). W mieście Bytowie 
było w tym czasie 3790 osób, w tym 2550 Niemców i 1240 Polaków4.

W miesiącach letnich 1945 roku liczba ludności niemieckiej 
przebywającej na terenie powiatu bytowskiego była dość płynna.

K. Ciolczewski, Przymusowa ewakuacja z  nadbałtyckich prowincji III Rzeszy 
1944-1945. Poznań 1971, s. 115-131.
T. Białecki, Przesiedlenia ludności niemieckiej z  Pomorza Zachodniego po II wojnie 
światowej, Poznań 1969, s. 38.
S. Literski, dz. cyt., s. 385.
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Według różnych szacunków wahała się w granicach 12.000-13.000 
osób. Od jesieni 1945 roku liczba ludności niemieckiej na terenie 
powiatu bytowskiego systematycznie malała. W tym czasie na 
ogólną liczbę 4759 mieszkańców Bytowa było 2255 Niemców. 
Najwięcej było kobiet -  942 i dzieci w wieku do 14 lat -  789. 
Mężczyzn było 359, a młodzieży w przedziale wieku 14-21 lat było 
165. Z całej tej grupy w wieku produkcyjnym było jedynie 998 osób, 
resztę stanowili dzieci i starcy5. Do 31 grudnia 1945 roku liczba 
niemieckich mieszkańców miasta zmniejszyła się do 1135 osób, a z 
terenu gmin wiejskich powiatu wyjechało około 2500 Niemców.

Według szacunkowych danych 31 grudnia 1945 roku na terenie 
powiatu bytowskiego przebywało około 8000 osób narodowości 
niemieckiej. Faktyczna liczba ludności niemieckiej była zapewne 
wyższa. Część bowiem przebywała przymusowo w gospodarstwach 
rolnych i zakładach przejętych przez radzieckie komendantury 
wojenne. Ludność ta podlegała bezpośrednio sowieckim władzom 
wojskowym i była wyłączona spod kontroli polskiej administracji.

Po decyzjach konferencji poczdamskiej (18 lipiec -  2 sierpień 
1945 r.) w sprawie wysiedlenia osób narodowości niemieckiej m.in. 
z Polski, Czechosłowacji, Austrii i Węgier stało się jasne dla 
większości Niemców, że będą musieli opuścić swoje rodzinne 
strony. Motywy skłaniające do szybkiego wyjazdu za Odrę były 
różne, decyzje o wyjeździe często trudne. Masowy napływ Polaków 
ciężko doświadczonych przez niemieckie władze okupacyjne 
sprzyjał manifestowaniu wobec Niemców zdecydowanie wrogich 
postaw i nie zachęcał do pozostania. Ludność niemiecka 
pozbawiona własnych gospodarstw, zakładów produkcyjnych i 
usługowych, mienia osobistego, zmuszana do przymusowej pracy, 
narażona na szykany ze strony zarówno przedstawicieli władzy jak i 
napływających osiedleńców, nie dostrzegała tu żadnych perspektyw 
na przyszłość. Ogólną apatię pogłębiały dodatkowo trudności

5 B. Okoniewska, Rok 1945. Organizacja życia społecznego i politycznego po 
zakończeniu działań wojennych, [w:] Historia Bytowa, pod redakcją Z. Szultki, Bytów 
1998. s. 367.
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powojennej rzeczywistości. Szczególnie dotkliwe były braki w 
aprowizacji oraz opiece medycznej. Wyjazdy Niemców w drugiej 
połowie 1945 roku organizowane były przez bytowskie władze 
powiatowe, miejscowy oddział Państwowego Urzędu Repatria
cyjnego oraz Urząd Wojewódzki w Gdańsku6. Wówczas bowiem 
powiat bytowski wraz z kilkoma sąsiednimi powiatami został 
włączony do województwa gdańskiego. Władze administracyjne 
dążące do zdynamizowania tempa polskiego osadnictwa 
pospiesznie organizowały biura przesiedleńcze. Działalność ta była 
nadzorowana przez odpowiednie urzędy bezpieczeństwa publiczne
go i organa milicji obywatelskiej. Służby te m.in. sporządzały i 
zatwierdzały imienne listy osób, którym udzielano zgody na wyjazd 
i wydawały przepustki. Ścisła kontrola wyjeżdżających miała na celu 
m.in. zatrzymanie osób podejrzanych o zbrodnie wojenne oraz tych, 
których powojenną działalnością interesowały się radzieckie i 
polskie służby specjalne.

Nie podlegały przesiedleniu osoby, które złożyły deklarację 
wierności narodowi polskiemu oraz ci, którzy wcześniej podpisali 
niemiecką listę narodowościową, a obecnie złożyli wnioski o 
rehabilitację. Często nie wyrażano również zgody na wyjazd 
niemieckich fachowców, których nie byli w stanie zastąpić polscy 
pracownicy7. Z powodu braku rąk do pracy byli również reklamowani 
od wyjazdu niemieccy robotnicy leśni i pracownicy rolni.

Przesiedlana w tym czasie ludność niemiecka powiatu 
bytowskiego, wysyłana była wraz z bagażem podręcznym, który 
zdołała udźwignąć do Gdańska. Zgłaszający gotowość wyjazdu 
Niemcy podpisywali deklarację, w której oświadczali, że pragną 
opuścić teren Polski dobrowolnie. Na mocy wcześniejszych 
polsko-sowieckich uzgodnień, wszyscy wyjeżdżający trafiali do 
radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec.

6 Tamże, s. 365-366.
Archiwum Państwowe Słupsk (AP Słupsk), Starostwo Powiatowe w Bytowie 
1945-1950; Sprawozdanie z akcji osiedleńczej z25.03.1946 r., 188, s. 31-33.
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Zgodnie z postanowieniami konferencji w Poczdamie dnia 20 
listopada 1945 roku Sojusznicza Rada Kontroli zatwierdziła plan 
przesiedlenia Niemców z Polski, Czechosłowacji, Austrii i Węgier.

Dnia 14 lutego 1946 roku przedstawiciele rządu polskiego 
podpisali umowę z Połączoną Egzekutywą Repatriacyjną 
okupacyjnych władz brytyjskich regulującą zasady „repatriacji” 
Niemców do strefy brytyjskiej. Na podobnych zasadach miały 
przebiegać przesiedlenia Niemców do strefy radzieckiej. Przesie
dlenia ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego miały się 
odbywać przez Szczecin, skąd drogą morską część ludności miała 
być kierowana do Lubeki, a część transportem kolejowym w głąb 
Niemiec przez stację Węgliniec.

Do 20 lutego 1946 roku wszystkie powiaty zachodniopomorskie 
sporządziły szczegółowe plany przesiedlenia Niemców ze swojego 
terenu. Przygotowana organizacyjnie przez bytowskie władze akcja 
wysiedleńcza została wstrzymana wczesną wiosną 1946 roku ze 
względu na planowane ponowne włączenie powiatu do 
województwa szczecińskiego. Od maja 1946 roku całość spraw 
związanych z wysiedleniem ludności niemieckiej z bytowszczyzny 
przejęły władze województwa szczecińskiego. Rozpoczęcie akcji 
przesiedleń przełożono na miesiące letnie 1946 roku. Do tego czasu 
tereny powiatu bytowskiego opuściło oficjalnie ponad 4300 osób 
narodowości niemieckiej. Liczby wyjazdów samowolnych nie 
sposób dziś ustalić.

Pierwszy transport 1524 Niemców odjechał z Bytowa 19 sierpnia 
1946 roku8. Następnym, w dniu 17 grudnia 1946 roku, wyjechało 
1525 osób skierowanych do radzieckiej strefy okupacyjnej9. Według 
danych Referatu Osiedleńczego Starostwa Powiatowego w Bytowie 
na dzień 1 stycznia 1947 roku pozostało na terenie powiatu 3599 
Niemców. Na przesiedlenie oczekiwało 2667 mieszkańców wsi i

AP Stupsk, Starostwo powiatowe..., 45, s. 23. Sprawozdanie sytuacyjne za sierpień 
1946 roku z województwa szczecińskiego. Powiat Bytów; Tamże, 140, s. 19. Wykazy 
repatriacji Niemców (1946).
Tamże, 140, s. 13-19. Wykazy repatriantów niemieckich.
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214 mieszkańców miasta. Czasowo z przesiedlenia wyłączono: 
chorych, starców, wdowy i sieroty w liczbie 670 osób oraz 53 osoby 
zatrudnione przez Armię Czerwoną.

W 1947 roku czterema transportami (27 łipca; 9 sierpnia; 2 
września i 18 października) powiat bytowski opuściło 3412 osób 
narodowości niemieckiej10.

Do 1950 roku z terenu powiatu bytowskiego wyjechało i 
wysiedlono ponad 10.000 Niemców. Dane ludnościowe szczególnie 
z okresu 1945 -  1946 należy traktować jednak bardzo ostrożnie. 
Przy dużej rotacji ludności sprawozdania napływające do władz 
powiatowych nie zawsze w pełni oddają aktualne liczby mieszkań
ców poszczególnych wsi i gmin. Dotyczy to zarówno zmieniającego 
się stanu liczbowego ludności niemieckiej jak i kaszubskich 
mieszkańców powiatu oraz napływających żywiołowo polskich 
osadników z różnych rejonów kraju.

Na ziemi bytowskiej oprócz ludności niemieckiej zamieszkiwała 
od wieków rodzima ludność kaszubska. Kaszubi bytowscy stanowili 
grupę etniczną o zróżnicowanym stopniu świadomości narodowej. 
Ludność rodzima ziemi bytowskiej stanowiła zbiorowość 
szczególną, tworzoną od stuleci przez osoby pochodzenia kaszub
skiego i poprzez związki małżeńskie niemieckiego. Wielowiekowe 
współżycie tych grup zaowocowało wykształceniem się wielobar
wnej kultury i powstaniem specyficznej wspólnoty posługującej się 
własnym systemem wartości. Jest to zjawisko typowe, 
charakterystyczne dla obszarów pogranicza etniczno-kulturowego. 
Identyfikacja narodowościowa mieszkańców obszarów pogranicz
nych jest zawsze problemem złożonym. W wielowiekowej sztafecie 
pokoleń część ludności kaszubskiej uległa wpływom kultury 
niemieckiej. Zdecydowana większość czuła swą odrębność od 
narodu niemieckiego, część i to ta najbardziej świadoma 
identyfikowała się z narodem polskim. Historyczne doświadczenia

M  Ryś, Przesiedlenia ludności niemieckiej z  powiatu bytowskiego w latach 1945-1950, 
„Słupskie Studia Historyczne” 1995, nr 4, s. 116-117.
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sprawiły, że dla wielu Kaszubów ważniejsze i bliższe było poczucie 
związku z małą ojczyzną, niż tożsamość narodowa.

Na terenie Pomorza Zachodniego zamieszkiwało po wojnie 
około 18.000 osób ludności rodzimej. Największe jej skupiska 
znajdowały się na terenie powiatów: złotowskiego i bytowskiego. 
Kaszubi bytowscy zamieszkiwali głównie wschodnie i południowo- 
wschodnie miejscowości powiatu, takie jak: Ciemno; Czarna 
Dąbrowa; Dąbrówka Bytowska; Kłączno; Niezabyszewo; Osława 
Dąbi owa; Piaszno; Płotowo Duże; Płotowo Małe; Rekowo; Sierżno; 
Studzienice; Trzebiatkowa; Tuchomko i Ugoszcz. Szacuje się, że w 
1945 roku na terenie powiatu bytowskiego zamieszkiwało ponad 
3000 Kaszubów. Po zajęciu ziemi bytowskiej przez Armię 
Czerwoną wszyscy miejscowi Kaszubi jako obywatele Rzeszy 
zostali potraktowani jak Niemcy. Kaszubi bytowscy poczuli gorzki 
smak wyzwolenia tuż po wkroczeniu wojsk radzieckich (8 marzec 
1945 r.). W połowie marca 1945 roku na terenie zamku 
bytowskiego osadzono około 1500 osób, głównie Niemców, wśród 
których znalazła się ponad 100-osobowa grupa miejscowych 
Kaszubów11. Większość z nich deportowano do sowieckich obozów 
pracy. Aresztowania i represje ze strony specjalnych jednostek 
NKWD dotknęły zarówno ludność kaszubską jak i niemiecką. Nowa 
władza nie bardzo potrafiła zrozumieć specyfiki etnicznej 
pogranicza, które ze swej istoty stanowiło strefę narodowościowo 
mieszaną. Sytuację ludności rodzimej komplikował dodatkowo brak 
przepisów prawnych na podstawie których można by jej przyznać 
obywatelstwo polskie. Do czasu uregulowań ustawowych obo
wiązywało zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 20 
czerwca 1945 roku, upoważniające wojewodów do wydawania 
tymczasowych zaświadczeń uprawniających do korzystania z praw 
przysługujących obywatelom Reczypospolitej. Zarządzenie 
określało, którzy obywatele Rzeszy mają prawo do otrzymania 
wspomnianych zaświadczeń. Były to osoby, które:

B. Okoniewska, dz. cyt., s. 357.
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-  w dniu 31 sierpnia 1939 roku zamieszkiwały na terenach 
obecnych Ziem Odzyskanych,

-  nie były członkami NSDAP i nie podlegały pod dekret z dnia 
31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla 
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy,

-  złożyły pisemną deklarację wierności narodowi polskiemu12.
W powiecie bytowskim weryfikacja polskiej ludności rodzimej

rozpoczęła się w sierpniu 1945 roku. Do maja 1946 roku wpłynęło 
do starostwa bytowskiego 2318 wniosków o przyznanie 
obywatelstwa polskiego13. Większość z nich została rozpatrzona i 
załatwiona pozytywnie w okresie wstępnym weryfikacji, tzn. przed 
ukazaniem się ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 roku i przepisów 
wykonawczych do niej zawartych w zarządzeniu Ministra Ziem 
Odzyskanych z dnia 6 kwietnia 1946 r. w sprawie stwierdzania 
polskiej przynależności. W wymienionych dokumentach zostały 
ostatecznie zdefiniowane kryteria potwierdzania obywatelstwa 
polskiego. W artykule pierwszym ustawy zostało zawarte 
stwierdzenie „prawo obywatela polskiego służy każdej osobie, która 
przed 1 stycznia 1945 roku miała na obszarze Ziem Odzyskanych 
stałe miejsce zamieszkania, udowodniła swoją polską narodowość 
(...) oraz złożyła deklarację wierności Narodowi i Państwu 
Polskiemu". Najbardziej złożony, wymagający szerszego 
udokumentowania, był warunek mówiący o konieczności 
udowodnienia swojej polskiej narodowości14.

Polska przynależność narodowa mogła być udokumentowana 
poprzez udowodnienie polskiego pochodzenia, albo poprzez 
wykazanie się zachowaniem łączności z narodem polskim. Dowodem 
łączności z narodem polskim była m.in. przynależność do polskich 
organizacji, utrzymywanie związków z kulturą polską, kultywowanie

H. Rybicki, Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, 
Słupsk 1988, s. 145.
H. Rybicki, Weryfikacja polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 
1945-1948, „Rocznik Kaszubski” 1967, nr 3, s. 228.
Tamże, s. 229-230.
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polskich obyczajów w rodzinie, znajomość języka polskiego. Mimo 
niezdecydowanej, pełnej rozterek postawy ludności kaszubskiej 
weryfikacja w powiecie bytowskim przebiegła dość sprawnie. Do 
dnia 30 stycznia 1946 roku zweryfikowano w powiecie 2173 osoby. 
Jak pisze Jerzy Chrzszonowicz, starosta bytowski „1/3 ze 
zweryfikowanych Kaszubów nie ma dotychczas żadnej wiadomości o 
miejscu pobytu swoich mężów i synów”15. Wielu Kaszubów 
bytowskich przybywało w tym czasie na terenie ZSRR, gdzie trafili 
jako niemieccy jeńcy wojenni, lub też zostali deportowani w wyniku 
powojennych represji. O skali zjawiska i jego wadze świadczy 
wymiana korespondencji między starostwem bytowskim, a 
Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku z początków 1946 roku.

Na 2458 wniosków o przyznanie obywatelstwa polskiego, które 
wpłynęły do końca sierpnia 1946 roku rozpatrzono pozytywnie 
2446. Dla ludności kaszubskiej weryfikacja była procesem 
bolesnym, a podpisywanie deklaracji wierności było często 
przyjmowane z poczuciem zażenowania i upokorzenia.

Jednym z celów weryfikacji ludności było oddzielenie Polaków 
od Niemców. Pomyślna weryfikacja chroniła Kaszubów przed 
przymusowym wysiedleniem wraz z ludnością niemiecką. Powojen
ne zmiany polityczne i działania lokalnych władz nie były powszech
nie akceptowane przez społeczność kaszubską. Sprzeciw budziły 
zdarzające się przypadki przejmowania rodzinnych gospodarstw na 
rzecz osadników z centralnej Polski oraz szykany ze strony służb 
bezpieczeństwa. Niezadowolenie Kaszubów potęgowała również 
dominująca pozycja w życiu społecznym i strukturach władz 
ludności napływowej. Kontrowersje wywoływały zakazy dotyczące 
posługiwania się powszechnie znanym językiem niemieckim w 
miejscach publicznych oraz presja administracji na zmianę nazwisk 
i imion „tracących niemczyzną”. W tej atmosferze wielu Kaszubów 
pochodzących z bytowszczyzny podjęło decyzję o zatajeniu swojej 
przynależności etnicznej i rozpoczęło starania o wyjazd do Niemiec.

15 AP Shipsk, Starostwo powiatowe..., 156, pismo starosty bytowskiego z dnia 30.01.1946
r. do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
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Świadczy o tym m.in. stały ubytek ludności kaszubskiej zamiesz
kałej w Bytowie16. Od 1 lipca 1946 roku do 31 grudnia 1947 roku z 
miasta wyjechało za Odrę ponad 420 osób.

Liczba ludności rodzimej w Bytowie zmniejszyła się w tym czasie 
z 1373 osób do 951 osób. Na niektóre decyzje o wyjeździe w 
pewnym stopniu wpłynęły zapewne trudne warunki egzystencji w 
powojennej rzeczywistości oraz osobiste problemy wynikające ze 
złożonej sytuacji rodzinnej. Wojna rzuciła wielu Kaszubów w różne 
miejsca kontynentu. Cześć z nich, głównie przebywających na 
terenie Niemiec podjęła, z różnym skutkiem, starania o 
sprowadzenie swoich bliskich do siebie.

Proces weryfikacji ludności rodzimej trwał na Pomorzu 
Zachodnim od połowy 1945 roku do końca lat 40-tych. Ustalenie 
faktycznej liczby zweryfikowanych jest bardzo trudne z powodu 
rozbieżności dostępnych danych. Do 30 listopada 1947 roku w 
powiecie bytowskim złożono 2640 wniosków, z tego 2634 osoby 
zweryfikowano pozytywnie, a 6 wniosków rozpatrzono odmownie. 
Dynamika tego procesu była największa od połowy 1946 roku. 
Zweryfikowano wówczas 2318 osób, w drugiej połowie 1946 r. 
około 200 osób, a do końca 1947 roku około 100 osób. Według 
spisu ludności z 31 grudnia 1948 roku powiat bytowski 
zamieszkiwało 3825 osób miejscowego pochodzenia. Z tej liczby 
3095 osób mieszkało na terenach wiejskich, a tylko 730 w mieście. 
Według tych danych miejscowa ludność kaszubska stanowiła ponad 
21 % ogółu mieszkańców powiatu, liczącego wówczas 18.139 osób. 
Według oceny władz powiatowych stan ludności zweryfikowanej na 
dzień 31 października 1947 roku wynosił 3707 osób, a ludności 
rodzimej nie zweryfikowanej na terenie powiatu bytowskiego nie 
było17. W świetle dostępnych danych o ilości wcześniej złożonych

B. Okoniewska, Miasto i mieszkańcy w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, [w:] 
Historia Bytowa, pod redakcją Z. Szultki, Bytów 1998, s. 402.
AP Słupsk, Starostwo powiatowe, 161, s. 59-69 Sprawozdanie starosty z akcji 
repolonizacji do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie.
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wniosków weryfikacyjnych podana w sprawozdaniu liczba jest 
zupełnie niewiarygodna. Jesienią 1947 roku na terenie całego 
powiatu bytowskiego zamieszkiwało ogółem 3707 miejscowych 
Kaszubów. Wiadomo jednak, że z różnych względów nie wszyscy 
Kaszubi bytowscy poddali się procesom weryfikacji.

Osadników do przyjazdu zachęcały opuszczone gospodarstwa na 
wsi oraz mieszkania i miejsca pracy w mieście. Jako pierwsi na 
terenie powiatu bytowskiego pojawili się przesiedleńcy z dawnych 
terenów pogranicznych województwa pomorskiego. W znakomitej 
większości byli to Kaszubi z powiatów: chojnickiego, kartuskiego i 
kościerskiego oraz migranci z powiatu tucholskiego. Napływ tej 
grupy osadniczej miał zazwyczaj charakter żywiołowy. Przyjazdy 
odbywały się często za pośrednictwem miejscowych krewnych i 
znajomych, którzy służyli pomocą w zorganizowaniu przybycia, 
wyborze miejsca osiedlenia i początkowym okresie zagospodarowa
nia się na nowym miejscu. Ze względu na podobieństwa kulturowe, 
ta grupa ludności najłatwiej adaptowała się do miejscowych 
warunków i najszybciej integrowała się z lokalną społecznością. 
Stanowiła też najbardziej pożądany element osadniczy, 
gwarantujący rzetelne zagospodarowanie ziemi i dobre stosunki 
sąsiedzkie z miejscową ludnością kaszubską.

W dniu 1 czerwca 1945 roku w powiecie bytowskim 
zamieszkiwało już 6490 osób narodowości polskiej, z tego 1290 
Polaków zameldowanych było w mieście. Tylko w okresie tego 
miesiąca przybyło do wsi powiatu 1111 osadników, a do miasta 389 
nowych mieszkańców. Spośród 1215 Polaków zameldowanych w 
Bytowie od 30 maja do 4 września 1945 roku około 42 % stanowili 
przybysze z terenów centralnej i południowej Polski, 40 % 
pochodziło z terenu Pomorza Gdańskiego i sąsiedniego 
województwa bydgoskiego, a około 18 % wywodziło się z dawnych 
polskich kresów wschodnich18. Do końca 1945 roku osadnicy z 
sąsiednich pomorskich województw objęli na terenie powiatu
|g ~

AP Słupsk, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Bytowie 1945-1950, 23/40, s.
1.
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bytowskiego 371 gospodarstw rolniczych. Najwięcej w gminach: 
Borzytuchom -  57; Niezabyszewo -  43; Pomysk Wielki -  37; 
Studzienice -  35; Tuchomie -  108 i Ugoszcz -  67. Napływ 
przesiedleńców z sąsiednich województw trwał jeszcze w latach 
1946-1948. Nowi osadnicy przejmowali gospodarstwa po 
systematycznie wysiedlanej ludności niemieckiej. Do lipca 1945 
roku przybywających przyjmował praktycznie każdy, kto tylko 
posiadał jakiś cień władzy. Od września 1945 roku całokształt 
spraw osiedleńczych przejął powołany do współpracy w tym 
zakresie z administracją lokalną Państwowy Urząd Repatriacyjny.

Napływ na Pomorze Zachodnie osadników z centralnych i 
południowo-wschodnich województw Polski był inspirowany i 
organizowany przez władze państwowe. Większość przybyszów 
pochodziło z terenów przeludnionych o rozdrobnionej gospodarce 
rolnej. W powiecie bytowskim w latach 1945-1948 największy odsetek 
wśród przybyszów z województw centralnych i południowych 
stanowili mieszkańcy trzech województw: kieleckiego, lubelskiego i 
rzeszowskiego. Na teren powiatu przybywali również osadnicy z 
województw: katowickiego, krakowskiego, łódzkiego, poznańskiego i 
warszawskiego. Wśród przybyszów zdecydowanie przeważała ludność 
wiejska, która stanowiła ponad 70 % ogółu. Najwięcej wśród tej 
grupy osadników było bezrolnych i posiadaczy niewielkich działek 
przyzagrodowych. Przybywali tu w nadziei na objęcie własnych 
gospodarstw rolnych, szybkie wzbogacenie się i rychły awans w 
hierarchii społecznej. W dniu 31 stycznia 1946 roku na ogólną liczbę 
17.173 mieszkańców powiatu, przesiedleńców z innych terenów 
Polski było 6748 osób, co stanowiło 39,3 % ogółu.

Według sprawozdań sytuacyjnych starosty bytowskiego za 1947 
rok w kwietniu na ogólną liczbę 14.089 polskich mieszkańców 
powiatu było 7244 osadników z powiatów sąsiednich i województw 
centralnej oraz południowo-wschodniej Polski19. Do końca 1947 
roku liczba osadników z tych rejonów kraju wzrosła do ponad 8600
19 AP Słupsk, Starostwo powiatowe, 132 sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc kwiecień

1947 r. z terenu powiatu bytowskiego.
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osób. Wśród tej grupy osiedleńczej około 40 % stanowili przybysze 
z centralnych i południowo-wschodnich regionów kraju.

Od połowy 1945 roku zaczęli napływać na teren powiatu 
bytowskiego Polacy zamieszkujący dotychczas wschodnie kresy 
Rzeczypospolitej, włączone mocą wcześniejszych postanowień 
mocarstw do ZSRR. Druga fala przyjazdów Polaków z dawnych 
kresów wschodnich rozpoczęła się w lutym 1946 roku. Była ona 
efektem podpisanych wcześniej umów miedzy Polską a ZSRR w 
sprawie wymiany ludności i zmianie obywatelstwa radzieckiego 
osób narodowości polskiej i żydowskiej zamieszkujących zachodnie 
republiki Związku Radzieckiego20.

Zgodnie z obowiązującą zasadą równoleżnikową na Pomorze 
Zachodnie przybyli głównie Polacy zamieszkali na terenie dwóch 
republik radzieckich: białoruskiej i litewskiej. Drogą okrężną 
dotarła na teren powiatu również niewielka liczba Polaków 
zamieszkałych dotychczas na terenie republiki ukraińskiej. Według 
danych na dzień 1 listopada 1946 roku na terenie powiatu 
bytowskiego przebywało 1481 Polaków z kresów wschodnich. W 
dniu 31 sierpnia 1947 roku liczba Polaków z kresów wynosiła blisko 
1700 osób, a we wrześniu tego roku wzrosła do 2446 osób. W 
liczbie tej mieści się też kilkudziesięciu polskich repatriantów 
przybyłych z centralnych terenów ZSRR w okresie wcześniejszym. 
Na koniec 1947 roku statystyki odnotowują na terenie powiatu 
2530 Polaków przybyłych z kresów wschodnich. Łącznie do 1948 
roku przybyło z kresów i osiedliło się na terenie powiatu 
bytowskiego ponad 520 rodzin polskich. W grudniu 1948 roku 
według statystyk ludnościowych na terenie powiatu bytowskiego 
zamieszkiwało 2554 Polaków z kresów wschodnich21. W mieście

J. Misztal, Wysiedlenia i repatriacje obywateli polskich z ZSRR. a wysiedlenia i 
przesiedlenia Niemców z Polski -  próba bilansu, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe 
wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod redakcją H. 
Orłowskiego i A. Saksona, Poznań 1997, s. 51-53.
AP Słupsk, Starostwo powiatowe..., 217, s. 55. Ludność polska powiatu bytowskiego -  
stan n a d . 12.1948 r.
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zamieszkiwało 1147 Kresowian, a w gminach wiejskich powiatu 
1417 mieszkańców dawnych kresów, najwięcej w gminach: 
Tuchomie (310), Borzytuchom (280) i Ugoszcz (268), najmniej w 
gminie Jasień (30) i Studzienice (14).

Mimo wcześniejszego zobowiązania władz polskich, nie wszyscy 
przybysze otrzymywali chociażby częściową rekompensatę za 
utracone na wschodzie mienie. W przeciwieństwie do innych grup 
osiedleńczych znaczna część Kresowian znalazła swoje miejsce w 
mieście. Wśród tej grupy ludności znajdowało się wiele osób o 
wyższym niż przeciętne poziomie wykształcenia. Ludzie ci dość 
szybko awansowali do miejscowej elity towarzyskiej. Byli wśród nich 
nauczyciele, lekarze, urzędnicy, inżynierowie, technicy, kupcy i 
rzemieślnicy. Dzięki swojej pracy zawodowej, aktywności i 
inicjatywie zostali oni dość szybko zaakceptowani przez wielokul
turową społeczność Bytowa. Znacznie bardziej skomplikowana była 
sytuacja Kresowian zamieszkałych na wsi. Duże różnice kulturowe, 
inna obyczajowość, swoiste przyzwyczajenia przez wiele lat 
utrudniały bliższe związki z rodzimą i napływową ludnością rolniczą. 
Mimo postępujących procesów integracyjnych, w obiegowej opinii 
długo nie przestawały funkcjonować stereotypy dotyczące tej grupy.

Znacznie gorsze było położenie obcej narodowościowo grupy 
ukraińsko-łemkowskiej. Przymusowe przesiedlenia ludności ukra
ińskiej i mieszanej ukraińsko-polskiej z województw: krakow
skiego, lubelskiego i rzeszowskiego na ziemie zachodnie i północne 
rozpoczęły się w kwietniu 1947 roku. W okresie od maja do lipca 
1947 roku do Bytowa przybyło sześć kolejowych transportów 
Ukraińców z województw: lubelskiego i rzeszowskiego22. Byli 
wśród nich mieszkańcy takich miejscowości jak: Brzuska, 
Bukowiec, Cisowa, Czaszyn, Dolina, Komańcza, Konotopy, Kornie, 
Paszowa, Płonna, Poździacz, Przybyszów, Rzepedź, Stańkowa, 
Tokarnia, Torki, Wisłok Wielki, Wola Michowa, Wola Piotrowa, 
Wola Wyżyna, Zawysznia i Żużel. Większość z nich wraz z żywym
22 TT ! ! 7

Por. Akcja Wisła. Dokumenty. Warszawa 1993, opracował E. Misiło. Załączniki 2-3.
Ilościowe wykazy wysiedlonych Ukraińców, s. 428-438.
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inwentarzem i częścią dobytku przybyła do Bytowa w pięciu 
transportach w maju 1947 r. W okresie od 4 do 13 maja we 
wspomnianych transportach przybyło ogółem ponad 400 osób23. 
Wszyscy wówczas przybyli pochodzili z powiatów: leskiego, 
przemyskiego i sanockiego. Ostatni transport z 412 przymusowymi 
przesiedleńcami dotarł do Bytowa w dniu 30 lipca 1947 roku24. 
Przybyła tym transportem ludność pochodziła z terenu powiatu: 
hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Z grupy 1859 Łemków i 
Ukraińców przybyłych do Bytowa, 1522 osoby zostały osiedlone we 
wskazanych im miejscach powiatu bytowskiego25. Na miejsce 
osiedlenia ludności ukraińskiej wybrano wsie najbardziej po wojnie 
wyludnione, zamieszkałe w 1947 roku głównie przez ludność 
napływową z różnych regionów kraju. Z tego względu, że większość 
gospodarstw lepszych była już zajęta, Ukraińcy otrzymali 
gospodarstwa słabe, znacznie zdewastowane, nierzadko wcześniej 
okradzione przez szabrowników. Najwięcej rodzin ukraińskich 
osiedlono we wsiach: Borzytuchom, Ciemno, Dąbie, Gostkowo, 
Grzmiąca, Jutrzenka, Krosnowo, Łupawsko, Mądzrzechowo, 
Modrzejewo, Niedarzyno, Niezabyszewo, Nowe Huty, Osieki, 
Pomysk Mały, Pomysk Wielki, Struszewo, Tągowie, Trzebiatkowa, 
Tuchomie, Tuchomko, Udorpie, Ząbinowice i Żukowo. Znacznie 
mniejsza liczba Ukraińców rozlokowana została we wsiach: 
Bukowo, Chodkowo, Dąbrówka Bytowska, Jasień, Jeleńcz, 
Maslowiczki, Mokrzyn, Mydlita, Płotowo, Rabacino, Rekowo i 
Sierżno. Z siedmiu gmin wiejskich powiatu bytowskiego 
przesiedleńcy zostali rozmieszczeni na terenie sześciu gmin oraz w 
mieście Bytowie i jego najbliższych okolicach. Największą ilość 
Ukraińców i Łemków rozmieszczono na terenie gmin: Pomysk 
Wielki -  344 osoby, Borzytuchom -  326 osób i Tuchomie -  277 
osób. Nieco mniejsza liczba została skierowana na teren gmin:

AP Słupsk, Starostwo Pow iatow e.W ykaz przesiedleńców z akcji „W”, 282, s. 21; 23; 
49; 63.

24 Tamże, 282, s. 79.
25 Tamże, Wykaz osadników akcji „W” w powiecie bytowskim, 223, s. 6.
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Ugoszcz -  160 osób, Niezabyszewo -  136 osób i Jasień -  85 osób. Na 
terenie gminy Studzienice, gdzie tradycyjnie od wieków 
zamieszkiwali Kaszubi, umieszczono zaledwie jedną rodzinę26.

W Bytowie i najbliższych majątkach ziemskich osadzono 94 
osoby. Część ludności, szczególnie z ostatniego transportu, została 
osiedlona z braku miejsca wspólnie w dużych majątkach we wsiach: 
Chotkowo, Dąbie, Dąbrówka Bytowska, Gostkowo i Osieki. 
Wykazy imienne ludności ukraińskiej przesiedlonej na teren 
powiatu bytowskiego sporządzone zostały według kryterium 
planowanego osiedlenia na terenie poszczególnych gmin powiatu. 
Listy zawierają pełny wykaz członków wszystkich wymienionych 
rodzin wraz z datami urodzenia oraz podziałem na kategorie A, B i 
C. Podział na kategorie został dokonany na podstawie posiadanych 
informacji dotyczących potencjalnego zagrożenia ze strony 
poszczególnych rodzin, dla bezpieczeństwa publicznego. Rodziny, 
zdaniem władz, najbardziej niebezpieczne, oznaczone kategorią A, 
były osiedlane według wcześniej przyjętych zasad, tak aby na daną 
wieś przypadało ich nie więcej niż 3 - 4 .

Zgodnie z ogólną regułą ludność narodowości ukraińskiej mogła 
w miejscu osiedlenia stanowić nie więcej niż 10 % ogólnej liczby 
mieszkańców.

W ramach akcji „W” na teren powiatu bytowskiego przybyło 447 
rodzin ukraińskich. W poszukiwaniu swoich bliskich 7 rodzin 
opuściło powiat samowolnie, a 5 rodzin przeniesiono do nadleś
nictwa na terenie powiatu słupskiego. Jak wynika ze sprawozdania 
starosty bytowskiego z dnia 24 września 1947 roku, o rozmiesz
czeniu osadników akcji „W”, na terenie powiatu pozostawało 435 
rodzin oraz 14 rodzin, które przybyły transportami, lecz nie 
figurowały na listach27. Z 1522 osób narodowości ukraińskiej

Obliczenia własne autora na podstawie spisów przesiedleńców z akcji „W” 
zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin powiatu wg dokumentów z AP Słupsk, 
Starostwo powiatowe..., 223, Wykaz osadników z akcji „W” -  1947 r.
AP Słupsk, Starostwo powiatowe..., 223, Sprawozdanie starosty bytowskiego z 
rozmieszczenia osadników akcji „W” z dnia 24.09.1947 r.
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osiedlonych na terenie powiatu 1346 utrzymywało się z własnych 
gospodarstw, 169 osób znalazło zatrudnienie w Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych, a 7 zatrudniono w różnych instytucjach.

Wśród tej grupy narodowościowej było: 429 mężczyzn w wieku 
18-60 lat, 541 kobiet, 113 młodych ludzi w przedziale wieku 14-18 
lat, 114 osób starszych ponad 60-letnich i 262 dzieci w wieku do 14 
lat. Ludność ta nie była w swoim składzie etnicznym jednorodna, 
wśród przesiedlonych przymusowo na ziemie zachodnie i północne 
można wyróżnić: Bojków, Dolinian, Łemków, Rusinów Szlachtow- 
skich. W praktyce takie rozróżnienie nie funkcjonowało. Zarówno 
przez miejscowe władze jak i lokalne społeczności wszyscy byli 
uważani za Ukraińców.

Mimo dość znacznego zróżnicowania terytorialnego i 
kulturowego mieszkańców ziemi bytowskiej, Ukraińcy traktowani 
byli przez większość jako element obcy. Społeczność ukraińska była 
przez pierwszych kilka lat dość hermetyczna, częściowo z własnej 
woli, częściowo z racji izolacji ze strony Polaków. Przyczyny 
wzajemnej nieufności miały swoje źródło zarówno we wspólnej 
wielowiekowej historii, jak i bolesnej współczesności. Od reszty 
mieszkańców odróżniał społeczność ukraińską zarówno język jak i 
religia z odrębną liturgią i juliańskim kalendarzem świąt kościel
nych. Ukraińcy nie angażowali się w życie społeczne, nie przejawiali 
też zbytniej chęci do trwałego zagospodarowania się w nowym 
miejscu zamieszkania. Większość traktowała swoje obecne 
położenie jako tymczasowe, oczekując nadarzającej się okazji na 
powrót w swoje rodzinne strony28. Na terenie powiatu bytowskiego 
odnotowano w późniejszych latach pojedyncze wypadki powrotów 
na teren województwa rzeszowskiego. Zanotowano też pojedyncze 
przypadki składania wniosków o zgodę na wyjazd do rodzin 
przebywających najczęściej na kontynencie amerykańskim. Z 
czasem uległy korzystnej zmianie wzajemne relacje między
2g ~

Por. P. Andrusieczko, Dylematy tożsamości Ukraińców na Pomorzu Zachodnim po
1989 roku, [w:] Pomerania Etnica, pod redakcją M. Giedrojća i J. Mieczkowskiego,
Szczecin 1998, s. 175-183.
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ludnością ukraińską, a znaczną częścią społeczeństwa ziemi 
bytowskiej.

Według danych z jesieni 1948 roku w powiecie bytowskim 
zamieszkiwało ogółem 18.288. W tym tzw. repatriantów -  2635, 
przesiedleńców łącznie z ludnością ukraińską -  11.489,
autochtonów -  3960 oraz Niemców i innych -  204.29 Według danych 
spisowych z 31 grudnia 1948 roku powiat bytowski liczył 18.139 
polskich mieszkańców. W mieście zameldowanych było 4914 osób, 
a na wsiach 13.225 osób. Wśród czasowo zamieszkałych 507 osób 
większość stanowili Niemcy30. Według spisu najliczniejszą grupę 
mieszkańców powiatu stanowili przesiedleńcy z województw 
pomorskich i centralnych oraz południowych regionów kraju. Było 
ich łącznie z przymusowo przesiedloną ludnością ukraińską 10.177 
osób. Drugą pod względem liczebności grupą mieszkańców powiatu 
byli miejscowi Kaszubi. Było ich na terenie powiatu 3825 osób. 
Repatriantów z kresów i centralnych rejonów ZSRR było 1888, a 
reemigrantów powracających z zachodniej Europy 206 osób. W 
podziale na te grupy ludności, nie uwzględniono dzieci do lat 4, 
których było ogółem 2043. Spis sporządzono starannie w oparciu o 
materiały ewidencji ludności, a dane zawarte w sprawozdaniu 
uważane są za dość wiarygodne. Spis został przeprowadzony po 
faktycznym zakończeniu wielkich powojennych ruchów 
migracyjnych i wyraźnej stabilizacji procesów osiedleńczych. W 
latach 1949-1950 liczba mieszkańców powiatu bytowskiego 
wzrosła o około 1300 osób. Wzrost ten spowodowany był głównie 
stałym napływem „repatriantów" z terenu ZSRR oraz stosunkowo 
dużym przyrostem naturalnym. Według spisu powszechnego z 3 
grudnia 1950 roku powiat bytowski liczył 19.435 mieszkańców, co 
stanowiło 69 % liczby mieszkańców powiatu sprzed wojny. 
Ludność autochtoniczna była w znacznej mniejszości, a jej liczbę

S. Literski, dz. cyt., s. 388.
T. Białecki, Struktura demograficzna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle 
spisu ludnościowego z dnia 31 X II 1945 roku, „Przegląd Zachodnio-Pomorski”, 1968, 
2.1, s. 63-65.
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szacowano na 4315 osób, tj. 22,2 % ogólnej liczby mieszkańców. 
Według tych danych ludność napływowa liczyła 15.120osób, a więc 
stanowiła 77,8 % ogółu mieszkańców powiatu. Wśród ludności 
napływowej najliczniejsi byli osiedleńcy z terenów województw: 
bydgoskiego i gdańskiego. Przybyszów zza „miedzy” było ponad 
7800, a więc 40,2 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu. 
Przesiedleńców z centralnych rejonów było 2890, tj. 14,9 % 
ogólnego stanu mieszkańców, a „repatriantów” z dawnych kresów 
wschodnich ponad 2400, czyli 12,4 % ogółu31. Ludność ukraińska w 
liczbie około 1600 stanowiła 8,2 % mieszkańców powiatu 
bytowskiego. Niewielki odsetek ogólnej liczby mieszkańców 
powiatu stanowiła ludność o trudnym do ustalenia pochodzeniu.

