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ARTYKUŁY
„Nasze Pomorze”, nr 4 (2002)

Elżbieta Szalewska

Elementy krystalizujące urbanistykę Bytowa we wczesnym 
rozwoju przestrzennym miasta

Wstęp

We współczesnym planie Bytowa (w 2002 roku -  17.600 mieszkańców; 
dane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Bytowie) 
występują elementy urbanistyczne o różnej morfogenezie. Najbardziej 
charakterystyczna w krajobrazie jest dominacja zamku, prostokątny, ale nie 
jednorodny układ w śródmieściu, droga na wschodnim zboczu (ulice 
Mickiewicza, Sikorskiego, 1 Maja), kręte podzamcze, niev lelkre osiedla o 
własnej formie z okresu międzywojennego oraz założenia współczesne.

Chociaż każde miasto pod względem morfologicznym tworzy nie
powtarzalną kompilację w czasie i przestrzeni, to w podstawach ładu 
przestrzennego występują wspólne prawidłowości. T. Tołwiński największe 
znaczenie przypisał kompozycji urbanistycznej i jej związkom z warunkami 
przyrodniczymi, gospodarczymi, społecznymi, obronnymi, komunikacyj
nymi, obyczajami i regulacjami prawnymi1. K. Wejchert zwrócił uwagę na 
elementy krystalizujące plany miast, które tworzą napięcia funkcjonalne i 
czasoprzestrzenne, ułatw ujące zapamiętywanie krajobrazu. W procesie tym

Zob. T. Tołwiński, Urbanistyka 1 i 2, Wyd. Trzaska, Evert. Michalski, Warszawa 1948.1
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silnym przeobrażeniom ulegają takie elementy, jak podłoże litologiczne, 
rzeźba, stosunki wodne, klimat, gleby, szata roślinna i świat zwierząt2.

Niniejszy tekst zamierza wypełnić pewną lukę w tym zakresie, ponieważ 
w literaturze historycznej zagadnienia urbanistyki Bytowa ujmowano 
ogólnie, co tłumaczono brakiem materiałów kartograficznych i licznymi 
pożarami w XVII wieku, po których zmieniono plan miasta3. Autorzy 
„Dokumentacji historyczno-urbanistycznej”4 analizowali przede wszystkim 
śródmieście oraz zebrali ryciny i fotografie.

Tematem artykułu jest osadnictwo i podstawy kształtowania ładu 
przestrzennego w pierwszym okresie rozwoju Bytowa.

Położenie i obszar miasta

Położenie Bytowa określają współrzędne geograficzne, które ustalono 
dla rynku: szerokość północna 54°H ’30”  oraz długość wschodnia 
17°29’50” . Obecnie tereny osiedlowe zajmują prawie cały obszar 
administracyjny miasta (ryc. 1). Od rynku, uważanego za punkt centralny 
planu miasta, do zachodniej granicy jest od 500-2000 m, do południowej ok. 
1500 m, do wschodniej ok. 1200 m, a do północnej przy ulicy Lęborskiej -  
ok. 2200 m. Z faktu, że południowa i zachodnia granica przebiega wzdłuż 
elementów naturalnych, wnoszę, że granice te mają dawną genezę. 
Natomiast proste odcinki granic na północy i wschodzie wskazują na 
wytyczenie stosunkowo późne, w ramach rozgraniczeń w XIX wieku. 
Nieregularny obszar administracyjny wydłużony jest w kierunku 
północno-zachodnim, gdzie w granicach miasta znajduje się jezioro Jeleń. 
Równoleżnikowa rozciągłość obszaru osiąga 5,2 km, a południkowa -  5,5 
km. Najbardziej skrajne punkty graniczne odległe ok. 7,8 km od siebie 
znajdują się na południowym wschodzie (rzeka Borują) i na północnym 
zachodzie (brzeg jeziora Jeleń).
2

Zob. K.. Wejchert. Elementy krystalizujące i ich rola w strukturze miast polskich, [w:] 
Przyszłość a jutro miasta, Warszawa 1977.
3 Zob. G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow. Stettin 1939; Dzieje Ziemi 
Bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań 1972; Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998.
4 Brak opisu dokumentacji.

8



Elementy krystalizujące urbanistykę Bytowa...

Ryc. 1. Bytów. Położenie zabudowy i granice administracyjne ok. 1980 roku.

Z Bytowa do Morza Bałtyckiego jest około 65 km. Ponieważ ośrodki 
miejskie w tym rejonie Pomorza rozmieszczone są rzadko, to odległości do 
najbliższych miast są stosunkowo duże. W prostej linii odległości są 
następujące: Lębork (55 km), Słupsk (53 km), Kościerzyna (34 km), 
Kartuzy (57 km), Miastko (44 km), Chojnice (62 km), Gdańsk (88 km)5.

Warunki fizjograficzne w okolicy Bytowa

W rejonie Bytowa występuje bogactwo rzeźby terenu i znaczne 
deniwelacje. Te dwie cechy powodują, że krajobraz jest urozmaicony i 
piękny. Na powierzchni występuje kilka typów moren: denne faliste, pa-

5 Odległości podano według pomiaru z Mapy krajoznawczo-samochodowej, 1:500000, 
PPWK, 1994.
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górkowate i czołowe oraz rynny subglacjalne ukształtowane w erozyjnej 
działalności wód6.

Najwyższe wzniesienia na południowy wchód od miasta w okolicy 
Mądrzechowa i Mokrzyna dochodzą do 200-220 m n.p.m. W obszarze 
miasta w dolinie występują krajobrazy równinne, a na wschodzie faliste na 
rzędnych około 160 m n.p.m. z pagórkami (180-205,2 m n.p.m.). Na 
południu najwyższe wzniesienia mają 175,6 i 176,4 m n.p.m. Na po
wierzchni występują licznie zagłębienia pochodzenia wytopiskowego stale 
lub okresowo wypełnione wodą. Kotlina jeziora Jeleń tworzy obszar 
bezodpływowy. Najniższe rzędne terenu w dolinie mają wysokość 110 m 
n.p.m. (ul. Tartaczna). Szeroką -  od 1000 m powyżej miasta do 1500 m 
poniżej zabudowy -  dolinę, ułożoną dość charakterystycznie z południo
wego zachodu na północny wschód wykorzystują wody Bytowej mającej 
początek w jeziorze Mądrzechowskim (124,3 m n.p.m.). Dla powstania 
miasta i kierunków jego rozwoju przestrzennego istotne znaczenie miało 
zbudowane z piasków i glin południowo-wschodnie zbocze doliny 
Bytowej. Na tym zboczu, na stromych krawędziach, gdzie spadki dochodzą 
do 20 %, a deniwelacje mają 25-35 m, nadal bardzo żywe są procesy 
stokowe. Przed wiekami od zachodniej strony drogi prowadzonej u podnóża 
zbocza występowały obniżenia i grunty bagniste, co wykorzystano w 
systemie obronnym średniowiecznego miasta7.

Miasto Bytów powstało i rozwinęło się nie tylko w dolinie rzeki, ale w 
rejonie, gdzie łączy się kilka wklęsłych form terenowych, które przed 
tysiącem lat były bardziej wcięte i silniej nawodnione niż współcześnie. 
Najczęstszym typem na polskim niżu jest usytuowanie rdzenia miasta przy 
wodach powierzchniowych. Zabagnione doliny z rzekami dawały wiele 
korzyści -  zwiększały bezpieczeństwo, ułatwiały transport materiałów 
budowlanych, szczególnie drewna, zapewniały zdrowe i urodzajne przez 
dłuższy okres pastwiska, bardzo ważne w gospodarce hodowlanej. Jednak 
tereny bardzo podmokłe skutkowały także negatywnie, ponieważ podczas 
wezbrań wody rozlewały się. W warunkach bytowskich z dużym prawdo-

6 Zob. J. Sylwestrzak, Pojezierze Bytowskie. Monografia geograficzno-ekonomiczna, 
Gdańsk 1977.

Budynki po stronie zachodniej ul. Sikorskiego posadowione są na dawnych fosach 
miejskich. Teren wyrównano dopiero w XIX wieku.

10
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podobieństwem można założyć, że osadnictwo miejskie w dolinie powstało 
przy południowo-wschodnim zboczu, na niewysokich pagórkach 
(współczesna rzędna rynku -  118,2 m n.p.m.). Ze względu na geograficzne 
warunki powstawania miast polskich, W. Janiszewski zaliczył Bytów do 
miast, w których obok elementów komunikacyjnych czynnikiem miasto- 
twórczym były granice moreny czołowej i dennej*.

Grody jako zwiastuny ośrodka miejskiego

Etap tworzenia ośrodków miejskich poprzedziło osadnictwo grodowe. Na 
ziemi bytowskiej (ok. 520 km2) grody rozmieszczone co 5-6 km zaczęły 
powstawać w IX wieku9. W okolicy Bytowa najlepiej zachowane jest 
grodzisko wczesnośredniowieczne, wyżynne, nieokreślonego typu, położone 
w odległości 2 km od bytowskiego lynku na nieregularnym wzniesieniu 
morenowym w lesie zwanym Smolamia. Dostępność obiektu znajdującego się 
w odległości 50 m od szosy Bytów-Miastko w obrębie wsi Udorpie jest dobra.

Zachowana forma terenowa (około 150 m n.p.m.) ma kształt owalny, 
wydłużony na osi północny-zachód i południowy-wschód. Pomimo znacznego 
zniwelowania wskutek długotrwałego użytkowania rolniczego, nadal widoczne są 
dwa człony grodu: wyższy (ok. 1/3 obszaru) i niższy — północny, mające razem 
około 0,5 ha. Obie części okala fałda ziemna, interpretowana jako pozostałość wału 
obronnego grodu z podgrodziem". Odgradzał je niewysoki wał ziemny. Miejsce 
użytkowano od IX do pierwszej połowy XII wieku", co dość dokładnie określono

M. Janiszewski, Geograficzne warunki powstawania miast polskich, Lublin 1991, s. 37.
E. Rozcnkranz, Początki i ustrój m iast Pomorza Gdańskiego do schyłku X IV  

stulecia, Gdańsk 1962, s. 202.
Według Olczaka i Siuchnińskiego południowy człon grodziska miał 50 x 55 m, północny 

38 x 75 m, wysokość w stosunku do podstawy wzniesienia członu południowego -  40 m, 
północnego -  25 m, głębokość fosy ok. 12 m, wysokość fałdy ziemnej pomiędzy członami -  
1,5 m, a otaczającej grodzisko- do 10 m. Według wcześniejszych badań (1914, 1936 r.), wał 
obronny miał szerokość 1-5 m, podawana wysokość do 15 m obecnie oceniana jest jako mało 
prawdopodobna. W południowo-wschodniej części było czytelne wejście, interpretowane 
jako brama grodu. Zob. J. Olczak, K.. Siuchniński. Źródła archeologiczne do studiów nad 
wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego, 
Poznań 1989. t. II. s. 28-34.
11 Tamże, s. 29.
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w 1961 roku, w oparciu o ułamki naczyń ceramicznych. Dawne przeznaczenie 
przetrwało w nazwie terenowej -  Góra Zamkowa (niem. Schlossbcrg) oraz w 
legendach17.

W monografii Kreis Biitow'3, opierając się na wcześniejszych hipote
zach14, podano, że wały grodowe istniały także na Górze Stożkowej (niem. 
Kegelberg -  128 m n.p.m.) położonej pomiędzy obecnymi ulicami Nad 
Borują, Drzymały i Krofeya. J. Zdrenka przyjął, że w tym miejscu było 
grodzisko z osadą otwartą15. Istnienie grodziska na tym pagórku wykluczyły 
badania w 1961 roku16. O ile położenie topograficzne grodów i podgrodzi 
cechowała obronność i ustronność w stosunku do drogi, to później osady 
powstawały w miejscach otwartych i w bezpośrednim nawiązaniu do dróg 
na suchym terenie na skraju terasy zalewowej lub rozległych wyspach i 
półwyspach wysuniętych w doliny, na granicy dwóch form terenowych i w 
pewnej odległości od grodów17.

Uważam, że po zniszczeniu lub opuszczeniu grodu nad Borują 
(Smolamia) nastąpił rozwój osadnictwa na piaszczystych, niewysokich 
wzniesieniach w dolinie przy lub na południowo-wschodnim zboczu doliny 
Bytowej, gdzie występowały szczególnie korzystne warunki fizjograficzne i 
krzyżowały się szlaki komunikacyjne: z północy (Budowo, Słupsk), za
chodu (Tuchomie, Miastko), wschodu (Parchowo) i południa.

Otwartym problemem urbanistycznym i lokalizacyjnym kształtowania 
się osadnictwa miejskiego pozostaje „castrum”, wzmiankowane po raz 
pierwszy w dokumencie z 1329 roku. Czy twierdza znajdowała się na 
pagórku (rzędne terenu 126,1-129.0 m n.p.m.), na którym stoi zamek

12 W. Łysiak, Grody, zamki, kościoły. Legendy i podania z Pomorza Zachodniego, 
Międzychód 1995, s. 27-28, 48-49.
13 Zob. G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, dz. cyt., s. 109.

W. Łęga, Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń 
1930, s. 528.

J. Zdrenka, Bytów i ziemia bytowska pod rządami zakonu krzyżackiego (1329-1454; 
1460-1466), [w:] Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998, s. 9, 19.
16 W 1961 r. wykonano 18 sondaży w różnych miejscach wzgórza. W wykopach na 
głębokości około 80 cm stwierdzono gruz ceglany, fragmenty naczyń ceramicznych, ale nie 
zaobserwowano warstwy kulturowej (dane z dokumentacji archeologicznej Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w Słupsku).

H. Münch, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, Kraków 1946, s. 
103-105.

12
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krzyżacki, trudno przesądzić. Charakterystyczna, czworoboczna forma 
pagórka, wysokie skarpy i fosa powstały w wyniku prac ziemnych, podczas 
których podwyższono i zniwelowano teren oraz przekształcono system 
wodny w otoczeniu. Chociaż podczas badań archeologicznych w 1961 roku 
nie znaleziono tutaj warstw z materiałem wczesnośredniowiecznym, nie 
można w pełni odrzucić hipotezy, że wcześniej niż zamek stała tutaj jakaś 
inna budowla obronna18. Przyjmuje się, że w przeszłości teren pod 
dziedziniec (ok. 45 x 65,70 m) na wysokość około 1,7 m w narożu 
północno-zachodnim zniwelowano i podwyższono19.

Regularny plan miasta średniowiecznego

Podobnie jak w innych miastach pomorskich położonych w dolinach rzek, 
współczesna rzeźba terenu w śródmieściu Bytowa nie odpowiada stanowi z 
XIV wieku. Stosunkowo nieznaczne zmiany wystąpiły na wyniesieniach, gdzie 
grunty użytkowano jak pola. Formy rzeźby zboczy zmieniały się wskutek 
erozji wodnej i wietrznej, eksploatacji piasku oraz niwelacji dla potrzeb 
komunikacyjnych i budowlanych20. Na Pomorzu szczególnie duże zmiany 
stwierdza się w zabudowie, gdzie nadkład sięga kilku metrów21.

W wyniku naturalnych procesów geomorfologicznych, zmian klimatu, 
rolniczego i ogrodowego użytkowania ziemi poziom terenu podniósł się. 
Rozmieszczenie osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego 
na tle hipsometrii przedstawiono na ryc. 2.

Około 1345 roku Bytów był już ważnym dla okolicy centrum osadni
czym, gospodarczym, politycznym, administracyjnym i kulturowym. Na

18 Wnioski potwierdziły także badania w 1971 r. oraz w 1992 r. Zob. A. J. Pawłowski, Zamek 
w Hylowie, Słupsk 1994.
,9G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, dz. cyt., s. 149.
20 Uważam, że dopiero w połowie XIX wieku, podobnie jak w innych miastach, wyrównano 
fosy wokół Bytowa, które otaczały zabudowę z wszystkich stron.

Np. w Słupsku na zboczu doliny wczesnośredniowieczne słupowe konstrukcje, ułamki 
naczyń lip stwierdzono 2,5 m poniżej współczesnego poziomu terenu, w centrum (pod 
kinem ..Milenium”) najstarsze elementy budowlane stwierdzono 3,5 m poniżej 
współczesnego poziomu, podobnie jak w Kołobrzegu.
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rzekach i strumieniach powyżej miasta działały cztery młyny, a poniżej w 
bliskości dwa.

Ryc. 2. Geograficzne położenie elementów przestrzennych Bytowa w XV wieku.
1 - wody powierzchniowe, 2 - młyny, 3 - gród, 4 - bloki zabudowy, 5 - zamek

W ramach ogólnej polityki dopiero po uzyskaniu przez Krzyżaków 
władzy zwierzchniej na Pomorzu Gdańskim (traktat kaliski 1343 r.) 
przyspieszono proces wydawania przywilejów lokacyjnych prawa 
chełmińskiego dla miast pomorskich, które już wcześniej były ośrodkami 
wymiany handlowej i rzemiosła22. Taką rolę miały pełnić dokumenty 
wydane w dniu 12 i 13 lipca 1346 roku2' dotyczące miasta Bytowa, któremu

22 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. 
Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia, Gdańsk 1988, s. 317.
23 G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, dz. cyt., s. 109; U. Mączka, Przeszłość Ziemi 
Bytowskiejprzemawia..., Bytów 19°6, s. 18.
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nadano 32 wolne łany (32 Hüten Freiheit), co odpowiadało 537,6 ha24, i 100 
łanów obszaru rolnego (Feldmarkhufen), na których założono później wieś 
Udorpie (Hygendorf)25. To nadanie mogło respektować wcześniejszy 
obszar należący do grodu nad Borują, który położony był w tym areale 
centralnie (promień około 1,5-2 km). Gmina miejska w Bytowie otrzymała 
dość duży teren (np. miastu Słupsk w 1310 roku przekazano 200 łanów ok. 
3850 ha), a wsie na Pomorzu Zachodnim nadawane zakonom miały 
najczęściej około 40 łanów26. Gminie miejskiej nie nadano gruntów 
położonych na wschodzie od zabudowy miasta, fos oraz terenów na 
południe od zamku, które pozostały w gestii zakonu. Ponieważ Bytów już 
wcześniej był ośrodkiem władzy administracyjnej, miejskiej (sołtysi) i 
kościelnej (parafia), dokumentów z 1346 roku nie można traktować jako 
podstawy prawnej do założenia nowego miasta.

Akt lokacyjny nie powodował natychmiastowych zmian w zagospo
darowaniu przestrzennym osad istniejących, niemniej zasadźcy mieli 
skłaniać przybyszów do osiedlenia się i budowania domów na nowych 
działkach, które wyznaczano. Powtarzanej w kilku publikacjach27 za 
dokumentem z 1346 roku wielkości działki (Hof) 4 x 6  prętów (około 17 x 
26 m) nie stosowano w państwie zakonnym jako budowlanej, którą 
nazywano „curia”28. Powierzchnia około 440 m2 odpowiadała ogrodowi, 
który dla szeregowych działek wymierzano metodą parcelacji na gruntach 
miejskich możliwie blisko zabudowy.

Łan chełmiński = 16,8 ha.
Razem 2217,6 ha. Na temat początków Udorpia są różne poglądy: w 1438 r. pierwsza 

wzmianka, że grunty należały do Bytowa. W 1628 r. wieś Hygendorf miała 36 łanów, w 1938 
r. Udorpie miało 1040,7 ha. Obszar Bytowa wynosił wówczas 2756,3 ha.

H. Szulc, Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim, Prace 
Geograficzne, 149, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż 1988, s. 47.
27Zob. G. Bremisch, W. Ohle, H. Teichmüller, dz. cyt., s. 115.

Pręt, laska lub tyczka odpowiadająca 15 stopom, dawna miara długości i pola, pręt reński i 
pruski -  3,766 m, w Bawarii -  2,919 m, w Witenberdzc 2,865 m; parametry parceli podano 
w monografii Kreis Bütow (s. 115) jako ustalone w 1346 r., co przyjęto za pewnik w innych 
pracach; stopę równą 0,314 m stwierdzono w analizach planów miast zakładanych na 
terenach krzyżackich, a w Olsztynie i Chełmie zastosowano stopę równą 0,3050-0,3066 m. 
Zob. T. Zagrodzki. Regularny plan miasta średniowiecznego a limitacja miernicza, „Studia 
Wczesnośredniowieczne”, 1962, T. V, z. 1, s. 79.

15



Elżbieta Szalewska

Według mnie, w okresie wczesnej przynależności Bytowa do zakonu 
krzyżackiego zaprojektowano i wytyczono regularny plan oparty na 
kwadracie (200 x 200 m). Oś główna (obecnie ul. Wojska Polskiego) była 
odchylona na północ o 1/16 obwodu koła, co odpowiada kątowi 22°30’od 
kierunku wschód-zachód. Uważam, że w tym miejscu istniało już wcześniej 
osadnictwo i parafialny kościół św. Katarzyny (d. św. Małgorzaty). Naw 
kościoła nie zorientowano na osi wschód-zachód, ale nawiązano do 
kierunku ulic podłużnych. Ogólny obszar ok. 4 ha był nieduży29. Plan 
terenów budowlanych tworzono w oparciu o ogólne reguły miernictwa 
średniowiecznego, wyznaczając osnowę całości rozplanowania warunko
waną wymiarami ogólnymi podstawowych elementów (rynek, plac na 
kościół, szerokości dróg, formę bloków zabudowy, obwód warowny, 
rozmieszczenie bram itp.) oraz topografią. Kościół parafialny w Bytowie 
znalazł się dość nietypowo w bloku przyrynkowym, równolegle do głównej 
ulicy. Wzniesiono go na fundamencie kamiennym, jako murowany z cegły. 
Linię nawy głównej tworzyły solidnie fundamentowane ośmioboczne 
masywne kolumny z arkadami. Prawdopodobnie kościół nie posiadał wieży, 
którą dobudowano później. Jego długość całkowita wynosiła około 30 m, w 
tym trzy nawy miały nieco ponad 22 m, a prezbiterium z okrągłą absydą 
prawie 8 m. Nawa główna miała szerokość około 10 m30.

Tereny budowlane były otoczone z wszystkich stron mokradłami z szeroką 
na około 100 m fosą, co upodobniło założenie do obozu warownego'1.

System ziemny z palisadą łączył się z fosami wokół zamku. Miasta nie 
otoczono murami, których budowanie wymagało dużej ilości materiałów 
oraz pracy. Szeroka fosa ze strumieniami dawała dostateczną ochronę, 
wzmocnioną trzema bramami na drogach przejazdowych. Na południe od 
miasta wzniesiono pod koniec XIV wieku nowy zamek o rzucie 115 x 115 
m, warownię z domem zakonnym i systemem fortyfikacji32.

Np. obszar warowny w murach w Słupsku miał 12,4 ha.
Dane z wstępnej charakterystyki uzyskanych wyników badań z 2002 roku -  materiały 

PSOZ w Słupsku.
Dolina poniżej miasta ma rzędne terenu 110-111,6 m n.p.rp Dawne koryto Bytowej było 

na zachód od współczesnej ul. Wąskiej.
32 G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, dz. cyt., s. 149-173; A. J. Pawłowski, Zamek w 
Bytowie, Słupsk 1994.
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Rekonstrukcję urbanistyki i architektury oraz otoczenie miasta przedsta
wiono na ryc. 3. Regularny plan miasta, warowny zamek i drogi należą do 
elementów krystalizujących krajobraz zurbanizowany Bytowa.

Ryc. 3. Widok perspektywiczny na średniowieczny Bytów (rekonstrukcja stanu 
z XV wieku I. 1- wzgórze z zanikiem, 2 - most do zamku, 3 - most do miasta, 4 - 
karczma. 5 - Brama Gdańska. 6 - kościół parafialny św. Katarzyny, 7 - ratusz, 8 - 
rynek, 9 - Brama Słupska. 10 - Brama Zamkowa

l 'rbanistyka Bytowa na początku XVII wieku

Bardzo ważnym źródłem do badań i rekonstrukcji urbanistyki naszego 
miasta jest widok narysowany przez Hansa Wolfartu \  który umieszczono w 
obramowaniu mapj Lubinusa (ryc. 4). Ujęcie perspektywiczne i proporcje 
wskazują, że rysownik obrał stanowisko na wzniesieniu (135 m n.p.m.) po

Autorstwo rycin szczecińskiego malarza Hansa Wolfarta potwierdza list księcia Filipa II z 
9 lub 10 sierpnia 1614 r. do jego braci Bogusława XIV i Jerzego w spiawie sporządzenia 
widoków miast: Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo i Bytów Zob. A. Haas, M. 
Vollack, Die Grosse Lubinsche Karte von Pommern, Stettin 1926, s. 17.
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zachodniej stronie doliny, odległym 850 m do rynku, z którego to miejsca 
miasto tak wyglądało na początku XVII wieku. Były to ostatnie lata 
kończące bardzo szczęśliwy i spokojny wiek dla Pomorza Zachodniego, w 
którym panował dobrobyt i pokój. Rysunek dobrze oddaje topografię i 
strukturę funkcjonalną Bytowa, system dróg i zieleni oraz architekturę 
budynków i otoczenie krajobrazowe. O ładzie przestrzennym decydowały 
rzędy takich samych, piętrowych kamieniczek z wysokimi szczytami, 
stojących wzdłuż trzech równoległych ulic wokół rynku, oraz dominanty 
znaczeniowe. Dwie szersze ulice miały po 22-24 m. natomiast położona 
najbliżej zamku 10-12 m, co wskazuje na inną genezę i inny czas 
powstania34.

W pierzei wschodniej i zachodniej rynku stało po 9 piętrowych domów, 
których głębokość z proporcji rysunku można szacować na 12-15 m. 
Wszystkie domy i działki miały szerokość ok. 6 m. Działki były głębokie na 
20-30 mj5, z tym. że słabo uwidoczniono ich granice, z czego wnioskuję, że 
w obszarze warownym nie stawiano ogrodzeń, odmiennie niż na 
przedmieściach, gdzie podwórza otaczały wysokie palisadowe płoty. W tym 
czasie Bytów nie posiadał murów obronnych, a jedynie szeroką fosę. 
Podobnie jak w okresie powstania regularnego założenia po stronie 
wschodniej, miasto kończyło się zaraz za kościołem św. Katarzyny, czyli na 
obecnej ul. Kościelnej. Przejazd możliwy byłjedynie główną ulicą, na której 
wzniesiono dwie parterowe bramy o namiotowych, spadzistych dachach, 
których nazwy pochodziły od kierunków dróg: od strony zachodniej -  
Słupska i wschodniej -  Gdańska, przy której już w czasach krzyżackich 
wzniesiono karczmę. Perspektywy innych ulic zamykały stające w poprzek 
budynki, z czego wnoszę, że w Bytowie nie było uliczki okrężnej wzdłuż 
fortyfikacji ziemnych.