Społeczność powiatu tworzyła więc swoista mozaika 
ludnościowa. Społeczeństwo Pomorza Zachodniego składało się z 
rozmaitych grup różniących się między sobą pochodzeniem 
terytorialnym, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych o 
odmiennej tradycji i obyczajowości. Współbrzmiały tu różne języki 
narodowe i gwary regionalne, funkcjonowały różne systemy 
wartości, mieszkali obok siebie wyznawcy różnych religii. 
Współżycie tych grup nie układało się w pierwszych, trudnych 
powojennych czasach zbyt harmonijnie. Ścieranie się rozmaitych 
kultur rodziło różne konflikty. Nie najlepiej układały się stosunki 
między ludnością autochtoniczną a napływową, w szczególności zaś 
z przesiedleńcami z południowych województw kraju i kresowia
nami. Różny, często wręcz wrogi był stosunek osiedleńców z 
centralnej Polski do ludności niemieckiej. Z dużą trudnością 
adaptowali się w nowym miejscu „repatrianci” z byłych kresów 
wschodnich i przesiedleni tu przymusowo Ukraińcy. Między tymi 
dwoma grupami wiele było psychologicznych barier i wzajemnych 
uprzedzeń. Korzystnym zjawiskiem dla współżycia ludności 
miejscowej z grupami osadniczymi był fakt osiedlenia się na 
terenach byłego pogranicza znacznej liczby mieszkańców z

31 H. Rybicki, Powrót pogranicza...,Az. cyt., s. 118, tabela 10. Pochodzenie terytorialne 
ludności w 1950 roku.
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sąsiednich województw pomorskich, wśród których przeważała 
zdecydowanie ludność kaszubska. Szacuje się, że ogólna liczba 
ludności kaszubskiej na terenie powiatu wynosiła około 10.000, 
licząc łącznie Kaszubów bytowskich i napływowych.

Generalnie ludność powiatu tworzyły dwie podstawowe grupy: 
miejscowi i napływowi. Biorąc pod uwagę pochodzenie terytorialne 
poszczególnych grup ludności można wyodrębnić cztery 
podstawowe kategorie mieszkańców powiatu:

1. ludność kaszubska, zamieszkała tu zarówno do 1945 roku jak 
i przybyła po zakończeniu działań wojennych,

2. przesiedleńcy z centralnych i południowo-wschodnich woje
wództw Polski,

3. przybysze z dawnych polskich kresów wschodnich i repa
trianci z głębi ZSRR,

4. Ukraińcy i Łemkowie przesiedleni przymusowo w ramach 
akcji „Wisła”.

Znikomy odsetek ogólnej liczby mieszkańców powiatu stanowiła 
pozostająca nadal niewielka grupa ludności pochodzenia niemie
ckiego i część reemigrantów z różnych państw Europy.

Tak ukształtowana struktura terytorialnego pochodzenia ludności 
powiatu w znacznym stopniu określiła przebieg późniejszych 
procesów społecznych. Istotne znaczenie dla regulacji spraw 
narodowościowo-obywatelskich miała ustawa z 8 stycznia 1951 
roku o obywatelstwie polskim. Rozwiązania prawne tej ustawy 
pozwalały uznać za polskich obywateli osoby nie objęte dotychczas 
weryfikacją. Kwestie te szczegółowo regulował dekret z 22 paździer
nika 1951 roku w sprawie dowodów tożsamości. Otrzymanie 
dowodu osobistego wymagało powtórnego złożenia deklaracji o 
przynależności do narodu i państwa polskiego. Wprowadzenie tych 
przepisów spowodowało sprzeciw ze strony części rodzimej 
ludności32. W powiecie bytowskim 123 osoby odmówiły przyjęcia 
ankiet, wyrażając tym samym swoje sympatie proniemieckie.

B. Okoniewska, Miasto i mieszkańcy....Az. cyt., s. 401-402.
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Zmiana polityki państwa po 1956 roku umożliwiła powstanie 
różnych organizacji mniejszości etnicznych. Na fali odnowy 
powstały m.in. Zrzeszenie Kaszubskie i Ukraińskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne.

Pewne świadectwo kształtowania się wzajemnych relacji między 
poszczególnymi grupami ludności zamieszkującej powiat bytowski 
daje analiza związków małżeńskich zawartych w latach 1945-1965, 
w tym szczególnie małżeństw mieszanych, międzygrupowych. Na 
ogólną liczbę 4185 małżeństw zawartych w tym okresie, było aż 
2130 małżeństw mieszanych33.

Wszystkie kategorie ludności zdecydowanie preferowały związki 
małżeńskie wewnątrz własnej grupy. Małżeństw takich było w 
omawianym okresie około 50 %. Częste były związki małżeńskie 
zawierane między Kaszubami bytowskimi, a Kaszubami 
napływowymi. Ci ostatni okazali się najbardziej otwarci na inne 
grupy przybyszów.

Do rzadkości należały jednak wzajemne związki ludności 
kaszubskiej z przesiedleńcami z kresów wschodnich oraz 
Ukraińcami, a także między kresowianami a ludnością ukraińską. 
Najbardziej tradycyjni i zamknięci wewnątrz własnej grupy byli 
Kaszubi bytowscy oraz Ukraińcy.

W latach 50-tych notuje się przypadki wyjazdu ludności do RFN i 
NRD w ramach akcji łączenia rozdzielonych współmałżonków oraz 
rodziców i dzieci. Od drugiej połowy lat 50-tych zaobserwować 
można próby powrotów niewielkiej części ludności ukraińsko- 
łemkowskiej w pierwotne miejsca zamieszkania, przemieszczanie 
się Ukraińców w inne rejony kraju i wyjazdy na stałe do USA, 
Kanady i Wielkiej Brytanii. Procesy te tylko w niewielkim stopniu 
zmieniły strukturę demograficzną powiatu. Istotniejsze zmiany 
były wynikiem dużego przyrostu naturalnego na całym obszarze

S. Literski, Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej w latach 
1945-1965 na przykładzie powiatu bytowskiego, [w:] Pomorze -  trudna ojczyzna. 
Kształtowanie się nowej tożsamości 1945-l965.tpo& redakcją A. Saksona, Poznań 1996, 
s. 287-289.
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tzw. Ziem Odzyskanych oraz nowych podziałów administracyjnych. 
Przyłączenie kilkunastu miejscowości z sąsiednich powiatów, w 
tym m.in.: Budowa, Czarnej Dąbrówki, Kołczygłów, Kramarzyn, 
Parchowa, Motarzyna, Nożyna i Rokit, zwiększyło powierzchnię 
obszaru powiatu bytowskiego blisko o 100 % w porównaniu z 1945 
rokiem. Reformy administracyjne w istotny sposób zmieniły 
proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami ludności zamieszku
jącej teren powiatu bytowskiego.

Po uwzględnieniu wspomnianych zmian w 1960 roku powiat 
bytowski liczył 34.995 mieszkańców, w tym 17.925 kobiet i 17.070 
mężczyzn. W 1970 roku ludność powiatu osiągnęła liczbę 38.774 
mieszkańców, a miasto Bytów 10.642 mieszkańców, czyli nieco 
więcej niż w 1939 roku. Lata 70-te przyniosły zmniejszenie 
przyrostu naturalnego ludności powiatu. Postępował też proces 
napływu ludności wiejskiej do miasta. Ta dekada charakteryzowała 
się też stałym odpływem ludności kaszubskiej z miasta i wsi do 
RFN. W ramach akcji łączenia rodzin tylko w latach 1971-1973 z 
terenu powiatu do RFN wyjechało 290 rodzin, tj. 1224 osoby34. 
Przyczyny i skala tych bolesnych strat ludnościowych wymagają 
jednak szerszej analizy i osobnego opracowania.

Tamże, K. Literska, Migracje Kaszubów byiowskich do RFN w latach 1971-1975, s. 
297.
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Krzysztof Wirkus

Ziemia bytowska jako teren pogranicza

Fenomen życia na pograniczu, choć trudny do opisania, zajmuje 
wielu naukowców: zarówno historyków, etnografów czy socjologów, 
jak również językoznawców. Trudności w opisywaniu zjawiska 
pogranicza wynikają z przyjmowania przez autorów etnocentrycznego 
punktu widzenia1. Bynajmniej nie są ułatwieniem różne interpretacje 
samego zjawiska, jak i wciąż poszerzający się zakres znaczeniowy 
pogranicza. Warto więc poświęcić temu nieco uwagi. W literaturze 
naukowej można napotkać wiele wyjaśnień terminu „pogranicze”, w 
znaczeniu terytorialnym (geograficznym) oraz społecznym 
(kulturowym). Józef Chlebowczyk wyodrębnił teren pogranicza na 
zasadzie występowania różnorodności. Odróżnił w ten sposób pod 
względem językowo -  narodowościowym obszary jednorodne i 
zróżnicowane. Te ostatnie, jako tereny styku i współżycia różnych grup 
językowo-etnicznych, narodowości oraz społeczności etnicznych, 
stanowią pogranicze2. Podobne wyjaśnienie zjawiska przytacza Marek 
Szczepański uzupełniając definicję o aspekt peryferyjności pogranicza3

Wydaje się, że podejście odmienne od stereotypowego zaprezentowano w Historii 
Bytowa, pod red. Zygmunta Szultki, Bytów 1998.
J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i 
procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od 
schvlku X V III do początków X X  w.), Warszawa 1983, 28. Autor dokonał podziału na 
pogranicze stykowe (linearne) i przejściowe. Pierwsze dotyczy obszarów współżycia 
grup o wyraźnej odrębności np. polsko -  niemieckiej, drugie występuje w przypadku 
społeczności pokrewnych językowo i etnicznie np. pogranicze kaszubsko -  polskie.
M. Szczepański, Regionalizm Górnośląski, „Przegląd Zachodni”, 1998, z. 1, s. 5; także 
Z. Staszczak, Pogranicze polsko -  niemieckie jako pogranicze etnograficzne, Poznań 
1978.
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oraz Ryszard Kantor4, który nie traktuje różnorodności jako jedynego 
warunku do zaistnienia pogranicza. Kantor zakłada, że pograniczem 
„może być obszar zamieszkiwany przez ludność jednorodną 
etnicznie, lecz poddaną -  w wyniku programowej i 
zbiurokratyzowanej akcji państwowej -  systematycznemu 
wynaradawianiu”5. Powyższe rozumienia bliskie są naukom 
społecznym. Socjolog Józef Chałasiński na podstawie badań na 
Górnym Śląsku, w okresie powstań śląskich, określił pogranicze 
jako teren gdzie „ześrodkowują się ekspansywne dążenia 
narodowo-państwowe i cala grupa wymaga od pogranicza bardziej 
aktywnego i ekspansywnego poczucia narodowego niż od 
mieszkańców centralnych części”6. Tu pogranicze jest sytuacją 
aktywizującą poczucie narodowości. Zaprezentowani badacze pisali 
o pograniczach jako o miejscach przenikania się kultur, żyjących 
obok siebie narodów, akcentując zmiany w obrębie kultury niż 
znaczenie terytorium. Powyższe znaczenia w najnowszej literaturze 
zostały zmodyfikowane przez Antoninę Kłoskowską, która 
wprowadziła tzw. „szerszą koncepcją pogranicza”7. W przyjętym 
przez autorkę rozumieniu: „pogranicze jest to terytorium położone 
między dwoma obszarami państwowymi lub regionalnymi, 
charakteryzujące się przemieszczeniem etnicznym lub narodowo
ściowym wynikającym z bliskości przestrzennej. W szerszym 
przyjętym tu rozumieniu pogranicze stanowi wszelkie sąsiedztwo

„pograniczami będą obszary trudne do jednoznacznego określenia, często przechodzące 
z rąk do rąk, z jednego organizmu politycznego (państwa) do innego. W tym rozumieniu, 
pogranicze jest miejscem stykania się różnych zbiorowości o odmiennych tradycjach 
kulturowych, systemach wartości, językach lub dialektach." R. Kantor, Między 
identyfikacją narodową a regionalną. Przypadek polskiej Orawy, [w:] Śląsk Cieszyński i 
inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną narodową i regionalną, pod red. 
Ireny Bukowskiej -  Floreńskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia 
Etnograficzne i Antropologiczne, t .1, s. 147.
Tamże, s. 147.
J. Chałasiński, Antagonizm polsko -  niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia na 
górnym Śląska, Warszawa 1935, s. 78.

7 J. Kurczewska, Naród z perspektywy jednostki, „Studia Socjologiczne”, 1997, nr 3, s. 
20 .
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kultur narodowych mogące wynikać z narodowo i etnicznie miesza
nej genealogii i małżeństwa, z członkostwa w mniejszości narodo
wej lub etnicznej na terytorium zdominowanym przez inną 
narodową kulturę, z sytuacji emigracyjnej oraz z indywidualnej 
konwersji narodowej, czyli przejścia od jednego do innego 
samookreślenia narodowego, które nie może oznaczać całkowitego 
zerwania poprzednich więzi kulturowych”8.

Łatwo zauważyć, że druga część definicji została napisana przez 
autorkę z perspektywy jednostki. Pogranicze to przede wszystkim 
rodzaj doświadczenia wewnętrznego człowieka w rozmaitych 
sytuacjach społecznych. Szczególnie w takich gdy jednostka 
uświadamia sobie swoje uczestnictwo w odmiennych i 
wykluczających się grupach narodowych. Dlatego pogranicze to nie 
tylko sprawa terytorium, to coś więcej. Jak pisze J. Kurczewska, 
autorka jednej z recenzji pracy Kłoskowskiej pt. Kultury narodowe u 
korzeni (Warszawa 1996), pogranicze to „przede wszystkim sprawa 
ludzkiej psychiki i charakteru presji społecznej i kulturowej, pod 
którą jednostka dokonuje swych podstawowych wyborów 
aksjologicznych np. konwersji narodowej”9. Z omawianym 
zjawiskiem mamy więc w tym przypadku do czynienia nie tyle w 
sensie przestrzennym, ile psychologicznym.

Z dotychczasowych rozważań należy wydzielić historyczne ujęcie 
pogranicza. Tu pogranicze to terytorium, na którym stykają się w 
dłuższym przedziale czasowym co najmniej dwie grupy o 
odmiennych etnosach i kulturze10. Charakterystyczne w tej definicji 
jest podkreślenie czasu. Historyk bowiem postrzega zjawiska 
pogranicza z perspektywy następujących po sobie wydarzeń w 
procesie dziejowym.

A. Kłoskowska, Kultur)’ narodowe u korzeni. Warszawa 1996, s. 125.
J. Kurczewska, dz. cyt., s. 20.
Por. J. Borzyszkowski, C. Obracht -  Prondzyński, Konflikt etniczny na pograniczu na 
przykładzie Pomorza, [w:] J. Borzyszkowski, Gdańsk i Pomorze w X IX  i X X  wieku, 
Gdańsk 1999, s. 189.
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Różnicę w badaniu zjawisk kultury, a więc i procesów 
zachodzących na pograniczu, przez historyka z jednej strony, a 
przedstawicieli nauk społecznych: socjologów, etnografów, 
antropologów kultury z drugiej, wyjaśnia Gerard Labuda11.

Podobne rozumienie prezentuje Andrzej Sakson12 nawiązując do 
koncepcji Wojciecha Wrzesińskiego. Pogranicze to -  dla tego 
badacza -  obszar przenikania się zjawisk kulturowych dwu 
sąsiadujących narodów, w warunkach nadrzędności i równorzę- 
dności, ale bez zniszczenia związków z własnym obszarem narodo
wym. Dodatkowo Wojciech Wrzesiński podkreśla skutki owego 
przenikania się, rywalizacji Polaków i Niemców. Miały nimi być 
nowe, odmienne wartości kulturowe, przy czym te nowe zjawiska 
nie są powiązane z jednym tylko narodem13.

Natężenie kontaktów, zetknięcie się różnorodności, powoduje 
powstanie na pograniczach kultury o oryginalnych cechach. Za 
Janem Szczepańskim można by powiedzieć, że na pograniczach 
zachodzą zjawiska niezwykle doniosłe dla rozwoju kultury14. 
Inspiracją do rozwoju kultury jest niewątpliwie konfrontacja z 
innymi wzorami i wytworami, stąd największe osiągnięcia powstają 
na styku, w tyglu kulturowym, gdzie następuje wymiana elementów 
kultury: języka, obyczajów, sztuki ludowej, strojów, sposobów 
pracy i gospodarowania, budownictwa. Ludzie żyjący na pograniczu 
rozwiązują swoje problemy życiowe pod wpływem wzorów i 
sposobów „obcych" im kulturowo ludzi, ale bliskich geograficznie, 
często będących członkami tych samych społeczności, sąsiedztwa, a 
nawet rodzin. Jak twierdzi Ryszard Kantor -  treści kulturowe na 
pograniczach „bywają sterowane, tworzą (także instytucjonalnie)

"  G. Labuda, Kulturotwórcze oddziaływanie miasta na przykładzie Wejherowa, [w:]
Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdańsk 2000, s. 314.
A. Sakson, Mazurzy -  społeczność pogranicza, Poznań 1990.
W. Wrzesiński, Tradycje pogranicza polsko -  niemieckiego i ich znaczenie dla
kształtowania stosunków polsko — niemieckich, [w:] Stosunki polsko-niemieckie.
Integracja i rozwój Ziem Zachodnich i Północnych, pod red. B. Jałowieckiego i J.
Przewłockiego, Katowice 1980, s. 12.
J. Szczepański, Kultury pogranicza, „Przegląd Humanistyczny”, 1990, nr 10, s. 1.
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warunki sprzyjające ich przyjmowaniu lub odrzucaniu”15. Choć 
kultura w warunkach pogranicza kształtuje się najintensywniej, to 
podlega ostrej rywalizacji w bezpośrednim zetknięciu się z kulturą 
innych grup. Wtedy przetrwanie kultur, zwłaszcza kultur 
narodowych na pograniczu, które w wyniku zmian politycznych 
znalazły się na terytorium innych państw jest zasługą ich wartości i 
atrakcyjności a także zdolności do integrowania grup znajdujących 
się pod obcym wpływem. Problem ten opisał Józef Kisielewski na 
przykładzie Kaszubów na dawnym pograniczu16.

Ten fakt i wielokierunkowość przebiegu procesów asymilacyjnych 
ma z kolei znaczenie dla kształtowania tożsamości kulturowej ludzi 
pogranicza. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Jadwigę 
Kucharską wśród ludności kaszubskiej okolic Bytowa17. Tożsamość 
kulturowa mieszkańców pogranicza to zjawisko niezwykle 
dynamiczne, stąd trudne do naukowego opisania. Jednak dzięki 
badaniom prowadzonym od dawna na obszarach reprezentujących 
różne typy pogranicza znamy większość mechanizmów kształtowania 
się tożsamości kulturowej i świadomości narodowej. Należy do nich 
język, religia (wyznanie), świadomość wspólnych tradycji i losów 
historycznych (wspólnota dziejów). Są to podstawowe wyznaczniki 
tożsamości. Mimo to mieszkańcy pogranicza nie potrafili 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: kim są? O tym problemie 
płynności identyfikacji narodowej pisali, odnoście wschodniego 
pogranicza, Andrzej Sadowski18 i Marek Śliwiński19, a na pograniczu

R. Kantor, dz. cyt., s. 147.
J. Kisielewski, Ziemiagmmadziprochy, Warszawa 1990, s. 462 -  463.
Zob. J. Kucharska, Kształtowanie się świadomości regionalnej i narodowej ludności 
kaszubskiej okolic Bytowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Etnologica 2, Łódź 
1985, s. 107 108.
A. Sadowski. Tożsamość etniczno -  kultumwa mieszkańców polsko -  białoruskiego 
pogranicza, [w:] Wschodnie pogranicze vt> perspektywie socjologicznej pod red. 
Andrzeja Sadowskiego, Białystok 1995.
M Śliwiński, Świadomość narodowa, świadomość pogranicza, „Kultura i 
Społeczeństwo”, 1992, nr 2.
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zachodnim Andrzej Sakson20 badając społeczność mazurską oraz 
Stanisław Ossowski. O kształtowaniu się identyfikacji na Śląsku J. i 
K. Wódz pisali w ten sposób: „Często mamy tu do czynienia z 
tożsamością z wyboru, uwarunkowaną kontekstem historycznym, 
sytuacyjnym. Poczucie przynależności lokalnej, regionalnej bywa tu 
często silniejsze od poczucia przynależności narodowej, która w 
tych regionach nie jawi się jako coś oczywistego, jak to się dzieje w 
innych częściach kraju”21. Ślązaka ze świadomością kresową 
próbował scharakteryzować ks. Emil Szramek, duchowny z 
pogranicza. W jednej ze swych prac z okresu międzywojennego 
pisał: „są jednostki nie tylko dwujęzyczne, ale też podwójnego 
oblicza narodowego podobne do kamieni granicznych, które z 
jednej strony noszą znamię polskie, z drugiej niemieckie, albo też 
gruszy granicznej, która na obie strony rodzi. Nie są to ludzie bez 
charakteru, lecz ludzie o charakterze granicznym. Człowiek o 
dwóch językach pewniej stoi, bo nie na jednej nodze lecz na dwóch 
nogach”22.

W rezultacie postawa mieszkańców pogranicza pozostaje 
nieskrystalizowana i labilna, a więź narodowa nie odgrywa większej 
roli. Niechęć do określania swojej świadomości narodowej przez 
ludzi pogranicza powodują liczne dramaty społeczne. Każdy wybór 
powoduje pewne rozdarcie, pomiędzy dwie często antagonizujące 
grupy narodowe. Stąd bierze się mentalność ludzi pogranicza, którą 
Józef Chlebowczyk nazwał „świadomością kresową” -  „niespoty
kana gdzie indziej amplituda postaw i zachowań społecznych”23. 
Proces ten znamienny dla społeczności pogranicza, żyjących

A. Sakson, Mazurzy..., dz. cyt., Poznań 1990.
Cytat za: B. Domagała, Specyfika kulturowa obszarów pogranicza,[w:] Rodzina 
pomorska, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 1999, s. 129.
Cytat za: W. Świątkiewicz, Refleksje wokół socjologicznych i historiozoficznych 
koncepcji ks. dr Emila Szramka [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji w 
50 rocznicę śmierci ks. Emila Szramka, pod red. Stanisława Gajdy i A. Kwiatka, Opole 
1993.
J. Chlebowczyk, Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie 
kapitalizmu. Warszawa 1975, s. 27.
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zarówno w przeszłości jak i czasach obecnych. Dotyczy zwłaszcza 
ludności autochtonicznej Warmii i Mazur24, czy Kaszub.

Nieco uwagi należy skoncentrować na tym ostatnim regionie. W 
przypadku Kaszubów, jak pisał Marek Latoszek, „nadrzędność 
świadomości regionalnej nad narodową nie występowała w takim 
stopniu jak np. u Ślązaków czy Mazurów25. Odmienne zdanie na ten 
temat zaprezentowała Jadwiga Kucharska, ale należy pamiętać, że 
jej badania obejmowały stosunkowo niewielką, choć specyficzną 
grupę Kaszubów bytowskich. Autorka podchodząc do zagadnienia z 
pozycji etnografa korzystała z prac historyków. Doszła do wniosku, 
że „więź łącząca swojaków, o której decyduje (język, pokrewień
stwo, sąsiedztwo, pochodzenie) w pewnych okresach spycha na 
drugi plan przynależność narodową”26. Nadrzędność więzi regio
nalnej nad narodową to kolejna właściwość tożsamości ludzi 
pogranicza. Aby wyjaśnić dominację więzi regionalnej nad tą łączącą 
daną jednostkę z narodem należy przywołać koncepcję ojczyzny 
prywatnej i ideologicznej Stanisława Ossowskiego27.

W sytuacji pogranicza zachodzi również proces nazywany przez 
socjologów konwersją narodową. W polskiej historiografii najlepiej 
opisany został przypadek wybitnego historyka Wojciecha Kętrzyń
skiego. W  takich warunkach często dochodziło do kształtowania się 
osobowości jednostek pod wpływem kilku kultur. Szerokie studium 
tego rodzaju zaprezentowała Antonina Kłoskowska28.

Na pograniczach zdarza się, że deklaracja tożsamościowa 
jednostki nie zgadza się z opinią o niej, jej identyfikacją przez 
innych. Andrzej Sadowski określił takie przypadki jako 
„niesymetryczny układ między autoidentyfikacją a identyfikacją 
przez innych”29. Przykłady tego zjawiska notowano w pierwszych
24

A. Sakson, Mazurzy..., dz. cyt.
M. Latoszek, Pomorze -  zagadnienia etniczno-regionalne, Gdańsk 1997, s. 21 i 37.
J. Kucharska, Kształtowanie się świadomości regionalnej...,dz. cyt., s. 107 -  108.
St. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, dz. cyt., s. 26 -  28.
A. Kłoskowska, dz. cyt.

29 aA. Sadowski, Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko -  białoruskim, [w:] Śląsk
Cieszyński i inne pogranicza., .dz. cyt., s. 117.
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latach powojennych na Śląsku, Warmii i Mazurach, Pomorzu 
Zachodnim (Kaszuby). Przybywający na ziemie Zachodnie i 
Północne osadnicy i przesiedleńcy zakwalifikowali zastanych tam 
Mazurów, Ślązaków czy Kaszubów, Slowińców jako „Niemców”, 
„Szwabów”.

Dotychczasowe rozważania należy osadzić w konkretnych 
ramach czasowych i przestrzennych, nawiązując do zjawisk 
mających miejsce na dawnym pograniczu polsko -niemieckim, 
jakim była do 1945 roku ziemia bytowska.

Już od średniowiecza teren ten rozgraniczał obszar Pomorza 
Zachodniego od Pomorza Gdańskiego (Nadwiślańskiego). Granica 
istniejąca między tymi dwoma częściami to jedna z najstarszych w 
Europie. Tu przebiegały granice jurysdykcji kościelnej, czy admini
stracji państwowej. Nawet dziś przemierzając okolice Bytowa 
spotkać można wiele śladów jej obecności: domy celne, kamienie 
graniczne. Ponadto fakt istnienia granicy jest obecny w 
świadomości mieszkańców, tych obecnych, jak i dawnych, którzy 
opuścili ją krótko przed i po 1945 rokiem.

Na zmienne losy polityczne ziemi bytowskiej składają się rządy 
książąt gdańskich i państwa polskiego (XIII w.)30. Potem przeszła 
ziemia bytowska we władanie książąt zachodniopomorskich, by 
znaleźć się pod rządami Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego. Obecność Krzyżaków, zapoczątkowana w 1329 roku, 
trwała ostatecznie do 1466 roku. Po drugim pokoju toruńskim 
powróciły tu rządy polskich królów, ale nie na długo. Polscy władcy 
przekazali Bytów i okolicę najpierw „do wiernej ręki”, następnie 
jako lenno (1526) książętom Pomorza Zachodniego. Po śmierci 
ostatniego z Gryfitów ziemia ta tylko przez 20 lat (1637 -  1657) 
należała bezpośrednio do Rzeczpospolitej. Niemniej to 20 lecie było 
ważnym okresem w dziejach Bytowszczyzny. Wówczas przeprowa
dzono proces rekatolizacji oraz zrównania statusu prawnego miej-

Historia Bytowa, dz. cyt., s. 5.
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scowej, kaszubskiej szlachty z polską31. To zapoczątkowało 
dynamiczną repolonizację ziemi bytowskiej. Odtąd do I rozbioru 
(1772) znajdowała się we władaniu elektorów brandenburskich, a 
od tego roku do marca 1945 stanowiła integralną część państwa 
pruskiego, niemieckiego32. Tak jak losy polityczne zmieniał się też 
kształt ziemi bytowskiej. Samodzielną jednostką administracyjną 
była w okresie krzyżackim, oraz w XIX wieku w wyniku pruskich 
reform Steina -  Hardenberga. W okresie Rzeczpospolitej szlache
ckiej i po pierwszym rozbiorze stanowiła jeden organizm admini
stracyjny z ziemią lęborską. W XIX wieku powiat bytowski 
obejmował (opierając się na współczesnym podziale) gminę i 
miasto Bytów, Borzytuchom, Studzienice i Tuchomie. Z czasem 
(XX w.) w orbitę oddziaływania miasta i okolicy weszły gminy: 
Parchowo z pow. kartuskiego, Lipnica z pow. chojnickiego, Czarna 
Dąbrówka z pow. lęborskiego oraz Kołczygłowy z pow. 
miasteckiego33.

O ile istotą pogranicza są codzienne kontakty ludzi różnych 
kultur, to niewątpliwie na ziemi bytowskiej od wieków w takich 
warunkach egzystowała tutejsza społeczność. Ale życie na 
pograniczu może układać się w różne formy. W arto zatrzymać się 
nad tym zagadnieniem i przeanalizować na przykładzie tego terenu 
oblicza życia na pograniczu. Z jednej strony dochodzi tutaj do 
bogatego rozwoju kultury, powstają ciekawe zjawiska kulturowe 
niespotykane na terenach, które zamieszkuje jednorodna etnicznie 
społeczność. Dzięki temu ludzi z pogranicza cechuje częściej 
otwartość, tolerancja wobec innych nacji czy kultur. Przykładów 
wybitnych ludzi wychowanych w klimacie wielokulturowości mamy 
aż nadto. Wystarczy wymienić choćby Roberta Schumana, 
francuskiego polityka, który zapoczątkował proces zjednoczeniowy

Patrz: W Odyniec, Polskie starostwo (1637 1657), [w:] Dzieje ziemi bytowskiej, pod 
red. Stanisława Gierszewskiego. Poznan 1972; Historia Bytowa  dz. cyt., s. 48 i 55. 
Historia Bytowa, dz. cyt., s. 6.
S. Literski, Przemiany demograficzne i społeczne w latach 1945 -  1968, [w:] Dzieje 
ziemi bytowskiej..., dz. cy t.,, s. 394.
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w Europie. Ale z historii znamy też inne oblicze pogranicza, w 
literaturze przedmiotu określane jako „model konfrontacyjny”34 
Idzie o rywalizację kultur, dyskryminacje osób o odmiennej 
tożsamości, skomplikowane przemiany społeczne i polityczne, 
które dla ludzi z pogranicza są czasem próby i wymuszają 
jednoznaczne deklaracje narodowościowe. Wreszcie duże znaczenie 
posiada w tych warunkach antagonizm „swój” -  „obcy”35, a grupa 
dominująca stosuje wobec „gorszej” mniejszości politykę 
przymusowej asymilacji.

Specyfikę pogranicza bytowskiego najtrafniej ukazują losy 
tutejszej społeczności, zwłaszcza ostatnich kilku pokoleń, które 
były świadkami światowych wojen, systemów totalitarnych 
niosących za sobą konflikty etniczne i prześladowania.

Na ziemi bytowskiej żyli przez stulecia obok siebie ludzie o 
różnych językach, wyznaniu, mentalności. Często dzielił ich 
światopogląd. Reprezentowali odmienne poziomy kulturowe i 
cywilizacyjne. Zjawisko pogranicza jest związane z obecnością m.in. 
w tej części Pomorza ludności kaszubskiej. Wielowiekowe trwanie 
tej społeczności odcisnęło silne piętno na kulturowym obliczu 
Bytowszczyzny. Używając sformułowania przywołanego już Józefa 
Kisielewskiego można stwierdzić, że właśnie ludność autochto
niczna, czyli przede wszystkim Kaszubi, znają „prawdy pograni
cza”36. Dla sporej części Kaszubów życie w warunkach wielokultu- 
rowości37 zakończyło się dramatem germanizacji. Stąd znawcy 
dziejów kaszubsko -  pomorskich podkreślają, że Pomorze i jego 
rdzenni mieszkańcy Kaszubi to przedmiot wielowiekowej rywali-

A. Kłoskowska, Kultury narodowe.... dz. cyt., s. 278.
Tamże, s. 126.
Zob. J. Kisielewski, dz. cyt.
Kaszuba katolik bądź ewangelik mieszkający w XIX w. i w początkach XX w. na ziemi 
bytowskiej szerzej na Pomorzu Zachodnim w życiu codziennym władał kilkoma 
językami: modlił się po polsku, w szkole i życiu publicznym używał języka 
niemieckiego, w obejściu domowym kaszubskiego, zaś w kontaktach z sąsiadami 
Niemcami „Niederdeutsch” .
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zacji polsko -  niemieckiej38. W tym kontekście zrozumiałe są słowa 
Gerarda Labudy „dzieje Pomorza Zachodniego, poczynając od XIII 
wieku, to już historia germanizacji Kaszubów”39. Historia ostatnich 
200 lat i losy Kaszubów bytowskich są najpełniejszą fotografią tego 
zjawiska. O Kaszubach z okolic Bytowa pisał w 2 połowy XIX wieku 
rosyjski badacz Aleksander Hilferding. Nakreślony przez niego 
obraz tej społeczności nie był zbyt optymistyczny. „Germanizacja 
przybrała w powiecie bytowskim takie rozmiary, że lud poddał się 
jej jako losowi nie do uniknięcia. Tam germanizacja już się 
właściwie zakończyła, nie ma już kogo germanizować, trzeba tylko 
czekać, jakieś dwadzieścia lat, żeby wymarło kilkaset starców, 
którzy jeszcze nie stali się Niemcami”40. Mimo słabości ustaleń 
rosyjskiego badacza41, trzeba przyznać, że Polacy i Kaszubi stanowili 
około 17% ludności powiatu42.

Procesy germanizacyjne byty wśród tej społeczności tak 
zaawansowane, że gdy w latach 1918 -  1920 odradzało się państwo 
polskie zaledwie elity tutejszej społeczności polsko -  kaszubskiej 
zabiegały o przyłączenie powiatu bytowskiego do Polski. Szersze poparcie 
tego stanowiska było dopiero reakcją na decyzje traktatu wersalskiego z 
1919 roku, na mocy którego powiat miał pozostać częścią państwa 
pruskiego43. Kolejną smutną kartę w dziejach Kaszubów bytowskich 
otwierają czasy republiki weimarskiej i okres nazistowski.

J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Specyficzność regionalizmu 
kaszubsko-pomorskiego [w:] Gdańsk i Pomorze..., dz. cyt., s. 218.
G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1997, s. 299.
A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, opr. J. 
Treder, Gdańsk 1989, s. 23.
Zob. Z. Szultka, Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1992, s. 65 67. 
Kwestię liczebności Kaszubów na Pomorzu Zachodnim badał Z. Szultka, Liczba 
Kaszubów na kaszubskim obszarze językowym Pomorza Zachodniego w X X  w., [w:] 
Pomorze- trudna ojczyzna?, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 1996.
Por. Tenże, Z  badań nad stosunkiem ludności polskiej Pomorza Zachodniego wobec 
odradzającego się państwa polskiego. „Przegląd Zachodniopomorski”, 1979, z. 4; S. 
Galikowski, Położenie i walka ludności polskiej >v łatach 1918 1944 [w:] Dzieje ziemi 
bytowskiej...Az. cyt., s. 300 301; J Lindmajcr, Bytów w okresie republiki weimarskiej 
i rządów faszystowskich (1918 -  1945), [w:] Historia Bytowa..., dz. cyt., s. 261
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Kiedy po decyzjach wersalskich (1919) powiat bytowski pozostał 
integralną częścią państwa pruskiego, a protesty i manifestacje 
tutejszych Kaszubów i Polaków o przyłączenie powiatu do odrodzo
nej Polski nie przyniosły rezultatów, trzeba było szukać innych 
sposobów na zachowanie polskiej świadomości narodowej wśród 
kaszubsko -  polskiej społeczności. Podział terytorium zamieszka
łego przez Kaszubów stał się faktem. W Niemczech pozostała 
zachodnia cześć kaszubszczyzny, powiaty: bytowski, lęborski, 
człuchowski, część miasteckiego i słupskiego44. Granica „wersal
ska” nie zdołała jednak rozdzielić lokalnej społeczności kaszubskiej 
parafii Ugoszcz, Niezabyszewo, Tuchomie pozostałej po stronie 
niemieckiej i Borzyszkowy, Lipusz, Parchowo po stronie polskiej. 
Świadczą o tym wspomnienia z okresu międzywojennego45.

Nastąpił odpływ najbardziej uświadomionych narodowo Kaszubów 
bytowskich. Na ich miejsce przybywali tu niemieccy optanci z Polski. Ci 
spośród społeczności kaszubskiej i polskiej, którzy pozostali włączyli się 
w organizację życia polskiego na obczyźnie w ramach Związku Polaków 
w Niemczech. Powiat bytowski wszedł w skład, utworzonej w 1923 
roku, V Dzielnicy Związku, która obejmowała trzy okręgi. Prezesem 
trzeciego, czyli kaszubskiego z siedzibą w Bytowie został Jan 
Styp-Rekowski z flotowa. Pierwsze próby budowania sieci 
organizacyjnej nie były łatwe, zwłaszcza że mniejszość 
kaszubsko-polska począwszy od 1919 roku została poddana 
systematycznej dyskryminacji społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej. 
Wcale rzadko musiano wybierać między członkostwem w ZPwN, 
polską szkołą dla swych dzieci a pracą na państwowej posadzie, czy w 
ogóle możliwością utrzymania rodziny. Dlatego na przystąpienie do

44- ,
W historiografii tereny odcięte na mocy traktatu wersalskiego linią graniczną od reszty 
Kaszub zostały nazwane „pograniczem kaszubskim”. Patrz H. Rybicki, Powrót 
pogranicza kaszubskiego po II wojnie światowej do Polski, Słupsk 1988; Pogranicze 
kaszubskie po II wojnie światowej. Materiały z badań nad przemianami ludnościowymi. 
pod red. Hieronima Rybickiego, Słupsk 1993.
Zob. Cykl reportaży Konrada Remelskiego, Z dawnego pogranicza, „Głos Kaszeb”, 
1997 -  1998; M. Fryda, Gochy, Lipnica 1999; C. Obracht-Prondzyński, Goch panem na 
swej roli, „Pomerania”, 1998, nr 7 -  8, s. 17 -2 4 .
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polskiego ruchu narodowego decydowali się najbardziej niezależni 
ekonomicznie oraz osoby o silnym poczuciu związków z polską tradycją 
narodową. Dla Kaszubów i Polaków, którzy nie poddali się germanizacji 
pojęcie ojczyzny rozszerzało się z malej, własnej, regionalnej na całe 
państwo polskie. Tych, którzy działali w Związku, choć byli 
mniejszością nawet wśród Polaków czy Kaszubów powiatu, 
charakteryzował szczególnie wysoki poziom patriotyzmu.

Związek Polaków w Niemczech został powołany z myślą o 
obronie pozycji ekonomicznej i rozwoju oświaty oraz kultury 
polskiej na terenach przygranicznych46. Najwięcej starań włożono w 
organizację polskiej edukacji. Kiedy na zamku w Bytowie władze 
niemieckie zamierzały powołać centrum kształcenia młodzieży w 
duchu nacjonalizmu niemieckiego, działacze Związku Polaków 
zabiegali o utworzenie polskich szkół mniejszościowych4̂ oraz 
Polsko -  Katolickich Towarzystw Młodzieży. Była to swego rodzaju 
walka o „rząd młodych, kaszubskich dusz”. Poddani propagandzie 
hitlerowskiej młodzi ludzie często odrzucali kaszubską tradycję i 
język domowy przekazany przez rodziców, na rzecz nowoczesności. 
Tę z kolei w tamtych czasach gwarantowało uczestnictwo w kulturze 
niemieckiej. Ona stanowiła dla nich drogę awansu społecznego.

Najbardziej tragedię pogranicza ukazała ostatnia wojna. Krótko 
przed jej wybuchem w sierpniu 1939 roku spora grupa osób 
zaangażowanych w działalność ZPwN została przez władze 
hitlerowskie zmuszona do opuszczenia pasa przygranicznego, bądź 
uwięziona. Wielkie tragedie przeżyły kaszubskie rodziny Styp -  
Rekowskich, Szroederów, a ich losy zostały dokładnie udokumen-

Ludnością polsko -  kaszubską z powiatu bytowskiego opiekował się również, choć w 
niewielkim stopniu. Konsulat RP w Szczecinie oraz Pile. Patrz W. Skóra, Konsulat RP 
w Szczecinie wobec ludności kaszubskiej powiatów bytowskiego i lęborskiego w latach 
1925 - /939,[w:] V Konferencja Kaszubsko Słowińska, pod red. Wojciecha Łysiaka, 
Poznań 1999, s. 117-133.
Szerzej o polskich szkołach na ziemi bytowskiej zob. S. Galikowski. Położenie i 
walka...&z. cyt., s. 321 -  341
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towane48. Wojna dla Kaszubów bytowskich to czas terroru, oraz 
niechcianej służby w wojsku niemieckim (Wehrmacht)49.

Wojna, niosąca za sobą konieczność wyborów, ma na pograniczu 
dodatkowy wymiar -  zmusza ludzi do jednoznacznych deklaracji, a 
te zawsze są zle50. Przy tym w warunkach totalitarnego państwa, jak 
pisał Wojciech Wrzesiński, „deklaracja tożsamości narodowej 
stawała się zarazem przejawem wyboru politycznego..."51. Jednakże 
różne były doświadczenia związane z wojną dla mieszkańców ziemi 
bytowskiej. Tutejszym Niemcom wojna pokazała swe prawdziwe, 
okrutne oblicze dopiero jesienią 1944 roku, gdy ci zetknęli się z 
uciekinierami z Prus Wschodnich, i na początku 1945 roku, gdy 
często w chaosie uciekali przez frontem52. Tragiczny dla społecz
ności kaszubsko -  polskiej wrzesień 1939 był dla ich niemieckich 
sąsiadów czasem triumfu. Tym bardziej przeżyli szok, gdy musieli 
opuścić ziemie, na których zamieszkiwali często od setek lat.

Rok 1945 to bardzo ważna cezura w życiu mieszkańców ziemi 
bytowskiej, zarówno Niemców z jednej strony, jak i Kaszubów i 
Polaków z drugiej. Koniec wojny przyniósł gwałtowna wymianę 
ludności. W okresie od 1944 do 1947 rozmaita ludność napływała 
na ziemię bytowską zarówno z bliska jak i daleka.

Już w marcu, kwietniu 1945 roku przybyli na ten teren Kaszubi z 
sąsiednich powiatów (chojnickiego, kośderskiego, kartuskiego). Oni byli 
pierwszymi osadnikami, którzy zagospodarowali opuszczone przez Niemców 
gospodarstwa53. Wielu z nich znało ten teren sprzed wojny, mieli tutaj swoich
48 ,Zob W. Knosała. Utrwalić pamięć, bytów 1994.; J. Lindmajer, dz. cyt., s. 343 -  344; W. 

Knosała, Mój ojciec, „Pomerania”, 1996, nr 6, s. 11 13.
49 Szerzej o losach Kaszubów w Wehrmachcie L. Jażdżewski, Kaszubi u- Wehrmachcie, 

„Przegląd Zachodni”, 1995, z. 2.
” C Obracht—Prondzyński, Bytów. Pogranicze w genach, „Pomerania” , 1996, nr 6, s. 3.
51 W. Wrzesiński, Procesy asymilacyjne i akulturacy nje na obszarach pogranicza polsko -  

niemieckiego w okresie międzywojennym, [w:] Procesy akulruracji i asymilacji na 
pograniczu polsko - niemieckim w X IX  i X X  wieku, pod red. W. Molika i R. Traby, 
Warszawa 1998, s. 115.
J. Lindmajer, dz. cyt., s. 342.

53 J. Borz) szkowski, Społeczność kaszubska po 1945 r., [w:] Pomerania ethnica. 
Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, pod red. Marzeny Giedrojć i
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krewnych i znajomych, wiedzieli w jakich warunkach przyjdzie im 
zamieszkać54. Mając w pamięd losy Kaszubów na Pomorzu Zachodnim można 
by powiedzieć, że powrócili na tereny, z których zostali w dągu kilku stuleci 
wypard55.

Nieco inaczej było z osadnikami przybyłymi z Polski centralnej, 
repatriantami z kresów wschodnich, a później z deportowaną w 
ramach akcji „Wisła” w 1947 roku ludnością ukraińsko-łemkowską. 
Ziemia bytowska odkrywała przez nimi swoje, obce cywilizacyjnie i 
kulturowo oblicze. Z drugiej strony łatwo zauważyć, jak zróżnicowana 
terytorialnie i kulturowo była polska społeczność przybywająca do 
Bytowa i na teren powiatu. Polacy reprezentowali różne wzorce 
kulturowe i obyczajowe56. Integracja nowych mieszkańców ziemi 
bytowskiej odbywała się m.in. dzięki Kościołowi katolickiemu57.

Tak wymieszana społeczność stała przed problemem integracji. 
Mimo ówczesnych oficjalnych zapowiedzi władz o postępach 
integracji58 na ziemiach „odzyskanych”, przebiegła ona bardzo

Janusza Mieczkowskiego, Szczecin 1998, s. 130; H. Rybicki, „Pogranicze kaszubskie" 
w czasach najnowszych jako przedmiot badań historyków.[ w:] Pogranicze kaszubskie 
po II wojnie..., dz. cyt., s. 13 -  14; Migrację Kaszubów z Pomorza Gdańskiego po II 
wojnie na ziemie „odzyskane” potwierdziły badania socjologiczne z lat 80 Kierunkiem 
migracji była przede wszystkim ziemia bytowska. Por. M. Latoszek, Wielokulturowość 
mieszkańców Pomorza na tle procesów przemian społecznych (1945 -  1995), [w:] 
Pomorze..., dz. cyt., s. 192.
H. Rybicki, Powrót..., dz. cyt., s. 114
J. Borzyszkowski, Pomorze a ideologia ruchu kaszubsko -  pomorskiego, [w :] Gdańsk i 
Pomorze..., dz. cyt., s. 241.
B. Okoniewska, Rok 1945. Organizacja życia społecznego i politycznego po 
zakończeniu działań wojennych, [w:] Historia Bytowa..., dz. cyt., s. 368.
Tamże, s. 370; O integracyjnej roli Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich pisał 
ponad to: Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945 -  
1956, Zielona Góra 1994, s. 210 234; K. Kozłowski Administracja kościelna na
ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej (1945-1972), [w:] Władze 
komunistyczne wobec ziemi odzyskanych po II wojnie światowej, pod. red. Stanisława 
Łacha, Słupsk 1997, s. 305.
Jedną z. „oficjalnych” ocen stanu adaptacji i integracji zacytowała w swym tekście B. 
Chmielewska, Socjologiczna problematyka badawcza województwa koszalińskiego, 
„Przegląd Zachodniopomorski”. 1965, nr 5. s. 39.
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wolno. Konflikty powodowała odmienność kulturowa ludności 
napływowej i autochtonicznej, jak i różnorodność wewnątrz masy 
osadników59.

Dotąd konflikty etniczne na ziemi bytowskiej występowały w 
relacji ludności kaszubskiej i polskiej do niemieckiej. Przemiany 
ludnościowe po drugiej wojnie to wyraźne świadectwo przeobrażeń 
w specyfice pogranicza tego terenu. O tym zjawisku pisał Marek 
Latoszek: „w miejsce relacji między ludnością polską a niemiecką 
dominującą stała się inna relacja a mianowicie między ludnością 
rodzimą a napływową z różnych regionów Polski. Zachodziła ona w 
dwóch płaszczyznach: instytucjonalnej -  ról i pozycji społecznych, 
oraz w płaszczyźnie terytorialnej -  miejsca pochodzenia i miejsca 
zamieszkania”60.

Wiele było przyczyn, które utrudniały proces integracji nowej 
społeczności. Wymienić należy rządy radzieckich komendantur 
wojennych, politykę władz wobec ludności rodzimej oraz obecność 
ludności niemieckiej, przede wszystkim tej części, która nie zdołała 
uciec przez frontem.

Z powodu braku regulacji prawnych nie można było w krótkim czasie 
przesiedlić przebywających na terenie powiatu Niemców. Stosunki z coraz 
liczniejszą grupą Polaków byty fatalne. Zwłaszcza ci ostatni, mocno 
dotknięci okupacją hitlerowską, przyjmowali postawy wrogości wobec 
tutejszej ludności niemieckiej. Niemcy przeczuwali, że prędzej czy później 
opuszczą swe rodzinne strony. Barbara Okoniewska trafnie stwierdziła „już 
zresztą nazizm i okrucieństwo lat wojny -  w odczuciu wielu Niemców 
zamieszkujących ziemie zachodnie i północne -  przyczyniły się do zmiany 
wizerunku stabilnego i bezpiecznego świata, ich małej, lokalnej ojczyzny, a

59 Zderzenie i konfrontację różnych regionalnych wzorów kulturowych osadników, z 
kulturą ludności autochtonicznej, a później po przymusowym osiedleniu Ukraińców 
(Łemków) konfrontację kultur odmiennych etnicznie odnotowano również podczas 
badań etnograficznych. Zob. J. Kucharska, Kształtowanie...Az. cyt.; R. Kukier, Kaszubi 
bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968; tenże, Integracja kulturowa 
mieszkańców wschodniej części ziemi województwa koszalińskiego, „Przegląd 
Zachodniopomorski”, 1965, nr 5, s. 71 -  75.

60 M. Latoszek, Pomorze -  zagadnienia..., Az. cyt., s. 184.

- 155-



dramatyzm wydarzeń 1945 roku dodatkowo wzmacniał tę świadomość”61. 
Do 1950 roku z powiatu bytowskiego wysiedlono ok. 10 tys. Niemców62.

Wysiedlenia Niemców z powiatu wiązały się z kierunkiem 
polityki władz wobec ludności rodzimej, czyli m.in. wobec 
Kaszubów bytowskich63. Oficjalna ideologia nakazywała pozyskanie 
ludności słowiańskiego pochodzenia dla narodu polskiego, przy 
równoległej likwidacji „wszystkiego co niemieckie”. Temu miała 
służyć weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej.

Oddzielenie Niemców, do których Polacy odnosili się z 
wrogością, od Kaszubów, było jednak zadaniem karkołomnym, 
przede wszystkim ze względu na zróżnicowany stopień świadomo
ści narodowej u tych ostatnich. Według Hieronima Rybickiego 
wśród Kaszubów okolic Bytowa świadomi swej przynależności 
narodowej stanowili część „niezbyt liczną”64. Należy dodać, że w 
trakcie weryfikacji ludność autochtoniczna została poddana 
dyskryminacji politycznej, nie dopuszczana do pełnienia stanowisk 
urzędniczych, bezprawnie zajmowano gospodarstwa, wysiedlano w 
głąb ZSRR65. Nawet pomyślna weryfikacja nie chroniła przed szyka-

B. Okoniewska, dz. cyt., s. 366.
Tamże; Zob. także M. Ryś, Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bytowskiego
w latach 1945 -  1950, „Słupskie Studia Historyczne”, 1995, nr 4, s. 105 -  124; Z.
Romanow, Ludność niemiecka na ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 -
1947, Słupsk 1992, J. Kopydłowski, Problemy narodowościowe na ziemi bytowskiejpo
1945 roku. [w:] V Konf erencja Kaszubsko -  Słowińska, pod red Wojciecha Łysiaka, dz.
cyt., s. 145 -  154.

63 JZa szerokim rozumieniem pojęcia opowiada się Z. Romanow: „Obok grup o wyraźnym 
obliczu narodowym polskim lub niemieckim można wyróżnić wśród ludności rodzimej 
grupy pośrednie, nazywane przez socjologów „ludnością pogranicza”, czyli grupy 
znajdujące się zarówno pod wpływem kultury polskiej jak i niemieckiej (Ślązacy, 
Mazurzy, Kaszubi i Krajniacy). (Z. Romanow, Polityka władz polskich wobec ludności 
rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945 -  1960, Słupsk 1999, s. 6.) 
Według tego kryterium podzielił ludność kaszubską na 3 grupy. Patrz H. Rybicki, 
Powrót pogranicza..., s. 140 - 141.
Tenże, Pogranicze kaszubskie...Az. cyt., s. 15; tenże, Weryfikacja polskiej ludności 
rodzimej na Pomorzu Zachodnim 1945 -  1948, „Rocznik Koszaliński”, 1967, nr 3, s. 
222 -  223; C. O bracht- Prondzyński, Kaszubi wywiezieni przez ZSRR  w 1945 roku, 
„Gazeta Bytowska”, 1991. nr 11. s. 7.
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nami66. W ten sposób pierwsze miesiące i lata powojenne określiły 
stosunek ludności rodzimej do nowej władzy i państwa67. Wielu 
upokorzeń doznali zwłaszcza ci Kaszubi i Polacy, którzy w okresie 
międzywojennym byli aktywnymi działaczami Związku Polaków w 
Niemczech. Tak jak wszyscy musieli udowodnić „swoją polskość” i 
złożyć deklarację wierności narodowi i państwu polskiemu.

W historiografii procesy weryfikacji, nadania obywatelstwa, 
szczególnie w kontekście specyfiki ludnościowej pogranicza, są 
oceniane negatywnie68.

Reakcją na krzywdy moralne i materialne była emigracja do 
RFN69, która właśnie na ziemi bytowskiej przybrała masowy 
charakter, nigdzie na Kaszubach, nie notowany z takim natężeniem. 
Dotyczy to zwłaszcza dwóch gmin: Studzienic oraz Tuchomia70. Do 
dziś emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec budzi emocje. 
Nadal jest to temat drażliwy, znajdujący niewiele zrozumienia

66 Zob. J. Śniadecki, Losy ludności rodzimej na Pomorzu Zachodni/,i w latach 1945 1950, 
[w:] Związki Pomorza Zachodniego z Polską, Koszalin 1996, s. 281.

67 Pamięć o wydarzeniach powojennych jeszcze w latach 90. obecna była w świadomości 
starszego pokolenia autochtonów. Patrz A. Sakson, Stosunki narodowościowe na 
Warmii i Mazurach, Poznań 1998, s. 115. Nic inaczej było zapewne w przypadku 
Kaszubów bytowskich.
Chodzi tu o prace wydane po 1989 roku. Np. J. Borzyszkowski, Społeczność 
kaszubska.., dz. cyt., s. 130 -  131; Z. Romanow, dz. cyt., s. 59 — 61.

69 W tym kontekście pisał niemiecki politolog, „system komunistyczny poniósł zapewne 
ostateczna porażkę, próbując uporać się z zadaniem respektowania odrębności, rezygnując 
z szansy „zbratania dziesiątek tysięcy związanym z polskością Kaszubów, czego skutkiem 
było, że przeważyło znamię społeczno -  cywilizacyjne (niemieckie) nad ctnokulturową 
tożsamością wielu »polskich Kaszubów«. W efekcie skłoniło to ich do emigracji do 
Niemiec, ponieważ »czysto polskie« otoczenie nie akceptowało kaszubskiej tożsamości”. 
(D. Bingen, Kaszubi Pomorze między Polską a Niemcatrii, [w:] Gdańsk i Pomorze. Mała 
ojczyzna Kaszubów, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 1995, s. 40.)

1 M. Latoszek, Grupa etniczna w Polsce -  możliwe warianty przemian (ze szczególnym 
uwzględnieniem Kaszubów), [w:] Pomorze -  zagadnienia..., dz. cyt., s. 164.
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wśród tutejszej społeczności71. Choć motywy wyjazdów miały 
charakter polityczny jak i ekonomiczny. Z drugiej strony należy 
przypomnieć, że tradycja migracji zarobkowej z ziemi bytowskiej 
sięga połowy XIX wieku72. Często powodem były życiowe 
trudności, brak perspektyw na przyszłość73. „Kwestia niemiecka" 
nadal obecna jest w życiu codziennym mieszkańców ziemi 
bytowskiej, głównie za sprawą mniejszości niemieckiej. Jej rozwój 
nastąpił po zmianach demokratycznych w Polsce po 1989 roku. 
Przeobrażenia ustrojowe, oraz powstałe warunki wolności obywa
telskiej ujawniły opcję niemiecką wielu tutejszych Kaszubów. To 
głównie oni zasilili szeregi organizacji mniejszościowych. Stąd 
mówi się, że z Niemcami z Pomorza „najlepiej dogadać się można 
po kaszubsku"74.

Określenie ziemi bytowskiej mianem pogranicza znajduje swe 
uzasadnienie począwszy od średniowiecza. Ciągłość zjawisk 
pogranicza na tym terenie zapewniały przemiany ludnościowe, 
które co jakiś czas zmieniały jej mapę etniczną, a przede wszystkim 
permanentna obecność Kaszubów. Mimo że losy społeczności 
kaszubskiej, tak jak każdej grupy pogranicza, potoczyły się 
rozmaicie, byli i tacy spośród nich, którzy pozostali wierni „małej 
ojczyźnie" do końca.

Zwłaszcza po „ciągu emigracyjnym” z lat 70. rozgorzała w prasie regionalnej dyskusja 
dotycząca wyjazdów z ziemi bytowskiej. W 1983 roku na łamach „Zbliżeń” 
wypowiadali się m.in.: S. Szroeder, U. Mączka, J. Mikulska, J Żmuda -  Trzebiatowski. 
(Artykuły udostępnił autorowi S. Szroeder z Kłączna.) Zob. także C. Obracht 
Prondzyński, Pogranicze w genach..., dz. cyt., s. 6.
M. Latoszek, Pomorze -  zagadnienia..., dz. cyt. s. 143; C. Obracht-Prondzyński, 
Wędrówki pomorskich rodzin,[w:] Rodzina Pomorska..., dz. cyt., s. 67; I. Sułczyńska, 
Ludność i gospodarka pod rządami /-Wy, [w:] Dzieje ziemi bytowskiej..., dz. cyt., s. 238 
-2 3 9 .
J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Emigracje Kaszubów w X IX  i X X  
wieku, [w:] Gdańsk i Pomorze.... dz. cyt., s. 139.
Zob. Tychże, Mniejszość niemiecka na Pomorzu. Dogadać się można po kaszubsku, 
„Dialog”, 1994, nr 1 - 4 ,  s. 34.
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Cezary Obracht-Prondzyński

„Odwet na historii”, czyli kaszubskie 
osadnictwo przygraniczne 

na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku

Uwagi wstępne

Udział ludności kaszubskiej w, jak to się dawniej mówiło -  
zagospodarowaniu Ziem Zachodnich i Północnych, nie stał się 
jeszcze przedmiotem osobnych analiz1. Tymczasem zwłaszcza 
osoby podkreślające swe kaszubskie korzenie żyjące na dawnych 
przygranicznych terenach Pomorza Zachodniego mają świadomość 
dużego wkładu swojej grupy w tworzenie nowej, powojennej 
rzeczywistości na tym obszarze2. Dziś Kaszubi pełnią wiele ważnych 
funkcji publicznych w administracji, polityce, życiu gospodarczym 
czy kulturalnym na Ziemi Człuchowskiej, Lęborskiej, Bytowskiej i 
Miasteckiej, a także w samym Słupsku. Kaszubi współtworzą 
miejscową elitę polityczną, gospodarczą i intelektualną, co przecież 
nie wynikło „samo z siebie”, ale jest raczej efektem aktywnej

1 W pracach o charakterze syntetycznym, dotyczących procesu osadnictwa na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych nic wyróżniano nigdy Kaszubów, jako specyficznej grapy 
osadniczej. Posługiwano się najczęściej ogólną kategorią osadników z „terenów 
centralnych” lub „z obszarów dawnych”, rozumiejąc pod nimi tereny, które pozostały 
przy Polsce po przesunięciu granic na wschodzie. Co najwyżej w niektórych pracach 
rozróżniano pochodzenie regionalne osadników wskazując, że są oni z województw 
gdańskiego czy bydgoskiego. Ale trzeba pamiętać, że z tych województw, a zwłaszcza z 
bydgoskiego osadnikami byli nie tylko Kaszubi. Tylko w pracach poświęconych 
poszczególnym powiatom i miejscowościom, i to zarówno w tych dawniejszych, jak i 
najnowszych, wyróżniano niekiedy Kaszubów, jako ważną grapę osadniczą, 
wpływającą na oblicze kulturowe nowvch społeczności lokalnych. Prace te będą 
przywoływane w dalszej części niniejszego tekstu.

2 Dotyczy to szczególnie działacz}' skupionych w lokalnych oddziałach Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, funkcjonujących na tym obszarze. Oddziałów tych jest 
kilkanaście, w tym we wszystkich miastach powiatowych. Skupiają one kilkuset 
członków, co już samo przez się jest świadectwem pozycji i żywotności społeczności 
kaszubskiej na tym terenie.
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obecności społeczności kaszubskiej na tych obszarach w całym 
okresie powojennym3. Warto więc badać zarówno to, jaka jest 
kondycja społeczna i kulturowa Kaszubów w wymienionych wyżej 
powiatach dzisiaj (to szczególne zadanie dla socjologów), jak 
również podjąć badania nad wkładem społeczności kaszubskiej w 
rozwój tych ziem w całym okresie powojennym. Trzeba przy tym 
zaznaczyć, że każdy z dawnych przygranicznych powiatów Pomorza 
Zachodniego ma swoją specyfikę i różni się od siebie. W każdym z 
nich pozycja Kaszubów była i jest nieco odmienna. Wreszcie w 
każdym z nich różna była siła żywiołu kaszubskiego u progu nowej 
rzeczywistości -  najsilniejsza na Ziemi Bytowskiej, następnie w 
Lęborskiem i Słupskiem (jeśli uwzględnimy też tzw. Słowińców), a 
najsłabsza niewątpliwie w Miasteckiem i Człuchowskiem.

Przy tym wszystkim należy podkreślić, że właściwie Kaszubi nie 
mieli żadnych „argumentów” predestynujących tę społeczność do 
odegrania wiodącej roli w zagospodarowywaniu tychże 
przygranicznych obszarów. Wynikało to przede wszystkim z 
dramatycznych doświadczeń wojennych i skutków wojny dla

W wielu samorządach gminnych i powiatowych Kaszubi są nie tylko radnymi, ale pełnią 
także funkcje kierownicze (wójtowie, burmistrzowie, starostowie). Do początków 1997 r. 
wojewodą słupskim był Kazimierz Kleina, wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
wybrany następnie senatorem z terenu tegoż województwa. Posłem został także burmistrz 
Bytowa J. Barzowski. W ośrodku akademickim w Słupsku pracuje kilku Kaszubów, 
posiadających tytuły naukowe doktorów lub wyższe (najbardziej znanym jest histotyk prof. Z. 
Szultka). W Lęborku i Bytowie są także osoby związane z ośrodkiem akademickim w 
Gdańsku. Z kolei jeśli idzie o elity gospodarcze to Kaszubi pełnią ważne funkcje w licznych 
firmach, które zostały sprywatyzowane (np. w Prefabecie w Osławię Dąbrowie) lub są 
właścicielami dobrze prosperujących firm prywatnych (np. Drutex w Bytowie). Stan elity 
kaszubskiej na terenie byłego województwa słupskiego wymaga jednak dalszych 
pogłębionych badan

-  160 -



Kaszubów4. Po pierwsze w wyniku wojny wyniszczona została 
znaczna części rodzimej inteligencji, która zawsze była grupą 
wiodącą w społeczności kaszubskiej. Zniszczenia wojenne 
spowodowały nadwerężenie pozycji gospodarczej gburów 
kaszubskich oraz rzemiosła i drobnego przemysłu. A przecież grupy 
społeczne bogatych chłopów i rzemieślników decydowały o 
prężności gospodarczej Kaszubów. Do tego doszła jeszcze tzw. 
„klęska wyzwolenia”, czyli dramat wkroczenia Armii Czerwonej 
traktującej ziemie kaszubskie jak niemieckie5.

Wydawać by się więc mogło, że tak osłabiona społeczność będzie 
zmuszona zająć się przede wszystkim odbudową własnej tkanki 
społecznej, kulturowej i gospodarczej, a w związku z tym nie będzie 
w stanie podjąć trudu zagospodarowania ziem leżących tuż za 
dawną granicą. Było jednak zupełnie odwrotnie i jest to jeden z 
fenomenów okresu powojennego, a jednocześnie świadectwo 
żywotności i aktywności społeczności kaszubskiej.

Udział Kaszubów w zasiedlaniu terenów przygranicznych należy 
także rozpatrywać przez pryzmat zachodzących zmian społecznych. W 
wyniku II w. św. uległo całkowitej zmianie otoczenie społeczne, w 
jakim przyszło żyć Kaszubom. Nastąpiły silne przewartościowania w 
hierarchii społecznej, w świecie wartości i w specyficznej kaszubskiej 
mentalności. Zaczęła się z czasem kształtować w łonie społeczności 
kaszubskiej nowa struktura społeczna, w której większą rolę zaczęły 
odgrywać grupy związane z aparatem państwowym i funkcjami 
pełnionymi w tymże aparacie (urzędnicy, nauczyciele itd.). 
Dokonywała się więc w okresie powojennym swoista „rewolucja”

4 Pisał o tym we wstępnej części de swego artykułu J. Borzyszkowski, Społeczność 
kaszubska po 1945 r., [w:] Pomerania ethnica Mniejszości narodowe i etniczne na 
Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Szczecin 1998,s. 125in. Warto 
sięgnąć także do prac T. Bolduana, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 
1939-1995, Gdańsk 1996 oraz H. Rybickiego, Powrót pogranicza kaszubskiego do 
Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk 1988, zwłaszcza do rozdziału Kilka uwag o 
rozwoju gospodarczym.

5 Zob. wspomnienie B. Szczęsnego, Takie były początki, „Informator. Moje Wejherowo”, 
marzec 1989, s. 4.
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społeczna i warto się zastanawiać na ile wpływ na nią miały właśnie 
procesy migracyjne. Na ile ruchliwość przestrzenna (tj. migracja na 
obszary przygraniczne) miała związek z mobilnością wertykalną, 
pionową, czyli z awansem społecznym. Jednym z istotnych pytań w 
tym kontekście jest pytanie o stosunek do nowego porządku 
społecznego i politycznego. Mianowicie czy dają się zauważyć różnice 
w postawach wobec władzy i afirmowanej przez nią ideologii wśród 
Kaszubów na tzw. „dawnych ziemiach” i w nowych powiatach? Jeszcze 
dokładniej mówiąc można spytać, czy czasem w nowych powiatach 
Kaszubi nie brali chętniej udziału w sprawowaniu władzy, czy nie 
uczestniczyli aktywniej w życiu politycznym, czy nie wstępowali 
gremialniej w szeregi partii rządzących, słowem czy nie popierali w 
znacznie większym stopniu nowego porządku, niż Kaszubi, którzy 
„pozostali na swoim”? Czy nie bez wpływu byl fakt, że na ziemie 
odzyskane szli głównie młodzi ludzie, którzy szukali dla siebie szans 
awansu społecznego, które to szanse stwarzała nowa władza? Czy bez 
znaczenia był fakt, że mechanizmy kontroli społecznej ze strony 
własnej grupy (bardzo konserwatywnej i zdystansowanej wobec 
władzy) były tu o wiele słabsze? Czy wreszcie bez znaczenia był fakt, że 
Kaszubi żyjący na ziemiach odzyskanych musieli rywalizować w 
dostępie do deficytowych dóbr z innymi osadnikami, prezentującymi 
bardzo często niższy poziom kulturowy i cywilizacyjny? Trzeba by więc 
badać kariery indywidualne Kaszubów w strukturach władzy i w życiu 
publicznym na terenie „powiatów nowych”. Trzeba badać udział 
Kaszubów w organizacjach masowych, partiach politycznych, ich 
aktywność kulturalną, stosunki z innymi grupami osadniczymi, a 
także status Kaszubów jako grupy i ich wizerunek w oczach innych.

To wszystko są pytania i zadania badawcze (także w kontekście 
tego, czy władza nie różnicowała postaw wobec poszczególnych 
grup osadników, jednym faworyzując, innych dyskryminując). 
Dopiero w wyniku zakrojonych na szeroką skalę badań, analizu
jących sytuacje w poszczególnych powiatach będziemy w stanie 
odpowiedzieć w pełni, jaka była rola Kaszubów w powojennych 
losach dawnych obszarów przygranicznych.
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„Szli na zachód osadnicy”, a wśród nich Kaszubi

Wojna spowodowała, że Kaszubi musieli się zaadoptować do 
zupełnie nowych warunków społecznych, kulturowych, 
politycznych oraz gospodarczych6. Dotyczyło to szczególnie tych 
spośród społeczności kaszubskiej, którzy znaleźli się na terenie 
Ziem Odzyskanych, gdzie dodatkowo dochodził problem zderzenia 
się z grupami o innej kulturze, mentalności, poziomie 
cywilizacyjnym7.

Pierwsza fala osadnicza Kaszubów na Pomorze Zachodnie 
ruszyła niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych. H. 
Rybicki pisał: „Do pierwszych przesiedleńców należeli mieszkańcy 
miejscowości nadgranicznych, ci którzy żyli w podobnych 
warunkach, utrzymywali kontakty z ludnością kaszubską przed 
wojną w ramach tzw. małego ruchu granicznego, mieli tutaj swych 
krewnych i znajomych”8. Tego ducha swoiście pojętego pionierstwa 
(odległego jednak od oficjalnie promowanej przez władze ideologii 
pionierskiej), a zarazem istotną cząstkę motywacji migracyjnych 
opisał K. Ostrowski w jednym z późniejszych reportaży, 
dotyczących okolic związanych z życiem i twórczością Anny 
Łajming, której losy powojenne są także przykładem kaszubskiej

Piszę o tym szerzej w artykule Tmdna rzeczywistość- problemy adaptacji Kaszubów do 
życia w nowych warunkach po 1945 r. (w druku). Trzeba podkreślić, o czym nie wolno 
zapominać, że pewne doświadczenia, jeśli idzie o zderzenie kulturowe z 
przedstawicielami innych polskich grup regionalnych Kaszubi jako społeczność już 
mieli. Wiązały się one z okresem międzywojennym, kiedy to na tereny kaszubskie 
napływać zaczęli osadnicy z innych stron Polski (zwłaszcza do Gdyni) oraz urzędnicy. 
Nic były to doświadczenia pozytywne, gdyż Kaszubi mieli przez cały ten okres poczucie 
krzywdy i dyskryminacji w porównaniu z pozycją osób „nowych” na Pomorzu.
A. Brencz, Społeczności ziem zachodnich -  nowy paradygmat badawczy, [w:] Oblicza 
zmiany. Antropologia wobec współczesnych transformacji społeczno-kulturowych, red. 
M. Buchowski, Międzychód 1996, s. 161.
H. Rybicki, Powrót pogranicza..., dz. cyt., s. 114.
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wędrówki na Ziemie Odzyskane9: „W 1945 roku pokolenie 
przedwojennej parzyńskiej młodzieży było w sile wieku. 
Otrząsnąwszy się z ciężkich przeżyć, z najgorszych doświadczeń, 
stwierdzili ci ludzie, że w rodzinnej malej wiosce nie ma dla nich 
żadnych perspektyw. Darzyli to miejsce tym jedynym uczuciem, 
które przeznaczone jest tylko dla miejsc dzieciństwa i młodości, ale 
jak żyć w tym oddaleniu od szerszego świata? A właśnie otworzyły 
się drzwi na ziemie odzyskane, gdzie dla każdego było pod 
dostatkiem pracy i chleba, i dachu nad głową. To okrutny paradoks, 
że najtragiczniejszy wstrząs wojenny dla wielu ludzi otworzy! 
szansę innego, może lepszego życia. Gorączkowo korzystali z tej 
możliwości wyboru, szukali nowych gniazd, byle tylko nie siedzieć 
bezczynnie jak przedtem. I wielu szło na »zachód«. A ten zachód był 
tuż za granicą chojnickiego powiatu, która przed wojną była też 
granicą państwa. Osiedlali się więc w kaszubskich wsiach w 
Bytowskiem -  w Sominach (...), Kłącznie, Przewozie, Studzie
nicach, albo w Człuchowskiem, także za miedzą"10. Warto zwrócić 
uwagę, że cytat ten jest częściową odpowiedzią na wcześniej 
postawione pytanie o związek między mobilnością przestrzenną i 
pionową. Migracja na ziemie zachodnie była traktowana przez część 
ludności kaszubskiej jako szansa na awans tak w sensie 
materialnym, jak i społecznym. Oznaczała również możliwość 
stabilizacji życiowej (zawarcie związku małżeńskiego, uzyskanie 
własnego gospodarstwa, bycie niezależnym od decyzji rodziców 
itd.), co po doświadczeniach wojny, kiedy życie biegło „z dnia na

Warto byłoby przeanalizować obraz Ziem Odzyskanych i zagospodarowywania tychże 
ziem przez Kaszubów oraz ich relacje z innymi mieszkańcami tych ziem w twórczości 
Anny Łajming, szczególnie w jej późniejszych opowiadaniach. Do tej pory bowiem 
bardziej koncentrowano się na obrazie Gochów i Zaborów w jej twórczości, a więc 
krain, z którymi związane szczególnie było jej dzieciństwo i młodość (zob. J. 
Borzyszkowski, Cochy i Zabory Anny Żmudy-Trzebiatowskiej-Łajming. Śladami 
dzieciństwa Anny Łajming, [w:] Dom słowa Anny Łajming, red J. Kęcińska, 
Wejhcrowo-Gdańsk 1999, s. 7 t n).
K. Ostrowski, Mały świat Parzy na, [w:] Opowieść o trwaniu Kaszub, Gdańsk 1985, s. 
91.
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dzień” było wartością niezwykle cenną. Wiara w możliwość 
poprawienia szans życiowych oraz oczekiwania wiązane z 
przyszłym, potencjalnym awansem społecznym były 
najistotniejszymi bodźcami pchającymi szczególnie młodych ludzi 
„na Zachód”.

Kaszubi migrujący na tereny przygraniczne kierowali się przede 
wszystkim do pobliskich powiatów: lęborskiego, człuchowskiego, 
miasteckiego i przede wszystkim bytowskiego. Jak już zaznaczono 
wcześniej w każdym z nich sytuacja była nieco odmienna, stąd 
warto się im przyjrzeć bliżej.

a) powiat lęborski
W powiecie tym w 1946 r. Kaszubi, którzy przybywali tu przede 

wszystkim z terenu powiatów puckiego, wejherowskiego i 
kartuskiego, stanowili 29,4 proc. mieszkańców. Dodać do tego 
można ok. 7,4 proc. tzw. autochtonów (tak określano ludność 
rodzimą, w tym i kaszubską, żyjącą na terenach, które do 1939 r. 
wchodziły w skład Rzeszy niemieckiej) oraz bliżej nieznaną liczbę 
Kaszubów pochodzących z terenów woj. bydgoskiego (łącznie ta 
grupa osadników liczyła 8,2 proc. liczby mieszkańców, ale byli tu 
nie tylko Kaszubi)11. Bardziej wiarygodne jednak i lepiej obrazujące 
proces osadnictwa przygranicznego są dane z poziomu 
poszczególnych wsi. Jako przykład wsi o dominancie kaszubskiej 
można podać Rozłazino, gdzie według spisu z 1946 r. osiedliło się 
167 Kaszubów „zza miedzy”, co stanowiło 28,7 proc. ówczesnych 
mieszkańców wsi. Z kolei w 1947 r. osiedliły się tu 22 rodziny z 
powiatu kościerskiego, 22 z morskiego, 21 z kartuskiego, 13 z 
wejherowskiego i 7 z Gdyni. W tym samym czasie ludność rodzima 
stanowiła 17,3 proc. (tj.101 osób). Pozostali mieszkańcy wsi to 
Niemcy i bardzo niewielki procent osadników z innych terenów

B. Maryniuk, Z zagadnień ludnościowych powiatu lęborskiego, „Gdańskie Zeszyty 
Humanistyczne, t. 20, Gdańsk 1973, s. 36; B. Maroszek, Z badań nad kształtowaniem się 

jednolitego społeczeństwa w województwie gdańskim, tamże. t. 12.Gdańsk 1964, s.21 i 
n.
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Polski12. W  innych wsiach powiatu lęborskiego udział Kaszubów z 
terenu pogranicznego wahał się od kilku do kilkudziesięciu procent.

b) powiat człuchowski
Już w jednym ze starszych opracowań, poświęconych problem 

ludności kaszubskiej na ziemi człuchowskiej napisano 
jednoznacznie: „W okresie wielkich migracji ludności po II wojnie 
światowej Polacy ze wschodnich części dawnej ziemi człuchowskiej 
pierwsi przystąpili do zasiedlania odzyskanego powiatu”13. Mowa tu 
oczywiście o tej części, którą określa się mianem Gochów, a która do 
1920 r. wchodziła w skład powiatu człuchowskiego, zaś po 
przyłączeniu do Polski w skład powiatu chojnickiego. Podanie 
jednak, jaki procent mieszkańców powiatu człuchowskiego 
stanowili Kaszubi jest trudne z tego powodu, że w opracowaniach 
poświęconych ruchom migracyjnym podkreśla się wyłącznie 
pochodzenie osadników poprzez ich przypisanie do danego 
województwa. I tak można stwierdzić, że w powiecie człuchowskim 
w 1950 r. 27 proc. mieszkańców pochodziło z terenów 
województwa bydgoskiego i gdańskiego14. Dokładnej: 8056 osób z 
bydgoskiego (23,7 proc. -  tą grupę stanowili w dużej mierze 
Kaszubi z Gochów, z pow. chojnickiego) i 1080 z gdańskiego (3,3 
proc.). Do tego należy dodać wcale nie małą, bo liczącą 1576 osób 
(4,6 proc.) grupę ludności rodzimej15. Charakteryzując rolę ludności

‘2 Zob. E. Stubińska, Przemiany ludnościowe w Rozłazinie po II wojnie Światowej, [w:] 
Pogranicze kaszubskie po II wojnie światowej. Materiały z badań nad przemianami 
ludnościowymi, red. H. Rybicki, Stupsk 1993, s. 76-79.