Architektura bram wskazuje, że zbudowano je w pierwszym okresie 
rozwoju miasta, ponieważ od ok. 1400 roku w miastach pomorskich zaczęto 
stawiać bramy wieżowe. Oprócz dwóch bram na głównej osi wschód-za-

34Uważam, że ulica po stronic południow ej kościoła św. Katarzyny powstała wcześniej przez 
wytyczeniem regularnego układu, na co wskazuje jej proste przedłużenie w ul. Pochyłą.
3 Współcześnie pierzeje rynku mają 60-62 m długości. Szerokość ok. 6 m zachowały 3 

parcele przy ul. Jana Pawła II. Lubinus przez Bytów podróżował na początku września 1612 
r. W miastach położonych w oddaleniu od morza nie widział murowanych domów.
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chód wzniesiono jeszcze trzecią bramę, zwaną Zamkową (Schlosstor) w 
południowo-zachodnim narożu wałów na trakcie na południe (Chojnice, 
Człuchów)36. Brama straciła swoje znaczenie na początku XVIII wieku. W 
planie brak uliczek poprzecznych, których najpewniej nie zaplanowano z 
uwagi na niewielką skalę założenia i długość ulic ok. 180 m.

Pomimo pewnego bałaganu wewnątrz zabudowy, wzdłuż ulic panował 
ład przestrzenny, ponieważ przez wieki na działkach budowano takie same 
domy wąskie, stawiane w szeregach i szczytowo do ulicy.

Poza bramami stało niewiele domów. Na przedmieściu zachodnim za 
Bramą Słupską i rzeką (to koryto obecnie nie istnieje) ukazano na rysunku 
szereg piętrowych domów na zakręcie drogi. Ponieważ już w średniowieczu 
nie zezwalano na stawianie w miastach stodół, szop na drewno i siano oraz 
warsztatów o uciążliwych profilach produkcji, budowano je jako wolno 
stojące w rzędach przy drogach prowadzących na pola. W Bytowie istniało 
kilka takich przedmieść (po stronie zachodniej, przy obecnej ul. Drzymały, 
nad rzeką za Bramą Słupską). U podnóża zamku stały budy zamkowej 
czeladzi. Nad identyczną zabudową mieszkalną wznosił się kościół 
trzynawowy z pulpitowymi dachami i z wieżą z namiotowym, ostrosłupo
wym hełmem z kurkiem.

Na południowym wschodzie od miasta stał, rozbudowany w XVI wieku, 
masywny zamek. Na rycinie 4 przedstawiono jego ówczesny wygląd: 
gotycki dom zakonny, schodkowo zakończone wieże, książęcą kancelarię 
przy murze zachodnim, renesansowy dom dla wdów książęcych oraz 
budynek administracyjny. Po wschodniej stronie od zamku, za mostem stały 
budynki folwarku domus oeconomica. Chociaż od strony zachodniej 
wzgórze zamkowe wznosiło się 8 m ponad terenem miasta, to faktycznie 
przy wysokości domów około 10 m z daleka różnicy nie zauważano.

Poza zwartą zabudową i zamkiem na zachodzie miasta przy zejściu rzek 
działał wodny młyn. Stojący na wzniesieniu mały kościół -  z sygnaturką na 
stromym, dwuspadowym dachu -  mógł powstać w późnym średniowieczu, 
na co wskazują proporcje i koliste ogrodzenie cmentarza37.

36 Na ul. Młyńskiej natrafiano w ziemi na bardzo duże kamienie, mogące pochodzić z 
fundamentów dawnych umocnień.

Poza murami wzmiankowane są w Bytowie kaplice. St. Jürgens, Georgs, a także kościół 
kaszubski. W najstarszych dokumentach odnotowano kaplicę w 1551 roku, ale wielce
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Ryc. 4. Widok Bytowa od strony zachodniej z początku XVII wieku -  rysunek 
Hansa Wolfarta do mapy Lubinusa. 1 zamek, 2 -  folwark książęcy, 3 -  
podzamcze, 4 -  przedmieścia wschodnie, 5 miasto o założeniu gotyckim, 6 -  
kościół św. Katarzyny, 7 -  budynek bramy (Brama Gdańska), 8 -  budynek 
bramny (Brama Słupska), 9 -  przedmieście zachodnie, 10 -  cmentarz i kaplica 
św. Jerzego, 11 - zespół stodół, 12 -  młyn i tartak

Niewyraźny na rysunku układ dróg można tłumaczyć odległością od 
stanowiska rysownika oraz tym, że były one nieutwardzone i właściwie 
„wiły się” w terenie. Ważną rolę obronną i kanalizującą ruch pełniły mosty. 
Po zachodniej stronie miasta istniały dwa przejazdowe mosty, na Borui 
poniżej kościoła na górce i na wjeździe do Bytowa. Na wschodzie most lub 
grobla istniała na osi głównej ulicy oraz na wjeździe do zamku, co 
odnotowano w dokumentach (1399 r. -  „2 Torhäuser”, w 1405 r. -  
„Hausgraben”). Rycina z początku XVII wieku jest podstawowym źródłem, 
które pozwala na odtworzenie średniowiecznego planu zabudowy miasta, 
który przetrwał do 1629 roku. W Bytowie w 1618 roku mieszkało 250 
mieszczan -  obywateli, z czego zaludnienie można szacować na około 
1000-1200 osób.

prawdopodobnym jest, że w tym miejscu istniał mały kościół wyświęcony w XIV wieku. W 
1490 roku powstała fundacja wdowy po Mikołaju Blome dla kaplicy „extra muros opidi 
butów”. Termin opidi oznaczał nieduże miasto, osiedle.
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Przekształcenia planu miasta w XVII wieku oraz powolna odbudowa

Po pierwszym wielkim pożarze przekształcono plan Bytowa zgodnie z 
nowymi trendami w urbanistyce. Zwężono szerokie ulice, wąskie parcele 
zastąpiły działki 10 x 50 m, uznane za bardziej odpowiednie dla handlu i 
rzemiosła38. W nowym rozmierzeniu dawny plan kwadratu wydłużono do 
prostokąta 270 x 220 m, którego osnowa geodezyjna uważana jest 
niesłusznie za założenie pierwotne. Bloki zabudowy nie były całkiem 
regularne, ponieważ cechą charakterystyczną średniowiecznej urbanistyki 
była krzywizny i nawiązania do topografii. Do połowy XVII wieku 
zabudowano niecałą połowę działek. Podatki płaciło tylko 85 mieszczan. W 
1656 roku miasto i zamek splądrowały wojska szwedzkie. Spalono zamek i 
zachodnie przedmieście. W 1658 roku niszczyli obszar polscy żołdacy. 
Rozpoczęto odbudowę -  w 1670 roku na rynku wzniesiono wolno stojący 
ratusz. W 1700 roku całe miasto i wszystkie budynki publiczne (ratusz, 
luterańskie oratorium, obie bramy i przytułek) znowu spłonęły. Wiek XVII 
okazał się najbardziej feralnym dla miasta. W 1707 roku odnotowano tylko 
122 posiadających prawa mieszczan.

W latach 1678-1720 władze pruskie prowadziły reformy ustroju miast, 
co miało doprowadzić do rozwoju gospodarczego. Sprawy gospodarki 
przestrzennej w miastach rozstrzygało rozporządzenie Reglament z 3 
czerwca 1699 roku, potwierdzone przez króla 19 grudnia 1709 roku'9. 
Przepisy wydano w celu aktywizacji miast i aby zabudować wolne tereny, 
ponieważ pomorskie miasta były wyludnione i znajdowały się w bardzo 
złym stanie. W związku z tym w zakresie gospodarki przestrzennej i 
zabudowy wydano postanowienia, na mocy których wszystkie niezabudo
wane działki w miastach i wolne miejsca należało uwolnić z wszelkich 
publicznych i prywatnych obciążeń i nieodpłatnie oddać tym, którzy by 
chcieli je zabudować. Pierwszeństwo przysługiwało spadkobiercom 
właścicieli, jeśli ci rozpoczęli budowę w przeciągu roku. Po tym terminie, 
działki niezabudowane miały być przejęte i przekazane tym, którzy chcą je

G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, dz. cyt., s. 115.
Źródło: Das von Ihrer Königl. Majestät in Preussen confinnirte Reglament vom Julii 

1699, wegen Auffnahm der Städte und Einrichtung der Zünsste, tłum. K. Perszewska.

21



Elżbieta Szalewska

zabudować. Król zarządził, żeby magistraty wszystkie wolne miejsca 
zaznaczyły palikami. Administracje miały założyć księgi spisowe41, działek i 
wszystkich domów, w których należało narysować i opisać powierzchnie, 
dane o długości i szerokości41. Nowych osiedleńców gminy miały zwalniać 
przez pełnych 10 lat z wszelkich publicznych i prywatnych obciążeń, 
ponieważ materiały budowlane, takie jak drewno, kamienie, cegły i wapno, 
na Pomorzu były bardzo drogie. Dachy miały być pokryte dachówkami, a 
ściany ze wszystkich stron wypełnione cegłami. Należało wystawić dobre 
murowane kominy42. Wprowadzono zasadę, że w miastach nie wolno było 
wznosić żadnych nowych stodół, a stare w dwa lata nakazano rozebrać i 
postawić za bramami miast. Z dachów domów i innych budynków nakazano 
zdjąć słomiane dachy i pokryć je dachówkami.

Magistraty miały pomagać osiedleńcom w budowaniu domów i 
nowych stodół z cegły oraz w doprowadzeniu starych do dobrego stanu, 
a tym, którzy zechcą budować -  udostępniać cegły po korzystnych 
cenach. W jakim stopniu z tych regulacji prawnych skorzystał Bytów, 
trudno ocenić, ponieważ był miastem peryferyjnym na granicach 
Pomorza. Kiedy w 1748 roku zniesiono zwolnienia podatkowe od 
gruntów i budynków dawniej należących do zamku (Schlossfreiheit)43, 
miasto przejęło oba młyny, grunty fos miejskich i zamkowych, 
podzamcza i karczmy przy Bramie Gdańskiej, obie bramy na ulicy 
Długiej, tartak naprzeciwko cmentarza na górce oraz Młyn Panieński 
nad Borują (Jungfernmühle an der Borree). Mieszkający nad 
strumieniem Strusske (Strużka), który płynął po stronie północnej od 
wzgórza zamkowego, stopniowo wykupili użytkowane działki i domy, 
zwane zamkowymi budami. Ok. 1780 roku Bytów miał 994 
mieszkańców, w tym 126 posiadających prawo mieszczan, a w 1812

40 W źródle księgi nazwano Lager= Bücher spisowe, magazynowe, ewidencyjne.
Nach Ruthen Zahl/ von Länge und Breite vorzeichnet und beschreiben werden sollen/.

“Das von Ihrer Königl. Majestät in Preussen..., dz. cyt., Art. VII: dass unten das Jundament 
gemauret/ dieselbe alle von 2. Stock hoch seyn/  mit Steinen gedeckt/ von allen Seiten 
ausgeflochen mit Steinen/ und gute gemaurete Schornstein haben/ weil ihnen die angewandte 
Unkosten durch die zugenissende Frevheit gt/ten thels gut gethan wird.
' Obecną ulicę Wolności nazywano Schloss-Freiheit (Wolnizna Zamkowa).
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roku -1217 osób. Zasadniczo dopiero od początku XIX miasto zaczęło 
się powoli rozwijać gospodarczo, demograficzne i przestrzennie44.

44 Przy opracowywaniu zagadnienia korzystano również z materiałów nie wymienionych w 
tekście, m.in.: C. Betlejewska, Dokumentacja historyczno-urbanistyczna miasta Bytowa, 
maszynopis. Pracownia Konserwacji Zabytków, Gdańsk 1986, Państwowa Służba Ochrony 
Zabytków w Słupsku; Bytów -  wy tyczne konserwatorskie, mapa 1:2000, opracowanie 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków, maszynopis, Słupsk b.r.; Dokumentacja 
historyczno-urbanistyczna, Pracownia Konserwacji Zabytków, Gdańsk 1986, maszynopis. 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Słupsku; T. Gałczyński, Bitów i okolice -  
przewodnik. Poznań 1977, Mapa topograficzna, 1:25000, arkusz 324.13 Bytów, stanz 1976, 
druk 1981; K. Maikowski, Rzezba terenu i je j wpływ na strukturą funkcjonalno-przestrzenną 
miasta Bytowa, maszynopis, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem E. Szalewskiej, 
Instytut Geografii, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, 1996; M. Merian, 
Topographia Elektoratus Brandeburgici et Ducatus Pomeraniae. Das ist Beschreibung der 
vornehmsten und bekantisten Stätte und Platz in dem Hochlöblichten Chur-Fürstenthum und 
March, Brandenburg und dem Hertzogtum Pommern, 1652; Miasta polskie w tysiącleciu. 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, t. 1; E. Szalewska, Bytów zamek, [w:] Wzdłuż doliny 
Słupi -  Park Krajobrazowy „Dolina Słupi", 45. Zjazd PTG, przewodnik wycieczek, 
Słupsk-Ustka, 18-21 IX 1996. Słupsk 1996.
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Ewa Gwiazdowska

Dawne karty pocztowe z widokami Bytowa -  źródłem do badania 
dziejów miasta1

Rozwój nowoczesnego, masowego społeczeństwa mieszczańskiego, 
wzrost jego mobilności dzięki rozbudowie sieci linii kolejowej, przy 
jednoczesnej potrzebie utrzymywania kontaktu międzyludzkiego, w po
wiązaniu z równoczesnym rozwojem poczty i doskonaleniem reprodukcyj
nych technik fotograficznych stanowiły podstawy powstania pocztowej 
kartki widokowej, która zastąpiła XIX-wieczne podarki i pamiątki podróżne 
-  grafiki o tematyce wedutowej i pejzażowej. Przedmiotem niniejszej re
fleksji są pocztówki Bytowa tworzone od ostatniej dekady XIX w. po lata 
40. XX w.

1 Autorka serdecznie dziękuje za udostępnienie kart pocztowych kolekcjonerowi Jerzemu 
Saldatowi z Bytowa oraz Muzeum Zachodnio-Kaszubskiemu w Bytowie. Osobne 
podziękowanie składa panu Tomaszowi Siemińskiemu za pomoc w rozwikłaniu niektórych 
kwestii topograficznych. Przy ustalaniu pewnych faktów historycznych autorka korzystała z 
pomocy najnowszej monografii Bytowa Historia Bytowa, red. Zygmunt Szultka, Bytów 
1998. Jednak nie wszystkie informacje podaje ona precyzyjnie, np. rozdz. VI: Józef 
Lindmajer, Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i społeczno-gospodarczych Prus 
(1815-1918), na s. 235 wymieniony jest dom opieki prywatnej fundacji wzniesiony w 1854 r., 
a następnie dom opieki dla starych kobiet w 1896 r.; chodzi tu o tę samą instytucję Fundację 
Sykorska. Powstała ona w 1854 r., ulokowana została wówczas w starym domu przy ob. ul. 
Młyńskiej (Miihlenstr. 4; Gerhard Bronisch, Walter Ohle, Hans Teichmüller, Kreis Biitow, 
Stettin 1938, tabl. 15 il. L 837), a w 1896 r. przeniosła się do nowego dużego gmachu przy ob. 
ul. Sikorskiego (Lauenburgerstr.), co dokumentuje jedna z widokówek, potwierdzając tym 
samym wartość badawczą materiału ikonograficznego dla poznania historii miasta.
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Widokówki Bytowa zaczęto wydawać jeszcze w XIX w. Najstarsza 
znana wyszła w 1890 r. Początkowo wykonywano je techniką barwnej 
litografii (chromolitografii). Do tego typu należała seria pocztówek „Grass 
aus Biitow” (Pozdrowienia z Bytowa). Kartki te komponowano jako 
asymetryczne zestawienia kilku widoków, ozdabiane dekoracyjnymi ram
kami neorokokowymi z motywów roślinnych, z wplecionymi w nie czasem 
takimi elementami jak herb miasta czy zdobniczy wzór ludowy. Jako 
pierwowzoru do produkcji tych grafik używano już powszechnie fotografii 
zamiast rysunku. Po 1900 r. pocztówka fotograficzna prawie całkowicie 
wyparła litografię. Większość kart była jednobarwna, czarno-biała lub 
drukowana w tonie błękitu, zieleni czy sepii, ale wychodziły też luksusowe 
pocztówki wielobarwne. Wśród tych kompozycji przeważały jednowido- 
kowe, bowiem wielowidokowe zdarzały się rzadko, powrót do nich nastąpił 
dopiero około 1940 r. -  stały się wówczas modne. Jednak były już kompo
nowane inaczej niż w końcu wieku XIX, w formie symetrycznego 
zestawienia czterech widoków powiązanych napisem umieszczonym po
środku karty. Sporadycznie zdarzało się zestawienie większej liczby sy
metrycznie rozmieszczonych miniaturowych widoczków.

Interesująco rysuje się problem wydawców, drukarzy widokówek By
towa i kupców je rozprowadzających. Wiele firm istniało w Bytowie. Ich 
nazwy, a czasem i adresy nadrukowane na widokówkach wzbogacają 
wiedzę o gospodarczo-kulturalnym życiu miasta. Niektóre z tych firm pełni
ły rolę wydawcy i kolportera kart, które drukowano w innych miejscowo
ściach. Należała do nich oficyna Hirscha i Feldmanna (Verlag Hirsch & 
Feldmann -  Bütow) - wydawca pierwszej widokówki z 1890 r. Druk kartek 
poleciła ona Zakładowi Artystycznemu Rosenblatta (Kunst-Anstalt. Ro
senblatt) we Frankfurcie n. Menem. Niejedna firma sama zajmowała się 
zarówno finansowaniem i kolportażem pocztówek, jak i ich drukiem. Na 
przełomie wieków był to sklep i introligatomia W. Vanselowa (Verlag 
W.Vanselow’s Buchhlg. u. Buchbinderei. Biitow). wydawnictwo H. Krii- 
gera (Verlag H. Krüger, Bütow i. Pom.), w pierwszej dekadzie XX w. 
zakłady fotograficzne Ottona Krankopfa (Photogr. Otto Krankopf, Bütow) i 
Oskara Liegmanna (Oskar Liegmann Phot. Atelier, Bütow i. P.), zakład fo
tograficzny i wydawnictwo, a potem sklep z książkami, sztuką, mu-
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zykaliami i papeterią Alberta Mückleya (Photogr. u. Verlag v. Albert 
Miickley, Butów; Albert Mückley, Buch- Kunst-Musikalien u. Papierhlg — 
Bütow), który od przełomu wieków do I wojny światowej wypuścił na rynek 
sporo wzorów. Miickley też czasem zamawiał druk u Rosenblatta we 
Frankfurcie n. Menem. W 1918 r. czynna była w Bytowie oficyna Anny 
Wandrey (Verlag von Anna Wandrey, Bütow), wcześniej istniejąca w 
Berlinie (Anna Wandrey Graphische Industrie, Berlin). Pod koniec lat 1920. 
i w latach 1930. działała księgarnia Fr. Maxa Mullera i N. Silbemetha (Fr. 
Max Müller, N. Silbemeth-Buchhandlung -  Bütow), a na początku lat 1930. 
wydawnictwo Anny Wolski (Verl.: Anna Wolski, Bütow) i sklep z książka
mi i papeterią Grete Werstat (Grete Werstat Buch- u. Papierhdg., Bütow i. 
Pom.).

W latach 1930.-40. aktywne było w Bytowie wydawnictwo i sklep 
materiałów piśmienniczych Grety Sommerick (Verl. Grete Sommerick. 
Schreibwarenhdlg., Bütow). W latach 1940. był tu sklep z artykułami 
piśmiennymi Fridy Adam (Frida Adam, Schreibwaren, Bütow i. Pom.), 
księgarnia i sklep papierniczy Wernera Schmidta przy ob. ul. Wojska 
Polskiego (Buchhandlung [Buch- und Papierhandlung] Werner Schmidt, 
Bütow, Langestr. 22). Pocztówki wydawała też sporadycznie od lat 1920. po 
1940. miejscowa gazeta (Verlag: Bütower Anzeiger, Bütow). Wyróżnia
jącym się zakładem była oficyna K. Schmidta, prowadząca także księgarnię 
przy głównej ulicy, ob. Wojska Polskiego (Verlag K. Schmidt Buch
handlung, Bütow i. Pom., Langestr. 77), która wydawała pocztówki od lat 
poprzedzających I wojnę światową po lata 1940. Około 1942 r. firma 
prowadziła księgarnię, a wydawanie zleciła berlińskiej oficynie H. Marrego 
(Verlag H. Marre).

Poza Bytowem pocztówki z widokami tego miasta produkowało kilka 
miast niemieckich. Około 1900 r. było to wydawnictwo Edgara Schmidta w 
Dreźnie (Verl.: Edgar Schmidt. Dresden), kilka lat później pojawiły się 
pocztówki z firmy drukarskiej Reinicke & Rubin w Magdeburgu 
(Originaldruck Reinicke & Rubin, Magdeburg). Zakład Graficzny Blase- 
witza (Graph. Verlag-Anst GmbH, Dresden-Blasewitz) działał od początku 
XX w. po lata 1920. Najczęściej bytowskie pocztówki powstawały w innych 
miastach w drugiej dekadzie XX w. Wypuszczało je wówczas Wy-
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Zamek pokrzyżacki z przełomu XIV/XV w. Widokówka ze zbiorów Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie (KWM - 4344)

dawnictwo Fotograficzne A. Rogorscha w Gdańsku (Verl.: A. Rogorsch. 
Photograph, Danzig), Wydawnictwo Artystyczne Schaar i Dathe w Trewi- 
rze (Kunst- u. Verlags Anstalt Schaar u. Dathe Komm. Ges. A Akt. -  Trier) i 
Wydawnictwo Mosella tamże (Mosella-Verlag GmbH Trier), Wydaw
nictwo Graficzne we Wrocławiu (Graphische Verl.-Anst. GmbH -  Breslau) 
i Wydawnictwo Artystyczne Hermana Łukowskiego tamże (Kunstverlag 
Henn. Łukowski, Breslau II, Brunnenstr. 4), ok. 1921 r. zakład berliński D. 
Tessmera (D. Tessmer, Berlin N.W. 21, Wilhelmshavenstr. 66), w latach 
1930. Wydawnictwo Schöning i Sp. w Lubece (Verlag: Schöning & Go. 
Lübeck). Specjalną, patriotyczną publikację „Bütow Ordensland-Grenz
land” jako 298. zeszyt z serii „Deutschland-Bildheft” z wkładką w postaci 
widokówek zamku wydała oficyna Universum-Verlagsanstalt GmbH -  
Berlin.

Firm produkujących i rozprowadzających karty pocztowe 
przedstawiające Bytów było sporo i zazwyczaj co kilka lat wchodziły na 
rynek nowe. Większość miała swą siedzibę w samym Bytowie i tu także
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czynne były dwie najpłodniejsze i najdłużej istniejące, wymienione wyżej 
zakłady A. Miickleya, a przede wszystkim K. Schmidta. Niektóre 
widokówki nie posiadały nadruku wydawnictwa i tylko porównawcza 
analiza liternictwa nadruków i datowników pozwala wysuwać 
przypuszczenie, kto je wyprodukował.

Zastosowanie fotografii do wykonywania widoków Bytowa, gwaranto
wało wiarygodność przedstawianych motywów. O wiarygodności obrazu 
miasta jako całości, którą one tworzyły, decydował wybór motywów, a ten 
zależał od funkcji, jakim widokówki miały służyć, od ideologicznych, 
poprzez polityczne i kulturowe, po utylitarne. Istotnym problemem wartym 
rozważań jest określenie znaczenia bytowskich pocztówek widokowych 
jako źródła historycznego, a więc ustalenie ich dokumentalnego charakteru.

Motyw najczęściej występujący na widokówkach to zamek pokrzyżacki, 
ktoiy był budowlą najbardziej charakterystyczną i z tego względu w 
największym stopniu godną uwagi. Stanowił on niejako „pars pro toto” 
miasta, jego wizytówkę i symbol.

Na wczesnych kartach, z początku XX w., pokazywano zamek w sposób 
romantyczny, jako zespół cylindrycznych wież o stożkowych dachach 
wynurzających się z gęstwiny drzew jak gdyby osłaniającej budowlę, 
podkreślającej jej obronny charakter, ale nadającej widokowi także sens 
baśniowy, przenoszącej widza w odległą, już na wpół zmitologizowaną 
przeszłość średniowiecza. Dodatkowo, aby związać zamek ściślej z historią, 
umieszczano pod widokiem informację, że jest to zamek rycerski i został 
wzniesiony przez Conrada von Jungingen w 1399 r. Przypomnienie tych 
korzeni gmachu, a więc i korzeni związanego z nim miasta, służyło 
ugruntowaniu i zaakcentowaniu ich obecnego znaczenia. Obraz zamku 
zatem od początków jego umieszczania na widokówkach pełnił rolę 
symbolu patriotycznego. Rola ta wynikała z powszechnie wówczas 
panującej w sztuce niemieckiej tendencji do kreowania i umacniania 
patriotyzmu społeczeństwa. W takiej roli przedstawienie zamku pojawiało 
się przez cały późniejszy okres, gdy pokazywano go już bardziej dokładnie, 
preferując jednak ujęcia z określonych stron świata lub w specjalny sposób. 
W latach poprzedzających I wojnę światową chętnie fotografowano zamek 
od strony wjazdu, wraz z gmachem Sądu Obwodowego (Amtsgericht),
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Fragment bytowskiego rynku. Widokówka ze zbiorów Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie (KWM - 4357)

ceglanym budynkiem z 1899 r., przypominającym poprzez materiał, z 
którego został wymurowany, dzieło architektury średniowiecznej, 
gotyckiej, uznawanej za narodową sztukę niemiecką. Ponadto pamiętano 
wówczas, że budowla sądu postawiona została równo pięćset lat po 
wybudowaniu zamku, co także miało znaczenie symboliczne. Oba te 
elementy pośredniej wymowy widoku stanowiły kolejny wyraz poszuki
wania ideologicznego wydźwięku pokazywanego zespołu budowli Od 
początku I wojny światowej podkreślano obronną funkcję gmachu, a więc 
związaną z jego niegdyś wojennym przeznaczeniem. Ukazywano zamek z 
żabiej perspektywy, z fosy od strony południowo-wschodniej jako ciąg 
potężnych kurtyn łączących trzy wysokie wieże i osłaniających stojące 
wewnątrz podłużne budowle, których tylko dachy górowały nad murami 
obronnymi. Równocześnie przedstawiano zamek także w innym ujęciu, 
akcentującym jego funkcje: obronną i siedziby administracji krzyżackiej -  z 
lotu ptaka od południowego zachodu. Na tej kompozycji dokumentowano 
położenie zamku na wzniesieniu, a dokładniej można było obejrzeć
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zajmujące bliski plan skrzydło północno-zachodnie, niegdyś reprezenta
cyjne, i monumentalną Wieżę Młyńską. Widoki takie sugerowały paralelny 
sens budowli i trwającej właśnie sytuacji politycznej, mogły pobudzać 
ducha wojennego, potrzebę patriotycznego spełnienia podstawowego 
obowiązku wobec ojczyzny.