13 E. Buczał., Ludność kaszubska na przełomie X IX  i X X  wieku, [w:] Z dziejów Ziemi 
Człuchów skiej, red. K. Śląski, Biblioteka Stupska, t. 16, Poznań-Słupsk 1967, s. 112. 
H. Rybicki, Powrót pogranicza..., dz. c y t, s. 116.
E. Zdrojewski, Stosunki demograficzne [w:] Dzieje ziemi człuchowskiej Poznań 1975, 
s. 193-195. Warto tu przj-wotać jedną z pierwszych opinii na temat ludności rodzimej 
powiatu człuchowskiego, opublikowaną po wojnie, w której w poetyce 
charakterystycznej dla owej epoki nazbyt optymistycznie pisano: „Okazało się, że  wielu 
tak zwanych Reichdeutschów mówi płynnie po polsku, nosi prastare polskie nazwiska i 
czuje się Polakami. (...) Wprawdzie polskość tu nie tętniła tak. jak  w sąsiednim 
Złotowie, ale pod zewnętrznym pokostem niemieckiego nalotu biły polskie serca. (...) 
Dziś ludzie ci wracają na łono Macierzy składają podania o uzrumie ich za obywateli
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kaszubskiej na tym terenie R. Kukier pisał: „Należy podkreślić, że 
po II w. św., kiedy ziemię człuchowską opuścili koloniści, na ich 
miejsce nasiedlali się przede wszystkim Kaszubi ze wschodnich 
zespołów osadniczych ziemi człuchowskiej. Dokonali oni swoistego 
procesu rekaszubizacji, przede wszystkim językowej i kulturowej, 
przywracając powtórnie kaszubskość tam, gdzie na skutek 
germanizacji zaginęła ona poprzednio. Tak więc w niektórych 
wsiach środkowej części badanego terenu element kaszubski 
stanowi znaczny procent we współczesnym zaludnieniu wsi”16.

c) powiat miastecki
T. Białecki omawiając przed laty procesy osadnicze na ziemi 

miasteckiej pisał: „Pierwszymi osadnikami byli licznie tutaj 
zwiezieni w czasie wojny przez Niemców polscy robotnicy 
przymusowi oraz byli jeńcy wojenni. Po przesunięciu frontu na 
zachód na teren powiatu zaczęli napływać mieszkańcy sąsiednich 
województw: gdańskiego i bydgoskiego, a wśród nich bardzo wielu 
Kaszubów. Niektóre wsie we wschodniej części powiatu zaludnione 
zostały w większości przez Kaszubów. W części północnej osiedliły 
się grupy tzw. Kaszubów bytowskich (z powiatu bytowskiego)17. 
Podobnie ujmował to R. Kukier, prowadzący terenowe badania 
etnograficzne w powiecie miasteckim już na początku lat 50.: „Po
cząwszy od roku 1945 w bardzo szybkim tempie postępował proces 
przeobrażeń etnicznych. Napłynęła głównie ludność pomorska z 
obszaru byłego województwa pomorskiego, najbardziej 
ekspansywna pod względem osadniczym na tym terenie. Pobliskie 
powiaty: kartuski, kościerski, chojnicki, w mniejszym stopniu 
tucholski i wejherowski, dostarczały pierwszych licznych rodzin

polskich" (J. Kochanowski, Z życia ludności powiatu czluchow skiego. „Polska 
Zachodnia”, 1946, nr 18-19, s. 24).

16 R. Kukier, Wybrane zagadnienia tradycyjnej kultury ludowej, [w:] Dzieje ziemi 
człuchowskiej... s 347-348.

17 T. Białecki, Osadnictwo oraz struktura demograflczna i zawodowa mieszkańców, [w:] 
Dzieje ziemi miasteckiej, red. H. Rybicki, Poznań 1971, s. 149-150.
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osiedleńczych bądź to przybywających ze wsi rodzinnych, bądź 
wprost powracających rodzin z Niemiec, zesłanych tam na prace 
przymusowe podczas okupacji hitlerowskiej”18.

Łącznie osadnicy z terenów województw gdańskiego i 
bydgoskiego stanowili w powiecie miasteckim ponad 30 proc. ogółu 
ludności, która napłynęła na teren tegoż powiatu19. . I znowu, tak 
jak w przypadku pow. człuchowskiego, warto podać dokładne dane: 
z województwa gdańskiego w 1950 r. pochodziło 1841 osób tj. 9 
proc., a z województwa bydgoskiego 4846 tj. 23,6 proc.20. Znaczna 
część osadników z bydgoskiego to kaszubscy mieszkańcy Gochów, 
którzy zasiedlili przede wszystkim wsie w części wschodniej, leżące 
w pobliżu dawnej granicy (np. Piaszczyna21). Przywołane dane 
dotyczące obydwu powiatów pozwalają zastanowić się nad 
fenomenem żywotności i aktywności migracyjnej mieszkańców 
ubogich terenów kaszubskich Gochów22.

d) powiat bytowski
W powiecie bytowskim sytuacja była inna niż w omówionych 

wyżej przede wszystkim dlatego, że dużo większy odsetek ludności 
stanowiła tu miejscowa, rodzima ludność kaszubska. Żywioł 
kaszubski był na tym terenie najsilniejszy, w porównaniu z innymi 
powiatami przygranicznymi. Kaszubi żyli tu w zwartych grupach, 
szczególnie w części południowo-wschodniej, które potrafiły 
uchronić się przed naciskiem germanizacyjnym i zachowały głęboką

R. Kukier, Z dziejów wsi Trzebielino w powiecie miasteckim, „Zapiski Koszalińskie”, 
1959. nr 4, s. 35.

19 T. Białecki, Osadnictwo..., dz. cyt., 162.
20 Tamże, s. 164.
21 W Piaszczynie w 1950 r. ponad 70 proc. rodzin to były rodziny kaszubskie pochodzące 

z terenu powiatu chojnickiego, a więc głownie Gochów. Zob. R. Kukier, Pochodzenie 
etniczne i specyfika etnograficzna ludności powiatu Miastko w latach 1945-1960. 
„Lud”, 1962, t. 48. s.410.

22 O znaczeniu tej właśnie grupy ludności kaszubskiej może świadczyć także fakt, że 
osoby wywodzące się z terenu Gochów odgrywają główną rolę w inicjowaniu 
aktywności oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zarówno w Człuchowie, jak 
i w Miastku.
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świadomość własnej odrębności etniczno-kulturowej. Ocenia się, 
że ludność rodzima, autochtoniczna w tym powiecie stanowiła 
około 20 proc. wszystkich mieszkańców23.

Ale nawet na terenach, które były pozbawione ludności 
rodzimej, Kaszubi stanowili czasami widoczną większość. 
Przykładem może być wieś Borzytuchom (obecnie wieś gminna), w 
której już w maju 1945 r. na 109 Polaków (większość stanowili tam 
jeszcze Niemcy) było aż 91 osób z sąsiedniego powiatu kartuskiego, 
a 3 z kościerskiego24.

Jeśli więc uwzględnimy znaczący odsetek ludności rodzimej tj. 
Kaszubów bytowskich oraz dodamy do tego fakt, że Kaszubi 
przybyli zza granicy stanowili połowę ludności powiatu, to będzie 
można w uzasadniony sposób twierdzić, że ludność kaszubska 
stanowiła najliczniejszą i najbardziej wyrazistą kulturowo grupę 
wśród osób zamieszkujących powiat25.

Z punktu widzenia historycznego i socjologicznego niezwykle 
ważnym zadaniem byłoby określenie choćby przybliżonej liczby
23 ~

Dokładne dane dla 1950 r. wynoszą: na 19 435 mieszkańców powiatu 4315 osób to były 
osoby mieszkające tu w 1938 r., co stanowiło 22,2 proc. ogólnej liczby ludności. Można 
założyć, że niewielki odsetek w tej grupie stanowili wówczas etniczni Niemcy, więc 
liczbę ludności rodzimej można szacować na ok. 20 proc. Z kolei 77,8 proc. to ludność 
napływowa, wśród której największy odsetek stanowili przybysze z powiatów 
województwa gdańskiego (36,6 proc. ogólnej liczby mieszkańców powiatu) oraz z 
bydgoskiego (15,1 proc.). Tak więc migranci z terenów przygranicznych stanowili 
wówczas ponad połowę mieszkańców powiatu (47,2 proc. w mieście i aż 57,8 proc. na 
wsi). Zob. S. Literski, Przemiany demograficzne i społeczne w latach 1945-1969, [w:] 
Dzieje Ziemi Bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań 1972, s. 388-389.
Zob. II. Rybicki, Weryfikacja polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim 

1945-1948, „Rocznik Koszaliński”, 1967, nr 3, s. 222.
H. Rybicki, Liczba i rozmieszczenie polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim 

po zakończeniu II wojny światowej, „Przegląd Zachodnio-Pomorski”, 1967, z. 3, s. 62. 
Skalę i kierunki migracji w pierwszych miesiącach po zakończeniu działań wojennych 
widać najlepiej przy analizie osadników polskich, którzy przybyli do Bytowa między 
majem a wrześniem 1945 r. Na 1215 Polaków 42 proc. przybyło z Polski centralnej, 40 
proc. z najbliższej okolicy, czyli z Pomorza Gdańskiego, a 18 proc. z byłych kresów 
wschodnich. Zob. B. Okoniewska, Rok 1945. Organizacja życia społecznego i 
politycznego po zakończeniu działań wojennych, [w:] Historia Bytowa, red. Z. Szultka, 
Bytów 1998, s. 368.
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osób, które można by uznać za Kaszubów, a które zamieszkiwały 
tereny przygraniczne Pomorza Zachodniego. Wydaje się jednak, że 
nadal mimo wielu badań podanie takiej liczby nie jest jeszcze 
możliwe. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze -  w okresie tuż 
powojennym zachodziły bardzo skomplikowane procesy 
ludnościowe i osadnicze. Liczba ludności była płynna, a 
odzwierciedlenie tychże procesów w materiałach źródłowych 
pozostawia wiele do życzenia. Nawet jeśli jednak dysponujemy 
danymi urzędowymi czy statystycznymi to, i to jest druga przyczyna 
trudności, nie potrafimy w sposób miarodajny określić tożsamości 
etnicznej poszczególnych osób (w materiałach urzędowych 
prowadzono statystyczne zestawienia (pochodzenia regionalnego, 
wyznania, narodowości, szczególnie jeśli idzie o Niemców), ale 
pytania wprost o to kto się kim czuje nie było26. A nawet jeśli by było 
to i tak można wątpić w jakość poznawczą udzielanych odpowiedzi. 
Wreszcie trzecią przyczyną był sformalizowany i trudny dla 
ludności kaszubskiej proces rehabilitacji i weryfikacji, który 
koncentrował się na określeniu przynależności narodowej na 
zasadzie opozycji „polski” (więc zostaje) -  „niemiecki” (więc będzie 
wysiedlony). W tej opozycji wiele osób kaszubskiego pochodzenia 
nie do końca mogło się „zmieścić”, nie mówiąc o tym, że chęć 
wyjazdu lub chęć pozostania wpływały na rodzaj udzielanej 
odpowiedzi.

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń można pokusić się o pewien 
szacunek i stwierdzić, że z całą pewnością na tereny przygraniczne 
w pierwszym okresie powojennym przesiedliło się ponad 30 tys. 
Kaszubów. A jeśli do tego dodamy kilkutysięczną grupę 
Kaszubów-autochtonów, to będziemy mogli stwierdzić, że 
społeczność kaszubska na terenach przygranicznych była częścią 
znaczącą i liczącą się w gronie ludności polskiej tego obszaru, a w

Zob. H. Rybicki, „Pogranicze kaszubskie" w czasach najnowszych jako przedmiot 
badań historyków, [w:] Pogranicze kaszubskie po II wojnie światowej Materiały z 
badań nad przemianami ludnościowymi, red. H. Rybicki, Słupsk 1993, s. 26-27.
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niektórych przypadkach grupą dominującą27.

Migracje przygraniczne a przebieg procesów adaptacyjnych

Takie proporcje powodowały, że procesy adaptacyjne przebiegały 
na obszarach kaszubskiego pogranicza inaczej niż na terenach, które 
były pozbawione znaczącego odsetka ludności rodzimej. Warto 
wskazać na kilka elementów, które o tym świadczą najpełniej, jak 
również warto poświęcić nieco więcej uwagi specyfice migracji 
przygranicznych, w tym szczególnie migracji kaszubskich.

a) osadnictwo indywidualne i spontaniczne
Osadnictwo kaszubskie, w odróżnieniu od późniejszego 

osadnictwa polskiego, przebiegało w sposób spontaniczny, nie 
kierowany i nie organizowany przez instytucje państwowe. 
Obowiązywała przy tym niepisana zasada, że osoby z danej 
miejscowości lub parafii starały się osiedlać jeśli nie w tej samej wsi, 
to w tej samej okolicy. Można wskazać wręcz na pewne 
„specjalizacje” osadnicze, a przykładem może być choćby 
wspomniane już i opisane osadnictwo z terenu Gochów, kierujące 
się ku południowej części powiatu bytowskiego, do powiatu 
miasteckiego i człuchowskiego. Pisał o tym w swoich

27 Bardzo wymowne pod tym względem są wyniki badań prowadzonych przez M. Latoszka 
w końcu lat 80, poświęconych liczebności ludności kaszubskiej (opisał on wiele gmin z 
terenu w/w czterech powiatów w cyklu artykułów pt. A Ifabet kaszubski. „Pomerania, 
1990, nr 5/6 -  1993, nr 7/8). W wyniku tych badań udało się ustalić np., że odsetek osób 
deklarujących się jako Kaszubów: Czarna Dąbrówka -  80, Tuchomie -  77,8, gmina 
Bytów — 75, Łęczyce -  69,2, Gniewino 66,7, miasto Bytów -  62,2, Cewice 63,6, 
Studziennice -  50, Przechlewo -  50, m. Miastko 30,4, gm. Miastko 30, m. Lębork -  
27,3, Nowa Wieś Lęborska 17,6, m. Człuchów -  13,6, gm. Człuchów -  10. 
Charakterystyczne, że w niektórych gminach (np. Miastko, Czarna Dąbrówka) 
występowała nadreprczentacja identyfikacji w stosunku do syndromu kaszubskiego, a 
więc cech świadczących o rzeczywistym kaszubskim pochodzeniu mieszkańców. 
Można to zdaniem M. Latoszka interpretować, jako efekt funkcjonowania normy na 
rzecz identyfikacji z grupą Kaszubską. Zob. M. Latoszek, Kaszubi -  ich lokalizacja i 
liczebność w obrębie obszaru dialektów kaszubskich i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
[w:] Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Rzeszów 1990, s. 106-115.
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wspomnieniach „Emigrant z Gochów”, czyli T. Cichosz: „W 
połowie 1947 roku wróciłem do kraju -  na wyraźne żądanie mojej 
matki. (...) Po powrocie do domu rozpocząłem pracę w 
Powiatowym Zarządzie Drogowym w Miastku -  najpierw jako 
Kierownik Zakładu Przeróbki Kamienia w Kramarzynach. Zakład 
ten musiałem uruchomić, maszyny i zaplecze były pozostałością 
byłej firmy Adolf Christukat. W zakładzie pracę znalazło 25 
pracowników pochodzących z Łąkiego i Brzeźna Szlacheckiego. (...) 
Zatrudnieni w Powiatowym Zarządzie Drogowym pracownicy za 
wyjątkiem dosłownie kilku w samym biurze to głównie Kaszubi, 
dawniejsi mieszkańcy powiatów chojnickiego, bytowskiego i 
kościerskiego, niewielu z powiatu kartuskiego”28.

Cecha spontaniczności i braku koordynacji migracji
przygranicznej na Kaszubach odróżnia także tę migrację od 
podobnej, która miała miejsce na pograniczu wielkopolsko-pomor- 
skim, gdzie funkcjonowały nawet tzw. patronaty tj. dany powiat 
wielkopolski obejmował „patronat" nad powiatem 
zachodnio-pomorskim, na teren którego kierowano zorganizowaną 
grupę osadniczą29.

b) osadnictwo przygraniczne a kontrola społeczna
Sytuacja osadników z terenów przygranicznych była zupełnie 

inna, niż tych, którzy przybywali z terenów bardzo odległych: 
„Przesiedleńcy udający się do pobliskich okolic pozostawali nadal w 
zasięgu kontroli społecznej środowiska macierzystego. Ten fakt 
musiał wywierać wpływ na ich zachowanie się i determinował w 
pewnym stopniu ich rolę w nowym środowisku. Obserwacje z 
różnych terenów Ziem Zachodnich wskazują, że ludzie którzy 
chcieli uniknąć kontroli swojego dotychczasowego otoczenia 
społecznego i niejako »zniknąć z oczu« -  wybierali sobie do

T. Cichosz, Wspomnienia emigranta z Gochów, Koszalin, czerwiec 1992 (broszura 
powielana), s. 23-24
Na przykładzie Wielkopolski opisali to dokładnie Z. Dulczewski, A. Kwilecki,
Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich. Poznań 1962.
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osiedlenia z reguły miejscowości możliwie daleko położone. Z tego 
punktu widzenia można powiedzieć, że po sąsiedzku osiedlali się 
ludzie dążący do gospodarczego i społecznego ustabilizowania’’30. 
Potwierdzają to także fakty związane z osadnictwem kaszubskim. 
Okazuje się bowiem, że kaszubscy osadnicy należeli do najbardziej 
„stałych”, tj. najrzadziej opuszczali przyznane im lub objęte 
spontanicznie gospodarstwa31. Wpływać na to mogła również 
kontrola ze strony środowiska rodzinnego, najczęściej rodziców, 
którzy dbali o to, by dzieci nie marnowały przyznanych im 
gospodarstw, często lepszych niż ich macierzyste. Ale nie oznacza 
to, że nie miały miejsca fakty, gdy proces osadniczy nie powiódł się, 
i gdy dana osoba opuszczała jednak Ziemie Odzyskane by powrócić 
na ojcowiznę. Najpełniej opisał taki przypadek na podstawie 
własnych losów B. Jażdżewski we Wspomnieniach kaszubskiego 
gbura32.

c) pozycja osadników z Kaszub w nowych społecznościach 
lokalnych

Pozycja osadników z terenu Kaszub wynikała z szeregu 
czynników. Po pierwsze, osoby te znały bardzo często dany teren 
jeszcze z okresu przedwojennego, bo przybywały tam w celach 
gospodarczych (czasami jako przemytnicy), w wyniku związków 
rodzinnych, praktyk religijnych itd. Znane są przypadki, że 
osadnikami byli dawni optanci tj. ci, którzy opuścili te ziemie po 1920 
r. w ramach wymiany ludności. Dla nich często migracja na Ziemie 
Odzyskane oznaczała powrót „na swoje” (jak się okazywało to 
„swoje” było tylko „chwilowo opuszczone”). Po drugie, kaszubscy 
osadnicy mogli korzystać z bliskości zaplecza społecznego i

Tamże, s. 24 i n.
R. (Cukier analizując osadnictwo z terenu Kaszub bytowskich oraz z kaszubskich 

obszarów Pomorza Gdańskiego w powiecie miastkowskim pisał: „Stabilizacja obu tych 
grup nastąpiła najwcześniej i zjawisko wewnętrznej migracji było raczej sporadyczne". 
Zob. R. Kukier, Po. hodzenie etniczne dz. cyt., s. 421.
B. Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura, część III Okres powojenny. Gdansk 
1999.
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gospodarczego (w razie potrzeby można się było udać do rodziny po 
pomoc czy poradę konno, rowerem lub nawet pieszo). Miało to 
ogromne znaczenie jeśli idzie o zaopatrzenie w środki do życia i 
produkcji rolnej w pierwszym okresie po zakończeniu wojny33.

Znajomość terenu oraz stosunek do zajętych gospodarstw czy 
innych nieruchomości, czyli nastawienie na ich trwałe 
zagospodarowanie powodowały, że Kaszubi, podobnie jak inni 
Pomorzanie i osoby pochodzące z Wielkopolski byli często uważani 
za „elitę osadniczą”. Uważano, że są wyrobieni społecznie i 
gospodarczo oraz świadomi własnej wartości. Podkreślano, że 
„władza im nie imponuje”, ale jednocześnie zarzucano, że izolują 
się od innych, są nieufni34.

d) stosunki między Kaszubami a innymi grupami ludności 
Cechą charakterystyczną osadnictwa na terenie omawianych czterech 

powiatów był fakt, że osadnictwo to było niezwykle zróżnicowane. 
Niemal każda wieś miała odrębny profil osadniczy. Obok siebie 
sąsiadowały często wsie, w których grupą dominującą byli Kaszubi, 
mieszkańcy Polski centralnej (także różniący się pochodzeniem 
regionalnym), repatrianci z Kresów lub też ludność wysiedlona w ramach 
Akcji „Wisła”. Było też sporo takich wsi, w których żadna z grup nie 
stanowiła wyraźnej dominanty, a więc nikt nie był w stanie narzucić 
jakiegoś jednego wzorca kulturowego. To właśnie powodowało, że nawet 
w nieodległych wsiach sytuacja kulturowa i społeczna mogła wyglądać 
bardzo różnie, co utrudnia dokonywanie szerszych uogólnień35.

Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że we wsiach o dominancie ludności autochtonicznej

33 Podkreśla to T. Białecki. Osadnictwo..., dz. cyt., s. 152.
34 Zob. A. Ziętowski, Współżycie osadników na Pomorzu Zachodnim, „Odra”, 1946, nr 

37.
Różnice te są zresztą widoczne do dnia dzisiejszego l przejawiają się w bardzo 

zróżnicowanych postawach politycznych np. w wyborach (zarówno jeśli idzie o 
frekwencję, jak i dokonywane wybory najpopularniejszych w danym środowisku opcji 
politycznych). Problem korelacji między socjogeneząśrodowisk lokalnych a rozkładem 
sympatii politycznych na terenach dawnego pogranicza kaszubskiego powinien stać się 
przedmiotem osobnych badań.
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(lub, jak w przypadku Kaszubów, ludności o tym samym profilu 
kulturowym, lecz pochodzących spoza granicy) utrzymywały się 
dłużej miejscowe tradycje, obrzędy i obyczaje, dłużej funkcjonowały 
usankcjonowane tradycją instytucje społeczne (także te związane z 
gospodarowaniem na roli -  wzajemna pomoc), trwalsze były więzi 
rodzinne itd. W społecznościach tych następował również powolny 
proces autochtonizacji, tj. przejmowania pewnych cech przez 
osadników od ludności miejscowej, czasami włącznie z ich lokalną 
gwarą, którą można się było lepiej porozumieć i obniżyć bariery w 
komunikacji społecznej36.

Powstanie nowych społeczności lokalnych powodowało, że w 
sposób spontaniczny ustalały się hierarchie społeczne. Każda z grup 
ludności starała się zająć w nich jak najwyższą pozycję i każda z nich 
miała określone „argumenty”. Ludność kaszubska, zwłaszcza 
autochtoniczna, miała poczucie wyższości nad osadnikami z innych 
stron Polski wynikające z niższego poziomu rozwoju 
cywilizacyjnego osadników, nieznajomości przez nich terenu, 
warunków glebowo-klimatycznych i urządzeń rolnych -  generalnie 
z niższej kultury gospodarowania i mniejszej samozaradności.

Osadnicy z innych części Polski także mieli poczucie wyższości, 
wynikające z ich przekonania, że są lepszymi, „prawdziwymi 
Polakami”, innymi niż Kaszubi, których oskarżano o nadmierną 
bliskość i powiązania z kulturą niemiecką. Z tego wynikało głęboko 
pogardliwe odnoszenie się do mowy Kaszubów, uważanej bądź to za 
zepsutą polszczyznę (a więc mowę gorszego gatunku), bądź też 
wręcz o jakąś odmianę niemczyzny.

„Do końca lat 80. w ramach współwystępowania dwóch procesów: autochiomzacji i 
asymilacji, pierwszy z nich uzyskał przewagę, zwłaszcza w czasie przeszłym i na terenach 
wiejskich oraz zlokalizowanych bliżej »centrum kaszubskiego«. Znacznie częściej bowiem 
miało miejsce przyswajanie sobie języka kaszubskiego przez zasiedziałą na Pomorzu 
ludność napływową niż odwrotnie - wyrzekanie się go przez Kaszubów w procesach 
współżycia z nie-Kaszubami. Podobnie miała się rzecz z identyfikowaniem się przybyszów 
w kategoriach tożsamości kaszubskiej lub półkaszubskiej. Proces ten przebiegał znacznie 
szybciej niż odchodzenie Kaszubów od swojej tożsamości.” (M. Latoszek, Pomorze. 
Zagadnienia etniczno-negionalne. Gdańsk 1997, s. 193).
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W sytuacji zderzenia grup o tak odmiennych profilach kulturowych, 
w dodatku naznaczonych wojną, co powodowało przykładowo głęboką 
niechęć do wszystkiego co tylko „pachniało” niemieckością, musiało 
dochodzić do sytuacji konfliktowych, rywalizacji o dostęp do 
deficytowych dóbr, wreszcie do sporów o to „kto tu rządzi”. To właśnie 
dlatego w dość paradoksalny sposób subiektywne odczucia Kaszubów, 
ich poczucie dyskryminacji, wręcz poniżania, nie szło w parze z ich 
rzeczywistą sytuacją i pozycją materialną. Ludność autochtoniczna na 
Ziemiach Odzyskanych, w tym także ludność kaszubska, miała 
poczucie upośledzenia w porównaniu ze wspieranymi, ich zdaniem, 
przez władze osadnikami37. Ale z drugiej strony badacze dość zgodnie 
podkreślają, że Kaszubi, którzy byli pierwszymi i najbardziej 
aktywnymi osadnikami zajmowali często najlepsze gospodarstwa i 
najlepszą ziemię. Zajmowali także pod względem materialnym 
najwyższą pozycję w społecznościach wiejskich, co wynikało także z 
ich zaradności i gospodarności. Jak widać jednak nie zawsze 
indywidualny sukces i powodzenie jest odnoszony do pozycji i statusu 
całej grupy.

Zakończenie

Osadnictwo przygraniczne Kaszubów jest niewątpliwie tematem 
wartym dalszych pogłębionych badań. Z całą pewnością w jego 
opisaniu będą pomocne studia nad poszczególnymi środowiskami 
lokalnymi. Tylko w ten sposób można nie tylko zebrać potrzebny 
materiał empiryczny, ale także poddać go wyczerpującej analizie. 
Bez tej analizy będzie także bardzo trudno powiedzieć coś 
sensownego o procesach społecznych i kulturowych na wschodnich 
obszarach Pomorza Zachodniego, o kształtowaniu się tu lokalnej 
elity oraz o zauważalnym współcześnie renesansie kaszubszczyzny 
na tym obszarze.

37
Zob. S. Nowakowski, Procesy adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim 

Ziem Zachodnich, [w:] Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, red. W. 
Markiewicz, P. Rybicki, Poznan 1967, s. 198 i n.
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Sylwia Wesołowska

Geneza reformacji w  K sięstw ie Pomorskim

Cezurę w historii stosunków kościelnych na Pomorzu stanowi 
rok 1534, kiedy to na sejmie trzebiatowskim oficjalnie przyjęto 
wyznanie protestanckie. Nie oznaczało to jednak definitywnej 
likwidacji reliktów Kościoła katolickiego, ani tym bardziej 
radykalnej zmiany świadomości religijnej Pomorzan. Reformacja 
była długotrwałym procesem, nie zaś jak sugerują niekiedy 
podręczniki aktem, który zmienił w jednym momencie dziejowym 
historię kościoła (i tak w Niemczech byłby to 31 października 1517 
roku, a na Pomorzu 13 grudnia 1534 roku).

Charakter niniejszej pracy zmusza mnie jednak do 
przedstawienia tylko fragmentu z dziejów Kościoła pomorskiego, 
zaledwie początku długoletniego procesu, jakim było przeobrażenie 
stosunków kościelnych w Księstwie Pomorskim zwanego 
reformacją.

Przedstawiając zaledwie w zarysie przebieg ruchu reformacyjnego 
na Pomorzu pragnę przedstawić nieco zapomniane i pomijane w 
historiografii polskiej postaci reformatorów, kaznodziejów,
organizatorów kościoła protestanckiego w tym pierwszym etapie 
reformacji tj. (do roku 1534).

Sytuacja Kościoła katolickiego w Księstwie Pomorskim w okresie 
poprzedzającym reformację

Sytuacja Kościoła katolickiego w drugiej połowie XV wieku na 
Pomorzu wykazuje wiele analogii ze stosunkami panującymi w 
innych krajach europejskich, a zwłaszcza w państwach sąsiedniej 
Rzeszy. Mówiąc ogólnie: osłabienie wewnętrzne, spadek pozycji 
politycznej i narastanie opozycji antykościelnej w społeczeństwie. 
Zjawiska te pozostawały (podobnie jak w całej Europie) w ścisłym 
związku z niepowodzeniem soborowej próby reform z pierwszej
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połowy XV wieku, rozwojem humanizmu i wszechstronnymi 
przeobrażeniami w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Pod koniec XV w. pogorszeniu uległa sytuacja finansowa 
Kościoła pomorskiego, który należał do największych właścicieli 
ziemskich na terenie księstwa. Kryzysowi, jaki dotknął rolnictwo 
pomorskie (refeudalizacja, upadek Hanzy) u schyłku XV wieku nie 
oparł się również Kościół (sytuacji nie ratowały dziesięciny, czy 
świadczenia w naturze uiszczane przez wiernych), toteż kler 
zarówno świecki, jak i zakonny szukał dodatkowych źródeł 
dochodu. Na przykład wykorzystując posiadaną bazę materialną 
prowadzono operacje finansowe, a wobec obowiązującego zakazu 
pobierania procentów pożyczek udzielano w formie kupna rent1. 
Klientami bywali mieszczanie, szlachta a nawet książęta i biskupi 
kamieńscy.

W miastach dochody czerpano między innymi z posiadanych 
nieruchomości (kościół Mariacki w Szczecinie był właścicielem 41 
domów)2 oraz z handlu i rzemiosła. Ten ostatni sposób zarobkowa
nia uprawiany głównie przez duchowieństwo zakonne budził 
niezadowolenie mieszczan, gdyż naruszał przywileje miejskie i 
stanowił konkurencję dla rzemieślników i kupców. Dodatkowo źle 
nastrajał społeczeństwo pomorskie fakt, że pomimo posiadanego 
majątku i aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym ducho
wieństwo było zwolnione od obowiązku płacenia ceł i podatku, 
pełnienia służby wojskowej i innych świadczeń publicznych.

Kościół pomorski nie należał również do instytucji jednolitych 
wewnętrznie. Obok bogato uposażonych instytucji kościelnych i 
zakonnych oraz członków wyższej i średniej hierarchii duchownej, 
kumulujących niejednokrotnie po kilka stanowisk oraz dochodów z 
nich płynących, istniała liczna grupa księży dysponujących bardzo

Trudnili się tym między innymi kanonicy zakonu augustianów w Jasienicy, kartuzi i 
cysterki w Szczecinie, klasztor w Pudagli oraz kolegiaty Marii Panny i Św. Ottona w 
Szczecinie.
T. Białecki, Historia Szczecina Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 
1980 roku, Wrocław 1992, s. 72.

- 178-



skromnymi środkami (w kościele św. Jakuba w Szczecinie było 60 
wikariuszy odprawiających tylko msze przy ołtarzach należących do 
cechów i bractw)3.

Powszechnie zarzucano duchowieństwu pomorskiemu niskie 
morale. Z zarządzeń wydanych przez władze kościelne na przełomie 
XV i XVI wieku wynika, że księża bynajmniej nie stronili od 
alkoholu i wizyt w szynkach oraz gier hazardowych czy udziału w 
polowaniach. Pewna część duchowieństwa zakonnego i świeckiego 
nie przestrzegała celibatu, dalekie od ideału i reguły bywało życie 
zakonne4. Nieobce były Pomorzu również opłaty za usługi religijne 
pobierane przez kler, czy handel odpustami (w Stralsundzie i 
Szczecinie działał między innymi gorąco krytykowany przez 
Martina Luthra Johann Tetzel).

Owo rozprężenie moralne nie mogło pozostać bez wpływu na 
działalność duszpasterską Kościoła. Stanowiska kościelne 
traktowano wyłącznie jako źródła dochodów i kupczono nimi bez 
opamiętania. Ich posiadacze uchylali się od wypełniania obowiąz
ków duchowych z nimi związanych, zrzucając je na wikariuszy5. 
Krytycznie oceniany był również ogólny poziom umysłowy kleru i 
znajdującego się w jej rękach szkolnictwa pomorskiego.

Wszystko to powodowało wzrost nastrojów antykościelnych i 
chęć złamania monopolu ideowego Kościoła jeszcze przed reformacją 
luterańską, zwłaszcza, że przeciwko uprzywilejowanemu stanowisku 
Kościoła w centralizującym się państwie stanęła władza książęca.

Przede wszystkim doskwierała książętom pomorskim niezależność 
polityczna biskupstwa kamieńskiego (stojący na czele rozległego 
dominium biskupi nie byli skłonni do podporządkowania się 
interesom państwa, a niekiedy nawet stawali w opozycji do niego).

3 Tamże, s. 72.
Np. kartuzi szczecińscy i dorłowscy zerwali z życiem w odosobnieniu, urządzali biesiady 
i podróżowali po kraju mało czasu poświęcając nakazanym przez regułę studiom 
teologicznym.

5 Doszło do tego, że w 1500 roku na synodzie w1 Szczecinie zobowiązano proboszczów do 
odprawiania mszy w każdą niedzielę.
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Na mocy aktu z 1417 roku biskupi kamieńscy stali się formalnie 
książętami Rzeszy, jednak już w 1436 roku książęta pomorscy 
uzyskali wpływ na obsadę stanowiska biskupa kamieńskiego. W 
praktyce jednak realizować go zaczął Bogusław X, który w 1479 roku 
uzyskał od papieża zgodę na obsadzenie biskupstwa przez Marinusa 
de Fregano (nie dopuścił do stanowiska sojusznika Brandenburgii 
Ludwika von Eberstein). Rok później skłonił biskupa de Fregano do 
odnowienia wspomnianego układu z 1436 roku uzależniającego 
wybór biskupów i kanoników od zgody księcia. W 1498 roku 
Bogusław X wyjednał od papieża Aleksandra VI nominację swego 
zaufanego doradcy Martina Karitza, jego następcą (korzystnie dla 
księcia) został Erazm Manteuffel (1521 -  1544)6.

Mając wpływ na obsadę stolca biskupiego, wywierał go również 
książę przy obsadzaniu innych stanowisk kościelnych7. Bogusław X 
mianował na urzędy kościelne swoich ludzi, sprawujących 
niejednokrotnie różne funkcje na dworze książęcym, czy w 
administracji państwowej8. Praktyki te korzystne dla finansów 
księcia (wynagradzano funkcjonariuszy państwowych ze środków 
kościelnych), były jednak zjawiskiem negatywnym z punktu 
widzenia organizacji życia kościelnego.

6 Zgodna początkowo współpraca uległa zachwianiu w okresie reformacji. Erazm 
Manteuffel po przyjęciu reformacji w 1534/1535 roku stanął w obozie katolickim i 
proklamował bezpośrednią zawisłość od Rzeszy. H. Heyden, dz. cyt., s. 181 184; R.
Marciniak. Dobra kapituły kamieńskiej do połowy X V  wieku, Szczecińskie Tow. 
Nauk., Wydział Nauk Społecznych, t. XVII, 1970, s. 41, tenże: Kapituła Kamieńska 
ora: rozwój je j posiadłości w średniowieczu, „Przegląd Zachodnio Pomorski", 1976, 
nr 5, 1976, s. 57; M. Sczaniecki, Główne linie rozwoju feudalnego państwa zachodnio -  
pomorskiego, cz.2 (1478-1848), „Czasopismo Prawno Historyczne”, 1956, t. VIII, z. 
I , s. 108.
Podstawę prawną stanowiły; układ z 1436 roku oraz dodatkowe uprawnienia nadane 
Bogusławowi X w 1498 i 1515 roku przez papieży Aleksandra VI i Leona X.
Zdarzało się niestety nadawanie godności kościelnych osobom świeckim, np. Jerzy 
Kleist -  „prawa ręka” -  sprawował przez pewien czas funkcję archidiakona 
stargardzkiego. T. Cieślak, Bogusław X  (1474 -1523) twórca nowoczesnego państwa?, 
„Przegląd Zachodnio - Pomorski”, 1950, nr 5/6, s. 427 434.
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Innym aspektem działalności władzy książęcej było zwalczanie 
wybujałego sądownictwa kościelnego. Działalność ta cieszyła się 
sporym poparciem społecznym. W wyniku układu zawartego w 1480 
roku z biskupem Marinusem de Fregano oraz ustępstw uzyskanych 
przez Bogusława X w 1498 roku; znacznie zmniejszono zakres 
kompetencji sądów kościelnych (pozostałe obowiązki przejęły sądy 
sprawowane przez rządców i wójtów). Poddani księstwa i sam książę 
zwolnieni zostali też od obowiązku stawania przed sądami 
duchownymi poza granicami kraju, nie wyłączając Rzymu.

Na Pomorzu jeszcze przed reformacją władze państwowe 
przystąpiły do ograniczania przywilejów podatkowych Kościoła. 
Obciążono klasztory stałymi daninami w naturze i pieniądzu, 
pociągano duchowieństwo do opłat podatkowych na rzecz państwa. 
Podejmując się tego władza książęca znalazła sojusznika w wielu 
miastach pomorskich9.

Dokonując charakterystyki sytuacji Kościoła na Pomorzu w 
XV/XVI w. wypada wspomnieć o podejmowanych przez władze 
kościelne próbach reform. Wydawano zarządzenia przeciwko 
konkretnym nadużyciom próbując je zwalczać. Jednak na 
szczególną uwagę zasługują synody diecezjalne z 1492 i 1500 roku, 
które wystąpiły z ostrą krytyką sytuacji wewnętrznej Kościoła i 
postulowały jej uzdrowienie10. Jednakże nie przyniosły one 
widocznych rezultatów ze względu na mało elastyczne stanowisko 
władz kościelnych stojących na gruncie nienaruszalności 
dotychczasowych przywilejów.

Reasumując: spożytkowanie dochodów kościelnych na płace dla 
urzędników, obarczenie duchowieństwa podatkami, uzależnienie
biskupa kamieńskiego od władzy książęcej oraz pierwsza sekulary-
_

W 1517 roku Słupsk za zgodą księcia zmusił kler do uiszczania ciężarów od 
zajmowanych posiadłości. Stralsund w 1522 roku obciążył duchownych podatkiem na 
rzecz prowadzonej z Danią wojny. Jednocześnie powszechnie kwestionowano wolność 
Kościoła od świadczeń publicznych oraz żądano ukrócenia działalności handlowej i 
rzemieślniczej kleru.

10 Ważne synody odbyły się w Koszalinie (1487), Szczecinie (1492 i 1500; w tym ostatnim 
brał udział słynny włoski prawnik Piotr z Rawenny) i Pyrzycach (1513).
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zacja dóbr klasztornych11 przygotowały grunt pod szybkie admini
stracyjne zwycięstwo reformacji na Pomorzu.

Przebieg ruchu reformacyjnego na Pomorzu

Na pierwsze ślady myśli reformacyjnej natrafiamy w 
Trzebiatowie (Treptow an der Rega) i pobliskim zakonie premon- 
stratensów w Białobokach12. Grupa tamtejszego duchowieństwa 
(zwłaszcza skupionego w zorganizowanej przez opata Johanna 
Boldewana szkole przyklasztornej)13 stanowiła krąg, z którego 
wyszli jedni z pierwszych zwolenników reformy Kościoła w duchu 
luterańskim.

Do tego niewielkiego miasta na Pomorzu ściągały rzesze 
studentów zachęconych sławą, jaką cieszył się rektor tamtejszej 
szkoły -  Jan Bugenhagen (1485 -  1558). Pełnił on od 1504 roku 
wspomnianą funkcję rektora szkoły miejskiej w Trzebiatowie 
(wspomagało go dwóch teologicznie wykształconych współpracow
ników Andreas Knöpke i jego brat Gerhard), a od roku 1517 także 
lektora w klasztorze bialobockim. Znany był z tego, że od dawna

Bogusław X (pomimo przywiązania do starej wiary) był pierwszym księciem Rzeszy, 
który przeprowadził sekularyzację instytucji kościelnej: klasztoru premonstratensów w 
Białobokach. Klasztor nadal pozostał, -  ale zarządzał nim książęcy urzędnik. Synowie 
księcia Bogusława kontynuowali tę drogę i w 1523 roku we wszystkich klasztorach 
zostali ustanowieni urzędnicy w celu m. m. przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji 
dóbr klasztornych Z Boras, Pomorze Zachodnie w dobie reformacji, [w:] Reformacja 
na polskich ziemiach zachodnich. Zielona Góra 1986, s. 55.
Premonstratensi zwani również norbertanami osadzeni zostali w Białobokach w latach 
1170 1182, źródła podają tu różne daty, być może wynika to z faktu przejęcia daty aktu
erekcyjnego budowy klasztoru, albo momentu wprowadzenia doń konwentu 
klasztornego. Sprowadzeni do Białoboków przez Kazimierza I z Lund przetrwali 
zaledwie kilka lat Ponownej fundacji dokonali jego synowie Bogusław II i Kazimierz II 
w 1208 r. W roku 1235 w pobliskim Wyszkowie osadzono konwent żeński norbertanek 
(później przeniesiony do Trzebiatowa), który przetrwał do reformacji. Premonstratensi 
żyjący w ścisłej ascezie nie znaleźli zbyt silnego oparcia, na terenie Pomorza istniały 
zaledwie trzy klasztory tej reguły, z tego dwa w Trzebiatowie i pobliskich Białobokach 
oraz jeden w Słupsku będący filią Trzebiatowa.
Było to Collegium prezbyterorum sive sacerdotum, tzw. „Kolegium kapłanów”.
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krytykował (nie wykraczając jednak poza normy ustalone 
rozporządzeniami papieskimi) instytucję Kościoła. Dopiero jednak 
w 1520 roku zapoznał się z dziełem Marcina Lutra O niewoli 
babilońskiej Kościoła, lektura owej rozprawy skłoniła Bugenhagena do 
otwartego opowiedzenia się po stronie nowego ruchu14.