W drugiej połowie lat 1920. zaczęto ukazywać zamek fragmentarycznie, 
zwracając uwagę na jego malowniczość: Basztę Młyńską oglądaną przez 
wyszczerbiony otwór albo otoczoną krzewami, jakby wyrastającymi z 
murów. Obrazy te, kojarząc się z ruinami, nadawały zamkowi szlachetny 
wygląd starożytnego pomnika przeszłości, który jako pamiątka historii kraju 
miał wzbudzać romantyczne uczucia miłości do ojczyzny. Przemawiać do 
tych uczuć mogły też inne stosowane wówczas ujęcia: pełen tajemniczości 
widok ganku czy murów zamkowych sfotografowanych w dużym skrócie 
perspektywicznym, surowy i groźny wygląd północnego skrzydła zamko
wego z Basztą Młyńską od strony dziedzińca czy też zmonumentalizowana 
wskutek ujęcia od dołu kurtyna łącząca Basztę Polną i Różaną. W latach 
1930. estetyka przedstawień zamku uległa kolejnej przemianie. 
Ukierunkowana została w stronę dokumentalizmu i rodzajowości, zapewne 
odzwierciedlając zmiany ówczesnej mentalności odbiorców. Pokazywano 
dotychczas pomijane fragmenty: skrzydło południowe od strony dziedzińca 
lub w ujęciu z wałów, na którym w skrócie można był oglądać skrzydło 
wschodnie z Bramą Wjazdową. Niezwykłą kompozycją rodzajową był 
widok surowej ściany z ostrołukową bramą wjazdową i oknem nad nią, 
przez które wyglądało dwoje starych ludzi.

Wznosząc się na wzgórzu nad miastem, zamek był, jak może się 
wydawać, niejako „automatycznie” najlepiej widocznym gmachem w 
panoramie miejscowości. Jednak faktycznie to panoramy komponowano 
celowo z takiej strony, z której zamek dominował nad zabudową miaste
czka, czyli ukazywano Bytów tradycyjnie od zachodu, z drogi do Słupska. 
Tego, że można było tę panoramę wykadrować inaczej, dowodzi wi
dokówka upamiętniająca niezwykłe wydarzenie, przelot nad miastem sa
molotu w 1912 r. sterowca w 1913 r. Aby przedstawić w partii nieba oba 
statki powietrzne, potrzeba było opuścić zbyt górujący motyw wzgórza 
zamkowego. Przesunięto zatem ujęcie w stronę zachodnią i zamiast zamku
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Bytów, fragment ob. ulicy Wojska Polskiego (d. Langestr.). Widokówka ze 
zbiorów Muzeum Zachodnio- Kaszubskiego w Bytowie (KWM - 4427)

pokazano ratusz. Od lat 1930., aby nadać panoramie bardziej re
prezentacyjny wygląd, utrwalano ją  z okolicy ujścia obec. ul. Szarych Sze
regów (d. Alte Bahnhofstr.) do drogi do Słupska (d. Stolper Chaussee). 
Dzięki temu cała miejscowość, a zwłaszcza zamek i Stare Miasto z 
kościołami św. Elżbiety i św. Katarzyny oraz ratuszem, mogła znaleźć się na 
panoramie, podobnie jak to było na widokach ogólnych XVIII- i 
XIX-wiecznych.

Na panoramach zamek nie był widoczny w całości, lecz raczej 
zasugerowany przez zespół trzech wież wznoszących się nad zadrzewionym 
wzgórzem. Tradycyjna panorama miała raczej pamiątkowy charakter. 
Wśród ukazanej z daleka stłoczonej zabudowy miejskiej, złożonej w 
większości z murowanych domów czynszowych o niskich dachach, nic się 
specjalnie nie wyróżniało poza oboma kościołami w rejonie rynku. Jedynie 
na ujęciu z ok. 1940 r. na horyzoncie widać małe nowe osiedle -  szereg 
domów kilkurodzinnych o wysokich naczółkowych dachach nawiązujących 
do dawnych tradycji budowlanych. Dokumentalną wartość ma na
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panoramach dokładny widok bliskich planów. Informuje on o zabudowie 
terenu dawnej jurysdykcji zamkowej, jej przekształceniach i rozwoju 
budowlanym. Na gruntach tych stały jeszcze dawne chałupy wiejskie, 
długie, nakryte dachami siodłowymi, oraz młyn. Za nimi leżała ziemia 
uprawna. Ujęcia z większego dystansu, stosowane od drugiej połowy lat 
1930., utrwalały obraz zabudowy na zachód od Starego Miasta.

Obok panoramy tradycyjnej, która odzwierciedlała rozwój urbanisty
czny miasta w kierunku południowo-zachodnim, ale także uwzględniała 
zmieniającą się estetykę rządzącą komponowaniem wedut, wprowadzono 
już w 1890 r. nową panoramę, fragmentaryczną, ukazującą miasto ze stoku 
wzniesienia, na którym stał kościół św. Jerzego, z obec. placu Krofeya, 
określonego wówczas jako Kirchhofsterrasse lub też Bismarckplatz. Z tego 
mieisca, bliższego staremu miastu, zamek widać było dokładniej.

Odmienny, negatywny stosunek do zamku ujawnił się tylko w widokach 
miasta z lotu ptaka, wydawanych w 1936 r. w oparciu o planową 
dokumentację lotniczą sporządzoną dla całego państwa. Aby zdjęcia takie 
mogły pokazać coraz bardziej rozrastające się miasto, a jednocześnie 
zachować pewną dokładność, obejmowały tylko wycinek miasta. Na jednej 
z kart, przedstawiającej centrum miasta, zamek znalazł się na marginesie: 
został w połowie ucięty, jednak widać jego ważną historycznie część -  
skrzydło północne z Basztą Młyńską i część skrzydła wjazdowego. Na 
drugiej pocztówce, której przedmiotem jest zabudowa nowej, północnej i 
wschodniej części miasta, zamku wcale nie ma. Treść tych pocztówek 
poświadczała za to dynamiczny urbanistyczny rozwoj Bytowa po
wstawanie nowych osiedli i gmachów użyteczności publicznej, takich jak 
okazały neobarokowy gmach ob. Urzędu Miejskiego, dawniej starostwa 
(Landratsamt) z 1910-11 r., modernistyczny budynek obec. Gimnazjum nr 1 
(d. Hindenburgschule) z 1933 r., obec. Policja, dawniej dom kalek 
(Behördenhaus) i Zimowa Szkoła Rolnicza (Landwirtschaft Winterschule) 
przy obec. ul. 1 Maja (d. Conrad von Jungingen Str.). Widoki z lotu ptaka 
pełniły więc rolę dokumentacyjno-reprezentacyjną.

Rola zamku jako najbardziej reprezentacyjnej budowli Bytowa i 
symbolu patriotyzmu wyraziła się w uwzględnianiu jego obrazu na prawie
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wszystkich pocztówkach wielowidokowych albo jako elementu panoramy 
albo pojedynczego motywu.

Dążenie do łączenia treści patriotycznych i reprezentacyjnych, a także i 
pamiątkowych odzwierciedlało się nie tylko w wyborze motywu zamku 
jako tematu pocztówek. Nowa panorama Bytowa prócz zamku zawierała 
kilka ważnych motywów. Wykonana została ze stoku wzgórza kościelnego 
dlatego, że na bliskim planie znajdował się założony w latach 1880. skwer z 
pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w wojnie z Francją w 1870 r. oraz 
pierzeja uliczna obec. ul. Wojska Polskiego (d. Bismarckstrasse2) z 
budynkiem szkoły żeńskiej (Höhere Töchterschule) wzniesionej w stylu 
historyzującym nawiązującym do budownictwa gotyckiego. Plac miał 
zatem konotację patriotyczną i zarazem był to nowy, reprezentacyjny 
fragment miasta, podnoszący jego prestiż, a dla gospodarzy miasta powód 
do dumy. Dalsze plany widoku miały charakter wyraźnie 
pamiątkowo-patriotyczny, przedstawiały sylwetkę Starego Miasta z 
dominującym nad nim neogotyckim kościołem św. Elżbiety wzniesionym w 
latach 1847-1854 r.

Panorama z obec. placu Krofeya była równie popularna, co ta tradycyjna, 
roztaczająca się z drogi do Słupska, a na wielowidokowych pocztówkach 
„Gruss aus Bütow” nawet zastępowała ją. Wielokrotnie była wydawana jako 
odrębne przedstawienie, począwszy od roku 1898 po 1932. Wprawdzie w 
późniejszym okresie nie była to już panorama, a kompozycja ukształtowana 
pod wpływem estetyki impresjonistycznej -  perspektywa pierzei ulicznej 
pokazana okiem przechodnia. Dzięki licznym pocztówkom, na których 
została utrwalona w różnych latach, można śledzić nie tylko przekształcanie 
się skweru w niewielki park w miarę naturalnego rozwoju roślinności, ale i 
pewne zmiany w zabudowie. Przykładowo, przy obec. ul. Dworcowej (d. 
Bahnhofstr.), złożonej początkowo z niskich kamieniczek, około 1909 r. 
jedna z nich została zastąpiona przez wysoki budynek czynszowy. Na 
widokówkach późniejszych, ujętych z trotuaru, można obserwować detale 
architektury tworzącej pierzeję obec. ul. Wojska Polskiego (d. Bismarckstr.) 
Wykonano też jedno ujęcie tej pierzei w stronę przeciwną oraz zbliżenia

2
Obecna ul. Wojska Polskiego odpowiada dwóm dawnym ulicom: staromiejskiej Langestr. i 

przedmiejskiej Bismarckstr.
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Fragment bytowskiego rynku. Widokówka ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Ka- 
szubskiego w Bytowie (KWM - 4620)

zakrętu ulicy pokazujące fragment zabudowy położonej już za tym 
zakrętem. Widok obec. placu Krofeya popularny był do końca I wojny 
światowej. Potem nagle przestano go pokazywać.

Sam pomnik bohaterów wojennych z 1870 r. zdobił wielowidokową 
kartkę z 1899 r., a odrębnym tematem widokówki został w 1932 r., kiedy 
wydawcy dawno już zarzucili temat niegdysiejszego placu Bismarcka. Nie 
wykorzystywano więc tego pomnika zbyt często jako patriotycznego 
symbolu. Nieco większe zainteresowanie producentów pocztówek zdobył 
pomnik ku czci żołnierzy z I wojny światowej. Wiązało się to chyba nie 
tylko z faktem, że stanowił motyw bardziej aktualny, ale i z jego położeniem 
na wschód od zamku, na terenie nowego osiedla i w naturalnym otoczeniu 
przekształconym w park Karpi Staw (Karpfenteich). Widoki rodzimego 
pejzażu wszak miały wymowę patriotyczną. Kształtowanie miłości do 
natury, a szczególnie do ziemi ojczystej zostało usankcjonowane ideolo
gicznie w okresie nazistowskim. Tendencja ta była dobrze widoczna w 
doborze motywów widokówek, które jednocześnie miały charakter pa-
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miątkowy. Od drugiej połowy lat 1920. chętnie przedstawiano Karpi Staw z 
widokiem nowoczesnych domów kilkurodzinnych. Na jednej z takich wi
dokówek w podpisie zaznaczono, że jest to teren poświęcony pamięci 
żołnierzy walczących w I wojnie światowej. W latach 1930. -40. widok 
stawu zastąpiony został przez fragment tej części parku, w której stały dwa 
monumenty: pomnik poległych bohaterów mający formę budowli archi
tektonicznej, centralnej świątyni na wysokim cokole z Żelaznym Krzyżem 
wieńczącym jej hełm, oraz pomnik ku czci żołnierzy biorących udział w 
wojnie: statua żołnierza na kamiennym piedestale przypominającym pira
midę -  symbol nieśmiertelności. Patriotyczne przedstawienie pomników 
pojawiało się w okresie II wojny światowej na kartach wielowidokowych.

Od początku czasów nazistowskich „żelaznym” motywem patriotycz
nym i pamiątkowym stał się też inny pejzaż naturalny -  jezioro Jeleń 
(Gillingsee), będące popularnym zamiejskim celem wycieczek i wypoczyn
ku bytowian. O zainteresowaniu akurat tym jeziorem zadecydowała chyba 
prozaiczna przyczyna, wszak w 1932 r. wyremontowano położone nad nim 
kąpielisko. Na widokówkach umieszczano rozmaite ujęcia jeziora, także 
widok restauracji, który miał niewątpliwie cel reklamowy. Jezioro Jeleń 
należało następnie do stałego repertuaru pocztówek wielowidokowych, na 
niektórych z nich pojawiał się właśnie motyw kąpieliska z łodziąna brzegu.

Drugim obok zamku najważniejszym tematem bytowskich widokówek 
był rynek. Jego przedstawienia tradycyjnie pełniły rolę widoków reprezen
tacyjnych i pamiątkowych, ale poprzez motyw neogotyckiego kościoła św. 
Elżbiety odwoływały się także do uczuć patriotycznych. Przedstawienie 
tego kościoła bywało również osobnym tematem pocztówek lub po
kazywano kościół na jednej karcie z widokiem pierzei ratuszowej. Powstała 
nawet kompozycja, na której zestawiono oba kościoły ewangelickie: św. 
Elżbiety i św. Jerzego. Pocztówki te dowodzą, że forma fary ewangelickiej 
zachowała się prawie bez zmian do czasów obecnych. Niewielkie różnice 
dotyczą detali architektonicznych i są następujące: na dawnych zdjęciach 
brak gzymsu arkadkowego poniżej ażurowego zwieńczenia czworoboku 
wieży, a okna latami są prostokątne zamiast ostrołukowych. Kościół św. 
Jerzego (d. Bergkirche), mimo iż miał prostą formę i zatracił cechy budowli 
gotyckiej, jako pamiątka przeszłości, uważana nawet za najstarszą świątynię
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Bytowa, stał się tematem odrębnej widokówki, a także jednej z kompozycji 
wielowidokowych. Widok kościoła, otoczonego zielenią drzew symboli
zujących Nadzieję, odwoływał się do najwyższych wartości duchowych, 
głębokich uczuć religijnych, będących fundamentem postaw moralnych i 
etycznych, miłości ojczyzny.

Paradoksalnie, pierwotny kościół famy Bytowa, gotycka świątynia św. 
Katarzyny służąca katolikom, odgrywał na pocztówkach mniejszą rolę, 
gdyż położony był poza rynkiem. Jedynie na ujęciach wschodniej pierzei 
rynku pojawiała się górująca nad nią wieża kościelna, przebudowana w 
stylu barokowym. Czy tylko względy techniczne, trudność wykonania 
fotografii budowli, zadecydowały o tym, że zabrakło pocztówki z widokiem 
samego kościoła, czy też istniały również powody natury ideowej, można 
tylko przypuszczać.

Rynek był wielokrotnie z różnych stron obfotografowywany w związku 
z potrzebą aktualizowania jego formy na pocztówkach. Dlatego znany jest 
wygląd wszystkich jego pierzei i następujące w nim zmiany. Charakter tego 
miejsca powodował, że panował na rynku ruch budowlany. W pierwszej 
ćwierci XX w. przebudowano XIX-wieczny ratusz i niektóre kamienice z 
początku i z pierwszej połowy XIX w., aby okazałym wyglądem odpowia
dały reprezentacyjnej funkcji rynku, co można zaobserwować na kartach 
pocztowych. Na tych pochodzących z pierwszej dekady XX w. ratusz ma 
formę klasycystyczną, uzyskaną w trakcie budowy w roku 1845. Jest 
budynkiem piętrowym o arkadowych oknach, nakrytym dachem naczółko
wym. Trzy środkowe osie okienne tworzą portyk. Wysunięte są przed lico 
fasady, posiadają o jedną kondygnację więcej i wieńczy je fronton. Nowa 
forma ratusza, wkrótce po przebudowaniu go w 1910 r.. utrwalona została 
na pocztówce ukazującej ratusz wraz z sąsiednimi kamienicami tworzącymi 
zachodniąpierzeję rynku: jedna z nich była neorenesansowym pałacykiem z
2. połowy XIX w., a druga, szczytowa z naczółkowym dachem, sięgała 
początku XIX w. Nowa bryła ratusza powstała przez nadbudowę o jedno 
piętro i wykonanie dachu mansardowego, któiy zwieńczono niewielką 
wieżyczką, oznaczającą, że budynek jest siedzibą władzy. Fronton zastąpi
ono wolutowym szczytem mieszczącym okna mansardy, przy czym „szcze
linowe” okna drugiego piętra przerobiono na duże okna arkadowe.
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Inna pocztówka z lat poprzedzających I wojnę światową pokazuje 
południowo-wschodni narożnik rynku z częścią pierzei wschodniej i częścią 
południowej. Omawiana karta przekazuje obraz targu odbywającego się 
cyklicznie w miasteczku. Na dzień handlu zjeżdżały się do Bytowa drabinia
ste wozy chłopskie z okolicy i tłoczyły na rynku, oferując rozmaite towary 
własnej produkcji. Jednak fotografia ta cenna jest przede wszystkim dlatego, 
że dokumentuje wygląd stuletnich kamieniczek szczytowych zachowanych 
obok kościoła św. Elżbiety do początku wojny. Podobne domy stały 
wcześniej także na miejscu kościoła. Dzięki tej fotografii utrwalony został 
także kształt jednopiętrowych, wieloosiowych kalenicowych kamieniczek 
klasycystycznych postawionych na miejscu domów szczytowych wschod
niej pierzei rynku w pierwszej połowie XIX w. Na parcelach obu grup 
kamieniczek około 1915 r. wybudowano wysokie, dwupiętrowe, różniące 
się od siebie domy czynszowe, o czym świadczy pocztówka z datownikiem 
15.1.[19] 16 r. Oba narożne domy otrzymały przypominające wieżyczki 
belwedery. Jeden posiada dwukondygnacyjny wykusz, balkony i szeroki 
wolutowy szczyt. Fasadę kolejnego zdobią tylko obszerne balkony z 
markizami, a ostatni, o płaskim dachu, posiada na narożu odcinek klasycy- 
zującej attyki.

Kamieniczki po zachodniej stronie kościoła św. Elżbiety widniały na 
fotografiach rynku w stronę jego południowo-zachodniego naroża. Zaobser
wować można na nich, że dwa domy obok kościoła przebudowano, sądząc 
po proporcjach, w drugiej połowie XIX w. Fasadom tych budynków nadano 
formę szczytową o niskiej strzałce, aby współgrały ze szczytowymi elewa
cjami bocznych naw świątyni.

Widoki fragmentów zabudowy północnej pierzei rynku, biegnącej 
wzdłuż głównej ulicy (Wojska Polskiego, d. Langestr.), znane były z ujęć 
pierzei wschodniej lub zachodniej. Jako odrębny temat ulica zaczęła się 
pojawiać dopiero na widokówkach z lat 1930., być może dlatego, że była 
najmniej reprezentacyjna, nie stał przy północnej pierzei żaden gmach 
godny uwagi. Tworzyły ją  domy szczytowe z początku XIX w. oraz pozba
wione dekoracyjnego detalu kamienice kalenicowe z drugiej połowy tego 
wieku i z początku wieku XX. Wyróżniała się w tym zespole trójosiowa 
kamieniczka z barokowym szczytem wolutowym i kamienica secesyjna z
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początku XX w., której osie środkowe wieńczył dekoracyjny szczycik ze 
sterczynkami. W innej, stojącej pośrodku pierzei szczytowej kamieniczce, 
nakrytej naczółkowym dachem, a pochodzącej z początku XIX w., mieściła 
się apteka.

Dobre możliwości dokumentacyjne dawały ujęcia z wież kościelnych. 
Pozwalały one bliżej poznać zabudowę miasta ulokowaną poza rynkiem. 
Karta z widokiem z wieży kościoła św. Katarzyny w kierunku zachodnim 
dokumentuje ten najmniej zagospodarowany ze względu na podmokłe 
grunty teren miasta. Cenne są pocztówki z widokiem z wieży kościoła św. 
Elżbiety ku północy umożliwiające wgląd w zabudowę położonej na 
obrzeżach Starego Miasta obec. ul. Kochanowskiego (d. Blumenstr.) 
Tworzył ją  wzniesiony na przełomie XIX i XX w. zwarty ciąg kamienic 
czynszowych, rytmicznie akcentowany przez wolutowe szczyty. Górował 
nad tymi domami zespół seminarium nauczycielskiego, ceglany budynek 
główny z 1869 r. i neobarokowy gmach ćwiczeniówki z początku XX w. 
Widok tych domów, stanowiących przykład budownictwa, które 
kształtowało reprezentacyjny obraz Bytowa, był symptomatyczny jako 
odzwierciedlenie wyboru motywów architektonicznych do bytowskich 
pocztówek. Mianowicie, wybór taki miał służyć idealizacji miasta, 
sugerowaniu wrażenia, jakoby Bytów był ośrodkiem niemal wielko
miejskim. Seminarium ulokowane zostało na wzgórzu na północ od miasta, 
przy jednej z głównych dr óg, wiodącej do Lęborka obec. ul. Sikorskiego (d. 
Lauenburgerstr.). Przed zakładem założono park szkolny nadający całemu 
zespołowi architektonicznemu charakter pałacowy. Dlatego też seminarium 
uznane zostało za chlubę miasta i od przełomu XIX i XX w. po lata 1930. 
było wraz z budynkami pomocniczymi, nun. z wzniesionym przed I wojną 
światową budynkiem szkoły ćwiczeń, wielokrotnie przedstawiane na 
pocztówkach.

Jedynie pocztówka wydana w 1901 r., będąca oryginalnie wyekspo
nowaną panoramą Starego Miasta, pozwala poznać zabudowę peryferii tego 
miasta, na obszarze pomiędzy kościołem św. Elżbiety i wzgórzem zamko
wym. czyli obec. ul. Podzamcze (d. Kanalstr.). Jest to karta bardzo ważna 
poznawczo. Utrwalono na niej obraz starych domów ryglowych z bramami 
przejazdowymi prowadzącymi na wewnętrzny dziedziniec. Domy te służyły
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zarówno celom mieszkalnym, jak i magazynowym. Pomiędzy nimi stały już 
w owym czasie kamienice czynszowe, które jednak różniły się od domów 
przy rynku i głównej ulicy. Na parterze bowiem, zamiast charakterystycznej 
części handlowej, podobnie jak domy ryglowe posiadały bramę przejazdo
wą. Działki po przeciwnej stronic ulicy leżały na terenie dawnego 
strumienia, który zasypano, przypuszczalnie ze względów higienicznych. 
Na tym grząskim gruncie powstały ogrody służące równocześnie do 
suszenia bielizny. Stan ten zachował się do czasów obecnych. Widokówka 
daje więc wiarygodne świadectwo trwałości sposobu wykorzystania 
pewnych obszarów przestrzeni leżących poza głównymi ciągami komunika
cyjnymi.

Aby kształtować idealizowany wielkomiejski obraz Bytowa, najbardziej 
nadawała się główna ulica, obec. ul. Wojska Polskiego (d. Langestr.). 
Tworzyły ją  dwa ciągi zwartej zabudowy mieszkalno-usługowej złożonej z 
kilkupiętrowych kamienic czynszowych, pomiędzy którymi stały jeszcze 
domy o tradycyjnych szczytowych fasadach. Ich reprezentacyjny wygląd 
podkreślano, stosując kadrowanie z niskiego punktu widzenia blisko osi 
ulicy. Dzięki temu perspektywa uliczna zdawała się biec daleko w głąb. 
Szczególnie silne tego rodzaju wrażenie uzyskał autor pocztówki z około 
1921 r., przedstawiającej perspektywę całej ulicy, wykonaną od strony 
zachodniej. Na tym odcinku, prowadzącym do rynku, stały bardzo okazałe 
domy o historyzującym detalu architektonicznym, a ujęcie ściśle w osi ulicy 
spowodowało, że ich równej wysokości elewacje stworzyły jednolity ciąg 
muru z rytmicznie rozmieszczonymi oknami. Inne ulice staromiejskie 
zabudowane historyzującymi kamienicami pojawiały się na pocztówkach 
rzadko, gdyż ich wygląd nie pozwalał na uzyskanie odpowiedniego efektu 
reprezentacyjności. Przedstawiano je głównie ze względu na pojedyncze 
stojące tam gmachy. Stanowiły więc formę reklamy. Przedmiotem 
widokówek stały się fragmenty ciągu komunikacyjnego od obec. ulicy 
Bauera (d. Kreishausstr.) ulicą Kochanowskiego (d. Blumenstr.) do ul. 
Sikorskiego (d. Lauenburgerstr.). Perspektywa obec. ul. Bauera w kierunku 
południowym została utrwalona chyba nie tylko ze względu na 
historyzujący ceglany gmach banku, ale także dlatego, że zamykał ją 
dwupiętrowy dom mieszczący oficynę Alberta Miickleya. Naroże obecnych
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ulic Bauera i Kochanowskiego, uwidocznione na karcie z ok. 1912 r., 
zajmował dwupiętrowy dom z narożnym wykuszem i wolutowym 
szczytem, w którym, jak informuje napis na gzymsie kordonowym, mieściła 
się wytwórnia mięsa i wędlin P. Modraczewskiego (Wurstfabrik. P. v. 
Modraczewski. Fleischwaren). U wylotu dzisiejszej ul. Kochanowskiego do 
ul. Sikorskiego stał piękny, wieloosiowy historyzujący pałacyk, w którym 
zainstalowano urząd pocztowy (Postamt). Jedynie perspektywa obec. ul. 
Sikorskiego, ujęta od strony miasta ku północy, wyglądała dość okazale, 
choć tylko jedna jej pierzeja na widocznym odcinku zabudowana była 
kilkupiętrowymi reprezentacyjnymi kamienicami. Domy przy zachodniej 
pierzei były różnej wysokości, jeden nawet parterowy, przypominający 
wiejskie chałupy. Wyobrażenie o zabudowie bocznych ulic Bytowa daje 
perspektywa obec. ul. Jana Pawła II (d. Schulstr.) uchwycona od narożnika 
obec. ul. Starokościelnej w stronę kościoła św. Elżbiety, którego wieża 
majestatycznie wznosi się w głębi. Widoczną, południową pierzeję tej ulicy 
tworzyły murowane domy, w większości 3-4-osiowe, dawne szczytowe, 
dwukondygnacyjne, i nowe kalenicowe, od niskich jednopiętrowych, 
poprzez niskie piętrowe z wysokim poddaszem, po dwupiętrowe z 
poddaszem.

Do stworzenia „wizytowego” obrazu Bytowa i jego upamiętnienia za 
pomocą kart pocztowych wykorzystywane były nie tylko motywy z terenu 
Starego Miasta i dawnych przedmieść. W miarę urbanistycznego roz
przestrzeniania się, tematem widokówek stawała się aktualnie wznoszona 
zabudowa, zarówno mieszkalna, jak i przeznaczona do użytku publicznego. 
Motywy wybierano nie tylko ze względu na ich reprezentacyjność, ale i 
patriotyczną wymowę, którą emanowała ich forma. Dzięki zastosowaniu 
cegły i stylizowanych detali architektonicznych nawiązywała ona do 
narodowej sztuki gotyckiej lub też dzięki konstrukcji ryglowej, wysokim 
dachom, dzieleniu elewacji ryzalitami nakrytymi dachami naczółkowym 
bliska była tradycji budownictwa ludowego. Charakterystycznym przy
kładem zabudowy kamienicznej czerpiącej ze sztuki ludowej, a jedno
cześnie mającej reprezentacyjny wygląd, był zwarty, dwupiętrowy ciąg 
mieszkalny przy narożu obec. ulic Drzymały i Nad Borują (d. Bleichstr., 
Borrestr.), ze względu na swe walory estetyczne określany na początku XX
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w. jako „Neue Villcnpartie” (Nowa Część Willowa). Dlatego ta zabudowa 
stała się częstym przedmiotem widokówek od początku wieku aż po lata 
trzydzieste, ale równocześnie jedynym pokazywanym na pocztówkach 
motywem zabudowy bytowskiej w stylu ludowym. Stosowano urozmaicone 
ujęcia: zza mostu, w zbliżeniu oraz od strony przeciwnej, uwydatniające ma- 
lowniczość otoczenia, ozdobną zieleń otaczającą domy, spacerową ścieżkę 
obok i rzeczkę poprzecinaną kładkami. Być może właśnie estetyczne walory 
motywu były powodem jego popularności, gdyż w istotny sposób 
wzbogacały obraz miasta. Świadczyły, że Bytów to nie tylko ulice 
handlowe, przypominające kamienne wąwozy, ale i urocze osiedla-ogrody.

Przy obec. ul. Sikorskiego (d. Lauenburgerstr.) znajdował się z kolei mo
numentalny, ceglany gmach piywatnej fundacji opiekującej się kobietami 
(Sykorskastift), wzniesiony w 1896 r„ który jednak tylko raz stał się te
matem widoków, być może ze względu na skromne otoczenie. Budynek o 
surowej elewacji przypominającej zakłady przemysłowe stał bezpośrednio 
przy ulicy, oddzielony od niej kutym ogrodzeniem.

Okazalej prezentowało się założenie starostwa: neobarokowy gmach 
urzędu (Landratsamt; Kreishaus), przypominający pałac, i willa starosty 
(Landratsvilla) połączone ogrodem. Powstało ono także przy jednej z 
głównych ulic, obec. ul. 1 Maja (d. Conrad v. Jungingen Str.), przed I wojną 
światową, ale tematem pocztówek stało się dopiero około 1930 r. Parę lat 
później pojawił się w Bytowie nowy gmach, który poprzez umieszczenie na 
pocztówkach mógł stać się świadectwem nowoczesności i rozmachu 
budowlanego miasta. W latach 1931-1933 na stoku lesistego wzgórza na 
północ od Starego Miasta wzniesiono z klinkierowej cegły bryłę szpitala o 
sylwetce modernistycznej, ale jednocześnie pełnej klasycznej prostoty. 
Forma budowli, zastosowane tworzywo, piękne i malownicze otoczenie 
sprawiły, że ten architektoniczny obiekt od razu zyskał uznanie jako 
reprezentacyjny i patriotyczny motyw wart rozpowszechniania.

Nurt estetyczny futuryzmu, który zapanował krótko przed I wojną 
światową, a walor piękna nadawał konstrukcjom technicznym, dziełom 
myśli inżynieryjnej, apoteozował kolej jako synonim szybkości, spowo
dował. że za godny upamiętnienia i współtworzenia reprezentacyjnego 
obrazu Bytowa uznano wybudowany w 1896 r. dworzec kolejowy, a przede
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wszystkim atrakcyjny wizualnie stalowy kratownicowy wiadukt prowa
dzący nad torami obec. ul. Sucharskiego (d. Hygendorferchaussee). 
Pierwszy raz pokazano go ok. 1912 r. Dużą popularnością motyw' ten cieszył 
się w czasach nazistowskich, gdyż forma budynku dworcowego 
nawiązywała do budownictwa wiejskiego, a drogi i urządzenia drogowe 
nabierały sensu patriotycznego, kojarząc się z jednej strony z wędrowaniem 
służącym poznaniu ojczystej ziemi, a z drugiej strony sławiąc rodzimą myśl 
inżynierską i wysiłek robotników.

Odrębnym tematem bytowskich widokówek były położone na granicy 
zabudowań lub poza miastem lokale gastronomiczne: „Gospoda pod 
Świnią” (Schweinekrug) położona przy rozwidleniu obec. ulic Mickiewicza 
(d. Schützenallee) i Lęborskiej (dalszy odcinek d. Lauenburgerstr.), „Dwór 
Luizy” (Louisenhof) -  dawna leśniczówka leżąca na północny zachód od 
miasta przy bocznej drodze do Słupska oraz dom bractwa strzeleckiego 
(Schützenhaus) przy obec. ul. Mickiewicza (d. Schützenallee). Jako cel 
niedzielnych wycieczek, służąc rozrywce i wypoczynkowi stanowiły obiekt 
godny uwiecznienia na pamiątkę, a także jako reklama Bytowa, zachęcająca 
do przyjazdu i miłego spędzenia czasu w okolicy, oczywiście z pożytkiem 
również dla mieszkańców miasta. Karta zachęcająca do odwiedzin w 
„Gospodzie pod Świnią” przedstawia historyzujący budynek lokalu i 
wnętrze urządzone w stylu ludowym, z drewnianymi stołami otoczonymi 
przez stołki przypominające zydle góralskie. Wydłużony parterowy „Dwór 
Luizy” posiadał werandę osłoniętą dekoracyjnymi ażurowymi ściankami z 
listewek otwartą na pokryty murawą stok.

Dawne widokówki pozwalają najlepiej poznać siedzibę bractwa 
strzeleckiego, które fotografowano z różnych stron: od ulicy, od strony 
parku i od strony tarasu restauracyjnego. Obraz tarasu zastawionego długimi 
ławami z tłumnie świętującymi przy nich gośćmi pochodzi z czasu, gdy 
lokal prowadził Stefan Jambrich (Stefan Jambrich zum Manazelle, Wirth )

Przegląd repertuaru widoków najpopularniejszych, uważanych za 
reprezentacyjne i godne uwagi i zachodzące w nim zmiany pozwalają 
śledzić kompozycje wielowidokowe. W tej grupie kart pierwsza była 
oryginalna i nowatorska. Przedstawiono na niej oczywiście panoramę 
miasta, ale tę nową, z obec. pl. Krofeya (d. Kirchhofsterrasse), a także
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najważniejszą budowlę miasta, czyli zamek, lecz od strony budynku sądu 
obwodowego, który na dodatek został lepiej wyeksponowany, zamek 
przesłaniały drzewa. Poza tymi dwoma „podstawowymi” motywami 
kompozycja zawierała motyw rodzajowy, typ pomorskiego chłopa z koszem 
w ręku, jakiego można było spotkać na rynku w dzień targowy oraz widok 
domu handlowego firmy Hirsch i Feldmann (Warenhaus Hirsch & 
Feldmann). Ten ostatni motyw wskazuje, że widokówka miała charakter 
reklamowy, zamówiona została przez firmę, której siedzibę z tego powodu 
na niej pokazano. Reklamowy cel miała też inna widokówka, z 1902 r., na 
której obok zamku pokazano neorenesansowy pałacyk przy rynku, w 
którym mieściła się cukiernia E. Woldta (E. W oldfs Conditorei).

Na pocztówkach z czasu od końca XIX w. po lata przed I wojną światową 
powtarzały się zazwyczaj trzy motywy: zamek, panorama z obec. pl. 
Krofeya lub jej fragment oraz seminarium nauczycielskie, co wskazuje, że te 
właśnie budowle uznawano za kształtujące nową tożsamość Bytowa, na 
którą składały się odległa, heroiczna historia w powiązaniu ze 
współczesnym rozkwitem materialnym i duchowym. Uzupełniały taką 
kompozycję typowe motywy patriotyczno-pamiątkowe, czyli kościoły 
ewangelickie i pomnik bohaterów wojny z Francją. Ta najliczniejsza grupa 
pocztówek były to zatem karty pamiątkowe. Wyjątek pośród wczesnych 
kart wiclowidokowych stanowiła pocztówka z 1912 r. Zawierała motywy 
wyrażające dumę mieszkańców z rozwoju ich miasta: widok ratusza po 
przebudowie w 1910 r. i kratownicowy wiadukt, służąc promocji nowego 
oblicza miasta.

Znane jest też tak zwane leporello, czyli pamiątkowy album-składanka 
umożliwiający wszechstronne poznanie miasta. Album wydany w 1909 r. 
przez zakład A. Miickleya składał się z 10 kompozycji, z których cztery były 
wielowidokowe, więc faktycznie było ich 15, przy czym dwa powtarzały 
się. Leporello zawierało następujące przedstawienia: 1. obec. pl. Krofeya (d. 
Bismarckplatz), 2. montaż widoków dwu kościołów ewangelickich św. 
Jerzego i św. Elżbiety, 3. gmach sądu obwodowego z zamkiem w tle, 4. ry
nek z wieżą kościoła św. Katarzyny, 5. montaż -  seminarium nauczy
cielskie, zamek od strony wież, pocztę, budynek firmy A. Miickleya (Alb. 
Miickley Buchhandl.), 6. pierzeję obec. ul. Wojska Polskiego (d. Bis-
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marckstr.), 7. powtórkę zamku, 8. pomnik wojny prusko-francuskiej w 1870 
r., 9. powtórkę -  seminarium, 10. montaż: widok głównej ulicy Starego 
Miasta, obec. Wojska Polskiego (d. Langestr.) i dom, w którym mieściła się 
firma A. MUckleya (A. Miicklcy Buch-Papierhandlung) Album ten, dając 
przegląd godnych uwagi fragmentów Bytowa i jego architektury, świadczy 
jednocześnie, jak mało ulic, placów i budowli miasto uważało z godne 
utrwalenia. Jest też swoistym zaprzeczeniem celu, któremu miał służyć -  
propagowaniu nowoczesnego i zarazem bogatego w pamiątki historii 
oblicza miasta. Głównym celem albumu zdaje się być reklama firmy 
wydawniczo-handlowcj i przysporzenie tej firmie wpływów z rzadkiego i 
atrakcyjnego wizualnie, a także pod względem formy wydawnictwa.

Do wydawania pocztówek wielowidokowych powrócono w latach 
1940-1941. Ta druga grupa kart zawierała bardziej tradycyjny zestaw 
motywów: panoramę miasta z drogi do Słupska, widok rynku w stronę 
starego gotyckiego kościoła św. Katarzyny, rzadziej kościoła św. Elżbiety i 
zamek od strony wschodniej z monumentalnie wyglądającymi basztami 
Polną i Różaną. Kompozycję uzupełniał motyw o silnej w tym okresie 
wymowie patriotycznej, park z pomnikami bohaterów 1 wojny światowej 
wymiennie z widokiem jeziora Jeleń. Treść tych pocztówek odpowiadała 
ówczesnej wymowie ideologicznej -  kultowi przeszłości, wojny i natury. 
Zdarzał się także inny zestaw widoków, w którym zamiast rynku umieszcza
no motyw budowli współczesnej o formie nawiązującej do chwalebnej 
tradycji, a jednocześnie reprezentacyjnej. Za taką architekturę godną poka
zania uznano gmach starostwa (Kreishaus) i dworzec kolejowy.

Wydawano też kompozycje bardziej rozbudowane 12-widokowe, 
zawierające motywy z obu zestawów kartek czterowidokowych, łączące 
tym samym tendencje do wyrażenia patriotyzmu i reprezentacji. Prócz 
motywów już wymienionych były one wzbogacone o widoki kilku nowych 
monumentalnych budowli kształtujących nowoczesne oblicze miasta. 
Należały do nich: nowy ratusz, modernistyczny szpital oraz nowoczesna 
szkoła, obec. Gimnazjum nr 1 (d. Hindenburgschule). Pojawiał się na tych 
kartach także motyw' z repertuaru patriotycznego: widok dziedzińca 
zamkowego w stronę skrzydła północnego mieszczącego niegdyś siedzibę 
komtura oraz motyw reklamowy -  restauracja nad jeziorem Jeleń.
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Pocztówki te, jak się wydaje, najlepiej wypełniały zadanie pamiątki 
podróżnej.

Widokówki Bytowa sprzed 1945 r., z czasu, który już bezpowrotnie 
minął i utrwalony został jedynie na dawnej fotografii, wiernie oddają 
szczegół, ale dokumentują tylko te wycinki rzeczywistości, które wybrał 
stojący za aparatem człowiek, nie bezinteresowny, ale kierujący się 
określoną myślą, zmierzający do realizacji pewnej idei. Kończąc ten 
przegląd, możemy z satysfakcją zauważyć, że mimo trzymania się 
większości fotografów utartych schematów myślowych i podążania 
wytyczonymi przez rutynę społeczną ścieżkami, dzięki niektórym, niekon
wencjonalnym ujęciom obraz miasta odzwierciedlający się w omawianych 
widokówkach jest jednak barwny, bogaty, wiele mówiący i stosunkowo 
wyczerpujący. Ważne to tym bardziej, że nie tylko uległo zniszczeniu w 
czasie ostatniej wojny mieszkalne centrum miasta, zmieniły się jego 
peryferie, ale i część obiektów ze ścisłego repertuaru przedstawień nie 
dotrwała do naszych czasów. Pocztówki dokumentują nie tylko sferę 
materialną-historyczny kształt substancji architektoniczno-urbanistycznej, 
ale i panującą ideologię, która decydowała o wyborze i propagowaniu 
określonych dzieł architektonicznych czy pejzaży oraz sposobie ich 
pokazywania w różnych okresach.
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Klaus-Dieter Kreplin

Kartcnfehlcr auf gedruckten Landkarten in 300 Jahren. 
Unentdeckt: Mehrfachvorkommen von Bütow und Berent

Bütow als pommersch-pommerellisches Grenzgebiet

Die „Lande Lauenburg und Bütow“, wie sie im Titel der Pommerschen 
Herzoge (Stolp/Wolgast) und später der Brandenburgischen Kurfürsten 
bzw. der Könige „in“ Preußen auftratwaren bis ins 19. Jahrhundert hinein 
ein besonderer Bestandteil Pommerns, obwohl sie von den Ursprüngen her 
Teil der „Stolper Lande“ waren. Zu verschiedenen Zeiten waren sie auch 
ganz aus dem pommerschen Einflußbereich ausgeschieden, so zur Zeit des 
Ordens 1329-1454, von 1638-1658 und wieder 1772-1777. Erst danach 
wurden sie ein „normaler“ Bestandteil der Provinz Pommern, obwohl noch 
eine gewisse Zeit Sonderrechte bestanden wie die Gerichtsbarkeit nach 
Marienwerder. Auch waren sie, solange das „Heilige Römische Reich 
deutscher Nation“ existierte, nie ein Teil von diesem.

Wenn wir uns hier mit der Abbildung Bütows auf alten Landkarten 
befassen, so können wir davon ausgehen, daß diese komplizierte 
staatsrechliche Situation auch bei den Kartenmachem zu Verwirrung führte, 
wie sich im folgenden zeigen wird. Daher gibt folgende Tabelle eine 
Übersicht über die Verhältnisse im hier relevanten Zeitraum':

1 Nach Ellinor von Puttkamer: Die Lande Lauenburg und Bütow - internationales 
Grenzgebiet. Balt.Stud. N F Band 62/1986 S.7 ff., mit Ergänzungen
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Politische Zugehörigkeit des Landes Bütow vom 15. bis ins 18. Jahrhundert

vor 1490 Nach der Ordenszeit ab 1454/1466 polnisch (Teil des 
„Königlichen Preußen“), ab 1454 von Pommern besetzt 
(Pfandbesitz/T reubandschaft)

1490-1526
-

Polnisch (Teil des „Königlichen Preußen"), pommerscher 
Pfandbesitz

1526-1637 Lehen des polnischen Königs an die Pommerschen 
Herzöge; Heimfallrecht

ab 1594 Pommersche Herzoge führen den Titel „Herren der Lande 
Lauenburg und Bütow“; Titel von Polen nicht anerkannt

1637-1657 Heimfall an Polen nach dem Aussterben der pommerschen 
Herzoge; Teil des „Königlichen Preußen“

1657-1772 Polnisches Lehen an Brandenburg, angeglicdert an 
Pommern mit Sonderstatus; formal polnische Oberherrschaft, 
d.h. weiterhin nicht Teil des Deutschen Reiches (anders als 
Pommern); brandenburgische Kurfürsten (und dann „Könige 
in Preußen“) führen den Titel „Herren der Lande Lauenburg 
und Bütow“

ab 1772 Polnische Abtretung an Brandenburg (in der 1. Polnischen 
Teilung)

1772-1777 Teil der Provinz Westpreußen

ab 1777 Vereinigung mit der Provinz Pommern, aber mit 
Sonderstatus; nicht Teil des Deutschen Reiches

Karten und Kartenmacher

Die Entwicklung der Landkarten war seit der Renaissance und den 
Entdeckungsfahrten des 15. und 16. Jahrhunderts eine sehr stürmische. Bei 
den früheren Karten kann man im wesentlichen zwei Gruppen 
unterscheiden, solche die sich an kirchlich-religiösen Anforderungen 
orientierten, die dabei gewöhnlich mit Jerusalem im Zentrum die Welt in 
einer Weise darstellen, die uns heute schwer verständlich ist (z.B. die
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sogenannten „Radkarten”), und solchen die für Handel und Transport 
hergestellt wurden. Diese letzteren, die von ihrer Intention sehr „modern“ 
anmuten, waren zum Teil sehr genau, wenn man die damaligen 
technisch-wissenschaftlichen Kenntnisse und Möglichkeiten berücksich
tigt. Das gilt insbesondere für die Seekarten, die sog. „Portulankarten“, 
deren Schwerpunkt allerdings un Mittelmeer lag und von denen nur wenige 
auch die Ostsee berührten. Für entsprechende Landwege sind vor 1600 
keine äquivalenten Karten erhalten, auch wenn es solche vielleicht gegeben 
hat (hier gab es das Vorbild der Karten der Römer, erhalten in der 
„Peutingerschen Tafel“). Bekannt geworden sind aber sogenannte „Reis- 
büchlein“, die genaue Wegbeschreibungen der Handelswege mit Abstand
sangaben der einzelnen Orte enthalten und die eine gute Grundlage zu 
Karten der Handelsstraßen sein konnten. Auf einer derartigen Grundlage 
sind auch die „Romwegkarten“ entstanden. Erwähnen möchten wir, daß - 
mit Ausnahme eines „Reisbüchleins“ - Bütow auf den genannten Karten und 
Unterlagen nicht vorkommt: Es lag nicht an der Küste, und es lag nicht an 
den Haupt-Handelsstraßen.

Daneben gab es natürlich auch Karten, die aus politischen Gründen 
angefertigt wurden. Hierzu zählt eine polnische handschriftliche Skizze des 
Ordenslandes von 1466 (Fragment), die sich im Czartoryski-Museum in 
Krakau erhalten hat und den Grenzverlauf zwischen Polen und dem Orden 
wiedergibt. Es ist die älteste bekannte Karte, auf der sich Bütow und Berent 
finden".

Alle diese Karten waren Handzeichnungen und sehr teuer, wenn sie 
überhaupt zu erwerben waren (siehe zu Kartenpreisen z.B. Jäger). Erst mit 
der Entstehung und Verbreitung des Buchdrucks konnten Karten in 
ausreichendem Umfang vervielfältigt und verbreitet werden - sofern solche 
Karten verfügbar waren. Das betraf insbesondere die Nachfrage nach Karten 
der zweiten Gruppe, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufkamen.

Die Kartenmacher der gedruckten Karten -  und nur mit denen beschäfti
gen wir uns hier -  waren in erster Linie kommerzielle Unternehmen. Als 
solche waren sie gezwungen, sich dem Fortschritt und ihren Kunden

2 Siehe hierzu Buczek und Jäger
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Ausschnitt aus der Skizze des Ordenslandes von 1466 

Auf dem Kartenausschnitt ist links Norden mit dem Weichseldelta und Danzig; 
weiter unterhalb an der Weichsel findet sich neben Stargard: „Coszerzyny“. Auf der 

rechten Seite unten findet sich ein Kartenteil, der eigentlich unter Danzig (d.h. westlich 
davon) gehört, mit Leba, Lauenburg und „Bythow“ (zwischen Leba und Lauenburg!).

anzupassen. Auch gab es damals kein Urheberrecht. Da sie in der Regel ihre 
Karten aus fremden Unterlagen und anderen Karten zusammenstellten -  
„compilierten“ so waren sie aus Konkurrenzgründen gezwungen, auch die 
„Verbesserungen“ der anderen Kartenhersteller zu übernehmen. Waren 
diese fehlerhaft, so hatten sie in der Regel keine Möglichkeit, diese zu 
verbessern -  außer durch Vergleich mit anderen Karten, seltener durch 
andere Nachrichten.

Hinzu kam, daß genauere Karten in späteren Zeiten, speziell im 18. 
Jahrhundert, zwar vorhanden waren, aber oft aus militärischen Gründen 
geheim blieben und den kommerziellen Kartenmachem in der Regel nicht 
zur Verfügung standen.
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Die Zentren der Kartenherstellung verschoben sich im Laufe der Jahre. 
So verlagerte sich in der 2.Hälfte des 16. Jahrhunderts der Schwerpunkt von 
Italien in die Niederlande, die etwa ein Jahrhundert führend blieben, um 
Ende des 17. Jahrhunderts in französischen Kartenmachern eine starke 
Konkurrenz zu bekommen. Im 18. Jahrhundert waren dann deutsche 
Kartcnhersteller führend, Homann und seine Nachfolger in Nürnberg, 
Scutter in Augsburg.

Bütow auf den ältesten Karten

Die erste erhaltene gedruckte Karle, auf der sich Bütow findet, ist die 
„Carta Marina“ des Schweden Olaus Magnus von 1537, der die ganzen 
skandinavischen Länder abbildet. Die Karte des Olaus stellt die Orte in 
Hinterpommem und Preußen verblüffend gut dar, verglichen mit anderen 
zeitgenössischen Karten. Wir dürfen vermuten, daß ihm eine andere noch 
bessere Karte vorlag. Er kam 1525 nach Danzig und machte sich dort im 
Kartenhandwerk kundig, um seine Karte dann in Italien drucken zu lassen. 
Im Jahre 1526 erschien eine Polenkarte von Bernhard Wapowski, gedruckt 
in Krakau, von der nur 2 Fragmente erhalten sind. Das westpreußische 
Fragment geht leider nur bis zur Linie Conitz-Stargard, es ist aber anzuneh
men, daß Bütow ebenfalls enthalten war. Diese Karte ist von einer 
jahrhundertelang nicht mehr erreichten Präzision speziell in Pommerellen 
(dem Gebiet des „königlichen Preußen“ bzw. der späteren „Provinz 
Westpreußen“ westlich der Weichsel mit Danzig als Zentrum), zu dem 
Bütow ja damals gehörte. Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, 
daß die Karte mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest teilweise auf den 
Vermessungen von Nikolaus Kopemikus beruhte, der ein Freund 
Wapowskis war3.

Wir haben hier schon die beiden Kartenregionen, auf denen Bütow von 
dieser Zeit an jeweils am Rand auftreten wird: Preußen-Polen und 
Pommern-Deutschland, dazu als dritte im folgenden nicht weiter berück-

3 Siehe hierzu Lingenberg
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Ausschnitt aus d e r .. Carta Marina" des Olaus Maemts von 1537

sichtigte die Ostseeländer. Während Olaus noch nicht auf Staatsgrenzen an 
der südlichen Ostseeküste eingeht sind diese, nicht zuletzt aufgrund der 
damals „aktuellen Tagespolitik“, für die Kunden der Kartenmacher 
durchaus von Bedeutung, und hierbei kommt nun die komplizierte Situation 
Bütows zum tragen.

Zunächst sind es Karten, die jeweils eine dieser Staaten (Polen - 
Deutschland) insgesamt in kleinem Maßstab zeigten; hier fehlt es oft an 
Details. Daneben gibt es aber auch Karten in größerem Maßstab, oft auf 
bestimmte Länder bzw. Provinzen bezogen, die auch kleinere Orte zeigen. 
Interessanterweise findet man oft einerseits Pommern mit Brandenburg oder 
Mecklenburg gemeinsam in unterschiedlichen Kombinationen, andererseits 
West- und Ostpreußen zusammen, kaum aber Pommern zusammen mit 
Preußen. Natürlich findet sich am Rande gewöhnlich ein Bereich, der in das 
andere Territorium übergreift. Aber oft genug ist dieser Randbereich recht 
leer, erkennbar an der geringeren Dichte der Ortschaften, aber auch durch
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Wald, Gebirge oder „deserta“ etc. -  was die in früherer Zeit auch geringere 
Besiedlungsdichte widerspiegelt.