Jego popularność przyczyniła się do tego, że dość szybko znalazł 
wśród słuchaczy szkoły miejskiej i „Kolegium kapłanów” 
naśladowców i równie jak on gorących orędowników luteranizmu15.

Jednym z nich był Johann Kureke16, którego działalność 
kaznodziejska właśnie w Trzebiatowie doprowadziła w 1520 r. do 
antykościelnych wystąpień wśród tamtejszych mieszczan. Zaniepo
koiło to władze kościelne i na polecenie Erazma Manteuffla17 kapituła 
oskarżyła o herezje i uwięziła Johanna Kureke, a także skłoniła 
Bogusława X do ogłoszenia edyktu wormackiego potępiającego 
naukę Lutra. Sam Kureke za wstawiennictwem opata Boldewana i 
rady miejskiej Trzebiatowa został uwolniony, musiał jednak opuścić 
miasto i zobowiązać się do zaniechania antykościelnych wystąpień.

W ślad za Kureke Trzebiatów opuściło wielu zwolenników 
reformacji. Andreas Knöpke18 i Joachim Möller udali się do Rygi, 
Christian Ketelhut 19 do Słupska, Peter Swawe do Danii, a sam

14 H. I Ieyden, Kirchengeschichte^ Köln Braunsfeld, 1957, t. I ,s . 200-203 .
15 Sam Bugenhagen na początku 1521 roku udał się do Wittenbergi, gdzie znalazł się w 

bezpośrednim otoczeniu Martina Luthra. Stał się organizatorem kościoła 
protestanckiego w wielu miastach Rzeszy (m. in. Brunszwik, Hamburg, Lubeka), a także 
Danii. Na Pomorze powrócił w 1534 roku, aby wziąć udział w obradach sejmu w 
Trzebiatowie. Był autorem kilku ordynacji kościelnych, w tym Die Kerken Ordenige des 
ganzen Pamerlandes (1535), brał udział w pierwszych wizytacjach (do VI 1535 roku). 
Zmarł w Wittenberdze w 1558 roku.

16 Johann Kureke (Kurecke) byl mnichem w Białobokach, członkiem Kolegium i 
przyjacielem Christiana Ketelhuta.

17 Erazm Manteuffel pełnił wówczas jeszcze funkcję koadiutora biskupa kamieńskiego 
Marcina Karitza.

18 Andreas Knöpke (Knöpken, Knopius).
19 Christian Ketelhut (Ketelhodt), był proboszczem w kościele św. Mikołaja w Słupsku, do 

Trzebiatowa przyjechał tylko na tydzień, aby odwiedzić Johanna Kureke, M. Wehrmann,
Geschichte von Pommern, Gotha 1906, t. 2, s. 16 -  18.
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Kureke wraz z Georgiem Kempe20 i Heinrichem Sichermannem do 
Stralsundu. Za reformacją opowiedział się również opat Boldewan, 
który więziony przez pewien czas w Kołobrzegu, w 1522 roku udał 
się do Wittenbergi a następnie do Hamburga. Opuszczony przez 
część mnichów klasztor w Białobokach został przejęty przez 
administrację książęcą. W  Trzebiatowie pozostali i działali nadal 
Otto Slutow21 i Tertian Lorike.

W  ten oto sposób, za pośrednictwem premonstratensów 
rozprzestrzeniać się zaczęły nowinki religijne. Największą 
popularność zdobywały w miastach, przy czym bazę społeczną dla 
ruchu reformacyjnego stanowiły biedota miejska i średnie 
mieszczaństwo na czele z rzemiosłem cechowym22. W opozycji stali 
na ogół członkowie patrycjatu upatrujący w żądaniu zmian 
religijnych zagrożenia dla własnej pozycji.

Jeszcze około 1519 -  1520 roku słyszymy o działalności refor
matorskiej franciszkanina Johanna Knipstro23 na terenie Pyrzyc, 
gdzie jednak nie zdobył posłuchu, a mieszczanie pod wpływem 
Opata klasztoru w Kołbaczu opowiedzieli się przeciw reformacji24. 
Niemniej właśnie z Pyrzyc pierwsze informacje o reformie dotarły 
do Gryfina, gdzie jako pierwszy kaznodzieja ewangelicki wymienia-

Georg Kempe (Georg von Ückermünde).
Otto Slutow był proboszczem kościoła św. Marii w Trzebiatowie, to właśnie za jego 
pośrednictwem Bugenhagen zapoznał się dziełami Marcina Lutra.
W miastach ostro zarysował się kontrast między bogatymi radami patrycjuszy, które 
zmonopolizowały za pośrednictwem rady władzę w mieście, a pnącymi się do góry 
rzemieślnikami chcącymi mieć w tej władzy udział.
Johann Knipstro lub Knipstrow, mnich franciszkański z Pyrzyc, studiował za zgodą 
swojego opata we Frankfurcie nad Odrą, tam też zetknął się z Luthrem i jego ideami. 
Przepędzony z Pyrzyc udał się do Szczecina, gdzie działał do roku 1524, następnie na 
zaproszenie mieszczan ze Stargardu wykładał tam ewangelię.
W Pyrzycach w 1520 roku nie przyjęto także żonatego księdza Faustyna Blenno. Rada 
miejska zatwierdziła go jako kaznodzieję dopiero w 1547 roku, H. G. Leder, N. Buske, 
Reform und Ordnung aus dem Wart Johannes Bugenhagen und die Reformation im 
Herzogtum Pommern, Berlin 1985, s. 102 -  104; F. Bahlow: Reformationsgeschichte 
der Stadt Stettin, Stettin 1920, s. 41 -  48.
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ny jest Johann Elmhorst25. Do radykalnego wzrostu nastrojów 
społecznych doszło w  Gryfinie dopiero po 1534 roku, kiedy to 
utworzono jedną gminę ewangelicką i wypędzono duchownych 
katolickich, rada miejska przejęła wówczas majątki kościelne z 
przeznaczeniem dla kasy miejskiej, zrabowano sprzęty kościelne i 
przebudowano największy w mieście kościół św. Mikołaja.

Równie wcześnie pojawiły się dążenia reformacyjne w Słupsku. 
Działający na terenie miasta kaznodzieje reprezentowali tzw. „lewe 
skrzydło” reformacji. Na pewien czas powrócił do Słupska Christian 
Ketelhut, jednak pozbawiony przez biskupa kamieńskiego 
31 sierpnia 1522 roku26 możliwości działania zdołał wcześniej 
pozyskać dla sprawy Thomasa Hecketa proboszcza i prepozyta w 
kościele św. Marii. Sam Ketelhut przebywał przez pewien czas na 
terenie Wolgast, a następnie udał się do Andreasa Knöpke do Rygi. 
Nieco później pojawił się w Słupsku Peter Swawe27. Pod koniec 
listopada roku 1524 na terenie miasta działać zaczął radykalny 
kaznodzieja Johannes Amandus28. Przybył on do Słupska z Gdańska, 
skąd został wypędzony za fanatyzm. Prócz mistycznych objawień 
Boga, jednocześnie głosił polityczny upadek państw i potrzebę 
stworzenia na ziemi Królestwa Bożego. Radykalizm Amandusa 
doprowadził do ostrych zamieszek w mieście, którym kres przyniosła 
dopiero osobista interwencja Jerzego 1 (lipiec 1525 rok). Miasto 
musiało wpłacić do kasy książęcej grzywnę, ponadto przywrócono 
dawną radę miejską, zwrócono zrabowane przedmioty kultu i 
odbudowano zniszczone ołtarze. Książę nakazał również 
aresztowanie Petera Swawe jako współodpowiedzialnego za burzliwe 
wydarzenia. Swawe wolność odzyskał dopiero w 1527 roku za

L. Turek -  Kwiatkowska, Gryfino w zjednoczonym Księstwie Zachodniopomorskim 
(1478- 1648). „Przegląd Zachodniopomorski”, 1999, t. XIV, z. 2, s. 51 69.

26 Zarządzenie pozbawiające Ketelhuta piastowanego urzędu zostało wydane przez księcia 
Bogusława X, H. Heyden, dz. 031:., s. 202 -  203, M. Wehrmann, dz. cyt., s. 254.

27 Peter Swawe (Suawe) pochodził z poważanej rodziny mieszczan słupskich.
28 Johannes Amandus początkowo mnich we Franzburgu, później kaznodzieja w Królewcu 

i Gdańsku.
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wstawiennictwem doradców książęcych29. Najbardziej odpowie
dzialny za zamieszki Johann Amandus zdołał zbiec do Szczecina.

Od roku 1522 na terenie Stralsundu działał Georg Kempe30, a rok 
później przyłączyli się doń Johann Kureke i Christian Ketelhut. 
Stralsund też stał się miejscem największych rozruchów na terenie 
Księstwa Pomorskiego. Kureke i Ketelhut31 głosili kazania przed 
kościołami św. Katarzyny i św. Mikołaja, bardzo szybko zdobywając 
wśród mieszkańców popularność i sławę ludzi o ogromnym 
temperamencie i sile przekonań32. Antykościelne hasła głoszone 
przez reformatorów podsyciły nastroje społeczne. Na czele 
niezadowolonej z istniejącego stanu rzeczy grupy mieszkańców 
Stralsundu stanął Roloff Möller. Postulowano utworzenie komisji 
złożonej z 48 członków mającej kontrolować poczynania rady 
miejskiej, której członkowie w większości opowiadali się po stronie 
katolicyzmu. Spowodowało to wzmożenie oporu wobec kościoła 
katolickiego. Do eskalacji nastrojów doszło 10 kwietnia 1525 roku, 
kiedy biedota miejska przypuściła szturm na kościoły i klasztory. 
Niszczono ołtarze, zrywano obrazy, ograbiano wnętrza budynków. 
W konsekwencji tych wydarzeń mieszkańcy Stralsundu 
podporządkowali się ponownie rozporządzeniom rady miejskiej, w 
skład której przyjęto jednak kilku zwolenników nauki Lutra, w tym 
przywódców ruchu: Roloffa Moliera i Christopha Lorbera.

Christiana Ketelhut nazywano później „Sundzkim Apostołem” 
resztę życia spędził w Stralsundzie, gdzie zajął się organizacją 
kościoła luterańskiego i reformą szkolnictwa. Zmarł w 1546 roku. 
Pochowany został w kościele św. Mikołaja, na jego nagrobku

Walenty Stojentin, Jobst von Dewitz i Jakob Wobeser potajemnie sprzyjali reformacji, 
M. Wehrmann, Erlass der Herzoge Georg und Barnim vom 13 Juli 1525, „Pommersche 
Monatsblätter“, 1901, R. V s. 167 - 171.
Później słychać o jego działalności na terenie Ueckermmunde.
Ketelhut przebyw ając w Stralsundzie ożenił się 24 lipca 1524 roku z córką mieszczanina 
Detmara Rölinga.
E. Görigk, Johannes Bugenhagen und die Protestantisierung Pommerns, Mainz 1895, s. 
4 5 -4 6 .
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widnieje napis: „Epithaphium reverendi patris D. Christiani 
Ketelhodt repurgatoris ecclesiae Sundensis”.

Drugi z reformatorów Johann Kureke do śmierci w 1528 roku 
pełnił funkcję kaznodziei w kościele św. Mikołaja w Stralsundzie.

Znacznie łagodniej przebiegała reformacja w Szczecinie. Początki 
ruchu zbiegły się na przełomie 1522 i 1523 roku z wymianą 
korespondencji między radą miejską i Marcinem Lutrem w kwestii 
opodatkowania duchowieństwa. Reformator zdecydowanie poparł 
pomysł obciążenia fiskalnego kościołów miejskich33 (przysporzyło mu 
to wielu nowych zwolenników) i przychylając się do prośby 
mieszkańców Szczecina polecił im ewangelickiego kaznodzieję 
Paulusa vom Rode, który przybył do Szczecina na początku 1523 roku.

Początkowo reformator głosił kazania na Łasztowni w kościele 
św. Gertrudy. W swoich kazaniach von Rode był bardzo umiarko
wany, wzywał do lojalności wobec władz i nie podejmowania 
radykalnych rozwiązań. Cieszył się nawet pewnym poparciem księcia 
Bogusława X, który miał okazję słyszeć go 4 czerwca 1523 roku 
podczas Bożego Ciała34. Dzięki temu rada miejska wyjednała wkrótce 
zgodę na głoszenie kazań przez kaznodzieję w kościele św. Jakuba35.

Wkrótce hasła reformatorskie głosić zaczęli w Szczecinie 
również Johann Knipostro oraz Mikołaj Tech von Hofe z 
Wittenbergi (głosił kazania w kościele św. Mikołaja). Przejściowo 
działali również Johann Amandus i Peter Becker zwany 
Artopaeusem.

33 Rada Miejska Szczecina zarzucała duchownym, że na skutek uchylania się od płacenia 
podatków miast traci rocznie około 6 tys. guldenów.

34 Bogusław X miał wówczas powiedzieć: „(...) Dieser Mann welchen alle meine Prälaten 
Tur einen Ketzer ausrufen, den höre ich gleichwohl noch nicht böse Worte führen, wenn 
das das neue Evangelium ist, das er lehrt, so sehe ich nicht, wie ich ihn verdammen 
könne, Ich will ihn noch einmal hören” (Od tego człowieka, którego wszyscy moi prałaci 
nazywają heretykiem nie słyszę nic złego, jeżeli to jest nowa Ewangelia, której on naucza 
to nie widzę, jak mógłbym go wykląć, pragnę go jeszcze raz usłyszeć), E Görigk, dz.
cyt., s. 51.

35 Spowodowało to konflikt z Benedyktynami z Bambergu. którzy również mieli prawo do 
głoszenia kazań w tym kościele.
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W Szczecinie podobnie jak w innych miastach niejednolicie przyjęto 
nowinki religijne. Istniały pewne rozbieżności w łonie samego 
patrycjatu36. Przywódcy grupy luterańskiej rekrutowali się spośród 
średnich i niższych warstw mieszczaństwa: aptekarz Klaus Stellmacher, 
mincerz Benedykt Schröder, krawiec Friedrich Stewes. Pod ich 
wpływem podobnie jak w Stralsundzie doszło do otwartego buntu 
przeciwko radzie miejskiej. Uczestnicy zamachu opanowali wprawdzie 
miasto, ale rada miejska z pomocą księcia i części popierających ją 
mieszczan utrzymała się przy władzy. Powołano jednak w 1524 roku 
48-o osobowe kolegium dla nadzorowania działalności rady miejskiej 
(rozwiązanej na podstawie zarządzenia książęcego w 1531 roku, kiedy 
to ponownie doszło do pewnych rozruchów). Do pewnej radykalizacji 
nastrojów w Szczecinie doszło jeszcze w roku 1525 pod wpływem kazań 
znanego już ze Słupska Johanna Amandusa37, który zbiegł ze Szczecina, 
został pojmany i osadzony w więzieniu w pobliskim Garz.

W 1526 roku rada postanowiła uczynić Paulusa vom Rode 
miejskim kaznodzieją działającym przy kościele św. Jakuba i 
opłacanym przez radę38.

W 1529 roku władzę w mieście objął ponownie Hans Loitz, 
usuwając ze Szczecina sprzyjającego luteranom burmistrza Hansa 
Stoppelberga, w związku z tym miasto musiał opuścić również 
Paulus vom Rode, który udał się do Goslaru, gdzie oferowano mu 
urząd superintendenta.

Po śmierci w 1531 roku księcia Jerzego władzę na Pomorzu objął 
luteranin -  książę Barnim XI, co było okolicznością sprzyjającą 
powrotowi Rodego do Szczecina.

Dwóch burmistrzów: Jakub Hohenholz i Hans Stoppelberg opowiedziało się po stronie 
reformacji. Wierni Kościołowi pozostali Joachim Otto, Moritz Glineke, Hans Loitz.
W czasie świąt Bożego Narodzenia z inspiracji Amandusa pobito dwóch księży 
katolickich, a następnie wdarto się do klasztoru franciszkanów. Ponadto ów radykał 
domagał się publicznej dysputy z katolikami, w której pokonani mieli spłonąć na stosie. 
Bahlow F., Reformationsgeschichte der Stadt Stettin, Stettin 1920, s. 56.
Zaciekłym przeciwnikiem Rodego jak i protestantyzmu był niejaki Liborius 
Swichtenberg (później kanonik w kościele św. Mikołaja w Greifswaldzie), toczyli 
publiczne dysputy i zarzucali się wzajemnie pismami o wyższości własnych przekonań.

36

37

38
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Do roku 1534 w Szczecinie istniały obok siebie i działały dwie 
religie, 13 lipca 1534 roku Paulus vom Rode zwrócił się pisemnie do 
książąt o wprowadzenie obrządku luterańskiego w kościele św. Marii. 
Po sejmie w Trzebiatowie okres współżycia dwóch religii zakończył 
się nieodwracalnie. W latach 1535 -  1539 zlikwidowano ostatnie 
nabożeństwa katolickie w Szczecinie, jak również wszystkie klasztory i 
fundacje kościelne. Dochody z kościołów zostały przeznaczone na 
szpitale, przytułki, szkoły. Środki z kapituły Mariackiej i Św. Ottona 
przeznaczono na fundusz powstałego pedagogium.

Paulus vom Rode kontynuował swoją działalność w Szczecinie, 
uczestniczył w pracach nad ordynacją kościelną, brał udział w 
wizytacjach, oraz w obradach sejmu w Trzebiatowie i Szczecinie.

Rode stał się najwyższym dostojnikiem nowego Kościoła w 
okręgu szczecińskim. Mianował duchownych luterańskich i dbał o 
prawidłowy rozwój nowej religii. W 1537 roku na polecenie księcia 
Barnima XI udał się do Saksonii, gdzie w imieniu księcia podpisał 
akces do Związku Szmalkaldzkiego. Od roku 1538 brał czynny 
udział w organizowaniu Pedagogium w Szczecinie.

W dniu św. Łucji 1534 roku w Trzebiatowie zgodnie z wolą 
książąt pomorskich zalegalizowano faktycznie istniejącą od lat 
dwudziestych sytuację w Kościele pomorskim. Przystąpiono 
wówczas do całkowitej zmiany stosunków kościelnych, dla których 
podstawą miała być ordynacja kościelna z 1535 roku autorstwa 
Johanna Bugenhagena.

Celem przeprowadzonych na szeroką skalę wizytacji kościelnych 
było m.in. zinwentaryzowanie majątków kościelnych i określenie 
sposobu nowego ich przeznaczenia. Był to początek długiego 
procesu zmiany tożsamości religijnej mieszkańców Pomorza, do 
którego preludium stanowiły wyżej opisane wydarzenia

Aneks

Paulus vom Rode (lub von Rhode) urodził się 4 stycznia 1489 
roku w Berenrode niedaleko Quedlinburga, skąd pochodził jego
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ojciec Johann v. Rode (nazwisko matki jest nieznane, jedyna siostra 
Margaretha wyszła za mąż za członka rady miejskiej Quedlinburga 
Johanna Schwellengrebel). Immatrykulowany 13 kwietnia 1513 
roku na uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie zdobył tytuł magistra 
i zetknął się z Martinem Luthrem i ruchem reformatorskim, którego 
stał się gorącym orędownikiem.

Prawdopodobnie z polecenia Luthra przebywał w mieście 
Halberstadt, jako kaznodzieja (nie zdobył tam jednak uznania 
mieszczan i powrócił do W ittenbergi). Około 1520 roku wyjechał 
do Jüterbock, tam również napotkał na opór ze strony 
duchowieństwa katolickiego i udał się do wsi Oehna. Stamtąd w 
1523 roku wyruszył do Szczecina. Dzięki umiarowi i 
umiejętnościom dyplomatycznym udało mu się uniknąć w 
Szczecinie ostrych zamieszek. Długo w Szczecinie współistniały 
dwie religie, a v. Rode był niezaprzeczalnie liderem kaznodziejów 
ewangelickich. Stan ten utrzymywał się do roku 1529, kiedy to winą 
za grasującą w mieście zarazę obarczono właśnie ewangelickich 
kaznodziejów. W wyniku niekorzystnej atmosfery politycznej Rode 
wyjechał do Goslaru. Powrócił do Szczecina w 1531 roku po śmierci 
Jerzego I.

Po wizytacjach w roku 1535 Rode został oficjalnie najwyższym 
duchownym luterańskim w Szczecinie.

Był żonaty dwukrotnie (nazwiska obu żon pozostają nieznane), 
pierwsza żona zmarła w roku 1557, z tego małżeństwa przyszła na 
świata córka Esther (żona Joachima Grünenberga, rektora Szkoły 
Miejskiej w Szczecinie). Po raz drugi ożenił się 6 lutego 1560 roku, 
syn pochodzący z tego małżeństwa zmarł w młodym wieku.

Rode niewiele pisał, pierwsze pismo to odpowiedź na zarzuty 
Schwichtenberga -  Vorsechtinge der Evangelischen unde Christlyken lere 
-  opublikowana z przedmową Bugenhagena w roku 1527 w 
Wittenberdze, ponadto miał na swoim koncie kilka krótkich 
publikacji, z których na uwagę zasługuje rozprawka pt. De divinitate 
et humanitate Christi oraz kazania (Conciones evagelicae) 
opublikowane w 1538 roku w Bazylei.
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Zmarł prawdopodobnie 12 stycznia 1563 roku w Szczecinie. 
Został pochowany pod amboną w kościele św. Jakuba.

Johann Amandus (lub Amandi) doktor teologii, reprezentujący 
najbardziej radykalne „skrzydło reformacji", Superintendent w 
Goslar. Pochodził z Westfalii, przez długi czas był mnichem we 
Franzburgu.

Później odnajdujemy go w Królewcu, gdzie był pierwszym 
ewangelickim kaznodzieją i gdzie za jego namową tłuszcza przypuś
ciła szturm na klasztor franciszkański. W wyniku tych wydarzeń 
musiał opuścić Królewiec i udać się do Gdańska (przybył tam już z 
małżonką, której personalia nie są znane).

Również Gdańsk nie okazał się dlań nazbyt gościnny, opuścił 
miasto i pod koniec listopada 1524 roku znalazł się w Słupsku, 
gdzie przyczynił się do wzrostu nastrojów społecznych. Przejściowo 
działał w Szczecinie, skąd wypędzony został pojmany i osadzony w 
więzieniu w miejscowości Garz.

Amandus jest autorem opublikowanego w 1524 roku pisma Vom 
geistlichen Streit der Christen. Resztę życia spędził w Goslar. Zmarł w 
1530 roku.

Andreas Knöpke (lub Knöpken, Knopken, Knopius) pierwszy 
reformator Rygi. Pochodził z Kostrzyna, przez pewien czas wspólnie 
z bratem Gerhardem pracował w szkole miejskiej w Trzebiatowie 
(pod kierownictwem Johanna Bugenhagena). Po wyjeździe 
Bugenhagena do Wittenbergi Knöpke udał się do rodzinnego 
miasta jednego z uczniów szkoły trzebiatowskiej -  Rygi- Znalazł 
tam - dobrze przygotowany pod przyjęcie nowej religii -  grunt. 
Tamtejsze społeczeństwo również domagało się zmiany stosunków 
kościelnych. Cieszył się dużą popularnością wśród uboższych 
mieszkańców miasta i nieco mniejszą wśród członków rady 
miejskiej (zwłaszcza wrogo doń ustosunkowali się sekretarz rady 
Lohmüller i burmistrz Durkop). Niemniej już 23 grudnia 1522 roku 
uzyskał prawo głoszenia kazań w kościele św.Piotra. Po roku 1524
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większe kościoły w mieście przekształciły się w świątynie 
protestanckie. Opracował ordynację kościelną i szkolną dla miasta i 
wydał drukiem pieśni kościelne, zajmował się interpretacją 
psalmów (druk Rostok, 1530). Za jego pośrednictwem nowinki 
religijne rozprzestrzeniły się do innych miejscowości położonych na 
Łotwie.

Jego syn Matthias studiował w Wittenberdze, a w roku 1553 
został podobnie jak jego ojciec pastorem w kościele św. Piotra.

Andreas Knöpke zmarł 18 lutego 1539 roku, został pochowany 
dwa dni później w kościele św. Piotra w Rydze.

Peter Swawe (łub Suawe) urodził się w Słupsku w 1496 roku, 
jako syn Gregora Swawe. Ród ten należał do znanych i poważanych 
w mieście. Prawdopodobnie uczęszczał do szkół w Słupsku i 
Szczecinie. Przypuszczalnie był tez uczniem Johanna Bugenhagena 
w Trzebiatowie. Immatrykulowany w semestrze letnim 1517 roku 
na Uniwersytecie w Lipsku. Studiował także w Löwen i Münster 
(gdzie wykładał humanista Johann Murmellius, z którym 
korespondował Bugenhagen). W Lipsku Swawe był uczniem 
Kaspara Börnersa i zaprzyjaźnił się tam z Petrusem Mosellanusem 
(wspólnie napisali pismo do Johanna Cellarusa przeciwnika 
Martina Luthra podczas dysputy w Lipsku w roku 1519). W czasie 
studiów głęboko zainteresował się humanizmem.

Kolejnym miastem na jego drodze była Wittenberga, w której 
przebywał wówczas młody książę pomorski Barnim XI wraz ze 
swoim wychowawcą Jakobem Wobester (także pochodzącym ze 
Słupska). Wraz z nimi Swawe miał okazje uczestniczyć w obradach 
Reichstagu w Worms (2 kwiecień 1521 roku). Już w maju powrócili 
do Wittenbergi, gdzie oczekiwał na nich dawny nauczyciel i 
przyjaciel Swawego Johann Bugenhagen.

Prawdopodobnie na prośbę tegoż udał się Swawe do 
Białoboków, gdzie od lata koadiutor biskupa kamieńskiego Erazm 
Manteuffel przetrzymywał Johanna Kureke. Na skutek próśb i
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nacisków Kureke po niedługim czasie został uwolniony (musiał 
jednak opuścić miasto).

Z Białoboków udał się Peter Swawe do rodzinnego miasta, gdzie 
na rynku miejskim, jak i swoim domu nauczał nowych zasad 
religijnych. Ponadto w tamtejszej szkole prowadził wykłady 
objaśniające Listy do Rzymian. Z powodu zamieszek wiosną 1524 
roku opuścił miasto i udał się do Greifswaldu. Tam prowadził 
wykłady na uniwersytecie o podstawach „nowej nauki”. Tam też 
opublikował swoje poezje łacińskie.

Rok 1526 stanowił nowy rozdział w jego życiu, bowiem jeszcze w 
1521 roku w Worms miał okazje poznać króla Danii Fryderyka I, 
który to 5 lat później zaprosił go do swojego państwa. Swawe został 
wychowawcą synów królewskich. Na stałe związał się z dworem 
duńskim, gdzie prowadził bardzo urozmaicone życie, był 
szanowanym dyplomatą i wykładowcą na uniwersytecie w 
Kopenhadze. Nie skorzystał z zaproszenia księcia Filipa I i nie 
powrócił w połowie lat trzydziestych do kraju. Uznawany jest za 
jednego z organizatorów (obok Bugenhagena) kościoła 
protestanckiego w Danii. Zmarł 16 marca 1552 roku.

Bartholomäus Swawe (lub Suawe) biskup kamieński 
(ewangelicki) w latach 1545 -1549. Syn burmistrza Słupska Jiirgena 
Swawe (krewny Petera), urodził się w sierpniu 1494 roku. 
Uczęszczał do Kolegium Jageteuffla w Szczecinie, w roku 1509 
immatrykulowany na uniwersytecie w Lipsku. Wiadomo, że około 
1515 roku wyjechał do Rzymu, gdzie przebywał do 1521 roku. 
Później odnajdujemy go jako kanonika w kościele św. Ottona w 
Szczecinie. Od roku 1531 przez 5 lat przebywał na służbie Barnima 
XI (z pensją 100 guldenów). W październiku 1534 roku ożenił się z 
Gertrudą von Zitzewitz (zamieszkiwali w Szczecinie), 
prawdopodobnie około 1534 roku został kanclerzem księcia 
Barnima XI. Brał czynny udział w sejmie trzebiatowskim w grudniu 
1534 roku. Współuczestniczył w powstaniu ordynacji kościelnej i 
późniejszych wizytacjach na terenie Księstwa Pomorskiego. Na
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służbie książąt pomorskich uczestniczył w ważkich wydarzeniach 
politycznych, podróżował do Rzeszy, brał udział w obradach 
Reichstagu.

Po śmierci ostatniego katolickiego biskupa kamieńskiego 
Erazma Manteuffla, stanowisko to zaproponowano Bugen- 
hagenowi, ten jednak tłumacząc się wiekiem i stanem zdrowia 
odmówił. Na stanowisko desygnowano Bartolomeusa Swawe. Od 4 
maja 1545 roku był pierwszym ewangelickim biskupem 
kamieńskim.

Swoją funkcję pełnił do 1 sierpnia 1549 roku, kiedy to zrzekł się 
stanowiska na rzecz Martina Weihera. Jako „stary biskup” nadal 
należał do rady książęcej i pełnił funkcje zarządcy nad majątkiem w 
Bytowie. Zmarł w 1566 roku.
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Jerzy Tatoń

Pomorze Zachodnie w  ogniu. 
Tropem Duńczyków po stargardzkiej ziemi

Cofnijmy się o 55 lat, do początku lutego 1945 roku. 
Na zachodniopomorskim teatrze działań wojennych, stanęły 
naprzeciw siebie dwie armie, masy składające się z kilkuset tysięcy 
żołnierzy, tysięcy ton stali -  czołgów, armat, transporterów 
i innego wyposażenia potrzebnego współczesnej armii. W skład 
każdej z nich wchodziły korpusy, dywizje, brygady, grupy bojowe. 
Każda z tych jednostek zajmowała kilkadziesiąt, kilkanaście lub 
kilka kilometrów frontu. Ich ruchy opisane już w wielu 
opracowaniach z pewnością zaciekawią każdego taktyka lecz już 
w mniejszym stopniu zwykłego poszukiwacza historii, który 
chciałby na własne oczy zobaczyć nieduży „kawałek” pola bitwy. 
Dlatego tym razem, ze względu na niezbyt często podejmowany 
temat i trochę przewrotności, odbędziemy historyczną wycieczkę 
z regimentem (pułkiem) »Danmark« w celu ukazania skutków 
nieprzemyślanych ludzkich decyzji, bez gloryfikacji żadnej ze 
stron.

Na początku lutego gdy walec radzieckich wojsk przetoczył się 
przez Wisłę, z Kurlandii zbliżał się w stronę Szczecina morski 
transport z jednostkami III. (germ.) SS-Panzer-Korps, w skład 
którego wchodził 24. regiment »Danmark«. Po pełnej nerwów 
podróży, statki stanęły na świnoujskiej redzie i pomimo panujących 
złych warunków atmosferycznych ruszyły w kierunku 
szczecińskiego portu.

SS-Panzergrenadier Regiment 24 »Danmark« wchodził w skład 
11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier Division »Nordland«, III. 
(germ.) SS-Panzer-Korps, którego twórcą i pierwszym dowódcą był 
General der Waffen SS Felix Steiner. W trakcie interesujących nas
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wg M. Bryja, J. Ledwoch, Jednostki Waffen SS 1939-1945, wyd. Militaria, 1996 r., s. 
93.
M. Erenc, Próba odtworzenia obrony niemieckiej na Pomorzu i nad Odrą w styczniu i 
lutym 1945 r., „Przegląd Zachodniopomorski”, 1994 r . , tom IX, zeszyt 3, 121.

Fot. 1. Most na rzece Inie w pobliżu Radaczewa.

walk korpusem dowodzili kolejno: Generalleutnant der Waffen SS 
Unrein i następnie Generalmajor der Waffen SS Joachim Ziegler1.

Po wyładunku jednostki udały się w wyznaczone rejony w celu 
pobrania uzupełnień i przeprowadzenia szkoleń. 11. dywizję 
»Nordland« skierowano do Maszewa.

Na pomorskiej ziemi stanęły wówczas pozostałe wojska 
hitlerowskie w celu przeprowadzenia jednego z ostatnich wysiłków 
strony niemieckiej w tej wojnie -  operacji »Sonnenwende«, czyli 
próby rozcięcia z północy na południe (do Gorzowa 
Wielkopolskiego) klina radzieckich wojsk marszałka Żukowa, 
sięgającego już po Odrę.

Pomimo rozkazów nie angażowania świeżych sił w walki bieżące 
przed rozpoczęciem operacji2, kolejne jednostki rzucane były w wir
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walk. Nadszedł wreszcie dzień 15 lutego 1945 r., który rozpoczął 
operację3. Wojska III. (germ.) SS-Panzer-Korps „runęły” na 
południe, a wśród nich 24. regiment »Danmark«.

Rankiem, przez Suchań, regiment podszedł pod rzekę Ina, gdzie 
jego kompanie uchwyciły drewniany most pod Fährzoll 4. 
Po wzmocnieniu jego konstrukcji przez pododdział pionierów, 
przeszedł po nim II batalion (II./24), a następnie czołgi 
i transportery opancerzone Dywizji Ochrony Führera. Pierwszym 
celem regimentu była leżąca na drodze do Choszczna wieś 
Radaczewo. Oddajmy teraz głos II batalionow i:

„Batalion dotarł do mostu [pod Fährzoll, fo t.l], który 
rozbudował III./24 [III batalion 24. Regimentu]. Przy młynie na 
południe od rzeki Ina przegrupował się do ataku. Na lewym 
skrzydle stanęła 6. kompania, na prawym 7., a za nimi w odwodzie
5. Ósma kompania stoi gotowa na pozycjach wyjściowych. Nasze 
pojazdy pancerne są już w przedzie i uderzają przez Radaczewo. 
Wszędzie stoją zaskoczone wojska radzieckie, a ściągana do walki 
ich ciężka broń nie nadchodzi. Podniecone walką kompanie prą 
naprzód. Wkrótce są na pierwszym wzgórzu. Za płaską kotlinką na 
drugim wzniesieniu znajduje się wieś Radaczewo. Na drodze leży 
rozbite działo p-panc. Z daleka rozpoznano szybko poruszające się 
postacie uciekających. W Radaczewie płonie kilka chałup. Atak 
wspiera II./SS - AR 11 i część SS - AR 545. Sturmbannführer [major] 
Sörensen wie, że nie ma czasu do stracenia -  wpadają ‘na karkach’ 
uciekających, nie dając im czasu na umocnienie się. Więc naprzód. 
Stawiając długie kroki, idzie Sörenesen na czele, a za nim ciągną 
Untersturmführer [podporucznik] Raßmussen i Stippernitz oraz 
Unterscharführer [plutonowy] Scholles. Kompanie z wysiłkiem

H. Bliss, H. Hoffman, Als Staigard verloren ging, Higenverlag, 1995, s. 78. XXXIX 
Korpus Pancerny i grupa wschodnia, którą dowodził Generalmajor Munzel rozpoczęły 
działania dzień później.
Fährzoll -  nieistniejąca osada. Znajdowała się w miejscu kępy wysokich drzew po 
północnej stronie rzeki, przy moście pomiędzy Suchaniem, a Piasecznikiem.
II./SS - AR 11 II dywizjon SS 11. pułku artylerii i SS AR 54 -  54. pułk artylerii
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niosą broń i oporządzenie dotrzymując im kroku. Wkrótce grupa 
Sörensen’a osiąga skraj wioski. Wszędzie leżą trupy Rosjan, padle 
bydło i wyładowane zdobyczą wozy. W jednym z gospodarstw stoi 
osiodłany koń. Z odbezpieczoną bronią, ludzie idą dalej. Jedna 
z okiennic otworzyła się, zza niej ukazała się głowa. Teraz mógł 
sprawdzić się w działaniu pluton szturmowy. Dwóch ludzi wbiega 
do domu. Ukazuje im się wstrząsający widok - kobiety krzyczące 
o ratunek. Na południowym skraju wsi czeka Sörensen 
z podkomendnymi i plutonem szturmowym na przybycie kompanii. 
W końcu zjawia się Untersturmführer [podporucznik] Madsen z 
7. kompanią i krótko po niej 6. kompania. Ostatecznie pojawia się
5. kompania, której szef, Hauptsturmführer [kapitan] Fendler 
został ranny i dowodzi nią teraz Hauptsturmführer [kapitan] Seyb.
6. kompania, która została rozbita pod Purmsati/Bunkas, musiała 
być na nowo odtworzona, a dowodził nią teraz Obersturmführer 
[porucznik] Engelbrecht. Nadjechał Obersturmbanführer 
[podpułkownik] Krügel. W żadnym wypadku nieprzyjaciel nie 
powinien umocnić się. Po krótkiej odprawie wydano nowe rozkazy 
do ataku:
7. kompania po prawej, wziąć Hochberg [Łysica] i zatrzymać się!
6. kompania w środku, wziąć Hohenfriedberg i zatrzymać się!
5. kompania po lewej, wziąć stodoły folwarku Bonin i zatrzymać 

się! Silny opór nieprzyjaciela w lasku na północ od folwarku 
Bonin. Na stanowiska wymarsz!”6.

W zdobytym Radaczewie postawiono punkt dowodzenia i 
zorganizowano punkt opatrunkowy. W tym czasie II batalion 
23. regimentu »Norge« bezskutecznie próbował zdobyć położoną na 
wschód od Radaczewa wieś Sławęcin.

Z uwagi na to, że w Piaseczniku i Sławęcinie nadal trzymali się 
Rosjanie, regiment »Danmark« musiał zatrzymać się na 
wysoczyźnie na południe od Radaczewa, aby nie odsłonić zbytnio 
swoich skrzydeł. W tym czasie XXXIX Korpus Pancerny doszedł do

6 W. Tieke, Tragödie um die Treue. Kampf und Untergang des 111. (gern.) 
SS-Panzer-Korps. Osnabrück, wyd. 3, 1978, s. 168-169.
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Fot. 2. Brama Choszczeńska w Reczu.

krańca jeziora Miedwie, a 49. regiment toczył daremne boje o Ręcz. 
Na zdobytym wzgórzu w okolicach Żółwina grupa bojowa 
Schulz-Streek (działa szturmowe) odparła radziecki kontratak, 
niszcząc 22 czołgi T-34. Na najbardziej wysuniętej flance pod 
Prostynią walczył major Buchenau, który ze swoimi podchorążymi 
przesunął linię niemieckich wojsk z północy na południe na 
wysokość wsi: Żółwino -  Reizenberg -  Ankrow (dwie ostatnie nie 
istnieją)7.

Dzień 17 lutego nie przyniósł większych zmian w pasie działania 
XXXIX Korpusu Pancernego, za to regiment »Norge« opanował 
Sławęcin, co pozwoliło zabezpieczyć przynajmniej lewe skrzydło 
regimentu »Danmark«. Regiment otrzymał następny rozkaz ataku.

7 H. Lindenblatt, Pommem 1945, Werlag Gerhard Rauienberg, Leer, 1984, s. 149.
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Kompanie ponownie rozwinęły się i ruszyły do ataku na folwark 
Bonin, majątek Marienfelde (nie istnieje) i Ziemomyśl. Pierwszy w 
ich rękach znalazł się Bonin. Nie tak pomyślnie rozwijał się szturm 
na malutkie Marienfelde. Rosjanie stawili zaciekły opór.