Die seit Mitte 16. Jahrhunderts erschienen Preußenkarten waren ein 
großer Fortschritt für die Kartographie des Preußenlandes. Sie führten aber 
zu den entstehenden Problemen bei der weiteren kartographischen 
Behandlung Bütows.

1542 erschien die erste spezielle Preußenkarte von Heinrich Zell, die bis 
zum Erscheinen der Henneberg-Karte und teilweise noch darüber hinaus die 
Grundlage aller Darstellungen Preußens bildete. Die Karte Zells stellt 
Bütow am unteren Kartenrand dar (oben ist Osten). In der Ausschnitt
svergrößerung sieht man, daß Bütow (von Preußen aus gesehen) jenseits der 
„pommerisch grentz“ liegt.

Im Jahre 1544 erschien die erste Pommern-Karte in Münsters 
Cosmographia. Dieser zeichnet im Osten die Grenzen zu Polen explizit ein, 
und Bütow liegt wie bei Zell auf der pommerschen Seite. Auch diese bildete 
bis zum Erscheinen der Lubinschen Karte die Grundlage aller weiteren

Bütow a u f der ersten Preußen-Karte ..ow y f,[j 1542

53



Klaus-Dieter Kreplin

pommerschen Karten. Diese Karte korrigiert den Fehler des Olaus, indem 
Bütow und der dabeiliegende See Teil des Flußsystems der Stolpe, nicht der 
Leba ist.

Ein weiteres schönes Beispiel für die Kartendarstellung dieser Zeit ist die 
Ortelius-Karte von Pommem aus dem Jahre 1580 (siehe unten).

Doppeltes Bütow - Grundlagen eines Irrtums

Die in erster Auflage in Königsberg 1575 erschienene Preußenkarte 
Kaspar Hennebergers beruhte in vielen Teilen auf eigenen Reisen (zweite

Bütow a u f der ersten Pommern-Karte von Sebastian Münster 1544
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Auflage 1584, dritte 1595, vierte 1624, weitere später). Sic bildete für 
(Ost-)Preußen einen weiteren Fortschritt gegenüber Zell und war für die 
späteren niederländischen und deutschen Karten bis ins 18. Jahrhundert die 
Grundlage der Preußendarstellung.

Henneberger führt Bütow und Berent -  in den Namensformen Bouta und 
Benin (erstes Vorkommen auf einer gedruckten Karte) -  am westlichen 
Kartenrand auf, allerdings in der Lage stark verzeichnet. Auch ist keine 
Grenze zu Pommern eingezeichnet. Da Henneberger von Königsberg aus 
arbeitet ist vielleicht - im Gegensatz zu Zell - für ihn Bütow nicht Teil 
Pommerns sondern Preußens, ln seiner „Erclerung der Preussischen 
Grösseren Land-Tafel“ von 1595 schreibt Henneberge/ auf S.33:

Bütow und Berent au f der ersten Preußen-Karte von Henneberppr m s

4 Martin Opitz Bibliothek Sign. AB-3R
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Bouta, Schloß und Stedlin. Ist im grossen Krieg von Casimiro 
Polnischem Könige/ Lnco Hertzogen von Pomern/ für seine trewe dienst/ 
mit der Lauenburg/ und allen zugehörigen/ vorliehen worden/ aber 
widerumb entwandt/ aber doch hat solche König Sigismundus/ Anno 1526. 
Hertzog Georgen von Pomern/ und Barnimo Gebrüdern/zu Lehen gegeben/ 
als Sie Kön: Mayt: 14000 Ungerische Fl: Ehesieuer/ von wegen Frau 
Annen/des Königs Schwester schuldig/ erlassen. ...

Lingenberg bemerkt zu dieser Karte Hennebergers5:
Hennenberger muß jedoch noch eine andere Vorlage für das südliche 

pommerellische Gebiet, das er, abgesehen von den Städten an der Weichsel, 
sicherlich nicht kannte, gehabt haben. In einem Punkt ist er nämlich nicht 
der Zellschen Karte gefolgt, obwohl sie Recht hatte, in der Lagebezeichnung 
von Bütow. Statt es, wie Zell tat. südlich von Lauenburg einzutragen, setzte 
er es südöstlich von Karthaus als „Bouta“ ein. War das schon abwegig, so 
verschlimmerte sich die Sache noch dadurch, daß Zell den Raum von 
Lauenburg/Biitow richtig als pommersches Gebiet bezeichnet hatte, bei 
Hennenberger aber Lauenburg fast zum Mittelpunkt der „ Cassubiae pars“ 
wurde.

Hinzugesetzt hat Hennenberger südlich von Bouta noch eine weitere 
Stadt: Bischmarck. Von deren Existenz verrät uns keine von Hennenberger 
unabhängige Karte, soweit ich sehe. Welche Unterlagen mag der 
Kartograph hier gehabt haben? ln Merians Topographie lesen wir zwar 
über Bischmarck: „Ein neues Stättlein in Pommerellen zwischen Bouta und 
Conitz nahend Stargard so einmal gar außgebronnen ist “f\ aber mehr weiß 
Zeiller auch nicht zu berichten, und das Wenige bleibt fraglich genug.

Bouta und Bischmarck - das blieben die besonders schwachen Punkte der 
Hennenberger-Karte, die im übrigen im gesamten pommerellisehen Raum 
der Verbesserung und Ergänzung bedurfte.

Kurze Zeit danach, nämlich schon 1585, übernimmt Mercator in seiner 
Deutschlandkarte diese Angabe Hennenbergers zu Bouta in Pommerellen,

5 Heinz Lingenberg: Das untere Weichselland im ersten Weltatlas. Zum 400. Jahrestag des 
Ortelianischen Kartenwerkes Westpreussen-Jahrbuch, Band 20/1970, S.89-101. darin: 4. Die 
große Preußenkarte von Caspar Hennenberger (1576). Er schreibt Hennenberger.

1. Anhang des Bandes Brandenburg/Pommem, S. 10.
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in Pommern aber übernimmt er ebenfalls die Angaben Münsters zu Bütow: 
Dies ist die erste Karte, auf der Bouta in Pommerellen und Bütow in 
Pommern (in unterschiedlicher Schreibweise) als zwei verschiedene Orte 
auftreten, und dies soll sich dann mehr als 200 Jahre fortsetzen. Als erster 
folgt de Jode mit seiner Germania-Karte 1593.

In seiner Preussenkarte von 1595 übernimmt Mercator die Karte 
Hennebergers, ergänzt sie - diesmal an der westlichen Seile - um die Grenze 
Pommerns und zeichnet zwischen dieser und Bouta den Ort „Costzerezyn“ 
ein, wohl nach polnischen Quellen: Dieses ist die erste Karte, auf der Berent 
in der doppelten Form, einmal in der deutschen Schreibweise (Bemn später
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Erste Karte mit dem zweifachen Bütow (Mercator. Germania 15h.5)

meist Bernd oft auch Bemt) und der polnischen Schreibweise (Costzerezyn 
teils auch in der lateinischen Form Kostrina oder Kosterin) auftritt, was sich 
ebenfalls fast 200 Jahre fortsetzt. Das doppelte Berent tritt aber nicht so 
häufig auf wie das doppelte Bütow.
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Am Anfang des 17. Jahrhunderts erschien eine bekannte Pommemkarte 
von Eilhard Lübben (Lubinus), die der Preußenkarte Hennebergers in der 
Qualität ebenbürtig war bzw. diese übertraf und ebenfalls auf 
Ortsbesichtigung und der frühen Form einer Vermessung beruhte. Hier war 
Bütow nicht so verzerrt eingezeichnet, aber auch nicht ganz lagerichtig wie 
die ganze Karte eine Verzerrung aufwies. Diese Karte verbreitete sich 
schnell, ersetzte die Münster-Karte und lieferte die Grundlage einer 
genaueren kartographischen Beschreibung Pommerns einschließlich des 
Bütower Gebietes, die eifrig genutzt wurde, ohne daß man auf das 
Hennebergersche Bouta verzichtete.

fr s te  Karte mit dem zweifachen Berent (Mprmtnr p njssja 7 5 9 5 )
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Doppeltes Biitow - über mehr als zwei Jahrhunderte

Insgesamt konnten in einer ausführlichen (noch unvollständigen) 
Dokumentation’ über 120 Karten mit einem doppelten Bütow nachgewiesen 
werden. Wenn sich auch die Genauigkeit der Karten in diesem Zeitraum für 
andere Regionen Europas sehr verbesserte und auch die Zeichentechnik große 
Fortschritte machte, so daß man nicht unbegründet von den „dekorativen 
Karten“ dieser Zeit spricht wegen ihrer ästhetischen Qualitäten, so gab es im 
pommersch-pommerellischen Grenzgebiet in Punkto Korrektheit kaum

7 Klaus-Dieter Kreplin: Wundersame Vermehrung von Orten im Pommersch- 
Pommerellischen Grenzgebiet auf zeitgenössischen gedruckten Karten des 16.-18. 
Jahrhunderts (Mitteilungen aus dem Genealogischen Archiv Kreplin Nr 19, 2001)
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Fortschritte. Da diese Karten in der Regel einander ähnlich sind wollen wir im 
Folgenden nur einige repräsentative Beispiele geben.

Doppeltes Biitow und Berent auf der Polen-Karte (links), nicht aber auf der Preussen-Karte 

<rechts) von Houndius 1630

Auf der Polen-Karte von Hondius 1630 findet sich „Bytow“ in Pommern 
und „Bouta“ nordöstlich davon, „Costzereczyn“ westlich und „Bern“ östlich 
von Bouta. Interessanterweise ist die gleichzeitige Preussen-Ausgabe ein 
Nachdruck nach Henneberger, auf dem beide Orte nur einmal auftreten*.

Ein Sonderfall ist die von Coronelli 1690 herausgegebene Karte von 
Polen insofern, als hier Bütow sogar dreimal auftaucht, und zwar zusätzlich 
in der Nähe der Weichsel.

8
Die Polen-Karte: „Nova Polonia delineatio. Amstelodami ex officina et sumptibus Iudoci 

Hondii, 1630“ . (Karte 102EHC, Reprod.4). Diese Karte ist auch abgebildet auf dem Titelbild 
von: Historia Bytowska. Pod redakcja Zygmunta Szultki, Bytów 1998 (dort mit Jahresangabe 
1620). Die Preussen-Karte: „Prussiae nova tabula. Auctore Gasparo Henneberg Erlichensi. 
Amstelodami. Ex officina Guilj Blaeuw, 1630“. Jaeger (Kat.39 Abb.51) beschreibt sie als 
plattcngleich aber mit geändertcrVerlegeradresse zu Kat.Nr.38, dort: „Amstelodami, Ex 
officina Judoci Hondii“, um 1630, aus: Mercator, G./Jodocus Hondius: Atlas sive 
cosmographicae meditationcs de fabrici m undi... Amsterdam: C.Nicolai o.J. (vgl. Koeman, 
Atlas Nccrlandici, 1 % 7ff„ Me 30). Aus dem gleichen Atlas dürfte die Polen-Karte stammen.
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Ein typischer Vertreter des 18. Jahrhunderts ist die Pommern-Karte 
Lotters von 1759, die ein Nachdruck der Pommern-Karte Homanns vom 
Anfang des Jahrhunderts ist, und die als letzte bisher nachgewiesene Berent 
doppelt enthält, die Variante „Costzeresyn“ an der Bütower Grenze 
interessanterweise offensichtlich als Gewässernamen9. Die kartographische 
Darstellung hat große Fortschritte gemacht, die Genauigkeit nicht.

Weichen alle bis zum 3. Viertel des Jahrhunderts folgenden Karten kaum 
von der Homannschen bzw. Lotterschen ab, so macht sich doch ab dieser 
Zeit ein Bestreben zu höherer Genauigkeit bemerkbar. Nach dieser Zeit 
beginnen die Vermessungen, und es erscheinen erste durch diese korrigierte 
Karten. Nicht alle Fehler wurden beseitigt. So zeigt eine englische Karte10

Einige Karten um 1780 aus der Homann-Lotterschen Offizin in Nürnberg konnten noch 
mcht geprüft werden, enthalten aber vermutlich ebenfalls diesen Fehler.

in einem Atlas von Abrams. Es handelt sich um eine Übersichtskarte von Nordosteuropa; 
die Detailkarten des Atlases enthalten diesen Fehler nicht.

Die Coronelli-Karte vom westlichen Polen aus dem Jahre 1690 mit dem 

dreifachen Biitow

9
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aus dem Jahre 1820 zwar eine fast korrekte Darstellung, aber auf Bouta hat 
man dennoch nicht verzichtet. Dies ist die weitaus letzte Karte, auf der dieser 
Fehler vorkommt. Hier, wie auch in anderen Fällen, hat man offensichtlich 
ältere Karten wiederverwendet, wo es wohl „nicht so darauf an kam“.

Die neuen au f Vermessungen beruhenden Karten

Im letzten Viertel des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die 
Territorien des preußischen Staates neu und genauer vermessen. Das galt

Die Pommern-Karte von Lotter 1759 (letzte bisher nachgewiesene Karte mit 

doppeltem Berent)

auch für Pommern und nach 1772 für Pommerellen, das danach ein Teil des 
neugebildeten Westpreußen war. Wurden die resultierenden Pommem-Ka- 
rten wie die Schmettausche Karte als Handzeichnungen zunächst noch 
geheim gehalten, so erschienen doch Karten auf Grundlage von 
Vermessungen, wenn auch in kleinerem Maßstabe. Gleiches gilt für
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Westpreußen, wo bald nach 1800 die Schröttersche Karte als erste genaue 
Darstellung im Druck erschien, die spätestens von da an alle 
Ungenauigkeiten und Fehler dieses Gebietes klärte. Als Beispiel soll die 
Sotzmannsche „Karte von Deutschland in XVI. Blatt“ aus dem Jahre 1789 
dienen, in der alle Fehler beseitigt sind (was nicht für alle Sotzmannschen 
Karten gilt).

Die letzte nacheewiesene Karte mit doppeltem Bütow ca. 1820

Andere Kartenjehler - „Bischmarck“ und die „ Wüste Waldow“

Bütow und Berent sind nicht die einzigen Fehler auf den Karten dieser 
Zeit. Hierzu hat Lingenberg ausführliche Untersuchungen durchgeführt11.

11 Siehe hierzu die Aufsätze von Heinz Lingenberg.
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Erwähnt sei - siehe oben Lingenberg - „das Städtchen Bischmarck“, das 
auch durch Henneberger eingefuhrt wurde. Es hat soweit feststellbar in 
dieser Form nicht existiert12, wurde analog zu Bütows Doppelnennung auch 
über 200 Jahre auf den Karten verzeichnet und ist zuletzt 1807 
nachgewiesen. Hier macht sich die Unsicherheit der Kartenmacher 
bemerkbar, denn im Gegensatz zu dem doch recht stabilen Bouta wandert 
Bischmarck in weiterem Bereich herum'3.

D.F.Sotzmarm. Karte von Deutschland in XVI. Blatt. Berlin 1789

12 Verfasser fuhrt zur Zeit eine Untersuchung dazu durch.
Eine Besonderheit besteht darin, daß dieser Ort noch in dem großen Geographischen 

Wörterbuch (Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, 
wydani pod redakcyną Filipa Sulmierskiego et al., Tom I Wwa. 1880) auftaucht: „Bismarck, 
Bismarka, wśpow Lęborski, niegdyś miasto (według dykeyonarza Echerda), często 
pożarami nawiedzane, 300 mk.“. Hier wird das im 18. Jahrhundert gegründete und nach 
einem preußischen Minister genannt Dorf Bismarck mit unserem „Städtlein“ verwechselt, ln 
Echard, Dykcyonarz geograficzny, Warszawa 1782, findet sich: „Bismark, m. Pruskie w 
Wojew. Pomorskim, zniszczone pożarami, zostaie pod pan. Pruskim“, also direkt nach 
Henneberger. Wie allerdings im Vorwort zu diesem Wörterbuch steht, handelt es sich hier um 
„Z trzynastey edycyi Angielskieyna Francuzki ięzyk przełożony powiększony i poprawiony 
przez K. Vosgien. Nakoniec z osmian i umielzczeniem wielu Miast i Prowincy Polskich", 
man weiß also nicht wer diese Angaben eingebracht hat. (Dank an Rafał Prinke, Poznań, für 
diese Informationen).
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Ähnliches gilt auch für die auf den Karten auftretende „Desertia“ oder 
später „Wüste Waldow“. Was hat es damit auf sich?

C.G.Sotzmann schreibt 1793 in seiner Kritik zu „Neue und vollständige 
Postkarte durch ganz Deutschland und durch die angränzenden Theile der 
benachbarten Länder“ Homännische Erben, 1786 '4:

In Pommerellen, und zwar im Conitz- und Stargardschen Kreise, giebt 
die Karte ganz falsch eine Wüsteney, Namens Waldow, an, die beynahe 
einen ganzen Grad einnimmt, und der Ausdehnung nach zu urtheilen. 
größer als der Thüringer und Schwarzwald seyn müßte. Ich habe vor 
einigen Jahren diese Gegend selbst durchreiset, und weiß also gewiß, daß 
die angegebene Wüsteney nicht existiret.

Lingenberg hält insgesamt die „Einöde Waldow“ für einen Irrtum:
Aber Münster hat a u f seiner Pommernkarte im Grenzraum zwischen 

Westpreußen und Pommnern zwei Namen au f geführt, die später durch 
irrtümliche Verschiebung in die Topographie Westpreußens einfließen 
und hier eine sehr lange fortwirkende Rolle spielen sollten, nämlich 
„Ankerholtz“ nördlich, „Desertum Waldow“ (Einöde von Waldow) 
südlich von Biitow. Die unterhalb dieser „Einöde" bei Münster 
eingezeichneten wenigen Baumsignaturen haben schon den ersten 
Benutzer dieser Karte dazu verleitet, beides miteinander zu kombinieren 
und ein ausgedehntes Waldgebiet unter dem Begriff „Desertum 
Waldow “ zu verstehen. Um es gleich zu verraten: Bis zu den Tagen der 
Atlaskarten von Homanns Erben (um 1740) ist ein riesiges Waldareal 
daraus entstanden, das selbst dann die Wirklichkeit verfehlt, wenn man 
die Tucheier Heide darunter verstehen will.

Hier irrt Lingenberg. Es gab tatsächlich bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts im späteren Kieis Rummelsburg als pommersche Grenze 
zu Polen ein großes wüstes Waldgebiet nahe bei dem späteren Ort 
Waldow (daher ”Desertum Waldow”), das dann Ende des 16. 
Jahrhunderts kolonisiert wurde15. Auf den Karten hat sich dieses über die

14darin S.XXIII
siehe hierzu: Emil Gohrbandt, Das Bauernlegen bis zur Aufhebung der Erbuntertänigkeit 

und die Kolonisation des 16. Jahrhunderts in Ostpommera. Balt.Stud. NF XXXVI11/1936
S. 192-227
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folgenden Jahrhunderte erhalten. Dies läßt sich schön auf den Karten 
verfolgen:

Auf der Münster-Karte ist „Waldow Desertum“ korrekt entsprechend 
dem damaligen Zustand in Pommern eingezeichnet, und die Grenze zu 
Polen liegt in einem Waldgebiet. Entsprechendes gilt für die Orteliuskarte, 
wobei das Waldgebiet nach Polen gerutscht ist. Sollten vorliegende 
Informationen über die zeitgleiche Kolonisation dazu geführt haben? Nach 
dem Erscheinen der Lubmschen Karte war klar, daß es in Pommern keine 
„Wüste Waldow“ mehr gab, also rückte auch die Schrift unter die 
pommersche Grenze. Aber man gab es nicht auf, da es auf den früheren 
Karten enthalten war, nur da man nicht wußte wo genau es lag hat man es in 
der „terra incognita“ in Westpreußen an den unterschiedlichsten Stellen 
eingezeichnet. Coronelli legt es südlich von Hammerstein, bei Homann liegt 
es - wie meist in dieser Zeit - östlich von Hammerstein in Richtung Tucheier 
Heide. Erst bei Sotzmann ist es dann völlig weggefallen.
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Literatur

* Hs ist nur die direkt verwendete Literatur aufgefiihrt, weitere finden sich in 
unter Anmerkung 7 genannten Publikation. Der Verfasser hat soweit möglich alle ihm 

zugänglichen Quellen benutzt, in der Regel die wichtigsten deutsch- und polnischsprachigen 
Kataloge, daneben Karten aus der eigenen Bibliothek. Einige polnischsprachige Publikatio

nen, so z.B. zu Kartenpreisen und Kartenfehlem, lagen dem Verfasser nicht vor und sind zu 
ergänzen

- Stiftung Pommern: Sammlung Doering. Bestandsverzeichnis. Kiel 1987. Umschlag und 

S.171 Nr. 14

- Katalog Dawnych Map Rzeczypospolitej Polskiej w Kolekcji Emeryk Hutten 
Czapskiego i w innych Zbiorach (EHC) Tom II Mapy XVII wieku. Ed. Teresa Packo et al., 
Wroclaw et al. 1992.

- Seifert, Traudl: Die Karte als Kunstwerk. Ausstellungskatalog, Bayerische 

Staatsbibliothek; Unterschneidheim, 1979
- Karol Buczek: Dzieje Kartografii Polskiej od XV do XVIII wieku. Ossolineum. 

Wroclaw et al. 1963 (Monografie z dziejów nauki i techniki, Tom XXI)
- Eckhard Jäger: Prussia-Karten 1542-1810. Geschichte der kartographischen 

Darstellung Ostpreußens vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Entstehung der Karten Kosten - 

Vertrieb. Bibliographischer Katalog. Weißenhom, 1982.
- Hannelore Sattler; Gerhard Heß, Pommern in alten Karten aus fünf Jahrhunderten. 

0-O.u.J. (Geogr. Instit. Univ. Greifswald ca. 1992)

- Lothar Zögner: Imago Germaniae. Das Deutschlandbild der Kartenmacher in fünf 
Jahrhunderten. Weissenborn 1996

- Heinz Lingenberg:

a) Das Land zwischen Ferse, Küddow und Netze in der alten Kartographie (ca. 1500-1750), 
in: Beiträge zur Geschichte Westpreußens, Nr. 3/1970, S. 153-183;
b) Das untere Weichselland im ersten Weltatlas. Zum 400. Jahrestag des Ortelianischen 

Kartenwerkes, in: Westpreußen-Jahrbuch, Band 20/1970, S.89-101;
C) Nachstiche der großen Preußenkarte von Caspar Hennenberger (1576), in: 

Westpreußen-Jahrbuch. Band 21/1971. S. 17-26:

d) Nicolaus Copemikus, Bernhard Wapowski und die Anfänge der Kartenabbildung 
Preußens, in: Westpreußen-Jahrbuch, Band 23/1973, S.33-48;
e) Nicolaus Copemikus -  Ein wichtiger Helfer für die Preußenkarte von Caspar
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Hennenberger (1576)?, in: Westpreußen-Jahrbuch, Band 26/1976, S.77-92.

f) Das Putziger Wiek in der alten Kartographie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.

Nordost-Archiv, Jahrgang 21/1988, Heft 91-92, S .155-202
- Mapa historyczna Krain Nadbałtyckich. Pomorze Zachodnie X VI-XVIII w. Archiwum 

Państwowe w Szczecinie. Konsultacja naukowa: Mieczysław Stelmach. Szczecin 1990.

Zu den Karten (soweit nicht in den Anmerkungen beschrieben)

- Olaus Magnus, Carta Marina, Erste Auflage 1539. Späterer Nachdruck, Reprint bei 

Wychwood editions, vermutlich ähnliches Exemplar wie in der Fredrikson collection, 
Museum of Central Finland in Jyväskylä.

- Heinrich Zell, Preußenkarte, 1542 (Biblioteca Marciana, Venecia)
- Pomerania, aus: Kosmografia, von Sebastian Münster, 1550 (Erste Auflage 1544)

- Ortelius, Abraham: Pomeraniae Wandaliae Regionis Typ. Kupferstich, ca. 1580
- K. Henneberger: Prussiae das ist des Landes Preussen welches das herrlichste Theil ist 

Sarmatiae Europaeae ... Beschreibung ... Erste Auflage 1576
- Germania tabula geographicae, im „Atlas“ des Gerhard Mercator, erste Auflage 1585
- Prussia, im „Atlas“ des Gerhard Mercator, bei Mercators Erben 1595

-EilhardusLubinus: NovaillustrissimaprincipatusPomeraniaedescriptio ..., 1618. Neue 
Reprints in „Historischer Atlas von Pommern, Sonderreihe“, herausgegeben von Eckard 
Jäger und Roderich Schmidt 1980, und von M. Stelmach 1990 (siehe oben).

- Vincenzo Maria Coronelli: Polonia Parte Occidentale. Venecia 1692. (EHC 255)
- Tob. Con. Lotter: Tabula generalis totius Pomeraniae...., Augsburg 1759
- Englische Karte [ Abrams] um 1820, Ausschnitt aus dem Übersichtsblatt Nordosteuropa
- D.F Sotzmann. Karte von Deutschland in XVI. Blatt. Berlin 1789
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Nieodkryte błędy na drukowanych mapach pomorskich okolic 
Bytowa i Kościerzyny na przestrzeni ostatnich 300 lat'

Bytów jako teren pogranicza między Pomorzem Zachodnim
i Pomorzem Gdańskim

Ziemie lęborska i bytowska, używane w tytułach książąt zachodnio
pomorskich, a później elektorów brandenburskich, ewentualnie królów „w” 
Prusach, były do XIX w. szczególną częścią Pomorza Zachodniego, chociaż 
u samych początków należały do Ziemi Słupskiej (Stolper Land). W 
różnych okresach pozbawione były zupełnie wpływów zachodniopo
morskich, np. za panowania Krzyżaków w latachl329-1454, lub później od 
1638 do 1658, czy znów w latach 1772-1777. Dopiero od 1772 r. stały się 
właściwymi częściami Prowincji Pommem, aczkolwiek jeszcze przez jakiś 
czas obowiązywały tu szczególne przywileje, jak sądownictwo wg prawa 
Zakonu Krzyżackiego. Dopóki istniało „Święte Cesarstwo Rzymskie Naro
du Niemieckiego”, nigdy nie były jego częścią.

Gdy zajmujemy się przedstawieniami Bytowa na starych mapach, mo
żemy z nich wywnioskować, że ta skomplikowana prawno-państwowa sy
tuacja wprowadzała wiele zamieszania w pracach kartografów, o czym 
będzie się można przekonać w tym artykule. Poniższa tabela daje nam obraz 
stosunków panujących w ważnych przedziałach czasowych:

Przypisy i literatura w tekście niemieckojęzycznym; patrz: s. 45-66 (przyp. red.)
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P o lity czn a  p r z y n a leż n o ść  Z iem i B y to w sk iej o d  X V  d o  X V III w iek u

przed 1490 Po okresie panowania krzyżackiego od 1454 do 1466 własność 
polska (część „Prus Królewskich”), od 1454 w rękach książąt 
zachodniopomorskich

1490-1526 Własność Polski (część „Prus Królewskich”), lenno pomorskie

I 1526-1637 Lenno polskiego króla oddane książętom pomorskim (powrót ziem 
po śmierci lennika do pana lennego)

od 1594 Książęta pomorscy wprowadzają tytuł „Pana Ziemi Lęborskiej i 
Bytowskiej”; tytuł nie uznany przez Polskę

| 1637-1657 Powrót lenna do Polski po wygaśnięciu rodu książąt 
zachodniopomorskich; część „Prus Królewskich”

1657-1772 Polskie lenno oddane Brandenburgii, przyłączone do Pomorza 
Zachodniego z odrębnym statusem; formalnie polskie 
zwierzchnictwo, tzn. w dalszym ciągu ziemie te nie należą do Rzeszy' 
Niemieckiej (inaczej niż Pomorze Zachodnie); brandenburscy 
elektorzy (a później królowie Prus) wprowadzają tytuł „Pana Ziemi 
Lęborskiej i Bytowskiej”

od 1772 Anektowanie przez Prusaków (I rozbiór Polski)

1772-1777 Część prowincji Prusy Zachodnie

od 1777 Zjednoczenie z Pomorzem Zachodnim, z odrębnym statusem; ziemie j 
nie stanowiły części Rzeszy Niemieckiej

Mapy i kartografowie

Rozwój kartografii od czasów renesansu i odkryć geograficznych w XV i 
XVI w. był bardzo gwałtowny. Wcześniejsze mapy można było podzielić na 
dwie grupy, te sporządzone według kościelno-religijnych wyobrażeń, które 
przedstawiały zwykle Jerozolimę w centrum świata i które dzisiaj są dla nas 
trudne do zrozumienia (tzw. mapy centryczne („Radkarten”) oraz te, które 
sporządzone zostały specjalnie w celach handlowych i transportowych. Te 
ostatnie sprawiały wrażenie „nowoczesnych”, po części były bardzo dokła
dne, zważywszy na ówczesne możliwości i wiedzę techniczno-naukową. 
Dotyczy to głównie map morskich, tzw. „Portulankarten”, w których naj
większy nacisk położono na przedstawienie Morza Śródziemnego i z któ-
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rych tylko nieliczne obejmowały Morze Bałtyckie. Nie zachowały się żadne 
równie wartościowe mapy dróg lądowych sprzed 1600 r., nawet jeżeli ta
kowe były (przykład: mapa rzymska, zachowana na „Peutingerschen Tafel”. 
Znane są tzw. „książeczki podróżne”, które zawierają dokładne opisy dróg 
handlowych z podaniem odległości między poszczególnymi miejscowo
ściami; mogły one stanowić dobrą podstawę dla map dróg handlowych. 
Bazując na takich wzorcach, powstały „rzymskie mapy dróg lądowych”. 
Chcielibyśmy tu nadmienić, że za wyjątkiem jednej „książeczki po
dróżnej” - Bytów nie występuje na żadnej z wyżej wymienionych map ani w 
dokumentach, bo też nie leżał na wybrzeżu, ani przy głównych drogach 
handlowych.

Oczywiście były też mapy sporządzone z powodów politycznych. 
Zalicza się do tego polski odręczny szkic ziemi Zakonu Krzyżackiego z roku 
1466 (fragment), który znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. 
Przedstawia on przebieg granicy między Polską a ziemią Krzyżaków. Jest 
najstarszą i najbardziej znaną mapą, na której znajduje się Bytów (Bütow) i 
Kościerzyna (Berent).

[Patrz: ryc. na s. 50. Wycinek szkicu ziemi krzyżackiej z 1466 r. Na fragmencie mapy z 

lewej strony przedstawiona jest północna część z deltą Wisły i Gdańskiem; poniżej, nad 
Wisłą znajduje się obok Staorgardu: „Coszerzyny”. Z prawej strony znajduje się część mapy, 

która pokazuje ziemie położone niżej Gdańska (tzn. na zachód od niego), z Łebą (Łeba), 

Lęborkiem (Lauenburg) i „Bythow’em" (między Łebą a Lęborkiem!)].

Wszystkie te mapy były odręcznymi rysunkami -  bardzo drogimi, jeżeli 
w ogóle do zdobycia. Dopiero wraz z wynalezieniem i rozpowszechnieniem 
się druku mogły być w wystarczającej ilości powielane i rozpowszechniane. 
Dotyczyło to szczególnie popytu na mapy drugiej grupy, które pojawiły się 
w drugiej połowie XVI w.

Autorzy map drukowanych -  a tylko tymi się tutaj zajmujemy -  byli w 
pierwszym rzędzie nastawionymi na zysk przedsiębiorcami. Jako tacy mu
sieli dopasować się do postępu i do wymagań swoich klientów. Nie było w 
tych czasach praw autorskich. Z reguły mapy były sporządzane na podsta
wie dokumentów i map różnych kartografów, przy czym z powodów
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konkurencyjnych należało je jeszcze „ulepszać”. Jeżeli kopiowano błędnie, 
nie było właściwie możliwości, by je poprawić -  chyba że przez porównanie 
z jeszcze innymi mapami, rzadziej dzięki dodatkowym informacjom.

W czasach późniejszych, szczególnie w XVIII w. mamy do czynienia z 
dokładniejszymi odwzorowaniami, często utajnianymi z powodów militar
nych. Na ogół nie udostępniano ich komercyjnym kartografom.

Centra kartografii przesuwały się z biegiem lat. W drugiej połowie XVI 
w. przemieściły się z Włoch do Holandii. Tamże dominowały przez około 
sto lat. Pod koniec XVII w. Holendrzy silnie konkurowali z francuskimi 
kartografami. W wieku XVIII na czoło wysunęli się Niemcy -  Hofmann i 
jego następcy z Norynbergii oraz Seutter z Augsburga.

Bytów na najstarszych mapach

Najstarsza zachowana drukowana mapa, na której znajduje się Bytów, to 
„Carta Marina” szwedzkiego kartografa Olausa Magnusa z 1537 r. 
Przedstawia on kraje skandynawskie. Olaus Magnus oddaje zadziwiająco 
dobrze (w porównaniu z innymi współczesnymi mu kartografami) 
położenie Pomorza Zachodniego i Prus. Możemy przypuszczać, że 
korzystał z jeszcze lepszej mapy. W 1525 r. przybył do Gdańska i 
dowiadywał się, w jaki sposób wydrukować swoją mapę we Włoszech.

[Patrz: ryc. na s. 52. Fragment z „Carta Marina” Olausa Magnusa z 1537 r.]

W 1526 r. pojawiła się wydrukowana w Krakowie mapa Polski Bernarda 
Wapowskiego, z której ocalały jedynie dwa fragmenty. Fragment 
zachodnio-pruski obejmuje tereny tylko do linii Chojnice-Starogard. Można 
jednak domniemywać, że również Bytów był zamieszczony na owym 
druku. Mapę tę cechuje precyzja, która przez wieki nie była osiągalną dla 
innych map Pomorza. Różnorodne badania wykazały, że mapa z wielkim 
prawdopodobieństwem opierała się po części na pomiarach Mikołaja 
Kopernika, z którym Wapowski był zaprzyjaźniony.

Poczynając od tego czasu, Bytów będzie występował na obrzeżach 
dwóch regionów kartograficznych: Prusy-Polska i Pomorze-Niemcy. Olaus
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Magnus nie wnika jeszcze w przebieg granic państwowych na południowym 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Okazuje się jednak, że jest to ważne dla nas 
współczesnych, korzystających z map. Tu należy przedstawić skompliko
waną sytuację Bytowa.

W pierwszym rzędzie są to mapy, które w owych czasach jedno z państw 
(Polskę lub Niemcy) pokazywano w zmniejszonej skali; często brakuje 
detali. Obok nich pojawiają się mapy w powiększeniu, opisujące w 
szczegółowy sposób państwa lub prowincje, na których zaznaczono również 
małe miejscowości. Ciekawe mogą okazać się różnorodne kombinacje 
powiązania Pomorza Zachodniego z Bandenburgią, czy Meklemburgią, 
albo też Prus Zachodnich ze Wschodnimi, nigdy jednak Pomorza z Prusami. 
Oczywiście na mapach, a właściwie ich obrzeżach, znajdujemy przestrzeń, 
która przechodzi w inne terytorium. Często jednak tereny te są puste. 
Rozpoznajemy je dzięki słabemu zagęszczeniu miejscowości, lasów gór czy 
„deserta” -  które odzwierciedlają małą gęstość siedlisk także we 
wcześniejszym okresie

W połowie XVI w. mapy Prus pokazały, jak duży postęp nastąpił w 
kartografii. Z drugiej strony doprowadziły do powstania późniejszych 
błędnych oznaczeń Bytowa.

W 1542 r. pojawiła się pierwsza mapa Prus, sporządzona przez Heinricha 
Zell’ego, która do momentu ukazania się mapy Hennebergera, a nawet 
jeszcze później stanowiła podstawę wszelkich opracowań kartograficznych 
tego państwa. Bytów znajduje się na niej w dolnym obrzeżu (u góry jest 
wschód). Na powiększeniu widać, że Bytów (widziany ze strony Prus) leży 
po pomorskiej stronie.

[Patrz: ryc. na s. 53. Bytów na pierwszej mapie Prus sporządzonej przez Zell’ego]

W roku 1544 pojawiła się w „Cosmographii” Sebastiana Miinstera 
pierwsza mapa Pomorza. Zaznacza on na wschodzie wyraźne granicę z 
Polską, Bytów zaś leży tak, jak u Zell’ego po stronie pomorskiej. Również ta 
mapa była podstawą do sporządzania innych pomorskich map aż do 
ukazania się mapy Lubinusa. Poprawia ona błąd Olausa Magnusa, na której
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Bytów i znajdujące się nieopodal niego jezioro stanowią część systemu 
rzecznego Łupawy, a nie Słupii.

[Patrz: ryc. na s. 54. Bytów na pierwszej mapie Pomorza sporządzonej przez Sebastiana 

Miinstera w 1544 r.]

Następnym dobrym przykładem opracowań kartograficznych z tego 
czasu jest mapa Pomorza Orteliusa z 1580 r.

[Patrz: ryc. na s. 66. Mapa Pomorza sporządzona przez Orteliusa z roku 1580]

Podwójny Bytów -  powody pomyłki

Mapę Prus Kaspara Hennebergera wydano po raz pierwszy w Królewcu 
w 1575 r., a opierała się ona w znacznej części na jego podróżach (drugi 
wydruk -  1584, trzeci -  1595, czwarty -  1624, następne później). W 
porównaniu z przedstawieniem ZelPego, mapa ta była znacznie nowo
cześniejsza. Do XVIII w. stanowiła wzór opracowań kartograficznych Prus, 
pomocnych przy sporządzaniu map holenderskich i niemieckich.

[Patrz: ryc. na s. 55. Bytów i Kościerzyna na pierwszej mapie Prus Hennebergera z 1575

r ]

Henneberger zaznaczył Bytów i Kościerzynę pod nazwami Bouta i 
Bemn (pierwsze pojawienie się na mapie drukowanej) na zachodnim obrze
żu mapy. Niestety ich położenie odbiegało od rzeczywistości. Nie zaznaczył 
też granicy z Pomorzem. Ponieważ Henneberger pracował w Królewcu, być 
może dlatego -  w przeciwieństwie do mapy ZelPego Bytów był dla niego 
częścią nie Pomorza Zachodniego lecz Prus. W swoim Objaśnieniu wielkiej 
mapy Prus (Erclerung der Preussischen Grösseren Land-Tajel) z 1595 r. 
Henneberger pisze (s.33): „Buota, Schloß i Stedlin, podczas wielkiej wojny 
króla polskiego Kazimierza użyczono tę ziemię wraz z Lęborkiem i przy
należnymi do niego terenami księciu pomorskiemu Erykowi za jego wierną
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służbę, potem na powrót zabrano. Król Zygmund oddał je w 1526 r. księciu 
Jerzemu z Pomorza i Barnimowym braciom w lenno dopóki królewski 
majestat nie wykupi wiana Anny, siostry królewskiej”.

Lingenberg dodaje do Mapy Hennebergera: „Henneberger musiał mieć 
jeszcze inny wzór opisujący teren Pomorza Gdańskiego, ponieważ oprócz 
miast nad Wisłą, z pewnością reszty nie znał. Nie zgadza się bowiem z mapą 
ZelPego w opisaniu Bytowa, a pierwowzór był właściwy. Zamiast nanieść 
Bytów na mapę tak jak to zrobił Zelle, na południe od Lęborka, osadził go 
pod nazwą >Bouta< na południowy-wschód od Kartuz. Tę niedorzeczność 
pogorszył jeszcze fakt, iż Zelle zaznaczył zgodnie z prawdą obszar 
Lębork/Bytów jako teren Pomorza Gdańskiego. U Hennebergera natomiast 
Lębork okazał się prawie punktem centralnym >Cassubiae pars<. 
Henncberger dodał również jeszcze inne miasto -  Bischmarck -  położone na 
południe od Bytowa. Jego istnienia, na ile jestem zorientowany, nie zdradza 
nam żadna inna mapa. Z jakich dokumentów mógł korzystać ten kartograf.'’ 
Wprawdzie czytamy o miejscowości Bischmark w topografii Merian’a: 
>Mała miejscowość między Bytowem i Chojnicami na Pomorzu Gdańskim 
w pobliżu Starogardu, która niegdyś doszczętnie się spaliła<, o niczym 
więcej Zeiller nie potrafi powiedzieć, a i ta niewielka informacja pozostawia 
dostatecznie wiele niejasności. Bouta i Bischmarck -  pozostają szczególnie 
słabymi punktami mapy Hennebergera, które na terenie pomorskim wy
magały korekty i uzupełnienia”.

Wkrótce potem, w roku 1585, sprawą miejscowości Buota z Pomorza 
Gdańskiego (wg danych Hennebergera) i Biitow (wg Münstera) zajął się 
Mercator, pracując nad własną mapą Niemiec: jest to pierwsza mapa, na 
której Buota na Pomorzu Gdańskim i Biitow na Pomorzu Zachodnim 
występują jako dwie różne miejscowości; przeświadczenie to ciągnie się 
potem przez ponad 200 lat. Pierwszym, który powiela ten błąd na swojej 
mapie (Germania-Karte 1593) jest de Jode.

[Patrz: ryc. na s. 57. Pierwsza mapa z podwójnym zaznaczeniem Bytowa (Mercator, 

Germania 1585)]

W swojej mapie Prus z roku 1595 Mercator opiera się na danych z mapy 
Hennebergera, uzupełnia ją  -  tym razem jej zachodnią stronę -  o granicę z
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Pomorzem Zachodnim i zaznacza pomiędzy nią i miejscowością Buota, z 
pewnością z polskich źródeł, „Costzerezyn”. Jest to pierwsza mapa, na 
której Kościerzyna występuje w podwójnej formie, raz według niemieckiej 
pisowni (Bemn, później najczęściej jako Bemd, często też jako Bemt) i w 
polskiej pisowni (Costzerezyn, czasami też w łacińskiej formie jako 
Kostrina lub Kosterin), co również kontynuowane jest prawie przez 200 lat. 
Podwójna Kościerzyna nie występuje jednak tak często jak podwójny 
Bytów.

[Patrz: ryc. na s. 58. Pierwsza mapa z podwójnym zaznaczeniem Kościerzyny (Mercator, 

Prusy 1595)]

Na początku XVII w. pojawiła się znana mapa Pomorza Eilharda Liibben 
(Lubinus). Pod względem merytorycznym była podobna do mapy Prus 
Hennebergera. bądź trochę ją przewyższała, a sporządzenie jej poprzedziło 
zwiedzanie miejscowości i odmierzanie odległości między nimi. Bytów nie 
był tu zaznaczony całkiem prawidłowo. Mapa rozpowszechniała się szybko. 
Zastąpiła mapę Münstera i dostarczała podstaw do dokładniejszego 
kartograficznego przedstawienia Pomorza, w tym również ziemi bytow- 
skiej. Dalej jednak zaznaczano „Buota” z wydawnictwa Hennebergera.

[Patrz: ryc. na s. 59. Bytów na mapie Pomorza z roku 1618 wg L ubinusa]

Podwójny Bytów -  przez ponad 200 lat

W dokładnej, acz niepełnej dokumentacji można wskazać „podwójny 
Bytów” na ponad 120 mapach. I chociaż dokładność map, obejmujących 
inne regiony Europy w tym przedziale czasowym, znacznie się poprawiła, 
jak również technika rysowania uległa dużemu postępowi, nie mówiąc o 
„mapach dekoracyjnych” i ich estetycznej jakości, nie było żadnego postępu 
w korekcie treści terenów granicznych między Pomorzem Zachodnim a 
Pomorzeni Gdańskim. Ponieważ mapy te z reguły są podobne, chcemy 
podać tu tylko najbardziej reprezentatywne przykłady.
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Na mapie Polski Hondiusa z 1630 r., Bytów znajduje się na Pomorzu 
Zachodnim i „Bouta” na północny-wschód od niego, dalej „Costzereczyn” 
na zachód i „Bem” na wschód od miejscowości „Bouta”. Ciekawe wydaje 
się wydanie mapy Prus odwzorowane z map Hennebergera, na której 
obydwie te miejscowości występują pojedynczo.

[Patrz: iyc. na s. 60. Podwójny Bytów i Kościerzyna na mapie Polski (z lewej strony) i 
mapie Prus (z prawej strony) - sporządzone przez Hondiusa -  1630 r.]

Szczególnym przypadkiem jest wydana przez Coronelli’ego w 1690 r. 
mapa Polski, na której Bytów pojawia się trzykrotnie - dodatkowo w pobliżu 
Wisły.

[Patrz: ryc. na s. 61. Mapa Coronelli’ego - Polski zachodniej z roku 1690 z „potrójnym” 
Bytowem]

Typowym przykładem map XVIII w. jest mapa Pomorza Lottera z 1759 
r„ która jest przedrukiem mapy Pomorza Homanna z początków tegoż 
wieku i która jako ostania posadawia Kościerzynę (Berent) w dwóch 
miejscach. Wariant „Costzeresyn” niedaleko bytowskiej granicy występuje 
7 pewnościąjako nazwa wód. W opracowaniach kartograficznych dokonano 
dużego postępu, natomiast w dokładności żadnego.

[Patrz: ryc. na s. 62. Mapa Pomorza Lottera z 1759 r. (ostatnia, jak do tej poty, odkryta 
mapa z podwójną miejscowością Kościerzyna)]

Przez trzy następne ćwierćwiecza mapy nie odbiegają od map Homanna 
czy Lottera. Potem nadszedł czas dążenia do coraz większej dokładności. 
Zaczęły się pomiary, pojawiły się pierwsze poprawione mapy. Nie 
wszystkie błędy skorygowano. I tak, na mapie angielskiej z roku 1820 r„ 
mimo iż prawie poprawnej, nie zrezygnowano jeszcze z miejscowości 
„Buota”. Jest to ostatnia mapa, na której pojawił się ten błąd. W tym 
wypadku, jak i w wielu innych, opierano się na starszych drukach.
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[Patrz: ryc. na s. 63. Ostatnia mapa z podwójnym Bytowem z ok. 1820 r.]

Nowe mapy oparte na pomiarach

W ostatnich 25 latach XVIII w. i na początku XIX w. dokonano nowego i 
dokładniejszego pomiaru ziem państwa pruskiego. Dotyczyło to również 
Pomorza, a po 1772 r. Pomorza Gdańskiego, które stało się później częścią 
nowo utworzonych Prus Zachodnich. Pierwsze takie mapy (mapa Schmetta- 
ua), stworzone jako odręczne szkice, były z początku utrzymywane w ta
jemnicy. Wkrótce jednak pojawiły się wydawnictwa wykonane na podsta
wie pomiarów, jakkolwiek w zmniejszonej skali. Podobnie było z mapami 
Prus Zachodnich. Po 1800 r. ukazała się mapa Schröterra pierwsze do
kładne, drukowane opracowanie kartograficzne, które wyjaśniło wszystkie 
niedokładności i błędy. Innym przykładem może być mapa Sotzmanna 
(Karte von Deutschland in XVI. Blatt) z 1789 r., z której wszystkie błędy 
zostały usunięte (nie dotyczy to wszystkich map Sotzmanna).

[Patrz: ryc. na s. 64. Mapa Niemiec D. F. Sotzmanna (Karte vun Deutschland in XVI. 

Blatt, Berlin 1789]

Inne błędy na mapach -  „Bischmarck ” i puszcza Wałdowska

Bytów to nie jedyny przedmiot błędów na mapach tamtych czasów. 
Lingenberg przeprowadził wyczerpujące badania. Wymienia się -  zob. 
wyżej -  miasteczko Bischmarck, które wprowadzone zostało również przez 
Hennebergera. Udowodniono, że miasteczko to nie istniało. Analogicznie 
do dwoistości Bytowa było źle zaznaczane na mapach przez ponad 200 lat. 
Tutaj zauważono niepewność kartografów, ponieważ w porównaniu z dosyć 
stabilnym „Buota”, „Bischmarck” wędruje po rozległym terenie.

Podobnie jest z pojawiającym na mapie określeniem „Desertia” albo 
później „Puszcza Wałdowska”. Z czym się to łączy?
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C.G. Sotzmann pisze krytycznie (1793) o „Nowej i pełnej mapie 
pocztowej Niemiec i przygranicznych części krajów sąsiadujących”, zwa
nej dziedzictwem Homanna (1786): „Na Pomorzu Gdańskim, w powiatach 
chojnickim i starogardzkim, mapa podaje błędnie puszczę, zwaną Wałdowo, 
która zajmuje powierzchnię jednego stopnia, a jej rozciągłość musi być 
większa niż Las Turyndzki czy Schwarzwald. Przed wieloma latami sam 
przemierzyłem tę okolicę i wiem dokładnie, że oznaczonej puszczy w ogóle 
nie ma”.

Lingenberg uważa „Puszczę wałdowską” za pomyłkę: „Ale Münster 
wprowadził na swojej mapie Pomorza na terenie granicznym między 
Prusami Zachodnimi a Pomorzem dwie nazwy, które później przez mylące 
przesunięcie wpłynęły na topografię Prus Zachodnich i zachowały się na 
długie lata -Ankerholtz na północ i Desertion Waldow (Pustki wałdowskie) 
na południe od Bytowa. Oznaczona na mapie Münstera sygnatura lasu (mało 
drzew) tuż poniżej słowa Einöde została połączona już przez pierwszego 
użytkownika mapy i rozumiana później jako rozciągnięty teren lesisty, 
zwany Puszczą Wałdowską. Aż do czasu zbioru map Homanna (ok. 1740) 
powstał z tego duży areał leśny, który odbiega od rzeczywistości i można by 
go rozumieć jako Pustki Tucholskie” - wyjaśnia Lingenberg.

Tu Lingenberg się myli. Rzeczywiście do końca XVI w. w późniejszym 
powiecie miasteckim rozciągał się duży niezamieszkały teren leśny i 
tworzył granicę z Polską nieopodal późniejszej miejscowości Waldow (stąd 
„Desertum Waldow”). Pod koniec XVI w. zasiedlono go. Na mapach 
pozostał jednak przez wieki niezamieszkały, możemy to na nich sprawdzić.

Na mapie Münstera „Puszcza Wałdowska” jest zaznaczona na Pomorzu 
Zachodnim. Granica z Polską leżała na terenie lesistym. Podobnie jest na 
mapie Orteliusa, przy czym teren leśny zaznaczony jest po stronie Polskiej. 
Po ukazaniu się mapy Lubinusa stało się jasne, że na Pomorzu nie było 
żadnej Puszczy Wałdowskiej. Podpis przeniesiono poniżej pomorskiej 
granicy. Ziemia ta była na wcześniejszych mapach, nie zaniechano 
podawania jej, ale ponieważ nie wiedziano dokładnie, gdzie ona leży, 
zaznaczano ją  jako „terra incognita” w Prusach Zachodnich w przeróżnych 
miejscach. Comelli zamieścił ją  na południe od Hammerstein, Homann zaś
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na wschód w kierunku Pustek Tucholskich. Dopiero u Sotzmanna brakuje 
tego oznaczenia.

(Tłum. Katarzyna Dziekanowska)
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Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie bytowskim 
w latach 1945-1947 na tle Pomorza Zachodniego

Powrót do kraju Stanisława Mikołajczyka, jednego z przywódców 
przedwojennego Stronnictwa Ludowego i byłego premiera Rządu Emigra
cyjnego, oraz powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego w sierpniu 1945 
roku odegrały istotną rolę w rozwoju sytuacji wewnętrznej i zapoczątko
wały walkę o kierunek rozwoju Polski.

PSL był jedynąpolską partią polityczną o rodowodzie przedwojennym (a 
ciągłości działania od 1895 roku), w pełni legalnie kontynuującą w Polsce 
powojennej swoje działania organizacyjne w sposób niezależny od jakich
kolwiek nakazów, dyrektyw, zaleceń czy też zakazów z zewnątrz. Powo
dowało to ogromną popularność tego ugrupowania w najszerszych kręgach 
społecznych, nie tylko na wsi, ale i w mieście, a jednocześnie stwarzało 
sytuację dla PSL niezmiernie trudną. Uchodził on bowiem za jedyne 
niemarksistowskie stronnictwo o charakterze ogólnonarodowym. Budziło 
więc PSL nadmierne nadzieje, niemożliwe do spełnienia. Dlatego też histo
ria powstania i upadku PSL musi budzić żywe zainteresowanie zarówno 
historyków, jak i działaczy politycznych oraz społecznych.