Atakująca kompania topniała w zastraszającym tempie. Pomimo 
zagrożenia flanki, II batalion ruszył do natarcia na Ziemomyśl. W 
trakcie padło Marienfelde. Tak opisuje zdobycie Ziemomyśla 
niemiecki historyk W. Tieke:

„II./24 ruszył po obu stronach drogi Radaczewo -  Ziemomyśl 
[teraz polna, zarośnięta droga]. Do pierwszych rozpoznanych 
nieprzyjacielskich pozycji pozostało do przebycia 300 m. Kompanie 
szturmowe skokami naprzód ruszyły na przeciwnika. Działa 
szturmowe wzięły w ogień skraj lasu. Po 15 minutach zaczęli 
uciekać pierwsi Rosjanie. 6. i 7. kompania już dłużej nie czekały, 
włamały się w radzieckie pozycje. Rosyjskie karabiny maszynowe, 
rusznice p-panc., i karabiny leżały bezpańsko porzucone wokoło. Na 
pozycjach potowych leżała bielizna pościelowa, ciepłe kożuchy 
i inne przykrycia. Dwa jadące drogą na przedzie działa szturmowe 
wyleciały w powietrze na minach, trzecie tuż przed Ziemomyślem. 
Transportery opancerzone skierowały się na wschód. Przed 
miejscowością stężała obrona nieprzyjaciela. Odezwały się dzida 
p-panc., trafione transportery znieruchomiały. Atakujący napotkali 
na silną obronę przed Ziemomyślem. Ogień zaporowy z moździerzy 
rzucił kompanię Sörensen’a na ziemię. Obersturmbanführer 
[podpułkownik] Krügel wyszedł na czoło. Nowe rozkazy dla 
kompanii. Untersturmführer [podporucznik] Madsen jeszcze raz 
poderwał swoją 7 kompanię; ostro wdarli się do wsi”8.

Także i ten dzień obfitował w walki toczone na całej linii frontu. 
Pododdziały dywizji »Nederland« rozbijały się o obronę Recza. Nie 
powiodły się ataki od strony cmentarza, próba zaskoczenia Rosjan 
niespodziewanym szturmem bramy (Brama Choszczeńska, fot. 2) 
przez pojedyncze działo pancerne (zablokowało wjazd trafione

W. Tieke, dz. cyt., s. 171-172.
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celnym strzałem) jak i obejście miasta od strony zachodniej przez 
rzekę Inę. Po wielu próbach udało się tylko Dywizji Ochrony 
Fiihrera zająć Nętkowo i Grabowiec leżące na wschód od Recza. 
Pomimo wielu dalszych wysiłków, na tym odcinku, jak i na 
większości innych, wojska niemieckie osiągnęły kres swych 
możliwości. Jedynym większym sukcesem, było przerwanie 
pierścienia wojsk radzieckich wokół Choszczna przez dywizję 
»Nordland«, co pozwoliło ewakuować cywilów i większość wojsk 
oraz na krótko wesprzeć obronę.

18 lutego rozegrał się jeden z najkrwawszych epizodów operacji -  
unicestwienie kompanii Capelle 28. Dywizji Grenadierów 
Pancernych SS »Wallonien« z XXXIX Korpusu Pancernego SS. 
Po uzyskaniu sukcesu i obsadzeniu w okolicach Kolina taktycznie 
dogodnych pozycji, kompania stała się celem radzieckiego 
kontrataku. Ze wszystkich możliwych stron runęły w ich kierunku 
»Stalinpanzer« (czołgi typu IS-2). Walonowie zostali odcięci od sił 
głównych. Pancerfausty skończyły się, a oni ginęli od wybuchów 
pocisków armatnich i rozgniatani pancernym walcem. Ciężko ranni 
strzelali do ostatniego tchu. W końcu broniło się tylko stanowisko 
dowodzenia. Dowódca, porucznik Capelle strzelał do ostatka 
z pistoletu. Na dwa metry przed dobiegającymi do niego Rosjanami, 
ostatni strzał oddał do siebie. Z pogromu uratowało się czterech 
rannych ukrytych „po uszy” w błocie stanowisk strzeleckich. 
Podczas przedzierania się w nocy w kierunku swojej dywizji, dwóch 
z nich na zawsze zostało w okolicznych błotach, a dwóch półżywych 
znaleźli właśni zwiadowcy.

Ofiarność walończyków zrobiła tak duże wrażenie na wojskach 
niemieckich na Pomorzu, że ogłoszono w rozkazie dziennym dla 
wszystkich wojsk ich bohaterską postawę, a ich dowódcę -  
Cappelłe, pośmiertnie przedstawiono do odznaczenia Krzyżem 
Rycerskim9.

H. Bliss, H. Hoffman, dz. cyt., s. 90 -  92.
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A cóż działo się w tym czasie z 24. regimentem »Danmark«? 19 i 
20 lutego wojska radzieckie nasiliły ataki na Ziemomyśl. Dnia 
następnego ostrzał artyleryjski osiągnął apogeum. Wieś płonęła. 
Marszałek Żuków podciągnął jednostki gwardii co spowodowało, że 
na całej linii frontu ofensywa zamieniła się w defensywę. Marzenie 
niemieckich dowódców na rozcięcie radzieckiego klina skończyło 
się po przebyciu zaledwie ok. 12 km.

Wobec zbliżającego się kontrataku, zdecydowano się na 
cofnięcie frontu i oparcie go na rzece Ina. Nakazano ciszę radiową, 
telefoniści zaczęli zwijać linie, wojsko czekało na hasło „Adelheid’ -  
rozpoczęcie odwrotu. Każda kompania zostawiła straż tylną, 
pozorującą obsadzenie pozycji przez wszystkie siły.

Rozkaz odwrotu dla regimentu dla regimentu »Danmark« 
brzmiał:

1. Rozpoczynając o godz. 23:00,21 lutego 1945 r. II i III batalion 
wycofa się z zajmowanych pozycji na folwark Bonin, straż 
tylna zostanie do 22 lutego do godz. 01:00 na 
dotychczasowych pozycjach.

2. III batalion przyjmie funkcję straży tylnej regimentu i 
pozostanie w folwarku Bonin do 22 lutego.

3. III batalion wycofa się przez Radaczewo na Fährmüle (nie 
istnieje) i zajmie leżące na północ od Radaczewa pasmo 
wzgórz ze szczególną uwagą na Piasecznik.

4. Po przejściu straży tylnej dywizji »Nordland« (III./23 i 
III./24) II batalion wycofa się przez rzekę Ina na Suchań.

5. Dowódca II./24 jest odpowiedzialny za wysadzenie mostu na 
rzece Ina.

6. Miejsce koncentracji regimentu »Danmark« na wschód od 
Stargardu.

Zgodnie z rozkazem o godz. 23.00, spod Ziemomyśla wycofały 
się II i III batalion, a z każdej kompani pozostała na pozycjach 
wydzielona grupa jeszcze na 2 godziny. Tym, którzy zostali, czas 
dłużył się nieskończenie. O godz. 1.00 wycofali się niepostrzeżenie,
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a o godz. 3.00 na ich starych pozycjach położy} się silny ogień 
nieprzyjaciela. Na zabrudzonych twarzach zakwitły uśmiechy 
zadowolenia. Rosjanie jeszcze nie zauważyli, że stanowiska zostały 
opuszczone. Stwierdzili to dopiero przed południem. Wtedy 
folwark Bonin zaatakowała radziecka kawaleria, której atak załamał 
się w ogniu III batalionu. Po nim nastała cisza. O zmierzchu 
z Radaczewa ewakuowano główny punkt opatrunkowy dywizji 
»Nordland«. Po moście pod Fährzoll ubezpieczanym przez 
II batalion »Danmark« przechodziły kolejne oddziały. 
Sturmbannführer (major) Sörensen otrzymał rozkaz wysadzenia 
mostu. Patrol inżynieryjny czynił ostatnie przygotowania, gdy 
przechodziła po nim jeszcze 10. kompania »Norge«. Po jej przejściu, 
w nocy z 22 na 23 lutego most wyleciał w powietrze.10

W ten oto sposób zakończyła się operacja „Sonnenwende”, 
mająca na celu odwleczenie uderzenia 1. Frontu Białoruskiego na 
Berlin o 4-6 tygodni11.

W obronie

Po wręcz poetycko nazwanej operacji „Sonnenwende” szybko 
musiano zapomnieć i wrócić do twardej rzeczywistości. Dywizje 
przegrupowano, wymieniono sztaby, część jednostek przerzucono 
za Odrę. Na interesującym nas odcinku front przebiegał na południe 
od Stargardu do rzeki Ina i wzdłuż niej do Recza.

Regiment »Danmark« przesunięto w rejon na południe od 
Stargardu i jego bataliony rozmieszczono następująco: III batalion 
pod Dołgie Góry -  Strzyżno, II batalion od Strzyżna po Małą Inę.

1 marca 1945 r. na niemieckie wojska runął grad stali i zatrzęsła 
się ziemia pod dziesiątkami tysięcy żołnierskich butów. Linia 
obrony w wielu miejscach została przełamana.

Po wytrzymaniu ciężkiego ostrzału artyleryjskiego, 2 marca 
regiment »Danmark« został zluzowany i skierowany przez Stargard

10 W. Tieke, dz. cyt., s. 175.
11 M. Erenc, dz. cyt., s. 122.
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Szkic 1 Fragment walk 24 regimentu »Danmark« w operaqi »Sonnenwende«
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do Dalewa. Kilka kilometrów za miastem, II batalion został 
zatrzymany przez żandarmerię połową. W zapieczętowanej 
kopercie Sturmbannführer (major) Sörensen otrzymał nowy 
rozkaz: “II./24 - skierować się do Chociwla. Tam zameldować się 
w dywizji »Nederland« jako rezerwa korpusu". W tym samym mniej 
więcej czasie na linię Barzkowice -  Wiechowo -  Lutkowo, docierały 
czołówki radzieckich wojsk pancernych. W odpowiedzi Niemcy 
zgromadzili wszystkie będące w dyspozycji czołgi i działa 
szturmowe dywizji »Nordland«, jak również ostatnie »Tiger-Panzer« 
pod dowództwem Sturmbannführern (majora) Herzigsa z 503. 
batalionu czołgów ciężkich, które kontratakowały z linii Trąbki -  
Dzwonowo -  Lisowo w kierunku południowo wschodnim. Wobec 
tego uderzenia Rosjanie cofnęli się. III batalion »Danmark« obsadził 
wieczorem pozycje po obu stronach Wiechowa. Wysłuchajmy teraz 
relacji Untersturmfiihrera (podporucznika) Birkedahla-Hansena: 

„9. kompania obsadziła południowy skraj Wiechowa i przez 
patrole utrzymywała łączność z 10. kompanią, która zajmowała 
pozycje 2 km dalej na północ. Rosjanie z Wiechowa zostali wyparci. 
Wszędzie leżały zwłoki kobiet i dzieci, które zginęły podczas próby 
ucieczki przed pancernym walcem radzieckich czołgów. 
Południowy skraj wsi ubezpieczały dwa niemieckie czołgi; przed 
nimi stało pięć rozbitych, kopcących T-34. Po zapoznaniu się 
z sytuacją, nasze czołgi cofnęły się. Z moich dwóch plutonów,
1. rozstawiłem w południowej części wsi, na moście, który był 
położony pomiędzy dwoma jeziorami i umożliwiał dostęp do wsi
2. pluton pomaszerował na pozycje w północnej części wsi. O godz. 
23.00 (2 marca) nadjechało pięć radzieckich czołgów z desantem 
piechoty i rozbiło 1. pluton, który znajdował się przy moście. 
Jednakże 2. plutonowi udało się zablokować dostęp do wsi, gdzie na 
północ od mostu ustanowił obronę z dwoma działami p-panc. W 
nocy zostało odpartych kilka ataków na most. Wołanie o pomoc - 
wsparcie przez czołgi i artylerię zostało bez odpowiedzi. To już był 
koniec. O godz. 6.00, 3 marca Rosjanie zaatakowali. Obydwie 
armaty p-panc zostały rozpoznane i zanim oddały pierwsze strzały -
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rozbite przez T-34. Dowódca 2. plutonu z pancerfausta zniszczył 
jeden z czołgów. Wtedy pozostali żołnierze przedostali się do 
północnej części wsi. Przyszedł rozkaz wycofania wzdłuż jeziora do 
Marianowa. W połowie drogi zostaliśmy odcięci przez czołg. 
Wystrzeliliśmy jeden pancerfaust, bez trafienia. Nieprzyjacielski 
czołg postawił zasłonę dymną. Osłonięta dymem, reszta kompanii 
dotarła do Marianowa. Marianowo było akurat atakowane od 
wschodu przez radziecką piechotę. Poszliśmy więc do Trąbek. 
W Trąbkach 9. kompania liczyła 20 ludzi. Dołączyła 10. kompania. 
Ona również poniosła duże straty. W zachodniej części wsi udało mi 
się z Untersturmführer [podporucznik] Thorkildsen (11./24) 
resztką ludzi znowu obsadzić pozycje obronne, ale wkrótce pojawiła 
się i tu wataha radzieckich czołgów, i ostrzelała nasze stanowiska. 
Wystrzeliliśmy dwa pancerfausty, nieprzyjacielskie czołgi cofnęły 
się trochę; my dotarliśmy do Dalewa. Tu III batalion zajął pozycje 
obronne”12.

A co działo się z II batalionem, który został skierowany 
do Chociwla ?

„II./24 będąc pod komendą dywizji »Nederland« zajął pozycje 
w północno-wschodnim narożniku miasta; 6. kompania po 
południowej, 7. po północnej stronie drogi wylotowej na 
Kamienny-Most, Lublino. Zanim kompanie zdołały okopać się, 
nadjechały radzieckie czołgi. Sturmbannführer [major] Sörensen 
wydał rozkaz odwrotu na skraj miasta, gdzie kompanie mogły zająć 
obronę w przygotowanych stanowiskach. Tylko 1. pluton 
z 6. kompanii nie zdołał się wycofać. Z jeziorem Starzyć za plecami, 
toczył Oberscharführer [st. sierżant] Pösch wraz ze swoim 
plutonem nierówną walkę. Rosjanie szturmowali z trzech stron. 
Ludzie Pösch’a byli na straconych pozycjach. Rosjanie posuwali się 
naprzód. Podjechało następnie sześć czołgów, które oddalone o ok. 
300 m wzięły pod ogień stanowiska strzeleckie. Pluton Pösch’a 
został całkowicie rozbity bez możliwości zbliżenia się do czołgów.

W.Tieke, dz. cyt., s. 179-181.
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W ostatnim rozpaczliwym oporze, resztka żołnierzy plutonu, 
walczyła za pomocą pistoletów maszynowych, pistoletów 
i granatów o drogę powrotną wzdłuż południowego brzegu jeziora. 
Do południowego krańca Chociwla dotarł Oberscharführer [starszy 
sierżant] Pösch z czterema żołnierzami. Pięciu jego ludzi trafiło do 
niewoli, reszta poległa”13.

3 marca jednostki niemieckie odparły wszystkie radzieckie ataki 
lecz były to już ostatnie chwile miasta. Dzień później, 4 marca 
Chociwel przechodzi w ręce Rosjan. Na pewno ciekawą będzie 
relacja niemieckiego lotnika, mieszkańca Chociwla, który ostatni 
raz leciał nad swoim miasteczkiem dnia 4 marca na Ju-87 „Stuka”. 
Oto ona:

„Wystartowaliśmy na Ju-87 ze Szczecin Dąbia. To było 8 maszyn 
bombowych, każda z ładunkiem 4x70 kg, do tego 16 działek 
automatycznych, po 2 działka 3,7 cm pod skrzydłem. Lecieliśmy na 
200 m przez Lisowo -  Silbersdorf [nie istnieje] i wtedy skręciliśmy 
nad jezioro Starzyć w kierunku dworca, Stubbenteich skręt do 
Rauschmühle, wtedy przez Nöblin z powrotem, Wangeriner Straße 
aż nad ratusz. Otrzymaliśmy ogień p-lot o takim natężeniu, że atak 
został odwołany. Rosjanie użyli samobieżnych poczwórnie 
sprzężonych działek p-lot niemieckiej produkcji. Dwie maszyny 
zostały z nich trafione i musiały przymusowo lądować, ale załogi 
zdołały przebić się. Co mogłem zobaczyć, to był dom Witwe Tramm 
obok domu Dr. Rhode przy Wangerin Straße. Stały w płomieniach. 
Przez dym nie można było dużo zobaczyć, niektóre domy 
pojedynczo płonęły. Płonęły też budynki przy dworcu. Ulice pełne 
były Rosjan, od stacji paliw Hermann Peter, aż do Rauschmühle stał 
czołg za czołgiem. Tego dnia w okolicach Chociwla rozbiliśmy 
jeszcze 47 rosyjskich czołgów”14.

Po utracie Chociwla, siły niemieckie krok za krokiem spychane 
były na linię Stargard -  Maszewo. Dywizja »Nordland«, której

13 Tamże, s. 182.
14 P. Schulz, Der Kreis Saatzig und die Kreisfreie Stadt Stargard, „Ein Pommersches

Heimatbuch”, Leer 1984, s. 402.

-207-



udawało się chwilowo powstrzymywać natarcie radzieckich 
jednostek piechoty, uległa sowieckim czołgom. 3 marca Stargard 
atakowany był ze wschodu i południowego wschodu, jednocześnie 
nieprzyjaciel obszedł miasto także od północy. Walonowie z dywizji 
»Wallonien« bronili wsi Witkowo. Wycofali się dopiero 4 marca 
wieczorem po otrzymaniu informacji o upadku Stargardu. Wtedy 
został także stracony Nowogard broniony przez trzy kompanie 10. 
dywizji pancernej »Frundsberg« z około 20 czołgami. W tym czasie 
III korpus pancerny SS z trudem budował nową niemiecką linię 
obronną zaczynającą się od północnego krańca jeziora Miedwie, 
a kończącą się w rejonie Maszewa. Obsadzały ją następujące 
jednostki: 281. dywizja piechoty,, pozostałości dywizji »Nordland«, 
»Nederland« i »Wallonien«15.

A my idąc dalej duńskim tropem, opuszczamy nasz powiat 
i posuwamy się z Chociwla w kierunku Maszewa za II batalionem 
»Danmark«, idącym w straży tylnej dywizji »Nederland«. Pomimo, 
że w miasteczku i okolicy znalazła się mozaika oddziałów i 
pododdziałów różnych rodzajów broni, Generalmajor der Waffen SS 
Wagner zbudował na wschód od Maszewa nową linię obronną. Już 
5 marca stoczono ciężkie walki, np. atak ze wsi Sokolniki odparli 
spadochroniarze z regimentu Schacht, a II batalion »Danmark« 
zatrzymał na północ od miasta radzieckie rozpoznanie bojem.

Przenieśmy się teraz do niewielkiej osady o jednej zagrodzie, o 
nazwie Seehof i leżącej na północ od niej cegielni, na wschód od 
Małkocina (dziś już nieistniejących). Tutaj walki toczył III batalion 
»Danmark«, którego kompanie w sile po 30 ludzi stały przed 
niewykonalnym zadaniem -  obroną odcinków o długości 
600-800 m. Z tak niskimi stanami, bronią osobistą i pancerfaustami 
przeciwko czołgom, dłuższa walka nie wchodziła w rachubę. 
7 marca III batalion znalazł się na południowy zachód od Smogolic, 
gdzie znowu został zaatakowany przez czołgi wsparte piechotą. 
Batalion cofnął się na krawędź lasu, gdzie dostał niespodziewane

H.Bliss, H.Hoffman, dz. cyt., s. 113.
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wsparcie dwóch niemieckich czołgów; przechodząc do kontrataku, 
odrzucił sowietów. Obok płonęło Sowno. Ze względu na silny ogień 
artylerii, stacjonujący tu sztab dywizji »Nordland« został 
przesunięty przez Strumiany do Wielgowa. Po nim wycofał się III 
batalion »Danmark«, który na nowym miejscu postoju, został nagle 
zaatakowany przez radziecką kawalerię. Ubezpieczenie składające 
się z plutonów: szturmowego i pionierów oraz dodatkowo 
wzmocnione przez dwa działka p-lot kał. 2 cm, po dopuszczeniu 
atakujących na około 150 m, otworzyło gwałtowny ogień. Lawina 
metalu, która znalazła się w powietrzu, kosiła kolejne szeregi 
galopujących kawalerzystów. Po odparciu ataku III batalion i 
dywizjon przeciwlotniczy nieomal równocześnie wycofały się na 
Wielgowo i Płonię.

8 marca II batalion »Danmark« zameldował się w dowództwie 
dywizji »Nederland« w Tarnówku, gdzie został następnie szybko 
skierowany do miejscowości Kliniska16.

Miejscowość ta była jednym ze zbornych miejsc dla rozbitych i 
ciągnących na zachód jednostek niemieckich, które w ramach 
możliwości były doprowadzane do porządku i obsadzały następną 
linię obrony -  przedmoście Szczecin Dąbie.

Chcąc podsumować powyższą opowieść, należałoby zacząć od 
tego, że ziemia stargardzka prawie od półtora wieku nie widziała 
okropieństw wojny. Ostatnie potyczki toczone były przez wojska 
pruskie z napoleońskimi, a po nich nastał długi okres spokoju 
sprzyjający rozwojowi naszego regionu. Od czasu do czasu spokój 
ten zakłócany był tylko poborami do wojska z powodów różnych 
wojen toczonych poza granicami tych ziem. Dopiero rok 1945 
przyniósł ogromne spustoszenie, pozostawiając po sobie zgliszcza 
domostw, świeżo usypane groby i trwałe ślady w ludzkiej psychice. 
Licząc tylko straty wojskowe w sile żywej, zginęło po każdej ze stron 
po kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy różnych narodowości.

16 W. Tieke, dz. cyt., s. 184 -  187.
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Andrzej Bierca

Zarys historii lotniska wojskowego w  Kluczewie 
koło Stargardu (lata 1926 -  1945)

W niniejszym szkicu przedstawiam ważniejsze epizody z historii 
lotniska w Kluczewie z jego okresu „niemieckiego”, tj. kiedy było 
bazą niemieckiego lotnictwa w latach 1926 -  1945. Forma jaką 
przyjąłem przy omówieniu tego tematu jest podyktowana 
skromnością materiałów do tego okresu jakimi obecnie dysponuję.

Garnizon lotniczy Kluczewo w okresie od 1945 do 1992 
użytkowany przez wojska radzieckie, do roku 1989 był białą plamą 
na mapach powojennej Polski, podobnie jak i inne garnizony wojsk 
radzieckich na terenie naszego kraju. Szczegółowe mapy tego 
rejonu przedstawiały zakłamany obraz w stosunku do tego co 
rzeczywiście znajdowało się na obszarze ok. 1200 ha, gdyż do takich 
rozmiarów rozrosła się powierzchnia garnizonu w latach 
powojennych. Przykładem może być mapa topograficzna w skali 1: 
100000 (SI. 11.2 Stargard Szczeciński) opracowana w 1982 roku. Na 
mapie tej nie ma żadnych oznaczeń wskazujących, że w trójkącie 
Kluczewo -  Burzykowo -  Słotnica1 istnieje lotnisko. W miejscu 
gdzie przebiega betonowy pas startowy o długości 2515 m i 
szerokości 60 m widnieje oznaczenie: „droga leśna lub polna”2.

Kluczewo (niemieckie Klützow), wieś przed wojną leżąca w 
powiecie pyrzyckim (Kreiss Pyritz) położona jest na 
południowy-wschód od Stargardu przy linii kolejowej Stargard -  
Pyrzyce.

Pierwsze prace związane z budową lotniska Niemcy podjęli tam 
w latach 1926 -  1927. U swych początków lotnisko w Kluczewie

Miejscowości: Burzykowo (niem. Buslar) i Słotnica (mera Schlötenitz) znajdowały się 
w granicach garnizonu od 1956.
„Główny Geodeta Kraju - 8 1 .  11.2 Stargard Szczeciński”, mapa topograficzna 1 : 
100000, Białystok 1995 r. Mapa opracowana w 1982 roku na podstawie mapy 1 : 
100000 z roku 1976- 1978.
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musiało być lotniskiem cywilnym gdyż Traktat Wersalski zabraniał 
Niemcom „utrzymywania lądowych lub morskich sil lotniczych" 
(Art. 8)3. W Republice Weimarskiej starano się mimo to jednak 
różnymi drogami ten zakaz omijać. Przykładem tutaj może być tajna 
baza Reichswehry w Lipiecku na terenie Związku Radzieckiego, 
która w tajemnicy przed Ligą Narodów funkcjonowała - szkoląc 
pilotów i personel lotniczy -  w latach 1925 -  19324.

Sytuacja zmieniła się po dojściu w 1933 roku do władzy Adolfa 
Hitlera, który to od 1935 roku dążył już otwarcie do odbudowy 
niemieckiego lotnictwa wojskowego.

Przed wojną lotnisko w Kluczewie było bazą 21 Dywizjonu 
Bliskiego Rozpoznania (21 Heeres Gruppe). Dywizjon składał się z 
czterech eskadr: 1, 2 i 3 eskadra (Staffel) uzbrojone były w samoloty 
typy Hs-126. Eskadra 4 wyposażona była w samoloty He-45. 
Lotnisko znajdowało się na obszarze podporządkowanym 1 Flocie 
Powietrznej Luftwaffe dowodzonej przez gen. Alberta Kesserlinga z 
kwaterą w Berlinie5.

Na kilka dni przed 1 września 1939 roku niemieckie lotnictwo 
bliskiego rozpoznania przydzielone zostało poszczególnym armiom 
niemieckim i rozlokowane na lotniskach polowych w pobliżu 
polskich granic. Trzy eskadry 21 Dywizjonu zostały przydzielone do 
4 Armii (gen. Kluge) Grupy Armii „Północ” mającej nacierać na 
Polskę od północy i zachodu. 1 eskadra -  10 samolotów Hs-126 
miała rozpoznawać dla II Korpusu (gen. Strauss); 2 eskadra -  10 
Hs-126 rozpoznawać miała na rzecz III Korpusu (gen. Hasse); 3 
eskadra -11 Hs-126 miała pracować dla XIX Korpusu Pancernego 
(gen. H. Guderiana)6.

1 J. B. Cynk, Siły lotnicze Polski i Niemiec w 1939, Warszawa 1989 r . , s. 101.
4 J. Solak, Szkoła nieistniejącej Luftwaffe, „Lotnictwo” Nr 11, 1 -  15 VI 1995 r . , s 34 -  

36.
Henschcl Hs-126 -  jednosilnikowy gómopłat rozpoznania armijnego/bliskiego z 2 -  
osobową załogą, na uzbrojeniu Luftwaffe od 1938 r., prędkość maks. 365 km/h, pułap 
8250 m, zasięg 720 km, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe kal. 7,92, mógł przenosić 
100 kg bomb.

6 Tamże, s. 163.

-211  -



W czasie trwania II wojny światowej do prac na terenie 
Kluczewa -  lotniska i nie tylko -  wykorzystywano robotników 
przymusowych, więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców 
wojennych różnych narodowości.

W Kluczewie mieściły się wojskowe zakłady Gerätewerk 
Pommern GmbH, zatrudniające w styczniu 1944 roku 283 
więźniów z obozu w Kluczewie (tzw. Arbeitslager -  obóz pracy), 
który był filią obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. SS-manami 
w obozie dowodził SS-Rottenführer Helmut Wolter. W Stargardzie 
nieco później bo około połowy 1944 roku powstał oddział tych 
zakładów pod nazwą Gerätewerk Pommern -  Werk Diedenhafen, 
zatrudniający 600 więźniów z filii obozu koncentracyjnego w 
Natzweiler. Obydwa te zakłady produkowały części do latających 
torped dla lotnictwa.

Duża liczba robotników przymusowych oraz jeńców wojennych 
zatrudniona była przy rozbudowie lotniska i koszar na terenie 
garnizonu. Według relacji jednego z więźniów Henry Launey z 
Francji, robotników wypędzano z obozu o 4.00 rano i wartownicy SS 
z psami prowadzili ich do pracy do Kluczewa. Powrót do obozu 
następował o godzinie 20.307.

W 1944 roku znacznemu nasileniu uległy alianckie 
bombardowania strategiczne miast i obiektów przemysłowych III 
Rzeszy8. Jesienią tego roku niemieckie dowództwo postanowiło 
rozpocząć formowanie na lotnisku w Kluczewie jednostki lotniczej 
wyposażonej w samoloty o napędzie rakietowym Messerschmitt 
Me-163 B „Komet". Jednostką II/JG400 (II Gruppe Jagdgeschwader 
400 -  II Dywizjon 400 Pułku Myśliwskiego ) miał dowodzić kpt. 
Rudolf Opitz. Zadaniem tej formacji miała być ochrona z powietrza 
Polic, gdzie mieściły się bardzo ważne dla niemieckiej machiny

B. Frankiewicz, Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny 
światowej, Poznań 1969, s. 32, 94 -  95.

8 Z całego tonażu bomb zrzuconych w czasie wojny na Niemcy, 72% zrzucono po 1 VII 
1944 r. Cz. Krzemiński, Wojna powietrzna w Europie 1939 -  1945, Warszawa 1983 r . , 
s. 249.
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wojennej zakłady Hydriewerke AG Pölitz produkujące benzynę 
syntetyczną9.

Wybór lotniska w Kluczewie na formowanie jednostki 
uzbrojonej w ten typ samolotu -  jedną z niemieckich Wunderwaffe 
-  nie był przypadkowy. Samoloty Me-163 o nowatorskim jak na owe 
czasy napędzie rakietowym wymagały bowiem odpowiednio 
wyposażonych lotnisk i dobrze usytuowanych względem 
ochranianych przez nie obiektów aby mogły bobrze spełniać 
przypisaną im rolę myśliwców przechwytujących. Lotnisko w 
Kluczewie było w tym czasie jednym z największych lotnisk 
wojskowych w Niemczech leżało także odpowiednio blisko Polic 
(40 km w linii prostej) aby samoloty Me-163 posiadające zasięg 
tylko 100 km i krótki czas lotu 8 minut mogły je w miarę skutecznie 
ochraniać.

Prace nad Me-163 Niemcy podjęli jeszcze przed wybuchem 
wojny. Badania w locie nad kolejnymi prototypami przeprowadzane 
były m. in. w bazie doświadczalnej Luftwaffe w Peenemünde. Na 
tym typie samolotu w październiku 1941 roku pilot kpt. H. Ditmar 
osiągając prędkość 1004 km /h pobił światowy rekord prędkości. 
Produkcje seryjną Me-163 rozpoczęto w lutym 1944 roku i w tym 
też roku samoloty zaczęły wchodzić na uzbrojenie Luftwaffe.

Samolot Me-163 B „Komet" miał rozpiętość 9,32 m; długość 5,69 
m; prędkość maksymalna 960 km/h; czas lotu silnikowego 8 minut 
poczym następował lot szybowcowy na lotnisko. Uzbrojony był w 
dwa 30 mm działka montowane u nasady skrzydeł.

W związku z tym, że samolot napędzany był silnikiem 
rakietowym do którego używano specyficznego dwuskładnikowe 
paliwo: T-Staff (jako utleniacz-mieszanka 80% nadtlenku wodoru + 
20% wody) i C-Staff (30% hydratu hydrazyny + 57% metanolu + 
13% wody) pilot zasiadający w kabinie Me-163 ubierał na siebie 
specjalny kombinezon z tkaniny azbestowej, mający stanowić 
ochronę w  przypadku przedostania się paliwa T-Staff do kabiny. Z
9 ,

B. Balcerzan, Samolot myśliwski Messerschmitt Me 163 B Komet, Warszawa 1990, s.
13. M  Emmerling, J. Dressei, Raketenjäger Me 163, Friedeberg 1988 r . , s. 28.
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tego samego materiału wykonane były buty i hełm. Uzupełnieniem 
stroju pilota były gumowe rękawice. W podobne kombinezony była 
wyposażona obsługa naziemna lotniska10.

W końcu listopada 1944 roku na stanie II/JG400 było 8 Me-163. 
Miesiąc później jednostka dysponowała już 46 „Kometami". 
Gotowość bojową jednostka osiągnęła pod koniec wojny. Z braku 
paliwa jednak nie wzięła udziału w walkach. Po opuszczeniu 
Kluczewa -  w związku ze zbliżającym się frontem -  koniec wojny 
zastał ją w miejscowości Husum na wybrzeżu Morza Północnego11.

W końcu lutego 1945 roku wojska Armii Czerwonej po 
wcześniejszym uchwyceniu przyczółków na Odrze przystąpiły do 
likwidacji wojsk niemieckich na Pomorzu między ujściami Wisły i 
Odry. Zadanie to miały realizować wojska I i II Frontu 
Białoruskiego.

Kluczewo znalazło się w pasie działania I Frontu Białoruskiego 
(dow. marszałek G. Żuków) .W dniu 28 lutego w ramach 
przygotowań do Operacji Pomorskiej do akcji w tym rejonie 
przystąpiły samoloty 16 Armii Lotniczej (dow. gen. S. Rudenko) 
walczącej w składzie I Frontu Białoruskiego. Według wspomnień 
tego dowódcy „...pierwsza grupa szturmowców o godzinie 18 minut 
50 uderzyła na pierwsze lotniska”, po czym nastąpiły dalsze 
uderzenia w wyniku których Luftwaffe miała stracić na ziemi 43 
samoloty i „obawiając się dalszych nalotów, wycofała ocalałe 
samoloty na tyły”12.

W dniu 1 marca rozpoczęły w ramach Operacji Pomorskiej 
działania wojska lądowe I Frontu Białoruskiego. W składzie 
oddziałów liniowych na wskutek sugestii dow. 16 AL. znajdowały 
się wydzielone ze składu wojsk lotniczych bataliony obsługi lotnisk,

10 B. Balcerzan, Samolot myśliwski..Az. cy t , s. 4.
Samoloty dostały się w ręce wojsk brytyjkich w liczbie ok. 24 sztuk ( z czego 13 
samolotów były to maszyny II/JG 400 ). Obecnie jeden z tych samolotów (191916) 
eksponowany jest w National Aviation Museum w Ottawie. B. Balccrz, Muzealne
Me 163 Komet, „Lotnictwo” Nr 12, 16 30 VII 1994 r . , s. 32 - 35.

12 S. Rudenko, Zwycięskie skrzydła, Warszawa 1980, s. 320.
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które zdaniem S. Rudenki „...posuwając się wraz z oddziałami 
pancernymi (...) powinny opanować lotnisko i przygotować pasy 
startowe, aby następnego dnia rano mogły tam lądować nasze 
samoloty bojowe”13.

W dniu 4 marca wojska 61 Armii gen. płk Pawła Biełowa zajęły 
Kluczewo. Tak ten dzień wspomina świadek wydarzeń: „...pociski 
radzieckie gęsto padały na osiedle. Działa przeciwlotnicze ujadały 
gdzieś w okolicy lotniska. Eskadry samolotów z czerwonymi 
gwiazdami przelatywały nad kominami cukrowni. Przeraźliwy huk 
silników Jaków działał bardziej przygnębiająco na ludzi, niż skutki 
opadających bomb. Najpierw słychać było warkot samolotów, 
potem moment ciszy i ciężki gruby ryk. (...) Była godz. 24.00. Cisza. 
Umilkły na lotnisku działa. Samoloty niemieckie od kilku dni nie 
startowały. Świtało. Zza węgłów skradały się dziwne postacie. Szli 
od strony lotniska i od Witkowa. Byli to żołnierze radzieccy, których 
zobaczyłem pierwszy raz w życiu. Wojska radzieckie wolno 
maszerowały w stronę Stargardu Szczecińskiego. (...) Długie 
szeregi żołnierzy szły szosą, torami kolejowymi i polnymi 
ścieżkami. Machina wojenna przeszła przez Kluczewo kierując się 
na północ”14.

Tamże, s. 337 -  338.
T. Gasztold. Śladami Operacji Pomorskiej, Poznań 1973, s. 192 -  193.
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Ignacy Skrzypek

Cmentarzyska ludności kultury pomorskiej 
na ziemi bytowskiej

Kulturą pomorską nazywamy w archeologii zespół pozostałości 
materialnych (zabytki ruchome, osady, cmentarzyska) 
charakterystycznych dla ludności, która we wczesnej epoce żelaza, 
czyli w latach 650-125 p.n.e. zamieszkiwała sporą część obecnej 
Polski oraz peryferyjnie sięgała zachodnich rejonów Białorusi i 
Ukrainy. Była ona spadkobierczynią kaszubskiej grupy kultury 
łużyckiej. Wykształciła się na Pomorzu Wschodnim, na tzw. 
Wyżynie Kaszubskiej, skąd u schyłku V wieku p.n.e. rozprzestrze
niła się najpierw na tereny Pomorza Środkowego, Wielkopolskę, 
Kujawy, Ziemię Chełmińską, skrawek Mazowsza i Śląska. Jej bardzo 
charakterystycznymi reliktami, często odkrywanymi przy pracach 
rolnych, są tzw. groby skrzynkowe zbudowane z płyt kamiennych, 
zawierające kilka lub kilkanaście popielnic z przepalonymi kośćmi 
ludzkimi.

Ziemia bytowska położona w południowo-zachodniej części 
obecnego województwa pomorskiego to kraina sosnowych borów, 
rynnowych jezior i najwyższych wzniesień moreny czołowej w tej 
części Pojezierza Kaszubskiego. To ziemia o niezwykle 
urozmaiconej rzeźbie terenu, posiadająca prawie wszystkie 
elementy krajobrazowe jakie w swoim działaniu pozostawiły po 
sobie lądolody skandynawskie i ich wody roztopowe. Gleby są tutaj 
słabo i średniourodzajne, głównie bielicowe, wytworzone z glin 
zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych, miejscami 
mocno żwirowate i kamieniste. Te warunki geograficzno- 
-fizjograficzne miały decydujący wpływ na gęstość, rodzaj i rozwój 
osadnictwa człowieka w poszczególnych okresach pradziejowych. 
W miarę urodzajne gleby i woda zawsze bowiem decydowały o 
wyborze miejsca na zakładanie osiedli.
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Opisywany przez nas region administracyjnie obejmuje 
miejscowości gmin: Bytów, Borzytuchom, Budowo, Czarna 
Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Studzienice i Tuchomie.

Do 1945 r. znajdował się w obrębie Prowincji Pomorskiej, a po 
wojnie należał kolejno do województwa koszalińskiego, słupskiego 
i po ostatniej reformie administracyjnej do dużego województwa 
pomorskiego. Poszczególne miejscowości w sąsiadujących ze sobą 
powiatach (miastecki, słupski, lęborski) nieraz zmieniały swoją 
przynależność administracyjną.

Stanowiska osadnicze ludności kultury pomorskiej na terenie 
byłego powiatu bytowskiego koncentrowały się głównie w pobliżu 
jezior mających ze sobą połączenie oraz nad rzekami ułatwiającymi 
komunikację. Osady lokowano w miarę możliwości na glebach 
urodzajnych, cmentarzyska zaś na niewielkich wyniesieniach 
morenowych i stokach nasłonecznionych. Generalnie ludność ta 
żyła w wielorodzinnych wspólnotach rodowych nie 
przekraczających czterdziestu osobników. Za mieszkania służyły 
półziemianki i ziemianki oraz budynki naziemne budowane w 
konstrukcji sumikowo-łątkowej. W gospodarce dominował chów 
zwierząt domowych i uprawa roli. Duże znaczenie miało 
rybołówstwo i myśliwstwo, czego dowodem są ryte na popielnicach 
sceny polowań, zwierzęta i drzewa iglaste.

Specyfika warunków geograficzno-przyrodniczych w dużym 
stopniu miała wpływ na rodzaj gospodarowania i zdobywania 
pożywienia, a także decydowała o sferze wierzeniowej człowieka i 
formach rytuału pogrzebowego. Rekonstrukcja wierzeń 
społeczeństw pierwotnych jest bardzo trudnym zadaniem i 
możliwym do wykonania jedynie w ogólnych zarysach. Religia 
bowiem ówczesnych plemion opierała się głównie na kulcie sił 
przyrody, rozwijającym się na podkładzie znacznie starszego 
animizmu i magii. W kulcie tym pierwszą rolę odgrywało słońce 
oraz ogień, który na ziemi był substytutem słońca. Przypisywano 
mu moc oczyszczającą i odradzającą życie. Bezpośredni związek z 
wierzeniami ówczesnego człowieka miał obrządek pogrzebowy.
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Analizując poszczególne zwyczaje u ludności pradziejowej, można 
zauważyć elementy strachu przed nieboszczykiem, jak również 
miłość ku niemu i dbałość o niego. Plemiona ludów pradziejowych 
wierzyły w życie pozagrobowe, a śmierć stanowiła tylko pewien etap 
bytu człowieka. Rytuał obrządku pogrzebowego u ludności kultury 
pomorskiej zasługuje szczególnie na uwagę, z racji różnorodnych 
form pochówków stosowanych przy wyprawianiu zmarłego w 
zaświaty.