Organizacje PSL w poszczególnych obwodach Pomorza Zachodniego 
powstały jesienią i zimą 1945 roku oraz na początku 1946 roku. Stopień 
zorganizowania partii w tym czasie, w porównaniu z terenami Polski cen
tralnej i południowej, nie przedstawiał się imponująco. Obok zarządów 
powiatowych PSL istniały nieliczne koła terenowe.
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Powstanie PSL na Pomorzu Zachodnim należy uznać za duży sukces 
działaczy niezależnych, którzy dostrzegali potrzebę istnienia opozycji w 
naszym kraju. Warunki, w jakich powstawało stronnictwo, nie należały do 
sprzyjających. Organizacji PSL nie sprzyjał brak w pełni zorganizowanego 
życia społecznego, spora dezorientacja polityczna w społeczeństwie, mała 
podatność na oddziaływanie partii politycznych, trudności organizacyjne, 
niski stan bezpieczeństwa. We znaki dawała się działalność władz Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego utrudniających powstawanie ogniw PSL. W 
tych warunkach proces pozyskiwania zwolenników do działalności opozy
cyjnej nie należały do łatwych. Niemniej i tu PSL został zorganizowany, 
choć na mniejszą skalę niż na tzw. Ziemiach Starych.

Na skutek interwencji władz bezpieczeństwa przez dłuższy czas nie 
dopuszczano do zorganizowania PSL w powiecie bytowskim. Sprawozdania z 
tego powiatu wskazują na próbę tworzenia Stronnictwa jesienią 1945 roku1. Prezes 
Powiatowy Stronnictwa Ludowego, Gutkowski, przygotowujący przekształcenie 
SL w PSL, został aresztowany, co opóźniło powstanie partii w powiecie2.

Dopiero 8 lutego 1946 roku powstał Komitet Organizacyjny PSL, którego 
sekretariat mieścił się w Bytowie przy ul. Długiej 54 w lokalu Powiatowego Cechu 
Rzemiosł3.

W lutym 1946 roku zarządy powiatowe PSL istniały już w dwunastu 
powiatach na osiemnaście należących do ówczesnego województwa 
szczecińskiego4. Ożywioną działalność prowadziło stronnictwo w powia
tach: wałeckim, białogardzkim, chojeńskim, drawskim, gryfickim, kamień
skim, kołobrzeskim, koszalińskim i łobeskim. Natomiast w marcu 1946

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół KWPPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 59, 
s. 14: Sprawozdanie KP PPR w Bytowie za miesiąc październik 1945 r.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół Stronnictwo Ludowe 
(1944-1949), sygn. 347, s. 10: Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego SL w 
Bytowie za okres od 27 III do 15 IX 1946 r.

J. Paluchowski, Ruch ludowy w powiecie bytowskim w latach 1945-1949, s. 62-63. 
Maszynopis przechowywany w Archiwum Zarządu Wojewódzkiego PSL w Koszalinie, 
sygn. 56.
4 Archiwum Akt Nowych, zespół KC PPR (1944 - 1948), sygn. 295/IX-309, s. 106: 
Sprawozdanie organizacyjne KW PPR Pomorza Zachodniego w Szczecinie za miesiąc luty 
1946 r
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roku powstały zarządy powiatowe PSL w powiatach: Bytów, (iryfino, 
Nowogard, Myślibórz, Pyrzyce, Szczecinek i Choszczno5.

W powiecie bytowskim władze powiatowe PSL powstały na początku 
marca 1946 roku. 9 marca 1946 roku, w obecności pana Niedźwiedzkiego, 
delegata Zarządu Wojewódzkiego PSL w Koszalinie, ukonstytuował się Za
rząd Powiatowy PSL. W jego skład weszli: prezes -  Stanisław Komalski, 
wiceprezes -  Wacław Kakowski, sekretarz -  Feliks Węsierski, zastępca 
skarbnika -  Jan Biliński, przewodniczący komisji oświaty -  Andrzej 
Mądrzak, członkowie zarządu: Józef Toczony, Jan Szyperko, Hubert 
Konkolewski, Jan Okrój6. Początkowo liczba członków Stronnictwa w 
powiecie sięgała około 400 osób'.

Bardzo trudno ustalić liczebność organizacji peeselowskiej na Pomorzu 
Zachodnim na początku 1946 roku. Działalność organizacyjna prowadzona 
wielokierunkowo nie zawsze była w praktyce sprawdzana na podstawie 
własnej dokumentacji. Zarządy powiatowe i koła gminne PSL nie pro
wadziły dokładnej ewidencji liczby członków. Ponadto płynność szeregów 
PSL była ogromna, co nie pozwalało uchwycić faktycznych stanów orga
nizacyjnych poszczególnych komórek. Najczęściej podawano szacunkową 
liczbę członków PSL oraz ilość komórek w terenie. Również władze 
centralne PSL nie dysponowały dokładną statystyką poszczególnych 
organizacji wojewódzkich8.

Sporą wstrzemięźliwość w ocenie PSL wykazywały jednostki Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. W lutym 1946 roku Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie tak oceniał sytuację w PSL: „(...) 
przypływ [członków -  M. R.] mały. Odpływu nie było, (...) dało się 
zauważyć zahamowanie wcześniej rozpoczętej aktywności. (...) Są to

5 N. Kołomiejczyk, Niektóre problemy rozwoju partii politycznych na Ziemiach Zachodnich 
w latach 1945-1946. „Z pola walki” 1964, nr 2, s. 171.

Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, zespól Wykaz Powiatowego 
Zarządu PSL sporządzony przez Szefa PUBP w Bytowie, sygn. 333/IV, tom I, s. 60.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół PSL (1944-1949), 
sygn. 175, s. 74: Ocena działalności ZW PSL w Szczecinie (województwo szczecińskie) 
jjirzez władze bezpieczeństwa, raporty informacyjne (1945-1947).

J. Wojciechowska, Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949, Koszalin 
1977, s. 67-68.
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powiaty, gdzie PSL nie tylko, że oficjalnie nie istnieje, lecz nie posiada 
wpływów (...). Wojewódzki Zarząd PSL nie przejawia zbytniej działalności, 
natomiast cały nacisk jest kierowany na opanowanie ważnych stanowisk w 
powiecie”9. Powyższa ocena nie wydaje się prawdziwa, gdyż w tym samym 
czasie stronnictwo przejawiało aktywną działalność na Pomorzu Zachod
nim. Organa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez dłuższy czas nie 
doceniały sprawności organizacyjnej PSL.

W marcu 1946 roku Polskie Stronnictwo Ludowe na Pomorzu 
Zachodnim liczyło 17 tysięcy członków10. Najliczniejsze organizacje PSL 
istniały w powiatach: Złotów (3000 członków)11, Chojna (2600)12, Wałcz 
(1500), Stargard (1000)13, Człuchów (1000)14, Drawsko (846), Szczecin 
(800), Szczecinek (700), Kamień Pomorski (500)15, Bytów (400)'°.

W 1946 roku PSL był drugą co do wielkości, po Polskiej Partii 
Robotniczej, partią polityczną na Pomorzu Zachodnim. Według danych z 1 
października 1946 roku, stronnictwo zrzeszało 15730 osób, podczas gdy

9
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, PSL (1944-1949). Raport 

sytuacyjny o powstaniu PSL na Pomorzu Zachodnim.
Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Ziem Odzyskanych (1945-1949), sygn. 219, 

s. 21 -22: Sprawozdanie sytuacyjne Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie za 
miesiąc marzec 1946 r.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół PSL (1945-1949), 
sygn. 175, s. 61. Ocena działalności ZW PSL w Szczecinie (województwo szczecińskie) 
przez władze bezpieczeństwa, raporty informacyjne (1945-1947).

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział 
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 112, s. 285: Pismo Pełnomocnika Rządu RP na 
Obwód Chojnice n/O w Dębie Nowym z dn. 21 II 1946 r.

Archiwum Akt Nowych, zespól Ministerstwo Ziem Odzyskanych (1945-1949), sygn. 219, 
s. 21 -22: Sprawozdanie sytuacyjne Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie za 
miesiąc marzec 1946 r.

Archiwum Akt Nowych zespół Ministerstwo Informacji i Propagandy, PSL (1945-1947), 
sygn. 452, s. 4.: Sprawozdanie Oddziału Informacji i Propagandy w Człuchowie z dn. 12 III 
1946 r.

Archiwum Akt Nowych, zespiA Ministerstwo Ziem Odzyskanych (1945 - 1949), sygn. 219, 
s. 21 -22: Sprawozdanie sytuacyjne Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie za 
miesiąc marzec 1946 r.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół PSL (1945-1949),, 
sygn. 175, s. 74: Ocena działalności ZW PSL w Szczecinie (województwo szczecińskie) 
przez władze bezpieczeństwa, raporty informacyjne (1945-1947).
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PPR -  18679, PPS -  14557, SL -  12856, SD -  1093, PSL „Nowe 
Wyzwolenie” -  671 członków17.

W październiku 1946 roku najliczniejsze organizacje PSL posiadały 
powiaty: Złotów (3000 członków), Słupsk (1500), Białogard (1200), 
Gryfice (1200), Sławno (1200), Wałcz (1100)18.

W powiecie bytowskim na początku października 1946 roku najliczniej
szą partią polityczną było Polskie Stronnictwo Ludowe liczące 450 człon
ków. Drugą co do wielkości partią polityczną w powiecie był PPS (350 
osób), zaś PPR zrzeszał 220 osób, a SL -  200 osób19.

Szczegółowe zestawienie liczby członków PSL w poszczególnych 
powiatach Pomorza Zachodniego na tle liczebności innych partii politycz
nych w październiku 1946 roku przedstawia tabela 1.

Tabela 1.
PSL w powiatach Pomorza Zachodniego na tle innych partii politycznych 

według stanu z 1 października 1946 roku

Lp. Powiat

Liczba członków partii politycznych

PSL PPR PPS SL SD SP

PSL „No

we Wyz

wolenie”

1 . Białogard 1200 85b 1120 900 30 85 -

2. Bytów 450 220 350 200 - - -

3. Chojna 650 653 230 - 48 - 20

4. Choszczno - 600 487 450 - - 50

17 .Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński. Wydział 
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 112, s. 204: Działalność partii politycznych i 
organizacji młodzieżowych w województwie szczecińskim oraz działalność związków
zawodowych, 1946 r.
18t  .Tamże.
19 Tamże.
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3- Człuchów 600 731 300 - - 100 -

6. Drawsko 520 736 170 700 - - 150

7. Gryfino 420 800 450 370 - 110 25

8. Gryfice 1200 700 200 200 - - i 20

9. kamień Pomorski 1000 400 160 70 - 72 -

10. Koszalin 430 869 980 460 26 - -

11. Kołobrzeg - 700 1000 - - - -

12. Łobez 300 721 660 550 35 300 150

13. Myślibórz 200 500 230 188 160 - 30

14. Miastko - 310 190 - 6 - -

15. Nowogard 300 400 300 3800 90 - -

16. Pyrzyce - 500 300 300 - - 20

17. Stargard 280 1007 200 267 23 - -

18. Sławno 1200 1576 780 540 120 - -

19. Słupsk 1500 1200 1500 1500 230 - 40

20. Szczecinek - 700 800 - - 45 25

21. Szczecin-miasto 800 1500 2000 150 200 500 75

22. Szczecin-powiat - 200 180 40 - - 66

23. Wałcz 1100 1200 1200 2150 - 57 -

24. Wolin 80 500 70 7 60 - -

i 25. Złotów 3000 1100 700 14 b5 -

R azem 15230 18679 14557 12856 1093 1 1269
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Źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, 

Wydział Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 112, s. 204: Działalność partii 
politycznych i organizacji młodzieżowych w województwie szczecińskim oraz 
działalność związków zawodowych. 1946 r.

Od początku istnienia PSL na Pomorzu Zachodnim jego program i 
działalność polityczna cieszyły' się dość szerokim uznaniem w licznych 
kręgach społecznych, czego potwierdzenie można znaleźć we wszystkich 
sprawozdaniach administracji terenowej, partii politycznych, władz wo
jewódzkich, organów UBP, urzędów informacji i propagandy itp.

Polskie Stronnictwo Ludowe nas Pomorzu Zachodnim w stosunkowo 
krótkim czasie stało się licznym ugrupowaniem. Przyczyniło się do tego 
wiele czynników. Najistotniejszą rolę odegrała sytuacja gospodarcza i 
polityczna. W drugiej połowie 1945 roku dały się odczuć poważne kom
plikacje gospodarcze, spowodowane ogromnymi zniszczeniami wojen
nymi, brakiem środków finansowych na ich odbudowę, a także klęską 
nieurodzaju. Wszystkie te trudności niekorzystnie oddziaływały na 
postawę mas chłopskich. Niektórzy chłopi uważali, że Mikołajczyk, 
cieszący się poparciem mocarstw zachodnich, będzie mógł uzyskać 
pomoc gospodarczą i w ten sposób szybciej zostaną usunięte skutki 
wojny.

Pewne grupy społeczne przyciągał do PSL głoszony program 
przeobrażeń społeczno-gospodarczych i struktury agrarnej wsi, dając 
wielkim gospodarstwom uprzywilejowaną i decydującą pozycję. Chłopi 
wstępujący do PSL brali pod uwagę również i to, że S. Mikołajczyk był 
wicepremierem, a W. Kiemik i Cz. Wycech -  ministrami rządu. 
Przedstawiciele wolnych zawodów, kupcy i właściciele warsztatów 
rzemieślniczych, akceptowali postulaty maksymalnych ułatwień dla 
inicjatywy prywatnej. Do wzrostu popularności PSL niewątpliwie 
przyczyniło się częste i wymowne podkreślanie, iż jest ono stronnictwem 
chłopskim, kontynuującym tradycje ruchu ludowego; że jest 
stronnictwem ludzi wierzących, a także mającym poparcie du
chowieństwa.
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Spora część członków PSL znalazła się w stronnictwie ze względu na 
wahanie, opór lub nawet wrogi stosunek wobec władzy ludowej. Należy 
jeszcze podkreślić, iż między innymi słabość organizacyjne SL oraz ogra
niczony zasięg jego propagandy ułatwiały PSL działalność20.

Baza społeczna PSL na Pomorzu Zachodnim była bardzo 
zróżnicowana. W szeregach Stronnictwa lub też w orbicie jego 
wpływów znaleźli się chłopi, ale też nauczyciele, urzędnicy, 
rzemieślnicy, studiująca młodzież21. Do PSL w powiecie bytowskim 
trafiło dużo ludności rodzim ej” . Najczęściej tłumaczy się ten fakt 
trudną sytuacją ekonomiczną, słabą aprowizacją, nadużyciami w 
przydziałach kartkowych itp. Należy podkreślić, że negatywny 
stosunek znacznej części ludności rodzimej do nowej władzy wynikał 
z błędów władz popełnionych w stosunku do autochtonów.

Jest rzeczą charakterystyczną, że PSL rozwinęło również aktywną 
działalność w miastach. Stronnictwo posiadało wielu członków wśród 
kupiectwa, szczególnie w powiatach: Kamień Pomorski23, Bytów24, 
Białogard25, Sławno26, Łobez27, Drawsko28. W swoich szeregach stronnictwo

20
F. Serafin, Ruch ludowy w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1949. Katowice 1970, s.

59-61.
21

N. Kołomiejczyk, Niektóre problemy..., dz. cyt., s. 171.
22 S. Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947. Gdańsk 1995, s. 84.
23

Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Informacji i Propagandy (1945 - 1947), sygn. 445, s. 
97-98.: Sprawozdanie z przeprowadzonej inspekcji w Obwodowym Oddziale Informacji i Propagandy w
Kamieniu dn. 4 IV 1946 r.
24

Archiwum Zarządu Wojewódzkiego PSL w Szczecinie, zespól PSL (1945 - 1947), sygn. 1, s. 4,. 
Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział 

Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 4, s. 5: Raport sprawozdawczy Komendy Powiatowej MO w 
Białogardzie za czas od 1 II 1946 do 28 II 1946 r.

Archiwum Delegatury U O P w Szczecinie, sygn. 333/IV, tom VIII, s. 65: Charakterystyka PSL w 
stanie przeszłym i obecnym dokonana przez Szefa PUBP w Sławnie z dn. 27 II 1947 r.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespól PSL (1945-1949), sygn. 175, s. 
60: Ocena działalności ZW PSL w Szczecinie (woj. szczecińskie) przez władze bezpieczeństwa, raporty 
informacyjne (1945-1947).

Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 333/IV, tom XII, s. 91: Pismo 
Szefa PUBP w Drawsku do Naczelnika Wydz. V-go WUBP w Szczecinie z dn. 19 II 1946 r.
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skupiało rzemieślników, przede wszystkim w powiatach: Bytów29, Sławno30 
i Łobez31. Do PSL w powiecie bytowskim należeli także pracownicy 
urzędów pocztowych32 oraz nauczyciele33. Ponadto stronnictwo miało 
wpływy w związkach zawodowych34.

Faktycznej sile oraz wpływom w różnych środowiskach społecznych nie 
odpowiadała pozycja, jaką zajmowało Polskie Stronnictwo Ludowe w 
poszczególnych ogniwach władz. Im wyższy szczebel władzy, tym mniej 
spotykano członków Stronnictwa. Udział PSL w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej w Szczecinie, powołanej 14 czerwca 1946 roku’5, był znikomy. 
Stronnictwo miało tylko 8 radnych, co stanowiło 11 % ogółu36.

PSL udało się natomiast w pierwszym okresie działalności zdobyć 
silniejszą pozycję w niektórych powiatowych radach narodowych. W 
połowie 1946 roku stronnictwo posiadało w województwie szczecińskim 24 
radnych w powiatowych radach narodowych, co stanowiło 16,4% ogółu 
radnych37.

We wrześniu 1946 roku najwięcej członków PSL zasiadało w PRN w 
powiatach Pomorza Zachodniego: Choszczno (31 % ogółu radnych), Bytów 
(20 %), Kamień Pomorski (13,3 %), Sławno (8,57 %), Nowogard i 
Białogard (po 13,3 %). Duży udział przedstawicieli Stronnictwa w PRN w

29J. Paluchowski, Ruch ludowy..., dz. cyt., s. 62.
30 '

Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 333/IV, tom VIII, s. 65: 
Charakterystyka PSL w stanie przeszłym i obecnym dokonana przez Szefa PUBP w Sławnie z dn. 2 7 II
1947 r.
31 Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 118/IV-1, s. i 1: 
Sprawozdanie dekadowe z pracy V-go Wydziału WUBP w Szczecinie za okres od 1 IV 1946
do 10 IV 1946 r.
32 Archiwum Zarządu Wojewódzkiego PSL w Szczecinie, zespół PSL (1945-1947,.sygn. 2, s.
46.
33 Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół K W PPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 59, 
s. 30: Sprawozdanie ogólne KP PPR w Bytowie za miesiąc sierpień 1946 

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespĆAKWPPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 50, 
s. 33: Sprawozdanie ogólne KP PPR w Bytowie za miesiąc październik 1946 r.
35 H. Komamicki, Rola i miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego w systemie 
społeczno-politycznym Polski Ludowej 1945-1947. Warszawa 1987, s. 217.
6Tamże, s. 218.

37 Tamże, s. 218.
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tych powiatach wynikał w głównej mierze z faktu istnienia na ich terenie 
silnych oiganizacji PSL.

Tabela 2.

Udział PSL w niektórych powiatowych radach narodowych na Pomorzu 
Zachodnim według stanu z września 1946 roku

Powiat Ogólna ilość radnych W tym PSL %

Bytów 40 8 20,00

Białogard 38 3 7,89

Choszczno 29 9 31,00

Chojna 38 2 5,26

Gryfino 37 2 5,41

Kamień Pomorski 30 4 13,30

Ławiczka 37 2 5,40

Myślibórz 41 3 7,32

Nowogard 43 4 9,30

Wałcz 35 2 5,70

Sławno 35 3 8,57

Słupsk 44 1 2,27

Źródło: Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół Stronnictwo 
Ludowe (1944-1949), sygn. 347, Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół 

Biuro Prezydialne WRN w Szczecinie (1945-1950), sygn. 191,373, 375; Archiwum 
Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział 
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 33; Archiwum Państwowe w Szczecinie, 
zespół KWPPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 43, 157, 503. Obliczenia własne 
autorki.
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Mniej korzystniej przedstawiał się udział PSL w gminnych radach 
narodowych. W powiecie bytowskim od marca do września 1946 roku jeden 
przedstawiciel Stronnictwa był przewodniczącym GRN, zaś udział radnych 
z PSL w GRN przedstawiał się następująco: GRN Borzytuchom -  5 
członków PSL (na 12 radnych), GRN Tuchomie -  3 członków PSL (na 12 
radnych)“. W połowie 1946 roku PSL w GRN na Pomorzu Zachodnim 
posiadał 27 radnych, co stanowiło tylko 9,1 % ogółu'9.

Polskie Stronnictwo Ludowe na Pomorzu Zachodnim odniosło w 1946 
roku znaczne sukcesy, skupiając wokół siebie szerokie koła opinii 
publicznej. Nie zdołało jednak w pełni wyzyskać organizacyjnie swoich 
osiągnięć, nie udało mu się doprowadzić do izolacji politycznej Polskiej 
Partii Robotniczej oraz zdobyć istotnego wpływu na aparat państwowy i na 
życie gospodarcze regionu. Kontrakcja PPR i jej sojuszników w poważnej 
mierze uszczupliła pozycje PSL w administracji państwowej, 
samorządowej, w organizacjach społecznych i gospodarczych, co 
zw iększyło trudności stronnictwa w kampanii wyborczej i przyczyniło się 
do jego ostatecznej klęski.

Negatywne ustosunkowanie się PSL do propozycji wspólnego bloku 
wyborczego otwierało ważny rozdział w stosunkach między Stronnictwem 
a „blokiem demokratycznym”. Rozpoczęła się wielka batalia polityczna, w 
której ludowcy postanowili bronić swoich założeń ideowych i pro
gramowych. Podjęto walkę, zdając sobie sprawę z ogromnej przewagi ko
munistów posiadających w swoim ręku władzę i podporządkowane im 
wojsko, milicję i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Dysponując ogrom
nym aparatem władzy i sporymi środkami finansowymi, komuniści przy
stąpili do tej walki z pozycji strony silniejszej40.

Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim, realizujący polecenia 
kierownictw a KC PPR, stale rozbudowywał swoje szeregi. W walce z PSL 
organom bezpieczeństwa przyznawano pierwszoplanową rolę. W tym celu

38 •Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół Stronnictwo Ludowe 
(W44-I948), sygn. 347, s. 10.

H. Komamicki, Rola i miejsce..., dz. cyt., s. 217.
S. Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe..., dz. cyt., s. 167.
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rozbudowywano agenturą UBP na wszystkich szczeblach stronnictwa. 
Werbowano agentów i informatorów. Zastraszano członków i działaczy, 
wykorzystując w tym celu indywidualne cechy charakteru, kłopoty ro
dzinne, trudności finansowe, wyszukiwano „plamy” w życiorysach41. W 
walce z PSL ważną rolę spełniali agenci i informatorzy, których liczba stale 
rosła. W powiecie bytowskim UBP posiadało w stronnictwie 3 agentów, w 
tym skarbnika Zarządu Miejskiego PS42.

WUBP w Szczecinie ingerował w przygotowania komisji do przepro
wadzenia referendum ludowego. W swoim sprawozdaniu do MBP funkcjo
nariusz WUBP stwierdził: „(...) PSL prowadziło szeroką akcję, ażeby 
wklinić jak największą ilość PSL-ców do obwodowych Komisji Gło
sowania Ludowego, co z początku im się było udało wskutek bardzo 
liberalnego stosunku partii Bloku Demokratycznego, jednak następnie 
zostały za naszą nieoficjalną ingerencją wyeliminowane do odpowiedniej 
proporcji.”43

PSL zarzucał „stronnictwom demokratycznym”, że do udziału w pracach 
komisji głosowania dopuściły za mało przedstawicieli PSL. Następny zarzut 
był tego rodzaju, że komisje nie były wybierane przez rady narodowe, lecz 
mianowane przez wójtów i starostów44.

Zdarzały się też przypadki aresztowania członków PSL wyznaczonych 
do Komisji Głosowania Ludowego. Taka sytuacja miała miejsce w powiecie 
bytowskim. W sprawozdaniu Starostwa Powiatowego Bytowskiego za 
czerwiec 1946 roku czytamy m.in.: „(...) w ostatnich dniach miesiąca 
miejscowy Urząd UB aresztował wielu spośród tut. działaczy PSL, między 
innymi wyznaczonych członków Komisji Głosowania”45.

K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 
^945-1955). Warszawa-Szczecin 1994, s. 86-87.

Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 336/IV, t. IV, s. 16: 
Pismo PUBP w Bytowie do WUBP w Szczecinie z dn. 15X 1946 r.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespĆAKWPPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 433, 
s. 24-25: Referendum ludowe sprawozdania i materiały KW i KP PPR (1946 r.).

J. Wojciechowska, Ruch ludowy.... dz. cyt., s. 111-112.
Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział 

Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 7. s. 12: Sprawozdanie Starostwa Powiatowego za 
miesiąc czerwiec 1946 r.
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Na Pomorzu Zachodnim referendum ludowe odbywało się w atmosferze 
ładu, spokoju i powagi46. W Bytowie w dniu głosowania ludowego „PSL-cy 
rozrzucali ulotki Mikołajczyka”47.

Na Pomorzu Zachodnim -  nie tylko w kręgach WK PSL -  panowało 
przekonanie o sfałszowaniu wyników głosowania ludowego. Meldunki 
agentów UBP, informatorów WP i materiały partyjne wskazywały', że 
społeczeństwo w regionie było przekonane, iż dokonał się „cud nad urną”, a 
faktycznie PSL odniósł zdecydowane zwycięstwo48.