Ludność kultury pomorskiej paliła swoich zmarłych na stosie 
wraz z przedmiotami codziennego użytku, zwłaszcza z ozdobami. 
Przepalone kości, po przemyciu, składano z zasady w porządku 
anatomicznym w specjalnych naczyniach zwanych urnami lub 
popielnicami. W trosce o zmarłych popielnice nakrywano 
pokrywami czapkowatymi lub misami i wstawiano do uprzednio 
zbudowanych grobów kamiennych zakładanych na planie 
prostokąta, trapezu, kwadratu czy też trójkąta. Do ich wykonania 
zużywano od czterech do sześciu płyt z piaskowca lub granitu. Owe 
kamienne groby, określane jako skrzynkowe i znajdujące się w nich 
pięknie wykonane, ozdobne popielnice -  nierzadko z wyobrażeniem 
twarzy ludzkiej -  to nie tylko atrakcyjne pochówki wzbudzające 
podziw, ale wraz z innymi pozostałościami ważne materiały do 
badań nad dziejami społeczeństwa wspólnoty pierwotnej, spinającej 
„klamrą” wcześniejsze i późniejsze okresy pradziejów naszych 
ziem.

Groby skrzynkowe jako charakterystyczne relikty kultury 
pomorskiej pojawiają się na terenie Wysoczyzny Kaszubskiej, w tym 
również na ziemi bytowskiej już w starszej fazie okresu 
halsztackiego (650 -  500 p.n.e.) we wczesnej epoce żelaza. W tym 
okresie przeżywa się jeszcze tutaj grupa kaszubska kultury 
łużyckiej, której odrębność w stosunku do pozostałych grup 
ludności tej kultury staje się coraz bardziej zauważalna. Ludność tej 
grupy żyjąca w dosyć wydzielonym przez warunki naturalne terenie, 
pomiędzy dolną Wisłą, Bałtykiem, Notecią i na zachodzie sięgająca 
aż Parsęty, wykazuje bardzo swoiste piętno rozwojowe. W ramach
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Ryc. 1. Kołowo, gm. Budowo, pow. Bytów, woj. pomorskie. Popielnica twarzowa
bez pokrywy, zdobiona ornamentem jodełkowym. Zbiory Muzeum w 
Koszalinie.

obrządku ciałopalnego pojawiają się właśnie groby skrzynkowe 
stanowiące niespotykaną w innych kulturach charakterystyczną 
architekturę sepulkralną. W szczytowej fazie rozwojowej tej kultury 
(Hallstatt D, 500 -  400 p.n.e.) pojawia się ceramika przeznaczona 
wyłącznie do celów pogrzebowych, czyli tzw. popielnice twarzowe. 
Były to naczynia dosyć sporych rozmiarów, dwustożkowate lub 
gruszkowate o wysokiej szyjce, na której w górnej partii znajdowało 
się schematyczne wyobrażenie twarzy ludzkiej, plastycznie 
modelowane, z doklejonymi uszami, nosem i zaznaczonymi ustami. 
Brzusiec popielnicy zdobił zwykle ornament geometryczny lub 
roślinny -  jodełkowy, a czasem i figuralny, przedstawiający sceny z 
życia zmarłego, a także rysunki ozdób czy też broni. Często w 
uszach były nanizane kolczyki z paciorkami bursztynowymi, a na
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szyjki popielnic nasadzano nieraz prawdziwe naszyjniki z brązu. 
Naczynia grobowe wykonywane były z gliny o powierzchni lśniącej, 
czarno grafitowanej z ornamentem zapuszczonym białą 
kredowo-kostną masą inkrustacyjną. Takie popielnice na terenie 
byłego powiatu bytowskiego znane były na terenie Struszewa, 
Rokitek, Kotowa (ryc. 1), Niedarzyna, Bytowa, Kramarzyn, 
Grzmiącej, gdzie w jednym z grobów miało znajdować się aż 13 
popielnic twarzowych, z Pomyska Wielkiego, Sierżna, Ugoszczy, 
Darskowa, Gałęźni Małej, Osówka, Wierszyna, Tuchomia i innych 
miejscowości1.

Idea wyobrażeń twarzy ludzkiej na naczyniach dotarła na teren 
Pomorza Wschodniego prawdopodobnie z południowej Italii od 
północno-włoskich Etrusków. Jest jednak na ten temat wiele innych 
hipotez. Można również wskazać, że popielnice twarzowe mają w 
Polsce swoje bardziej uproszczone pierwowzory, za które uważa się 
tzw. popielnice Oczkowe, występujące w najwcześniejszej fazie 
kultury pomorskiej na Wyżynie Kaszubskiej. Niektórzy naukowcy 
uważają, że genezy popielnic twarzowych nie należy więc szukać na 
odległych obszarach Włoch, lecz na terenach nadodrzańskich 
(północne Niemcy) czy też na obszarze Pomorza Zachodniego2.

Popielnice symbolizują bóstwo płodności i związane są z kultem 
Matki. Symbol kobiety w postaci naczynia glinianego znalazł 
odbicie w wierzeniach wielu ludów starożytnych (Sumerów, 
Egipcjan, Greków). Również we współczesnym folklorze ludowym 
naczynie uosabiało kobiecy organ rodny. Bóstwo płodności w 
formie naczynia związane było z kultem księżyca i słońca. 
Popielnice i pokrywy naczyń pokryte są niekiedy znakami solarnymi 
i lunarnymi, ale najczęściej ornamentem jodełkowym, który był nie 
tylko ozdobą ale znakami związanymi z kultem przyrody. Drzewo, 
zwłaszcza zawsze zielony świerk, uosabiało płodność przyrody i jej 
siłę witalną.

1 A rc h iw u m  D z ia łu  A rc h eo lo g icz n e g o  M u z e u m  w  K o sza lin ie , teczk i n r  3 1 -7 7 /B y ;
919-975/By; 1403-1410.
T. Malinowski Wielkopolska w Otchłani Wieków, Poznań 1985, s . 341.
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Cmentarzyska kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi 
pokrywają gęstą siecią obszar ziemi bytowskiej. Do chwili obecnej 
zarejestrowanych jest ponad 60 miejscowości, w obrębie których 
zlokalizowane są cmentarzyska ciałopalne typu „skrzynkowego” 
(np. Gostkowo -  5, Darskowo -  3, Struszewo -  4, Ugoszcz -  5, 
Krosnowo -  4, Nożynko -  3, Sierżno -  3 itp.). W sumie doliczyć się 
można około 100 cmentarzysk kultury pomorskiej rozpoznanych 
dotychczas na omawianym obszarze3. Na tej liście przeważają 
jednak obiekty eksplorowane w wyniku interwencji ratowniczych 
lub tylko znalezisk przypadkowych, co z uwagi na selektywny 
materiał, daje nam tylko fragmentaryczny obraz osadnictwa. Brak 
nam, niestety, zbadanej systematycznie osady tej ludności, co 
uniemożliwia rzetelną rekonstrukcję gospodarki tej kultury w 
omawianym mikroregionie.

Zainteresowanie reliktami pozostawionymi przez ludność 
kultury pomorskiej na ziemi bytowskiej datuje się mniej więcej od 
lat osiemdziesiątych XIX stulecia. Były to przede wszystkim 
przypadkowe odkrycia grobów podczas wszelkich prac polowych i 
leśnych, z których pozyskane naczynia, co atrakcyjniejsze, zostały 
przekazane do Museum für Völkerkunde w Berlinie. W latach 
1895-1896 badania wykopaliskowe prowadził niejaki E. Krause, 
preparator muzeum w Berlinie, który penetrował szczególnie 
okolice wsi Ugoszcz. Odkrył on łącznie osiemnaście grobów 
skrzynkowych (i jeden stos paleniskowy lub palenisko), 
datowanych na okres halsztacki D, na polach gospodarzy: Belowa, 
Gutzmera i Pilskiego. Na polu tego pierwszego natrafił w dwóch 
grobach na dobrze zachowane popielnice twarzowe z zaznaczonymi 
plastycznie wyobrażeniami twarzy, nosa i uszu, przyozdobione 
dodatkowo w kolczyki i naszyjniki z brązu4. Te piękne naczynia

F. J. Lachowicz, Pradzieje powiatu bytowskiego, [w:] Dzieje ziemi bytowskiej, 
Poznań 1972, s. 46-54.
M. Gedl, Materiały z cmentarzysk kultwy wschodniopomorskiej w Ugoszczy, 
Sierżnie, Niezabyszewie i Ząbitiowicach w pow. bytowskim, [w:] „Materiały 
Zachodniopomorskie”, t. XII, Szczecin 1966, s. 143-168.
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Ryc. 2. Gałężnia Mała, gm. Budowo, pow. Bytów, woj. pomorskie Popielnica 
twarzowa z ozdobami. Kopia w zbiorach Muzeum w Koszalinie.
(Fot. archiwum działu archeologicznego Muzeum w Koszalinie)

wzbogaciły zbiory berlińskiego muzeum, które w znacznej części 
zaginęły, uległy zniszczeniu podczas bombardowań w 1944 r., lub 
zostały ewakuowane do muzeum w Stralsundzie (?). Oprócz tych 
badań, ten sam preparator przebadał jeszcze cmentarzysko w 
Sierżnie, gdzie w grobach natrafił też na dwie popielnice twarzowe z 
ozdobami.

Atrakcyjne znaleziska z czasem rozbudziły zaciekawienie wśród 
miejscowych właścicieli ziemskich, którzy niejednokrotnie na 
własną rękę próbowali wykopalisk. Przy tego typu „badaniach” 
przedmiotem zainteresowania były popielnice twarzowe lub ozdoby 
brązowe, które wzbogacały kolekcje prywatne, bądź darowano je 
lub odsprzedawano muzeum w Berlinie, Szczecinie, Słupsku, czy 
nawet w Greiswaldzie. W ten sposób muzeum w Berlinie pozyskało 
piękne popielnice twarzowe i tzw. twarzopodobne z odkryć w
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Niezabyszewie, Darskowie, Struszewie, Grzmiącej, Ząbinowicach i 
Ugoszczy, które teraz przechowywane są w Museum für Ur- und 
Frühgeschichte, stanowiącym oddział w Staatliche Museum w 
Berlinie5. Odkrycia te, jak też idące w ślad za tym publikacje, 
najczęściej pióra A. Stubenraucha, konserwatora (od 1895 r.) 
zabytków Towarzystwa Historycznego (Gesellschaft für 
Pommersche Geschichte und Alterthumskunde) w Szczecinie, 
zamieszczane w „Monatsblätter” lub „Baltische Studien”, miały tę 
dobrą stronę, że uratowały od zapomnienia wiele ciekawych 
okazów ceramiki i pojedyncze groby odkrywane w końcu XIX i na 
początku XX wieku. Oprócz publikacji, A. Stubenrauch osobiście 
penetrował treny Pomorza, m.in. Wyżyny Kaszubskiej, reagując na 
otrzymywane zgłoszenia odkryć. W ten sposób, oprócz grobów 
skrzynkowych, przebadał on w 1895 roku łużyckie cmentarzysko 
kurhanowe w miejscowości Tągowie w powiecie bytowskim6. O 
tych znaleziskach mamy wiadomości, ale inne, atrakcyjne 
popielnice twarzowe z ozdobami, z Niedarzyna, Struszewa, Czarnej 
Dąbrówki, które znalazły się w posiadaniu panów z Bytowa: dra 
Hüleyera i nomen omen niejakiego Bütowa, przepadły 
bezpowrotnie. Przedtem jednak dotarł do nich kustosz 
Landesmuseum w Szczecinie, H. J. Eggers, który opublikował je w 
artykule archeologicznym w monografii powiatu Bytowskiego z 
1938 roku7. Nie odzyskano jednak nigdy np. ciekawej popielnicy 
twarzowej z kolczykami brązowymi w uszach z miejscowości 
Gałęźnia Mała, odkrytej przypadkowo w 1932 roku, która znalazła 
się w rękach prywatnych. Umożliwiono tylko zrobienie jej wiernej 
kopii, którą najpierw eksponowano w Muzeum Regionalnym 
(Heimatmuseum) w Słupsku, a obecnie w Muzeum w Koszalinie 
(ryc. 2).

5 T am że.
6 „ M o n a tsb lä tte r  d e r  G e se llsch a ft fu r  P o m m ersch e  G e sc h ich te  u n d  A lte rth u m sk u n d e ” , 

1895, S te ttin , s. 157-159.
7 H. J. E ggers , Vorgeschichte, [w :] Der Kreis Bütow, S te ttin  1938, s. 21-22 .
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Teren powiatu bytowskiego penetrował też prof. W. Petzch z 
odległego Greifswaldu. Oprócz badań grobów skrzynkowych w 
Trzebiatkowej, których wyniki opublikował, badał też w 1937 roku 
kurhany kultury łużyckiej w Piasznie. W taki to sposób niektóre 
zabytki znalazły się w zbiorach zorganizowanego w 1925 roku 
muzeum miejskiego w Greifswaldzie.

Odkrywane w trakcie prac ziemnych groby skrzynkowe i zawarty w 
nich materiał najczęściej trafiały do Muzeum Prowincjonalnego, 
później Krajowego w Szczecinie. Stamtąd bowiem jego dyrektor O. 
Kunkel wysyłał w teren swoich kustoszy, którzy na miejscu 
zabezpieczali zabytki i następnie przewozili do Szczecina. Tak znalazły 
się tam materiały z badań w Darskowie, Kleszczyńcu, Struszewie, 
Pomysku Wielkim, czy też popielnice z Bytowa (wzgórze po wieży 
ciśnień penetrowane w 1930 roku). Kiedy jednak zostało w 1924 roku 
zorganizowane Heimatmuseum w Słupsku, i kiedy już stało się na tyle 
okrzepłe, większość znalezisk z terenu ziemi bytowskiej trafiła do jego 
zbiorów. Te, co ocalały znalazły się po roku 1965 w Muzeum w 
Koszlinie. W muzeum w Słupsku zaangażowany był szczególnie jego 
ostatni kierownik W. Witt, który nie dość, że uratował wiele znalezisk, 
m.in. z Niepoględzia, Osówka, Kotowa, Rokitek i Rokit czy Gałęźni 
Małej, to jeszcze opracował katalog wszystkich odkryć 
archeologicznych w powiecie słupskim, uwzględniając również 
miejscowości, które kiedyś znalazły się w powiecie bytowskim8.

Kiedy w roku 1926 zaczęło się organizować przyszłe muzeum w 
Miastku (Sammlungen des Kreises Rummelsburg), początkowo z 
siedzibą w miejscowej szkole, a później w Starostwie, trafiały tam 
niektóre znaleziska terenowe, zwłaszcza z miejscowości 
sąsiadujących z powiatem miasteckim. Były to popielnice twarzowe 
z cmentarzysk w Raduszu i Wierszynie oraz cały zespół popielnic z 
cmentarzyska w Barnowcu, gmina Kołczygłowy. Sporo naczyń 
kultury pomorskiej znalazło się też w zorganizowanym w 1930 roku

8 . ~
W . W itt, Übersicht über die urgeschichtlichen Epochen die Kreises Stolp, [w :] 
Pommersche Funde undA usgrabungen aus den 30-erund 40-er Jahren, H am b u rg  1969, 
s. 105-119
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muzeum regionalnym w Bytowie. Jednak z tego muzeum mamy 
najmniej wiadomości. Oprócz naczyń z cmentarzyska w Gostkowie 
brak jest danych, co do szczegółowego inwentarza bytowskich 
zbiorów. Wiadomo tylko, że po ostatniej wojnie ponad tysiąc 
różnorodnych zabytków, w tym znaczna część archeologii została w 
1946 roku przewieziona do ówczesnego Muzeum Pomorza 
Zachodniego w Szczecinie9.

Kiedy w latach trzydziestych XX wieku wzrasta liczba 
powoływanych muzeów regionalnych, wzrasta też ilość odkryć 
terenowych i badań różnego typu, a także ukazuje się coraz więcej 
publikacji archeologicznych lub regionalnych. Z najważniejszych 
należy wymienić monografię Pomorza O. Kunkla z 1931 roku10, 
prehistorię powiatu słupskiego W. W itta z 1934 roku11, prehistorię 
Pomorza Wschodniego W. La Baume również z 1934 roku12, czy też 
opracowania monograficzne byłych powiatów z zamieszczonymi 
artykułami archeologicznymi: byłego powiatu bytowskiego pióra H. 
J. Eggersa z 1938 roku13, byłego powiatu miasteckiego autorstwa H. 
J. Eggersa, G. Giesena z 1938 roku14, lub też czasy pradziejowe i 
wczesnośredniowieczne byłego powiatu bobolickiego napisane 
przez H. J. Eggersa i H. Bollnowa w 1935 roku15. Wspomnieć też 
należy syntetyczną pracę E. Petersena z 1929 roku, w której autor 
ustala chronologię oraz przynależność etniczną kultury pomorskiej 
(oczywiście w wersji niemieckiej), omawiając również m.in. 
popielnice twarzowe z Pomyska Wielkiego, Ugoszczy i Sierżna16.

I. S k rzy p ek , Z  historii muzealnictwa środkowopomorskiego. [w :] „ K o sz a liń sk ie  Z eszy ty  
M u z e a ln e ” , t. 21. K o sza lin  1997, s. 29-31 .
O . K u n k e l, Pommersche Urgeschichte in Bildern, S te ttin  1931, s. 139, tab l. 6 4 -6 6 .
W . W itt, Urgeschichte des Stadt- und Landkreises Stolp, S to lp  1934, s. 77-79 .
W . L a B au m e , Ubergeschichte der Ostgermanen, D a n zig  1934, s. 8 0 -85 .
H . J. E ggers , Vorgeschichte..., dz. cy t., s. 2 1 -27  i tab lice .
H . J. E ggers , G . G ie se n , Vorgeschichte, [w :] Der Kreis Rummelsburg, S te ttin  1938, s. 
1-14, tab l. 20-25.
H . J. E g g ers . H . B o lln o w , Vor- und Frühgeschichte des Kreises Bublitz, „ U n se r 
P o m m erlan d ” , R . 20 , S te ttin  1935.
E. P e te rsen , Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen. B erlin  1929.
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Ryc. 3. Krosnowo, gm. Borzytuchom, pow. Bytów, woj. pomorskie. Rzut poziomy i 
przekrój poprzeczny grobu skrzynkowego z popielnicami zdobionymi 
ludności kultury pomorskiej.
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Wszystkie te pozycje wydawnicze są o tyle ważne dla prahistorii 
ziemi bytowskiej, że zawierają katalogi miejscowości wraz ze 
skratografowanymi znaleziskami i tablice ilustracyjne ważniejszych 
odkryć. Poza monografią powiatu bytowskiego, inne opracowania 
zamieszczają ilustracje popielnic twarzowych i Oczkowych z 
miejscowości leżących niegdyś w powiecie bytowskim.

Po ostatniej wojnie z ważniejszych prac problemowych 
dotyczących popielnic twarzowych lub bogato ornamentowanych, 
należy wymienić dzieło Niemca, W. La Baume z 1963 roku 
zawierające katalog 1311 znalezisk z Pomorza, Prus, Wielkopolski i 
Śląska oraz ryciny tych okazów zamieszczone na 27 tablicach17. 
Wymienione są alfabetycznie wszystkie najciekawsze egzemplarze 
popielnic kultury pomorskiej z byłego powiatu bytowskiego. 
Pierwsze monograficzne ujęcie kultury pomorskiej na Pomorzu 
Wschodnim autorstwa L. J. Łuki ukazało się w 1966 roku18, 
natomiast obrząi lek pogrzebowy tej kultury w Polsce jest 
sztandarową pozycją naukową w dorobku T. Malinowskiego, 
wydaną w 1969 roku19. Ten sam autor po wielu latach uaktualnił 
katalog znalezisk kultury pomorskiej i wydał w trzech tomach w 
okresie 1979-198120. Najnowszą, bogato ilustrowaną pracą, jest 
katalog kanop pomorskich opracowany przez gdańszczanina M. 
Kwapińskiego, opublikowany w 1999 roku21. W tych naukowych 
pozycjach zawarta jest cała dotychczasowa wiedza na temat 
wszystkich atrakcyjnych popielnic pomorskich z ziemi bytowskiej.

Badania ratownicze lub stacjonarne-wykopaliskowe nad kulturą 
pomorską na terenie byłego powiatu bytowskiego weszły w nową 
fazę rozwojową w końcu lat pięćdziesiątych, w latach

17 W . L a B au m e , Die pommerellischen Gesichtsumen, M a in z  1963.
L. J. Ł u k a , Kultura wschodniopomorska na Pomorzu Gdańskim, t. I,
W ro c ław -W a rsz aw a-K ra k ó w , 1966.

19
T . M alin o w sk i, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej,
W ro c ław -W a rsz aw a-K ra k ó w , 1969.

T  M a lin o w sk i, Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej, t. 1-3, S łupsk
1979-1981 .
M . K w ap iń sk i, Korpus kanop pomorskich, część I -  Pomorze, G d a ń sk  1999.
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Ryc. 4 . Darskow (Darżkowo), gm. Kołczygłowy, pow. Bytów, woj. Pomorskie. Grób 
skrzynkowy z obwarowaniem ludności kultury pomorskiej. (Fot. F.J. 
Lachowicz)

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Prace terenowe 
prowadziły głównie muzea: w Szczecinie, Słupsku, Koszlinie, 
przede wszystkim jednak Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Koszlinie i sporadycznie Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku22. Wspomniane muzeum w Słupsku tylko 
na początku lat sześćdziesiątych uczestniczyło w zabezpieczeniu 
grobów w Krosnowie, gdzie odkryto klasyczny grób skrzynkowy, 
wielopochówkowy, z czterema popielnicami bogato zdobionymi 
ornamentem jodełkowym (ryc. 3). Muzeum Pomorza Zachodniego, 
obecnie Narodowe (w Szczecinie), jako placówka najwcześniej 
posiadająca etatowego archeologa, pełniło w pierwszym okresie 
funkcję opiekuna zabytków archeologicznych dla całego Pomorza. 
W roku 1956 doraźną akcję ratowniczą przeprowadzono na 
22 I. Skrzypek, Stan badań nad kulturą pomorską na Pomorzu Zachodnim, [w:] Problemy 

kultury pomorskiej, Koszalin 1979, s. 193-207.
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cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej w Kłącznie, gmina 
Studzienice i Struszewie, gmina Borzytuchom, gdzie zabezpieczono 
pojedyncze groby skrzynkowe. Sytuacja taka istniała do początku lat 
sześćdziesiątych, do chwili kiedy środowisko archeologiczne 
Koszalina powiększyło się do czterech archeologów zatrudnionych 
w muzeum i Wydziale Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 
tego czasu objęto prawną ochroną i stalą opieką całą substancję 
archeologiczną na terenie Pomorza Środkowego. Najczęściej 
podejmowano badania ratownicze nad zgłoszonymi odkryciami 
grobów skrzynkowych kultury pomorskiej, które, tak przecież 
charakterystyczne, wzbudzały podziw i zainteresowanie 
przypadkowych odkrywców przy pracach rolnych lub leśnych. 
Zwykle takie zgłoszenia z terenu bytowszczyzny trafiały najpierw 
do Inspektoratu Oświaty lub do Wydziału Kultury Powiatowej Rady 
Narodowej w Bytowie, a później były przekazywane do 
koszalińskiego konserwatora ds. archeologicznych Wojewódzkiej 
Rady Narodowej.

W maju 1959 roku, ratownicze prace wykopaliskowe 
przeprowadzono w Piasznie, gmina Tuchomie, gdzie podczas prac 
ziemnych zniszczono grób skrzynkowy, z którego uratowano dwie 
popielnice przekazane czasowo do Powiatowego Domu Kultury w 
Bytowie. Natomiast w sierpniu tego samego roku, na polu Marty 
Jakubek w Półcznie odsłonięto bogato wyposażony grób 
skrzynkowy z popielnicami, mocno jednak zniszczonymi, które 
trafiły do muzeum w Koszalinie.

Kolejne lata obfitowały w badania archeologiczne nad kulturą 
pomorską w bytowskiem.

Przy wybieraniu żwiru z piaśnicy w Gostkowie w 1961 roku, 
częściowo naruszono dwa groby skrzynkowe z popielnicami 
dwustożkowatymi datowanymi na starszy okres halsztacki (650 -  
500 p.n.e.). To stanowisko archeologiczne elsplorowano do 1965 
roku i odkryto tam, oprócz grobów skrzynkowych, cmentarzysko z 
okresu przedrzymskiego i rzymskiego, największe z badanych na 
Pomorzu Środkowym. Latem 1961 roku przebadano
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wykopaliskowe» cmentarzysko ciałopalne w Darskowie, gdzie 
odkryto w sumie dwadzieścia trzy groby, nie tylko skrzynkowe (ryc. 
4), ale także jamowe, popielnicowe z obwarowaniem i bez 
obwarowania, kloszowe i do tego jedenaście jam paleniskowych 
związanych z rytuałem pogrzebowym ludności kultury pomorskiej. 
W roku 1962 wykonano badania ratowniczo-zabezpieczające na 
cmentarzysku w miejscowości Trzebiatkowa -  wybudowanie, na 
polu przy drodze do Masłowic, gdzie uratowano dwa groby 
skrzynkowe. Kontynuowano również wykopaliska w Gostkowie, 
gdzie oprócz grobów rzymskich, odkryto jeszcze jeden grób 
skrzynkowy kultury pomorskiej.

Następną interwencję archeologiczną na ziemi bytowskiej 
odnotowujemy w roku 1965, kiedy to dokonano przypadkowego 
odkrycia grobu pomorskiego na polu Piotra Dudy we wsi Rabacino, 
gmina Studzienice. W skrzyni kamiennej znajdowały się dwie 
popielnice z przepalonymi kośćmi przykryte pokrywami, datowane 
na młodszy okres halsztacki (Hallstatt D). Na ten okres 
chronologiczny rozwoju kultury pomorskiej (500 -  400 p.n.e.) 
przypada nie tylko wzrost liczby cmentarzysk, ale także liczby 
grobów na cmentarzyskach i ilości popielnic w grobach. Najbardziej 
typową formą spotykanych teraz popielnic są popielnice twarzowe 
wyrabiane specjalnie na cele pogrzebowe.

Przykładem grobu rodzinnego jest znalezisko z 1968 roku we wsi 
Jeleńcz, gmina Parchowo, gdzie odsłonięto grób skrzynkowy 
zbudowany z pięciu płyt łupanych z piaskowca, w którym na bruku 
kamiennym stało siedem zdobionych popielnic różnej wielkości, 
przykrytych pokrywami czapkowatymi lub misami. Naczynia, po 
konserwacji i rekonstrukcji, znalazły się w zbiorach Muzeum w 
Koszalinie.

W późniejszym okresie rozwojowym kultury pomorskiej, 
przypadającym na lata 400 -  125 p.n.e., stopniowo zmienia się 
udział klasycznych grobów skrzynkowych bez obwarowania na 
cmentarzyskach, a pojawiają się inne formy grobów (skrzynkowe z 
obwarowaniem, popielnicowe z resztkami stosu, kloszowe, jamowe
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Ryc. 5. Ugoszcz, gm. Studzienice, pow. Bytów, woj. Pomorskie. Grób skrzynkowy 
ludności kultury pomorskiej. U góry - przed zdjęciem pokrywy wierzchniej, u 
dołu - po zdjęciu płyty grobowej. (Fot. F.J. Lachowicz)
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itp.) oraz ulegają degeneracji popielnice twarzowe, pojawiają się 
popielnice schropowacone z dwoma uchami lub guzkami na 
załomie. Z tego okresu zlokalizowano cmentarzysko w 
Skwierawach i Ugoszczy, gmina Studzienice. Na tym pierwszym 
przebadano jeden grób z dwoma popielnicami przykrytymi 
pokrywami obejmującymi, natomiast w Ugoszczy rozkopano trzy 
groby skrzynkowe z obwarowaniem, położone niedaleko stacji 
kolejowej, na wzniesieniu określanym przez miejscową ludność 
jako „Kirchhof’. Te badania miały miejsce w roku 1970 i 1972. 
Naczynia wzbogaciły kolekcje zbiorów muzeum w Koszalinie (ryc. 5).

Na jesieni 1973 roku archeolodzy z Koszalina otrzymali 
informację, że na polu gospodarza Alojzego Myszki w Półczenku 
zostało dokonane odkrycie grobu. Badania ratownicze potwierdziły 
doniesienie. W trakcie badań odsłonięto dobrze zachowany grób 
skrzynkowy z zawartością dwóch bogato zdobionych popielnic, 
które uratowano i przewieziono do muzeum.

Wśród wielokrotnych interwencji archeologicznych jakie miały 
miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w 
byłym powiecie bytowskim należy również wspomnieć o badanych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie trzech 
cmentarzyskach kurhanowych ludności kultury łużyckiej w 
Grabowie koło Jeziora Sylczno. Pomimo, że nie były to relikty 
faktycznej kultury pomorskiej to jednak i na tych stanowiskach 
odkryto pod kurhanami skrzynie kamienne z naczyniami 
datowanymi na V okres epoki brązu i wczesny okres epoki żelaza, 
który to czas pewna grupa archeologów zalicza już do kultury 
pomorskiej.

Po roku 1975, kiedy teren byłego powiatu bytowskiego znalazł 
się w granicach województwa słupskiego, badaniami ratowniczymi 
objęto cmentarzysko grobów skrzynkowych w Zapceniu, gmina 
Lipnica, a zlokalizowano do przyszłych wykopalisk cmentarzysko w 
Parchowie, w miejscowości Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka i we 
wsi Dąbie, gmina Bytów, gdzie ma być prowadzona inwestycja 
budowy kanalizacji ściekowej. Te cmentarzyska należy mieć na
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uwadze i trzeba przeprowadzić tam badania ratownicze, aby 
uratować od zniszczenia ich zawartość.

Z dokonanego pobieżnie przeglądu stanu badań na 
cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej na ziemi bytowskiej 
wynika, że przeważają tam stanowiska sepulkralne datowane na 
młodszą fazę okresu halsztackiego (Hallstatt D), a tylko niektóre 
mogły być użytkowane jeszcze w początkach okresu 
wczesnolateńskiego.

Przedstawiony dorobek badawczy w zakresie tej kultury jest w 
większości opublikowany. O przedwojennych pracach niemieckich 
autorów już pisałem wyżej, natomiast wszystkie powojenne 
odkrycia były drukowane w „Materiałach Zachodniopomorskich” w 
Szczecinie, „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych” w Koszalinie, 
„Pomorami Antiqua” w Gdańsku, czy też w dawniejszych 
„Zapiskach Koszalińskich”, w „Otchłani Wieków”, lub 
monografiach popularno-naukowych czy innych wydawnictwach 
regionalnych realizowanych głównie w Koszalinie23.

Mam tutaj głównie na myśli: F. J. Lachowicz. Dorobek archeologii koszalińskiej w 
latach 1945-1970, \yr.] Pradzieje Pomorza Środkowego, Poznań 1975; Sprawozdania z 
badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w 
latach 1967-1968, [w;] „Studia Archcologica Pomeranica”, Koszalin 1974.
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Ks. Władysław Szulist

Księgi metrykalne parafii Borzyszkowy

Księgi metrykalne parafii Borzyszkowy do roku 1939 mieściły się 
w biurach parafialnych i wykluczając klęski żywiołowe nie były 
narażone na zaginięcie. Prawdziwą tragedią stała się II wojna 
światowa, gdy władze hitlerowskie zarządziły komasację ksiąg ze 
wszystkich kościołów katolickich na terenie diecezji chełmińskiej. 
Okupant grabiąc je, ocenił ich rolę nie tylko dla nauki, ale także dla 
propagandy i niemieckości terenów diecezji.

Droga borzyszkowskich ksiąg nie jest bliżej znana. Według 
publikacji z łat 1966/19671 w Berlinie -  Dahlem znajdowało się 8 
tomów borzyszkowskich metryk z lat 1754 -  1845. Kolejna 
publikacja z roku 1979 wspomina o księgach z Bergfriede 
(hitlerowska nazwa Borzyszków), które były usytuowane w 
Berlinie-Dahlem, Monachium i Warszawie2. Mormoni z Salt Lake 
City Utah wykonali mikrofilmowe kopie ksiąg z Berlina z lat 1854 -  
1945 (8 mikrofilmów), z Monachium -  księgi z lat 1835-1945 na 5 
mikrofilmach i jedną księgę z Warszawy z lat 1703 -  1767.

Kolejne mikrofilmowanie miało miejsce w latach 1987 -  1989, 
którego podjęło się Towarzystwo Naukowe w Toruniu na zlecenie 
Towarzystwa Genealogicznego stanu Utah w USA. Filmowaniu 
wówczas poddano dokumenty z Borzyszkowów i z archiwum 
Diecezjalnego w Pelplinie: 5 ksiąg odnoszących się do parafii 
Borzyszkowy z lat 1713 -  1767, 1846 -  18903.

Według spisu dokonanego przez K. Raepkego w 1972 roku 
archiwum borzyszkowskie posiadało następujące księgi: chrztów

H. Branig, R. Bliss, Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin -  
Dahlem, Köln 1966- 1967, t. 2, s. 274.

2
Finding Aids to the Microfilmed Manuscript Collection of the Genealogical of Utah ed. 
M. Haigh. Preliminary Survey of the German Collection, Salt Lake City Utah 1979, s. 
556.

3 Zob. „Zapiski Historyczne”, Toruń 1990, z. 4, s. 117.
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(1846 -  1853, 1887 -  1915, 1915 -  1948); ślubów (1932 -1947); 
zmarłych (1887- 1921, 1 9 3 7 - 1957)4.

Zestawienie Marianne Stanke wyszczególnia następujący stan 
tych ksiąg: Pelplin (1724 -  1754), (1721 -  1764), (1739 -  1967); 
Regensburg (1754 -  1881), (1764 -  1932), (1767 -  1769), (1772 -  
1876); Borzyszkowy: (1846- 1853), (1 9 3 2 -), (1877-1921), (1837 
- ) 5-

Ta ostatnia publikacja nie została zaopatrzona w rys historyczny 
zbiorów archiwalnych, co dla osób mniej obeznanych z terminologią 
archiwalną stanowi znaczną trudność. Została zestawiona przez 
osobę nie związaną ze służbą archiwalną, niemniej jednak jest 
bardzo pożyteczna, gdyż dawne publikacje są już trudno dostępne, a 
zainteresowanie genealogią zyskuje na znaczeniu. Innym jej 
poważnym walorem jest to, że podaje w jednym tomie aktualny stan 
wyżej wymienionych ksiąg i miejsce ich przechowywania.

Będąc w sierpniu 2000 roku w Bielefeld miałem okazję 
przeglądać 21 mikrofilmów ksiąg metrykalnych, które znajdują się 
w Regensburgu i odnoszą się do parafii Borzyszkowy. Mikrofilmy te 
zamówił mgr Leon Stoltmann z Bilefeldu i mógł z nich korzystać 
tylko w pomieszczeniach przy kaplicy mormonów w tym mieście. 
Leon Stoltmann gromadził materiały do genealogii swego nazwiska, 
a ja do nazwisk: Kiedrowski, Spiczak -  Brzeziński i von Piechowski.

Materiały te zawierają cenne informacje przydatne w badaniach 
genealogicznych, historycznych i społecznego życia parafii. Przy 
nazwiskach: Jacob von Kiedrowski, Loewe -  Kiedrowski, de Loewe -  
Kiedrowski, de Spiczak -  Brzeziński czy von Piechowski, można 
zauważyć takie przymiotniki jak honestus -  uczciwy, szlachetny, 
sławetny. Na skład społeczny wskazują między innymi takie 
określenia jak possesor -  właściciel, posiadacz, Schäfer -  owczarz, 
Gutsbesitzer -  właściciel dóbr, Besitzer -  posiadacz, właściciel, Pächter 
-  dzierżawca, Bauer -  rolnik, Eigenthumer -  właściciel, i inne.

Maszynopis w posiadaniu Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie.
M. Stanke, Katholische Kirchenbücher in Ost= und Westpreussen, Stand 1999, Bonn 
2000, s. 25.
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Do cennych archiwaliów należą nie tylko księgi metrykalne, ale 
także pozostałe archiwalia borzyszkowskie, które obecnie znajdują 
się w wejherowskim muzeum6. Mając je na uwadze warto by się 
pokusić o napisanie monografii Lipnicy -  stolicy Gochów, terenu na 
którym przetrwało wiele tradycyjnych kaszubskich zwyczajów, 
pięknej mowy regionu i zabytków kultury zarówno materialnej jak i 
duchowej. Interesujące są także księgi wieczyste przechowywane w 
sądzie rejonowym w Bytowie jak również matrykuły w Wydziale 
Geodezji tegoż miasta przydatne nie tylko do badań 
genealogicznych oraz spuścizna rękopiśmienna zgromadzona w 
Archiwum Państwowym w Słupsku. Te archiwalia są godne uwagi 
przy ewentualnym opracowaniu monografii gminy Studzienice 
(Archiwum Parafialne w Ugoszczy) jak i gminy Parchowo.

6 J. Kowalkowski, Ksiądz Jan Godfryd Bork (1772) -  nowe fakty z życia i twórczości, 
„Studia Pelplińskie”, 2000, t. 30, s. 74 i 100.
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Andrzej Chludziński

Wierzenia i obrzędy religijne 
mieszkańców powiatu kołobrzeskiego 

w  świetle nazw geograficznych

W niniejszym artykule przedstawię ślady dawnych i obecnych 
wierzeń lub obrzędów religijnych, które można odczytać z nazw 
miejscowych i terenowych, zarówno polskich, jak i niemieckich, 
powstałych na przestrzeni wieków. Materiał dotyczy powiatu 
kołobrzeskiego w obecnych granicach administracyjnych. Nazwy 
pochodzą ze źródeł pisanych polskich i niemieckich1. Po wyrazie 
hasłowym następuje określenie charakteru obiektu, jego lokalizacja 
względem najbliższej miejscowości, zapisy źródłowe oraz 
etymologia, niekiedy wspólna dla kilku toponimów.

O najstarszych tradycjach religijnych, związanych zapewne z 
pochówkiem zmarłych, mówią niemieckie nazwy nawiązujące do 
mitycznych Hunów i ich pobytu na ziemi pomorskiej: Hunn-Barg -  
góra, na pd. z. od Byszewa: Hunn-Barg Groby 30; H ühnerbrinke -  
miejsce, 1,4 km naw. od Świelubia: Hühnerbrinke HK, Groby 30 (tu był 
prawdopodobnie megalit, stąd znana ceramika kultury pucharów 
lejkowatych, zapewne też osada2); Hunbarj -  góra, na pn. w. od 
Kędrzyna: Hunbarj Groby 30; Haunebarg -  góra, na pd. w. od 
Kłopotowa: Haunebarg Groby 30; Hünengrab -  miejsce na 
wzniesieniu, 3 km na pd. w. od Trzynika: Hünengrab M25n. W nazwach 
tych pierwszy człon to ap. niem. Hunne ‘Hun’, por. ap. Hüne ‘olbrzym’, 
z czasem możliwość zniekształcenia i adideacji do ap. Huhn ‘kura; 
także każdy dziki ptak, należący do kuraków, np. bażant, kuropatwa’, 
pl. Hühner (zapewne w związku z występowaniem w okolicy tych 
ptaków). II członem jest ap. dniem. Barg, Barj, niem. Berg ‘góra’, Brink

Ich wykaz na końcu artykułu.
Por. K. Siuchniński, Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na 
Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1%9.
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‘pole, pastwisko’ lub Grab ‘grób’. W tych miejscach zapewne kiedyś 
znajdowały się grobowce megalityczne, ale dziś nie ma po nich śladu.

Pozostałością po nich mogą być też wzniesienia o nazwie 
Blocksberg -  1,9 km na pn. w. od Karkowa; 0,2 km na pn. z. od 
Myślina; 0,7 km na pd. w. od Ząbrowa: Blocksberg HK (wszystkie). 
Nazwa ta powstała z połączenia ap. niem. Block ‘blok, bryła’ (ale też 
‘kłoda, pniak’) oraz ap. Berg ‘góra’, stąd możliwość skojarzenia z 
megalitami. Istnieje także inne znaczenie I członu -  ‘dyby’, por. HPF 
211. Ta etymologia oraz fakt, że cała nazwa może być przeniesiona z 
gór Harzu w Niemczech, gdzie Blocksberg to jeden ze szczytów 
(mający podobną sławę jak polska Łysa Góra), powoduje, że można 
ją łączyć z wierzeniami w czarownice i faktem torturowania w tych 
właśnie miejscach osób podejrzanych o czary3.

Ze takie sytuacje miały miejsce na terenie powiatu 
kołobrzeskiego, świadczą następujące nazwy: Hexebarg -  góra, na 
pn. w. od Miechęcina: Hexebarg HK, Groby 30; Hexen Berg -  góra, 
1,5 km na pd. z. od Leszczyna: Hexen Berg 1815 HK, Groby 30; 
Hexenberg -  wzniesienie, 1,2 km na pd. z. od Karkowa: Hexenberg 
HK (tu informacja o spalonej czarownicy); Hexenbusch -  zagajnik, 
0,9 km na pd. w. od Swielubia: Hexenbusch HK; Hexenkessel -  
dolinka (niegdyś bagnista), 1 km na pd. w. od Swielubia: Hexenkessel 
HK; Hexenteich -  staw, koło Gąskowa, bdl.: Hexenteich HK. Ich 
pierwszym członem jest ap. niem. Hexe ‘czarownica’, II człon to 
wyraz oznaczający obiekt terenowy: dniem. Barg, niem. Berg ‘góra’, 
niem. Busch ‘zarośla, krzewy’, Kessel ‘kotlina’, Teich ‘staw’. Nazwy te 
świadczą o tym, że powszechna była wiara, iż niektóre osoby miały 
nadprzyrodzone zdolności, często niejasnego pochodzenia. W 
powyższych miejscach zazwyczaj je palono. O ile nie było to miejsce 
kaźni, wówczas utrzymywano, że tu właśnie ich władza nad 
zwykłymi ludźmi jest największa.

O czarownicach na Pomorzu m. in. w artykule A. Szczepaniak Trzebiatowski proces i 
egzekucja czarownicy Dorothe Schwarz, [w:] Trzebiatów - historia i kultura, red. W. 
Łysiak, Poznań 2000, s. 77-83, tu także dalsze wskazówki bibliograficzne na ten temat.
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Oczywistym pomocnikiem czarownicy był diabeł, którego 
określona, czytelna postać stanowiła część religii chrześcijańskiej. 
Na terenie powiatu kołobrzeskiego zachowały się 3 nazwy 
potwierdzające wiarę w czarta: Teufelsgraben -  wąwóz (?), na pn. 
z. od Dygowa: Teufelsgraben HK; Teufelsstein -  głaz (znajdujący się 
w Parsęcie, na nim ponoć ślad ludzkiej stopy i kociej łapy), 1,5 km 
na pd.w. od Swielubia: Teufelsstein HK; Teufelsstein -  głaz, k. 
Dargocic, bdl.: Teufelsstein HK (tu informacja, że rozbity), Groby 30. 
I członem tych nazw jest ap. niem. Teufel ‘diabeł’, a II to ap. Graben 
‘wąwóz’ lub Stein ‘kamień, głaz’. Często z takimi obiektami wiązano 
opowieści o pobycie diabła w okolicy i jego działaniach, których 
efektem mógł być głaz, rzucony przez rozzłoszczonego szatana.

Skoro pojawiały się takie postacie, jak czarownica i diabeł, nie 
mogło też zabraknąć określeń nazywających miejsca przez nich 
ulubione: Gr. Hölle i Kl. Hölle -  dwie części lasu, 1,1 i 1,2 km na w. 
od Swielubia: Gr. Hölle, Kl. Hölle 1835 HK; Hölle -  wąwóz, 0,7 km na 
pn. od Mołtowa: Hölle HK; Hölle -  łąka, 2,3 km na pd. od Unieradza: 
Hölle HK; Hellen-Moor -  bagno, 4 km na pd.w. od Trzynika: 
Hellen-Moor 1800 HK; Holl Bäk -  potok, prawy dopływ Pysznicy, 
ujście 0,5 km na z. od Skoczowa: Holl Bäk HK; Hellebäk, Hellebek 
-  potok, prawy dopływ Parsęty, ujście 1,6 km na pd. od Bogucina, i 
znajdujący się tam wąwóz Höllengrund: Hellebäk, Hellebek, 
Höllengrund HK, M25n; Hille (Holle) Grund -  wąwóz, 0,8 km na 
pd. w. od Swielubia: Hille (Holle) Grund HK; Höllegrund (3 obiekty 
o tej nazwie) -  miejsce, k. Bardów, bdl.; miejsce, na pd. z. od 
Gąskowa, bdl.; bagnisty wąwóz, 3,6 km na pd. w. od Trzynika: 
Höllegrund HK, M25n; Hollgrundgroawe -  rów lub potok, na pd.z. 
od Gąskowa, bdl.: Hollgrundgroawe HK; Hella Barch -  góra, k. 
Dębicy, bdl.: Hella Barch HK; Höllen-B. -  góra, 0,5 km na pn. z. od 
Drozdowa: Höllen-B. HK, M25n; Höllen-Bge. -  góra, 1,8 km na pn. 
z. od Trzynika: Höllen-Bge. HK, M25n; Höllkühl -  dolina, k. 
Rościęcina, bdl.: Höllkühl MKVH 1929, 1, 2; 1930, 1, 2. We 
wszystkich tych nazwach zasadniczym członem jest niem. wyraz 
Hölle ‘piekło’, często w wariancie dolnoniemieckim Helia, Holi lub
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Hill. Możliwe też są związki z nazwą Holle, pol. Holla, oznaczającą 
jedną z mitologicznych postaci germańskich, istotę demoniczną, 
przewodniczkę dusz zmarłych. Jako II człon występują tu określenia 
topograficzne, najlepiej nadające się na umiejscowienie piekła, 
często oczywiście rozumianego metaforycznie jako miejsca złego, 
kojarzącego się z nieszczęściami: dniem. Bäk, Bek, niem. Bach 
‘potok’, niem. Moor ‘bagno’, Grund ‘grunt, teren’, dniem. Groawe, 
niem. Graben ‘rów’, dniem. Barch, niem. Berg ‘góra’, dniem. Kühl, 
niem. Kuhle ‘dół, jama’.

W opozycji do powyższych, „piekielnych" nazw stoją takie, które 
dotyczą miejsc szczęśliwych. Jest ich jednak zdecydowanie mniej: 
Paradies -  zagajnik na pn. od Piotrowic, bdl.: Paradies HK; Paradies 
-  łąka, k. Bogucina, bdl.: Paradies HK. Te nazwy są równe ap. niem. 
Paradies ‘raj’. Podobną motywację ma współczesna polska nazwa 
Rajewo -  cz. wsi Karcino: Rajewo M25, PMT XIII 62. Nazwy tego 
typu były tworzone zapewne dla podkreślenia szczęśliwego, 
spokojnego życia w danej okolicy. O zaznaczenie tego chodziło też 
zapewne w nazwie Elysium -  miejsce, na pn. Kołobrzegu: Elysium 
1804 HK. Ten toponim nie ma pochodzenia chrześcijańskiego (w 
przeciwieństwie do większości w tym artykule), ale został 
zaczerpnięty z mitologii greckiej i rzymskiej, gdzie Elysium, pol. 
Elizjum (in. Pola Elizejskie) oznaczało także krainę szczęśliwości.

Celowym nawiązaniem do tradycji chrześcijańskiej było 
utworzenie nazwy Jerusalem  - 1 . 2  wybudowania, koło Dębicy, 
bdl.; 2. pole, 2,2 km na z. od Błotnicy: Jerusalem HK (obydwa 
obiekty). Chodziło zapewne o podkreślenie ważności tego miejsca 
lub jakichś charakterystycznych cech, wiążących się z Jerozolimą, in. 
Jeruzalem -  świętym miastem żydów, chrześcijan i muzułmanów. 
Jaśniejsza do interpretacji jest nazwa Kalwaria -  pole, ok. 2 km na 
wschód od Korzystna: Kalwaria PMT XIII 90. Toponim ten jest 
równy nazwie góry Kalwaria ‘łacińska n. wzgórza pod Jerozolimą, 
miejsce męki Chrystusa’ -  w związku z trudnym, męczącym 
dojazdem. Podobnie metaforyczne znaczenie ma powstała także po 
1945 r. nazwa Cerkiew  -  część wsi Ołużna: Cerkiew PMT XIII 21.
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Jest równa ap. cerkiew ‘świątynia prawosławna’, bo tutejsze 
zabudowania ją przypominają. Przenośny sens należy też przypisać 
dwóm niemieckim nazwom terenowym: Christliebs Barch -  góra i 
Christliebs Soll -  staw, oba obiekty k. Dębicy, bdl.: Christliebs 
Barch, Christliebs Soll HK. Ich pierwszy człon można przetłumaczyć 
jako chrześcijańską miłość' lub chrześcijanina miłującego w gen., biorąc 
pod uwagę możliwość zniekształceń w dialekcie dolnoniemieckim. 
Drugi człon to odpowiednio ap. dniem. Barch, niem. Berg ‘góra’ i ap. 
dniem. Soli ‘staw’.

Bardziej konkretne skojarzenia spotykamy w nazwach 
mówiących o położeniu jakiegoś obiektu terenowego względem 
kościelnego zabudowania: Kirchensteig -  ścieżka, na pd.w. od 
Dygowa, bdl.: Kirchensteig HK, ‘kościelna ścieżka (prowadząca do 
kościoła)’; Kirchhagen -  cz. Karcina: Kirchhagen M25n, ‘kościelny 
zagajnik’; Kloster Moor -  bagno, 1,2 km na pn.z. od Obrotów: 
Kloster Moor M25n, ‘klasztorne bagno’. Niewykluczone, że i w tych 
nazwach mogło chodzić jedynie o jakieś metaforyczne skojarzenia.

Podobnie dwuznaczne są nazwy zawierające człon określający 
osobę, gdyż mogą mieć znaczenie dzierżawcze, pamiątkowe lub 
metaforyczne (np. jeśli chodzi o kształt). Do takich toponimów 
należą: Nonnen-B. -  góra, 0,6 km na pd. z. od Niekanina: Nonnen-B. 
M25n; Nonnenfliess -  potok, prawy dopływ Winkel-B., a to prawy 
dopływ Mołstowej, ujście 1,5 km na pd. od Rymania: Nonnenflies 
M25n; Papen-B. -  góra, 0,5 km na pn. od Drozdowa: Papen-B. 
M25n; Papen-Bge. -  góra, 1 km na pd.z. od Rymania: Papen-Bge. 
M25n; Papenhagen -  wieś, ob. Głowaczewo: Papenhagen 1263 PU II 
180, 1311 PU V 260, 1756 KK 377, 1819 OVC 19, M25n, PMT XIII 
28; Pastorweg -  droga polna, ze Świelubia na pd.w.: Pastorweg 
M25n; Pastorwiese -  łąka, 1,8 km na pd. od Świelubia: Pastorwiese 
M25n; Mönchgrund -  wieś, ob. Mechowo: Mönchgrund M25n, PMT 
XIII 48. Pierwszy człon oznacza osobę duchowną: Nonne 
‘zakonnica’, dniem. Pape, niem. Pfaffe ‘duchowny, pastor; klecha', 
Pastor ‘pastor’, Mönch ‘mnich, zakonnik’. Człon drugi jest natomiast 
określeniem topograficznym: Berg ‘góra’, Fliess ‘potok’, Hagen
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‘zagajnik, zarośla’, Weg ‘droga’, Wiese łąka’, Grund ‘grunt, ziemia’. 
Bez względu jednak na znaczenie tych nazw w całości, pokazują one, 
jak ważnymi osobami byli duchowni w kulturze tej okolicy.

Uzupełnieniem powyższej grupy nazw są takie toponimy, 
których część stanowi konkretna nazwa osobowa, związana z 
tradycją religijną. Spotkać można więc obiekty, których patronem 
jest święty Jerzy: St. Georg-M oor -  niegdyś bagno, obecnie łąka, 3 
km na pd. w. od Kołobrzegu: St. Georg-Moor 1773 HK. St. Giirgens 
M oor [!] 1822 -  bagno, 0,5 km na z. od Niekanina: St. Giirgens Moor 
1822 HK. Nietypowego patrona ma natomiast nazwa Barrabas Soli 
-  staw (ob. nie istnieje), 0,3 km na pn. od Myślina: Barrabas Soll HK. 
Jest nim bowiem Barabasz -  rozbójnik i przywódca buntu, którego 
Piłat zwolnił z więzienia zamiast Jezusa. Użycie tego imienia w 
kontekście nazw)' terenowej niejasne, być może nie chodzi wcale o 
postać biblijną, tylko mamy tu do czynienia ze współczesną nazwą 
osobową. Drugi człon nazwy to ap. dniem. Soli ‘staw’.

Niewiele spotyka się natomiast nazw nawiązujących 
bezpośrednio do obrzędowości chrześcijańskiej. W całym powiecie 
kołobrzeskim natrafiłem na jeden, niemiecki toponim tego typu: 
M aikuhle -  wzniesienie, na z. Kołobrzegu: May-Kuhle 1824, 
Maikuhle HK, 1873 Riemann 63, M25n, PMT XIII 95. Nazwa jest 
złożona z ap. Mai ‘maj’ i ap. Kuhle ‘jama, dół’ i jak widać wiąże się z 
majowymi ceremoniami -  w miejscu tak nazywanym obchodzono 
Zielone Świątki, por. HPF 207.

Zgromadzony materiał nazewniczy pokazuje wyraźnie, jak 
istotne dla byłych i obecnych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego 
były kwestie związane z obrzędami i wierzeniami. Fakt, że tak wiele 
nazw miejscowych i terenowych ma proweniencję religijną, 
świadczy o tym, że wiara i praktyki z tym związane odciskały swe 
piętno także na innych sferach życia, że sfery te nawzajem się 
przenikały.
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SKRÓTY ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ

Groby -  M. Czarnecki, Źródła toponomastyczne do badań nad 
rozprzestrzenieniem grobów megalitycznych na Pomorzu Zachodnim i 
Środkowym, [w:] Materiały Zachodniopomorskie XV, 1969, s. 25-40.

HK -  Maszynopisy zawierające nazwy terenowe, zbierane z 
inicjatywy R. Holstena przez pracowników oświaty na Pomorzu 
Zachodnim w latach 1928-39 (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie).

HPF -  R. Holsten, Die pommersche Flurnamensammlung, Köln-Graz 
1963.

KK -  R. Klempin, G. Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse der 
pommerschen Ritterschaft vom XIV bis das XIX Jahrhundert, Berlin 
1863.

M25 -  Polskie mapy topograficzne w skali 1:25.000, wydane w 
latach 1960-1995.

M25n -  Niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25.000, wydane w 
końcu XIX w. i w w. XX do r. 1944.

MKVH -  Monatsblätter des Kolberger Vereins für Heimatkunde, Beilage 
der Kolberger Zeitung für Pommern, Kolberg.

OVC -  Ortschafts-Verzeichniss des Regirungs-Bezirks Cösslin, Berlin 
1819.

PMT -  A. Belchnerowska, Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i 
koszalińskiego, Gdańsk 1995, seria Pomorskie Monografie 
Toponomastyczne nr 13.

PU -  Pommersches Urkundenbuch, wyd. 1. R. Klempin i in., t. I-VII, 
Stettin 1868-1936.

Riemann -  H. Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1873, II 
wyd. 1924.

INNE SKRÓTY

ap. appelativum
bdl. brak dokładnej lokalizacji
cz. część
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czł. człon
dniem. dolnoniemiecki
gen. genetivus
n. nazwa
niem. niemiecki
ob. obecnie
pd. południe, południowy
pn. północ, północny
poi. polski
por. porównaj
ts. to samo, tak samo
w. wschód, wschodni
z. zachód, zachodni
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Sprawozdanie z działalności Muzeum  
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie za rok 2000

W roku sprawozdawczym warunki lokalowe muzeum nie uległy 
żadnym zmianom. W połowie roku muzeum podpisało z miejskimi 
władzami samorządowymi kolejną umowę, dotyczącą zasad 
dalszego użytkowania skrzydła północnego zamku przez okres 
trzech najbliższych lat. Zgodnie z umową muzeum nadal będzie 
bezpłatnie użytkować dotychczasowe pomieszczenia o łącznej 
powierzchni ponad 2200 m kw. i dysponować będzie 15 salami 
wystawowymi o powierzchni około 900 m kw.

Z różnych względów, przez znaczną część 2000 roku, muzeum 
funkcjonowało w niepełnym składzie etatowym. Oszczędności w 
wydatkach osobowych pozwoliły na zatrudnienie w okresie sezonu 
turystycznego dodatkowych osób do opieki i dozoru na stałych i 
czasowych ekspozycjach muzealnych.

Aktualnie w muzeum zatrudnionych jest czternaście osób, w tym 
czterech muzealników (dwóch historyków, dwóch etnografów); 
trzech renowatorów zabytków; dwóch pracowników administra- 
cyjno-księgowych; przewodnik-bibliotekarz; kierowca-zaopatrze- 
niowiec i trzy pracownice obsługi (kasjerka-bileterka, opiekunka 
ekspozycji i pomoc muzealna).

Działalność wystawiennicza i naukowo-oświatowa

W 2000 roku muzeum zorganizowało w siedzibie dziewięć 
wystaw czasowych oraz przygotowało dwie wystawy ze zbiorów 
własnych, które zaprezentowano w innych ośrodkach.

W roku sprawozdawczym w salach wystawowych bytowskiego 
muzeum zaprezentowano następujące wystawy czasowe:

1. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży szkolnej regionu 
bytowskiego (marzec -  kwiecień); wystawa pokonkursowa 
zorganizowana wspólnie z bytowskim oddziałem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.
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2. Ukraińskie malarstwo na szkle Wlodymyra Czarnobaja 
(marzec -  kwiecień); ekspozycja zorganizowana przy 
współpracy Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

3. Zwierciadło duszy -  malarstwo Zofii Dembińskiej (maj -  
lipiec).

4. Prawosławie w Polsce (czerwiec -  lipiec); wystawa ze 
zbiorów Diecezji Prawosławnej w Łodzi i Parafii 
Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim, przygotowana 
przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

Otwarcie wystawy: „Malarstwo Zofii Dembińskiej”. Maj 2000.
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5. Pamiątki z podróży Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej 
(lipiec -  październik); wystawa ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu.

6. Pastele Ewy Wojnarowicz (sierpień -  październik).
7. Cmentarze pomorskie (październik -  luty); wystawa 

fotograficzna towarzysząca konferencji naukowej pt. Życie 
dawnych Pomorzan.

8. Przekształcanie przestrzeni (listopad -  luty 2001); wystawa 
prac uczestników VIII Międzynarodowego Sympozjum 
Artystów -  Tuchomie 2000.

9. Boże Narodzenie w twórczości ludowej (grudzień -  styczeń 
2001); wystawa okolicznościowa ze zbiorów własnych 
muzeum.

____
Fragment ekspozycji: „Pamiątki z podróży A.Halika i E. Dzikowskiej". Sierpień 

2000 .
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Przygotowane i prezentowane w muzeum wystawy obejrzało 
30581 gości, w tym 6230 osób w 221 zorganizowanych grupach 
turystycznych. Większość uczestników zorganizowanych grup 
wycieczkowych zapoznana została ze stałymi ekspozycjami 
muzeum i prezentowanymi aktualnie wystawami czasowymi, a 
także z dziejami zamku i historią ziemi bytowskiej.

W zorganizowanych w roku 2000 wernisażach i otwarciach 
wystaw wzięło udział ponad 800 zaproszonych gości. Na ogólną 
liczbę blisko 31400 gości muzeum ponad 5500 osób skorzystało z 
biletu wolnego wstępu do muzeum. Stałą ekspozycję terenową w 
Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie odwiedziło około 500 osób.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Działu Etnograficznego 
muzeum przygotowali ze zbiorów własnych dwie wystawy.

Prezentację strojów, skrzyń ludowych i przedmiotów 
codziennego użytku przywiezionych w 1947 roku przez 
przesiedloną na teren bytowszczyzny ludność ukraińsko- 
-łemkowską pokazano na wystawie w Trzebiatowskim Ośrodku 
Kultury.

Na zorganizowanej przez Muzeum w Stargardzie Szczecińskim 
wystawie pt. Diabły i Anioły zaprezentowano m.in. dorobek artysty 
Józefa Chełmowskiego ze zbiorów muzeum bytowskiego i 
Szczepana Muchy ze zbiorów Muzeum w Sieradzu.

Eksponaty z muzeum bytowskiego prezentowane były ponadto 
na większych wystawach tematycznych w Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach, Biurze Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, Muzeum 
w Koszalinie oraz w kościołach i kaplicach w Gdyni, Łubianie i 
Dąbrówce Bytowskiej.

W 2000 roku pracownicy muzeum przygotowali i przeprowadzili 
36 lekcji muzealnych, w których wzięło udział 767 dzieci 
przedszkolnych i uczniów miejscowych szkół podstawowych. 
Zajęcia prowadzone w formie pogadanki z aktywnym udziałem 
uczestników cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno 
wychowawców jak i podopiecznych. W ramach oferty dla szkół i
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przedszkoli przygotowane zostały następujące tematy lekcji 
muzealnych:

1. Krzyżacy,
2. Bajki Anny Łajming,
3. Haft kaszubski,
4. Zwyczaje bożonarodzeniowe.
W roku sprawozdawczym pracownicy merytoryczni muzeum 

bytowskiego przygotowali i wygłosili cztery referaty na 
konferencjach naukowych. Na konferencji w Trzebiatowie dwa 
referaty:

1. Przeszłość i teraźniejszość leprozorium średniowiecznej kaplicy św. 
Jerzego w Trzebiatowie,

2. „Znaki istnienia” na kościele pod wezwaniem Macierzyństwa NMP 
w Trzebiatowie.

Na konferencji pt. Sąsiedztwo na Pomorzu zorganizowanej w 
Dąbiu koło Bytowa przez Akademię Bałtycką w Lubece 
zaprezentowany został referat na temat: Przemiany demograficzne na 
ziemi bytowskiej po 1945 roku.

Otwarcie wystawy: „Pastele Ewy Wojnarowicz”. Sierpień 2000.
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Na VI Konferencji Słowińsko-Pomorskiej w Darłowie wygłoszony 
został referat pt. Toponomastyka w dawnym folklorze Pomorza 
Zachodniego.

W dniach 20-21 października 2000 roku odbyła się przygotowana 
przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie przy współpracy z 
Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu I 
Konferencja Naukowa pt. Zycie dawnych Pomorzan.

W konferencji wzięli udział młodzi naukowcy z Bytowa, Darłowa, 
Grudziądza, Koszalina, Kluk, Poznania, Stargardu Szczecińskiego, 
Szczecina i Szczecinka. W trakcie konferencji wygłoszono 25 
referatów poświęconych szeroko rozumianej problematyce 
pomorskiej. Wśród referentów znalazło się trzech pracowników 
merytorycznych muzeum bytowskiego. Kierownictwo naukowe 
konferencji powierzono profesorowi Wojciechowi Łysiakowi z 
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu.

W roku sprawozdawczym kontynuowane były, prowadzone od 
kilku lat, badania dawnych cmentarzy na ziemi bytowskiej.

Od jesieni 2000 roku prowadzone były prace redakcyjne 
związane z przygotowaniem do druku drugiego numeru Rocznika 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie pt. Nasze Pomorze. 
Pod koniec roku zakończono przygotowanie do druku folderu 
promującego działalność muzeum.

Przez okres całego roku kontynuowane były długoletnie 
programy badawcze poświęcone:

1. Kulturowej kreacji otoczenia wizualnego na współczesnej wsi 
kaszubskiej,

2. Lecznictwu ludowemu,
3. Przemianom ludnościowym na ziemi bytowskiej po 1945 

roku.

Gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów

W 2000 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
zakupiło 36 muzealiów za kwotę 4585.00 złotych i otrzymało w
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formie darów 22 eksponaty wycenione na kwotę 1030.00 złotych. 
Dział Etnograficzny muzeum powiększył swoje zbiory o 48 
eksponatów. Wśród nabytków działu są m.in. rzeźby i obrazy 
twórców ludowych z terenu Pomorza, którzy od dawna pozostają w 
kręgu zainteresowań muzeum, jak Józef Chełmowski z Brus, 
Norbert Gliński z Lęborka, Henryk Jachimek ze Słupska.

Skromne stosunkowo zbiory Działu Artystyczno-Historycznego 
wzbogacone zostały o 10 eksponatów, wśród których większość 
stanowią drobne przedmioty codziennego użytku przekazane 
muzeum w formie daru.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku w Księdze Wpływu Muzealiów 
zarejestrowane były 4572 eksponaty.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór biblioteki muzealnej 
wzbogacił się o 44 woluminy zakupione za kwotę 1112.28 złotych i 
313 druków zwartych pozyskanych drogą wymiany, przekazów i 
darów o wartości 2675.00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku w inwentarzu bibliotecznym 
zarejestrowanych było 2984 pozycji książkowych i periodyków.

Większość tegorocznych zakupów muzealiów została 
opracowana na kartach katalogu naukowego i zaopatrzona w 
dokumentację fotograficzną. Pracownicy muzeum wykonali około 
300 zdjęć dokumentacji naukowej zbiorów oraz bieżących wydarzeń 
muzealnych. Sukcesywnie uzupełniana była komputerowa baza 
danych zasobów muzealnych oraz prac konserwatorsko- 
renowacyjnych muzealiów.

W 2000 roku muzealna pracownia stolarsko-konserwatorska 
kontynuowała prace remontowo-renowacyjne grupy wcześniej 
wyselekcjonowanych eksponatów. Renowacji poddano ogółem 31 
obiektów, w tym 25 eksponatów drewnianych i 6 metalowych. 
Wśród zabytków poddanych zabiegom konserwatorskim 
najliczniejszą grupę stanowiły meble i sprzęty domowe oraz 
narzędzia rzemieślnicze i przedmioty codziennego użytku.
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Zatrudnieni w pracowni renowatorzy wykonali ponadto prace 
remontowe na zachodnim murze kurtynowym oraz w salach 
wystawowych i w pomieszczeniach biurowych muzeum.

Finanse muzeum

W 2000 roku muzeum otrzymało z budżetu Samorządu 
Województwa Pomorskiego dotację w wysokości 355 tys. złotych i 
wypracowało dochody w wysokości ponad 101 tys. złotych. Na 
dochody własne złożyły się wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do 
muzeum, obsługi ruchu turystycznego, sprzedaży pamiątek i 
wydawnictw w sklepiku muzealnym, wynajmu sal oraz środki 
pozyskane z zewnątrz i odsetki bankowe.

Otrzymana dotacja została w całości przeznaczona na płace 
pracowników muzeum i pochodne od płac oraz na pokrycie ok. 70% 
kosztów utrzymania instytucji (energia cieplna, energia 
elektryczna, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne itp.). Około 
30% kosztów utrzymania i cała działalność merytoryczna została 
sfinansowana z dochodów własnych muzeum. Z dochodów 
własnych sfinansowano m.in. koszty I Konferencji Naukowej pt. 
Życie dawnych Pomorzan, zakupy muzealiów, literatury fachowej, 
środków do konserwacji drewna i metalu oraz usługi poligraficzne, 
koszta organizacji wystaw, a także zakupy materiałów biurowych, 
środków czystości i innych niezbędnych materiałów. Skromny 
budżet muzeum uniemożliwiał m.in. zainstalowanie systemu 
sygnalizacji włamania, przeprowadzenie planowanych remontów 
węzła sanitarnego oraz zmusił do ograniczenia zakupów muzealiów 
i literatury fachowej.

Janusz Kopydłowski
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Rozmaitości o kulturowym obliczu miasta 
w  roku 2000

Rok 2000 podobnie zresztą jak inne 12 miesięczne koliście 
następujące po sobie odcinki czasu, przyniósł pewne zmiany 
kulturowego oblicza miasta. W śród zmian te najbardziej 
widoczne, a jednocześnie takie, do których nasza świadomość 
przywiązuje się niezwykle szybko, zachodzą w architektonicznej 
tkance Bytowa. Powstały nowe obiekty, inne zniknęły, a jeszcze 
inne, np. nowe kamieniczki na ulicy W ojska Polskiego po wielu 
latach nieobecności pojawiły się nagle, jak feniks z popiołu i choć 
może jeszcze dość obce, niebawem otrzymają swe nieoficjalne 
nazwy i wrosną głęboko w świadomość mieszkańców. Może 
podobnie stanie się w przypadku latami powstającego obiektu w 
podbytowskim Dąbiu, który budził przede wszystkim 
zainteresowanie, lecz kiedy okazało się, iż nosił będzie imię 
Bismarck pojawiły się kontrowersje. Do kulturowego pejzażu 
kojarzonego z naszym miastem przybywa imprez, którymi nie 
tylko można ale wręcz wypada się pochwalić, dzieje się jednak i 
tak, że ugruntowane i wrosłe w kulturowy pejzaż imprezy znikają 
nie tylko z horyzontu ale i świadomości. Imprezami, które 
zrodziły się mniej więcej w tym samym czasie i eksploatowały, 
choć w zgoła różny sposób, walory bytowskiego zamku, był 
festiwal sztuki performance „Zamek W yobraźni” oraz „Rycerski 
Turniej Gryfa Pomorskiego”. W 2000 roku sztuka współczesna 
nie zagościła w Bytowie, natom iast turniej rycerski oparł się 
wszelkim trudnościom organizacyjnym i po raz kolejny 
zgromadził liczną publiczność, współtworząc tym samym 
charakter miasta. Ukoronowaniem obchodów 2000 lat 
chrześcijaństwa stała się fundacja pomnika Jezusa Chrystusa, 
który stanął na rynku w centralnej części miasta. Miasto w roku 
1999 stało się stolicą powiatu i zyskało nowy graficzny symbol -  
herb powiatu.
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To tylko wybrane fragmenty pejzażu kulturowych przemian, być 
może nie wyczerpaliśmy wszystkich najważniejszych zjawisk, 
prześledźmy je raz jeszcze na fotografiach obiektywniej niż 
jakikolwiek inny zapis zatrzymujących miniony stan rzeczy1.

Herb powiatu

Prace nad herbem trwały ponad sześć miesięcy. Na ogłoszony w 
czerwcu 1999 roku konkurs wpłynęło pięć prac. Oceniająca projekty 
komisja zdecydowała się wybrać dzieło Bogusława Glińskiego, 
nakazując jednak dodanie dziesięciu gwiazd symbolizujących gminy 
należące do powiatu. Zmodyfikowany projekt trafił do Fundacji 
Tradycji Rzeczypospolitej w Warszawie, która podjęła się oceny 
herbu pod względem wymogów heraldyki.

Po drobnych korektach uzyskał swą ostateczną formę. Na złotym 
polu znajduje się gryf, z którym sąsiaduje dziesięć gwiazd na 
niebieskim tle. Podobny wizerunek widnieje na fladze.

1 Większość fotografii oraz informacji pochodzi z artykułów zamieszczonych w 
lokalnym tygodniku „Kurier Bytowski”.
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Rozbiórka gorzelni

Gorzelnię w Bytowie uruchomiono w latach dziewięćdziesiątych 
XIX wieku w majątku nazywanym wówczas Nowy Bytów. 
Funkcjonowała ona jeszcze sto lat później, manifestując czasem swą 
egzystencję charakterystycznym zapachem. W 1997 r. zaprzestała 
działalności. Opuszczony obiekt w 1999 r. został sprzedany 
prywatnym przedsiębiorcom przez Agencję Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Jak zwykle w takich sytuacjach pojawiały się plany 
i nadzieje na ciekawe zagospodarowanie historycznej budowli. 
Tymczasem rok 2000 przyniósł jej ostatnie dni. Gorzelnia została 
może nie tyle rozebrana, co zburzona, gdyż jej stan techniczny 
zagrażał bezpieczeństwu. Na razie nie wiadomo jak zostanie 
wykorzystana pogorzelniana działka. Pozostaną na niej wielkie 
piwnice, które po gruntownym remoncie mogłyby być użyte do 
różnych celów. Część materiału z rozbiórki nadaje się jeszcze do 
powtórnego wykorzystania. Dotyczy to głównie cegieł. Część z nich 
trafi na budowę nowego kościoła w Gostkowie. Również część belek
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zachowała się w niemal idealnym stanie. Zdarzają się też gratki dla 
zbieraczy staroci. Można tu bowiem natknąć się na przedwojenne 
butelki browaru Louisa Herra, który na początku wieku produkował 
osiem tysięcy hektolitrów piwa rocznie oraz gazowaną lemoniadę w 
kilku smakach.

Hotel Bismarck

W Dąbiu otworzył podwoje największy hotel na ziemi 
bytowskiej. W hotelu zatrzymać się może 90 gości w 41 pokojach. 
W ładnie położonym obiekcie znajduje się również dyskoteka 
zdobywająca wielką popularność młodzieży. Oficjalne otwarcie 
miało miejsce wieczorem 31 maja. Zanim jednak do niego doszło 
społeczeństwo miasta i okolic bacznie przyglądało się narodzinom 
nowej atrakcji, a te przeciągały się. Dawny dwór, później siedziba 
administracji państwowego gospodarstwa rolnego, został 
sprzedany w prywatne ręce. Remonty i przebudowy trwały latami. 
Zmieniali się właściciele, a wokół pałacu powstała legenda „miejsca
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nawiedzonego”. Ostatni inwestor przyspieszając remont pałacu 
zakończył proces niekończących się robót budowlanych, ale kiedy 
okazało się, że zamierza nadać hotelowi imię Kanclerza Niemiec 
Bismarcka, wybuchła społeczna dyskusja pod hasłem: „czy to 
wypada”, którą we fragmentach przytaczam:

„Ta nazwa jest dostosowana do charakteru, komfortu naszego 
hotelu. Jest po prostu dostojna” - uważa Piotr Kazor, 
współwłaściciel „Bismarcka”, który nie obawia się skojarzeń z 
żelaznym kanclerzem.

„Lokal wpisał się już w miejscowy krajobraz, a siła 
przyzwyczajenia nie takie rzeczy obłaskawiała. Niech mi jednak 
będzie wolno powiedzieć, że zupełny brak reakcji środowiska na 
pojawienie się w życiu publicznym takiej nazwy oznacza, że albo jest 
nam wszystko jedno (jest fajna dyskoteka i knajpa - to  co się 
czepiać), albo też boimy się wyrażać własne opinie, albo nie 
widzimy w tej nazwie nic złego, a wręcz przeciwnie. Bismarck 
kojarzy się w Niemczech z tradycjami militarystycznymi 
antydemokratycznymi i antyparlamentamymi. Uznano więc 
powszechnie, że jest on bardzo złym kandydatem na patrona. Także 
dlatego, że jego osoba, z czego zdają sobie sprawę elity w 
Niemczech, wywołuje bardzo złe skojarzenia w państwach 
sąsiednich -  w Polsce, Danii i Francji” -  argumentował socjolog z 
Bytowa Cezary Obracht-Prondzyński.

„Nie przywiązuję wagi do nazw ulic, miejscowości, do imion i 
nazwisk. To rzeczywistość zmieniająca się jak moda. Nazwa 
„Bismarck” dla historyka kojarzy się z kanclerzem, dla geografa -  
miastem w USA, które jest stolicą stanu Dakota, lub archipelagiem 
na Oceanie Spokojnym, a jeszcze dla innych z dobrym piwem. Po 
kanclerzu Bismarcku pozostał nam pałac myśliwski w Warcinie, 
obecnie technikum leśne. Czy z nienawiści do osoby i jego stosunku 
do Polski należy ten pałac zniszczyć, rozebrać? Nawet gdyby, to i tak 
nie da się zniszczyć historii.” -  replikowała pani Inga Mach znana 
kaszubska twórczyni ludowa z Bytowa
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„Zamek Wyobraźni" znika z kalendarza kulturalnego Bytowa

Rok 2000 był rokiem rezygnacji z organizowanego od siedmiu lat 
międzynarodowego festiwalu sztuki performance. Impreza została 
przeniesiona w inne miejsce. Organizatorzy twierdzą, że powodem 
rezygnacji z bytowskiego zamku, który był wyśmienitą scenerią i 
źródłem inspiracji dla twórców, jest zła atmosfera wokół prezentacji 
artystów i nieprzychylność władz. Sztuka współczesna jest często 
mało komunikatywna i trudna w odbiorze, jednak pomimo różnych 
potknięć organizacyjnych impreza zaskarbiła sobie grono wiernych 
widzów. Decyzja o wyprowadzeniu jej z miejsca swych narodzin i 
inspiracji zapadła więc gdzieś poza jej sednem, jakim jest dialog 
sztuki i widza. Efektem siedmiu lat spotkań jest dokumentacja 
Video wykonana przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, licząca 
sobie ponad dziesięć godzin zapisu.
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Turniej rycerski przechodzi do tradycji

IV Wielki Turniej Rycerski Gryfa Pomorskiego rozpoczęto 
tradycyjnym już pochodem ulicami miasta, w którym udział wzięło 
90 współczesnych rycerzy przebranych w średniowieczne stroje. 
Największym zainteresowaniem wśród oglądających cieszył się 
turniej walk pieszych. Do zabawy postanowiono też wciągnąć 
widzów, przygotowując dla nich festynowe konkurencje. Nagrodą 
za wzięcie udziału w konkurencjach dla publiczności było 
zaproszenie na wieczorną rycerską biesiadę. Na zakończenie 
turnieju Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytow- 
skiego przygotowało na zamkowych wałach obronnych inscenizację 
średniowiecznej bitwy. Bractwa rycerskie i nieodłącznie związane z 
ich działalnością turnieje i pokazy fechtunku są od kilku lat 
niezwykle popularne. Turniej w Bytowie stał się już stałą imprezą i 
wraz z zamkiem wizytówką miasta.
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Pomnik Jezusa Chrystusa

W 2000 roku do grona bytowskich pomników dołączyła rzeźba 
Chrystusa symbolizująca dwa tysiąclecia chrześcijaństwa.

Pomnik stanął na dawnym rynku miasta, przed kościołem św. 
Katarzyny. Twórcą rzeźby jest plastyk z Gdańskiej Pracowni 
Konserwacji Zabytków, Jacek Chyczewski. Do wykonania posągu 
jego twórca użył specjalnego tworzywa z brązowych opiłków 
zatopionych w masie plastycznej. Inicjatorem przedsięwzięcia był 
miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a fundusze 
pochodziły od bytowskiej społeczności. Cokół, na którym stoi 
postać Chrystusa błogosławiącego świat, kryje w sobie kamień 
węgielny złożony z trzech kawałków granitu i symbolizuje 
bytowskie parafie: rzymsko-katolickie, św. Katarzyny i św. Filipa 
Nerii oraz greko-katolicką św. Jerzego.

Pomnik został odsłonięty w obecności rzeszy mieszkańców 
Bytowa 7 października 2000 roku przez biskupa pelplińskiego J. B. 
Szlagę oraz przewodniczącego Rady Miejskiej M. Świątek- 
Brzezińskiego.



Nowe kamienice na ulicy Wojska Polskiego

Dawna zabudowa odeszła bezpowrotnie w przeszłość i trzeba się 
pogodzić z faktem, że próby jej przywrócenia tylko w części mogą 
się powieść. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim powojenne 
bloki, których w najbliższych latach zapewne nie uda się znacznie 
uatrakcyjnić. Jednak tam, gdzie jest to możliwe -  jak to przewiduje 
uchwalony niedawno plan zagospodarowania przestrzennego 
centrum -  mają powstawać kamienice. Na razie stanęło ich dziesięć. 
Trzy przy ul. Jana Pawła II i siedem przy ul. Wojska Polskiego.

Opracował Maciej Kwaśkiewicz

-261  -