Wyniki referendum ludowego na Pomorzu Zachodnim podane przez 
PSL różnią się od danych oficjalnych. W przypadku pierwszego pytania są 
to dane wręcz odwrotne. Na pierwsze pytanie „tak” odpowiedziało 138537 
osób (38.4 %), a odpowiedzi „nie” udzieliło 203287 (61,6 %)4Q. Podobnie 
wyglądają różnice wyników na dwa następne pytania. Na drugie pytanie 
przecząco odpowiedziało 144120 głosujących (43,7 %), a na trzecie pytanie 
negatywnych głosów padło 94899 (28,8 %)so.

Są to istotne różnice wynikające z „arytmetyki wyborczej” w celu 
uzyskania „pożądanych wyników” przez partie bloku. Najwięcej nega
tywnych odpowiedzi na pierwsze pytanie padło w powiatach, w których 
PSL latem 1946 roku było silnie i dobrze zorganizowane. Należy tu 
wymienić powiaty: Gryfice (76,3 %), Drawsko (74,6 %), Pyrzyce (72.8 %), 
Stargard (67,3 %). miasto Słupsk (66,9 %), Wałcz (65,6 %), miasto Szczecin 
(64,8 %), Nowogard (61,5 %), Kamień Pomorski (61,6 %), Złotów (61,2%). 
Zaś najmniej odpowiedzi „nie” na pierwsze pytanie padło w powiecie 
Sławno (24,2 %). W powiecie bytowskim na pierwsze pytanie 
odpowiedziało „nie” 2931 głosujących (44,5 %), na drugie przecząco

46 , ,Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 1029, s. 41: Telefonogram Starostwa Powiatowego
Kamień z dn. 30 VI 1946 r., godz. 23.00.
47Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespól KW  PPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 15, 
s. 48: Pismo KP PPR w Bytowie do WK PPR w Gdańsku z dn. 2 VII 1946 r.

K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat..., dz. cyt., s. 105.
49 Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 4. Referendum z 30 czerwca 1946 roku. Przebieg i 
wyniki, opr. A. Paczkowski. Warszawa 1993, s. 103, 121, 131.

I amze.
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odpowiedziało 2260 osób (34,3 %), zaś napytanie trzecie- 1077 osób (16,4
%)51.

Po referendum ludowym walka z PSL weszła w decydującą fazę. Lu
dowcy płacili wysoką cenę za dotychczasową niezależność polityczną. 
Sytuacja Stronnictwa na Pomorzu Zachodnim, podobnie jak na pozostałym 
obszarze kraju, była niezwykle trudna.

WUBP w Szczecinie w sierpniu 1946 roku tak oceniał sytuację: „(..) 
Wojewódzki Zarząd PSL jak również Powiatowe Zarządy PSL uaktywniają 
ostatnio swoją pracę organizacyjno-werbunkową w związku z przygotowaniami 
do wyborów. Cybiński, Błaszezak i Głowania byli w Warszawie 1 i 2 sierpnia 
1946 roku na Konferencji Zarządów Wojewódzkich PSL, po powrocie z której 
wyjeżdżają sami na Zjazdy Powiatowe PSL oraz wysyłali instruktorów, którym 
zalecali prowadzić akcję agitacyjno-werbunkową konspiracyjnie’' .

18 sierpnia 1946 roku odbył się Zjazd Powiatowy PSL w Bytowie, na 
którym był obecny prezes ZW PSL z Gdańska, płk Kamiński, który 
„wygłosił antyrządowe przemówienie”53. Urząd Informacji i Propagandy 
Województwa Gdańskiego zauważył w związku z tym zjazdem, iż „(...) 
wielu członków PSL boi się oficjalnie pokazać na zebraniach ze względu na 
swoje stanowisko”54. Na zjeździe wybrano nowy Zarząd Powiatowy PSL55.

Sytuacja PSL na Pomorzu Zachodnim w okresie poprzedzającym wybory 
przedstawiała się podobnie jak w całym kraju. I tu zasięg zastosowanych represji 
był duży. Nacisk administracyjny, działalność agentury spowodowały spadek 
liczby członków PSL na Pomorzu Zachodnim56.

Tamże.
52 Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 118/IV-1, tom I, s. 
103: Sprawozdanie dekadowe o pracy V-go Wydziału WUBP w Szczecinie za okres od 1 
VIII 1946 do 15 VIII 1946 r.

Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 336/IV-1. tom IV, s. 
50-51: Sprawozdanie ze Zjazdu Powiatowego w Bytowie w dn. 18 VIII 1946 r.
54 Archiwum Akt Nowych, KC PPR (1944-1948), sygn. 295/VII-221, s. 16: Pismo Urzędu 
Informacji i Propagandy Województwa Gdańskiego z dn. 30 VIII 1946 r.

Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 336/IV-1. tom IV, s. 
50-51: Sprawozdanie ze Zjazdu Powiatowego w Bytowie w dn. 18 VIII 1946 r.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół KWPPR w Szczecinie (1945-1948), sygn. 23, 
s. 58-59: Naświetlenie Stanu Organizacyjno-Politycznego PSL Woj. Szczecińskiego na 
dzień 15 XI 1946 roku, dokonane przez KW PPR w Szczecinie.
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Między innymi przeprowadzono rewizje u działaczy PSL. W grudniu 
1946 roku dokonano 58 przeszukań w powiecie bytowskim'’ Stosowane 
represje wobec członków stronnictwa spowodowały masowy spadek liczby 
osób należących PSL. Od września do listopada 1946 roku odeszło ze 
stronnictwa około 3 tysięcy członków58.

Wiele kół terenowych w powiatach -  Człuchów, Kołobrzeg, Koszalin, 
Drawsko, Bytów, Myślibórz, Gryfice, Gryfino, Złotów, Kamień Pomorski -  
zostało rozwiązanych59. W grudniu 1946 roku rozwiązano całe struktury 
PSL w powiatach: Bytów , Gryfino*1, Człuchów62, Kamień Pomorski 63, 
Drawsko*4, Walcz65 i Zagórze (Gryfice)66.

W sprawozdaniu sytuacyjnym WUBP w Szczecinie za grudzień 1946 r. 
napisano: „(...) niemal na całym terenie, za wyjątkiem części zamieszkały ch

57 Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 336/1V, tom IV, s. 57: 
Raport Specjalny PUBP w Bytowie do Naczelnika Wydz. V-go WUBP w Szczecinie z dn. 1 1
1947 r.
58 R Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949. Warszawa
1992, s. 85.
59 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół PSL (1945-1949), 
sygn. 175, s. 77: Ocena działalności ZW PSL w Szczecinie (województwo szczecińskie) 
grzez władze bezpieczeństwa, raporty informacyjne (1945-1947).

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół KW PPR w Szczecinie (1945-1948). sygn. 60. 
s. 4: Sprawozdanie ogólne KP PPR w Bytowie za miesiąc grudzień 1946 r.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespól PSL (1945-1949), 
sygn. 175, s. 69: Ocena działalności ZW PSL w Szczecinie (województwo szczecińskie) 
gzez władze bezpieczeństwa, raporty informacyjne (1945-1947).

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział 
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 15, s. 15-16. Sprawozdanie sytuacyjne Starosty 
Powiatowego Człuchowskiego za miesiąc grudzień 1946 r.

Tamże, sygn. 157, s. 80: Sprawozdanie ogólne KP PPR w Kamieniu za miesiąc grudzień 
1946 r.
64 Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Informacji i Propagandy (1945-1947), sygn. 
454, s. 21: Sprawozdanie Obwodowego Urzędu Informacji i Propagandy w Drawsku z dn. 16 
XII 1946 r

Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział 
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 72, s. 85: Sprawozdanie sytuacyjne Starosty 
Powiatowego Wałeckiego za okres od 3 XII 1946 r. do 3 I 1947 r. przesłane do Wojewody 
Szczecińskiego.

Tamże, sygn. 104, s. 16 Sprawozdanie ze Zjazdu Kierowników Obwodowych Oddziałów 
Informacji i Propagandy w Szczecinie z dn. 14 XII 1946.
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przez ludność autochtoniczną, PSL zostało rozbite”67. Im bliżej wyborów, 
tym coraz trudniej było kontynuować działalność Stronnictwa. Praca z 
konieczności przybierała charakter półlegalny, niekiedy konspiracyjny68.

W powiecie bytowskim PSL działało zdecydowanie w sposób podziem
ny. Świadczy o tym chociażby przebieg oraz wyniki wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego. Otóż w dniu wyborów w powiecie bytowskim w 
odległości stu metrów od lokali wyborczych w gminach i w mieście były 
punkty, w których rozdawano materiał propagandowy Stronnictwa69.

Według Wojewody Szczecińskiego, na Blok Stronnictw Demokraty
cznych głosowało na Pomorzu Zachodnim 365011 osób (95,84 %), a na PSL 
15859 (4,16 %)70. KW PPR w Szczecinie podaje, iż na PSL oddało głosy 
15148 osób (4.12 %), a na Blok -  352117 (95,33 %)71.

Największa liczba głosów na listę peeselowską przypadła w następu
jących powiatach Pomorza Zachodniego: Złotów 1363 (10,28 %), Szczecin 
4889 (7,30 %), Bytów 473 (6.76 %), Słupsk 1779 (6,7 5%)72.

Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego organizacje wojewódzkie i 
powiatowe PSL uległy na ziemiach zachodnich i północnych niemal całkowitemu 
rozkładowi7’. Według rozeznania władz bezpieczeństwa od marca do lipca 1947 
roku istniały zarządy powiatowe PSL jedynie w następujących powiatach Pomor/a 
Zachodniego: Bytów, Człuchów, Łobez, Słupsk, Gryfice i Stargard. Jednak 
podkreślono, że nie wykazywały one żadnej działalność.

67 Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 39/IV, b. s.: 
Sprawozdanie sytuacyjne WUBP w Szczecinie za miesiąc grudzień 1946 r.

Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat..., dz. cyt., s. 123.
69 Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński. Wydział 
Społeczno-Polityczny (1945-1950), sygn. 101, s. 15: Sprawozdanie z przebiegu wyborów w 
Bptowie w dniu 191 194-7 r.

Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Ziem Odzyskanych (1945-1949), sygn. 207, 
s. 6: Sprawozdanie sytuacyjne Wojewody Szczecińskiego za miesiąc styczeń 1947 r.
71 Archiwum Akt Nowych, zespól KC PPR (1944-1948) sygn. 295/IX-310, s. 78: 
Sprawozdanie opisowe KW PPR w Szczecinie za miesiąc sty czeń 1947 r.

Tamże.
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe..., dz. cyt., s.250.
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, zespół PSL (1945-1949). 

sygn. 168, s. 9: Ocena działalności politycznej PSL przez władze bezpieczeństwa: raporty 
informacyjne, doniesienia, wykazy imienne członków (1945-1947).
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Poważną rolę w całkowitym „rozkładzie PSL” w powiatach Pomorza 
Zachodniego powierzono agenturze. W powiecie bytowskim planowano w 
ten sposób „rozbić PSL” w ciągu 4-8 tygodni. Zakładano zwerbowanie 
agentury w Kole Miejskim PSL i w Zarządzie Powiatowym Stronnictwa. 
Ponadto postanowiono zlikwidować sklepy członków PSL i usunąć ich ze 
wszystkich stanowisk75.

3 maja 1947 roku do Feliksa Węsierskiego, prezesa Zarządu 
Powiatowego PSL w Bytowie, przybyło dwóch funkcjonariuszy UBP wraz 
z kierownikiem Urzędu. Funkcjonariusze starali się nakłonić prezesa do 
rozwiązania struktur Stronnictwa w powiecie. Gdy groźby nie odniosły 
skutku, zagrożono mu wysiedleniem, a w trakcie dyskusji jeden z 
funkcjonariuszy UB uderzył Węsierskiego ) w twarz, a jego synowi i żonie 
wygrażał z wyciągniętym z kieszeni rewolwerem76.

Zarząd powiatowy PSL w Bytowie podkreślał, iż członkowie 
Stronnictwa często byli wzywani do UBP na rozmowy. Głównym celem 
funkcjonariuszy bezpieczeństwa w Bytowie było -  według ZP PSL -  w 
Bytowie „usunięcie peeselowskiego wrzodu z powiatu”77.

W wyniku różnorodnych represji PSL zaprzestał działalności w lipcu 
1947 roku w kolejnych powiatach Pomorza Zachodniego: Bytów, 
Myślibórz, Chojna, Gryfino, Człuchów, Kamień Pomorski78. W atmosferze 
terroru i bezprawia „dobijano” jedyne legalne w Polsce ugrupowanie 
polityczne. W ideologii i polityce działania komunistów nie było miejsca na 
działalność niezależnych partii.

75Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 336/IV, tom IV, s. 55: 
Pismo Szefa PUBP w Bytowie do Naczelnika Wydz. V-go WLEP w Szczecinie z dn. 26 II 
1947 r.
76 Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, sygn. 336/IV, tom IV, s. 58:
Pismo Zarządu Powiatowego PSL w Bytowie do WUBP w Szczecinie z dn. 10 V 1947 r.
77 _Tamże.
78 J. Skoczylas. Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949. Szczecin 1994, 
maszynopis przechowywany w ZW PSL w Szczecinie, s. 43-45.
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Ludność ukraińsko-łemkowska z akcji „Wisła” 
na terenie powiatu bytowskiego w 1947 roku

W wyniku powojennego przesunięcia wschodnich granic Rzeczypospo
litej po stronie ukraińskiej pozostało kilka tysięcy Polaków, a na obszarze 
południowo-wschodniej Polski nadal zamieszkiwała znaczna liczba lu
dności ukraińskiej. W okresie od 15 października 1944 roku do 2 sierpnia 
1946 roku z terenu Polski do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad 
(USRR) przesiedlono około 489 tysięcy osób narodowości ukraińskiej. W 
tym samym czasie z USRR do Polski powróciło około 788 tysięcy obywateli 
polskich. Akcja ta prowadzona była na mocy międzynarodowego układu z 
dnia 9 września 1944 roku między Polską a USRR o wymianie ludności1.

Dwukrotne przedłużanie terminu obowiązywania zawartej umowy, 
mimo zastosowania przez stronę polską przymusu administracyjnego i 
wojskowego, nie doprowadziło do całkowitego rozwiązania problemu

Układ między Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej w sprawie przesiedlenia ludności ukraińskiej z terytorium Polski do 
USRR i obywateli polskich z terytorium USRR do Polski pełny tekst układu, zob. 
Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenia Ukraińców z  Polski do USRR 1944-1946. Tom I. 
Dokumenty 1944-1945, s. 30-38, red. E. Misiło, Warszawa 1996. Por. Akcja „Wisla". 
Dokumenty, oprać. E. Misiło, Warszawa 1993 s. 12-17; K. Kersten, Narodziny systemu 
władzy. Polska 1943 1948, Poznań 1990, s. 340-341; T. Olszański, Historia Ukrainy XXw.
Warszawa 1993, s. 227 i n.
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mniejszości ukraińskiej w Polsce. Stanowczy sprzeciw władz ukraińskich 
odnośnie kontynuowania przesiedleń zmusił stronę polską w końcu 1946 
roku do rozważenia koncepcji przymusowych przesiedleń ludności ukraiń
skiej w ramach państwa polskiego2. Przymusowe wysiedlenie ludności z 
terenów objętych walką z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA) miało umożliwić, zdaniem wojskowych, szybsze zakończenie 
działań zbrojnych poprzez pozbawienie walczących oddziałów zaplecza i 
pomocy ze strony miejscowej ludności ukraińskiej.

Zakładano przesiedlenie wszystkich Ukraińców na tereny Ziem Za
chodnich i Północnych włączonych do Polski decyzją zwycięskich mo
carstw. Całą operację planowano przeprowadzić wiosną 1947 roku. Od 
stycznia 1947 roku trwały intensywne rozmowy i uzgodnienia między 
władzami wojskowymi, organami bezpieczeństwa publicznego i czynnika
mi politycznymi. Zasadniczą decyzję w sprawie przesiedleń podjęło Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR) na 
posiedzeniu w dniu 29 marca 1947 roku’.

Kierownictwo akcji powierzono Dowództwu Grupy Operacyjnej 
„Wisła”. Skoordynowane działania wojskowe przeciwko ukraińskiemu 
zbrojnemu podziemiu, połączone z przymusowymi przesiedleniami ludno
ści, miały objąć obszary operacyjne „S” (Sanok). „R” (Rzeszów). „L” 
(Lublin) i „G” (Gorlice). Dowództwo GO „Wisła” wydało 22 kwietnia 1947 
roku instrukcję wysiedleńczą, która zawierała wytyczne niezbędne przy 
opracowaniu planów przesiedlenia przez Państwowy Urząd Repatriacyjny 
(PUR) i dowódców poszczególnych jednostek wojskowych. Instrukcja 
przewidywała m.in.:

przesiedlenie wszystkich rodzin ukraińskich i mieszanych pol
sko-ukraińskich

2 Akcja „ Wisła Dokumenty, oprać. E. Misiło, s. 18; R. Galuba, Wysiedlenia ludności 
ukraińskiej na Ziemie Zachodnie i Północne w ramach akcji „ Wisła ”, [w:] Pomorze - trudna 
Ojczyzna?, red. A. Sakson, Poznań 1996, s. 329-330.
3 Z protokołu nr 3 posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii 
Robotniczej z 29 marca 1947 roku, [w:] Akcja „ Wisła Dokumenty, s. 65-66.
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prawo pozostania w miejscu zamieszkania rodzin polskich, wo
bec których „nie ma najmniejszych poszlak współpracy i sympatyzowania z 
bandytami”

współpracę z organami bezpieczeństwa i informacji wojskowej 
przy weryfikacji rodzin polskich ze względu na częste przypadki fałszo
wania dowodów pochodzenia

umożliwienie przesiedlanym zabranie maksymalnej ilości mie
nia osobistego, niezbędnego sprzętu rolniczego oraz inwentarza żywego

przeprowadzenie równocześnie akcji przesiedleńczej we wszys
tkich miejscowościach podległych GO „Wisła”

zorganizowanie przez PUR w punktach załadowczych odpo
wiedniego zabezpieczenia logistycznego i sanitarnego oraz noclegów dla 
przesiedlanych4.

Akcja przesiedleńcza poprzedzona masowymi aresztowaniami wśród 
ukraińskiej ludności cywilnej podejrzanej o współpracę z podziemiem, 
rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku równocześnie w rejonie Sanoka i na 
terenach przyległych od zachodu i północy oraz na obszarze województwa 
lubelskiego. W drugiej fazie Grupa Operacyjna „Wisła”, pod dowództwem 
generała brygady Stefana Mossora, miała przeprowadzić wysiedlenie 
ludności ukraińskiej i likwidację oddziałów UPA w rejonie Przemyśl -  
Lubaczów oraz na terenie Łemkowszczyzny (powiaty: Gorlice, Jasło, 
Krosno, Nowy Sącz, Nowy Targ).

W chwili rozpoczęcia operacji na obszarze powiatów sanockiego, 
leskiego i częściowo przemyskiego, skoncentrowano około 20 tysięcy 
żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego.

Operacja dotknęła mieszkańców około 800 wsi ukraińsko-łemkowskich 
i wszędzie przebiegała według opracowanych w instrukcjach schematów.

4
Instrukcja wysiedleńcza dowództwa GO „Wisła” z 22 kwietnia 1947 roku, [w:] Akcja 

„Wisła". Dokumenty, s. 149-152; R. Galuba, Wysiedlenia ludności ukraińskiej, Az. cyt., s. 
334.
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Po wcześniejszym otoczeniu przez wojsko przeznaczonej do wysiedlenia 
miejscowości, o świcie spędzano mieszkańców w wybrane centralne 
miejsce i powiadamiano o wysiedleniu. Na spakowanie niezbędnych rzeczy, 
załadowanie dobytku, zabranie inwentarza i opuszczenie domostw pozosta
wiano wysiedlanym zazwyczaj kilka godzin. Po wyznaczonym czasie for
mowano z przesiedleńców kolumny i pod eskortą żołnierzy doprowadzano 
do pułkowych punktów zbornych. Na punktach zbornych sporządzano 
dokładne spisy wysiedlanych rodzin, posiadanego mienia oraz przeprowa
dzano selekcję ludności w celu wyłonienia elementów wrogich i niepew
nych. Objętą wysiedleniem ludność ukraińsko-łemkowską i mieszaną po
dzielono na trzy kategorie:

A -  notowani w wykazach urzędów bezpieczeństwa
B -  rejestrowani przez wywiad wojskowy
C -  reszta rodzin, do których zastrzeżenia zgłaszał dowódca oddziału 

wysiedlającego na podstawie własnych spostrzeżeń lub informacji zwerbo
wanych konfidentów5.

Selekcja i weryfikacja ludności w punktach zbornych dokonywana była 
przy ścisłej współpracy miejscowych urzędów bezpieczeństwa. Po przepro
wadzeniu selekcji, aresztowaniu najbardziej podejrzanych, pozostałych wy
siedleńców przesyłano grupami do kolejowych punktów załadowczych. 
Tam sprawdzano raz jeszcze spisy wszystkich wysiedlanych, wydawano im 
karty przesiedleńcze PUR i ładowano, według podziału na poszczególne 
kategorie, do wagonów.

Pierwsze transporty z przesiedloną ludnością ukraińską przybyły do 
Szczecinka 2 maja 1947 roku i do Olsztyna 3 maja 1947 roku. Od 4 maja 
1947 roku zaczęły systematycznie napływać transporty na cały obszar Ziem 
Zachodnich i Północnych. Największe grupy ludności ukraińskiej 
skierowano do województw: olsztyńskiego - 56.625 osób i koszalińskiego -  
31.169 osób (w granicach administracyjnych z 1950 roku).

5 Zob. Instrukcja dowództwa GO „Wisła” dla komendanta pułkowego punktu zbornego z 23 
kwietnia 1947 roku. [w:] Akcja „ Wisła Dokumenty. s. 163-165.
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Pozostałych wysiedleńców rozmieszczono w województwach: biało
stockim -  995 osób, opolskim -  2.542 osoby, poznańskim -  14.370 osób, 
szczecińskim -  15.058 osób, wrocław skim -  15.491 osób i zielonogórskim -  
10.870 osób6. Do województwa gdańskiego, które początkowo nie było 
przewidziane do rozmieszczenia przesiedleńców z akcji „W”, kierowano 
transporty dopiero od połowy czerwca 1947 roku. Ogółem w województwie 
gdańskim osiedlono 5.280 osób narodowości ukraińskiej lub mieszanej.

W ramach akcji „Wisła” transporty z ludnością ukraińską systematycz
nie napływały na tzw. ziemie odzyskane do dnia 15 sierpnia 1947 roku. Do 
tego czasu osiedlono ogółem 33.154 rodziny, czyli ponad 140.660 Łemków, 
Ukraińców i członków rodzin polsko-ukraińskich zamieszkałych dotych
czas na terenach południowo-wschodniej Polski. Wszyscy przymusowo 
przesiedleni pochodzili z 22 powiatów 3 województw, w tym z krakowskie
go 10.510 osób; lubelskiego -44.726 osób i rzeszowskiego -  85.339 osób.

Przesiedlenia Ukraińców' miały miejsce również w latach następnych i 
trwały do 1952 roku. Można przyjąć, że w wyniku tej gigantycznej operacji 
deportowano ogółem blisko 150.000 osób.

W województwach przewidzianych do akcji przesiedleńczej PUR przy
gotował organizacyjne wojewódzkie wydziały osiedleńcze, które przez 
referaty powiatowe rozdzielały ludność najpierw do gmin, a następnie do 
poszczególnych gromad, wsi i osad7.

W okresie od 4 maja do 30 lipca 1947 roku do Bytowa przybyło 6 
transportów kolejowych z ludnością ukraińsko-łemkowską z województw: 
lubelskiego i rzeszowskiego.

W transportach tych przybyło ogółem 1.859 osób z powiatów: 
hrubieszowskiego, leskiego, przemyskiego, sanockiego i tomaszowskiego. 
Na podstawie literatury, zachowanych materiałów archiwalnych i badań 
własnych autora można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że na teren 
powiatu bytowskiego skierowano przesiedleńców dotychczas zamieszka
łych w miejscowościach: Bykowce, Dolina, Komańcza, Płonna, Przyby-

6 Akcja „ Wisła ". Dokumenty, s. 32; A. Szczęśniak, W. Szota, Droga do nikąd. Działalność 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i je j likwidacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 457. 

R. Galuba, Wysiedlenia ludności ukraińskiej, dz cyt., s. 335.
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szów. Roztoki, Rzepedź, Tokarnia, Wisłok Wielki, Wola Piotrowa, Wola 
Wyżna. Wysoczany, Zasław (pow. Sanok), Czaszyn, Paszowa, Stańkowa, 
Wola Matiaszowa, Wola Miechowa (pow. Lesko), Brzuska, Cisowa, 
Poździacz, Torki (pow. Przemyśl), Ameryka, Bełz, Cegielnia. Konotopy. 
Łubów. Zaburzę. Zawysznia. Żużel, (pow. Hrubieszów) oraz Komie (pow. 
Tomaszów Lubelski)“.

Większość z przesiedlonych, wraz z inwentarzem żywym i częścią 
dobytku, przybyła do Bytowa w 5 transportach w maju 1947 roku. W okresie 
od 4 do 13 maja 1947 roku we wspomnianych transportach przybyło ponad
1.400 osób, wysiedlonych z terenu 3 powiatów: leskiego, przemyskiego i 
sanockiego. Ostatni transport z 412 przymusowymi przesiedleńcami dotarł 
do Bytowa w dniu 30 lipca 1947 roku. W transporcie tym przybyli przesie
dleńcy z powiatów: hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

Tabela 1.
Wykaz transportów ludności ukraińsko łemkowskiej przybyłej do Bytowa w 

okresie 04.05. -  30.07. 1947 roku9

Nr transportu Miejsce i data wyjazdu Data przybycia Liczba rodzin Ilość osób

R 15 Nowosilce - 29 kwiecień 4 maj 59 235

R 29 Komańcza - 2 maj 8 maj 69 295

Archiwum Państwowe Słupsk (AP Słupsk), Starostwo Powiatowe w Bytowie 1945-1950, 
Wykaz osadników z akcji „W”, Nr 223; Wykaz przesiedleńców akcji „W”, 1947, Nr 282. 
Ustalenia własne autora na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 1998-1999 
na terenie ziemi bytowskiej. Podkreślenie w tekście oznacza miejscowości włączone do 
USRR na podstawie umowy polsko-radzieckiej z 15.02.1951 r. o wymianie terytoriów 
przygranicznych.

Akcja „ Wisła ", dz. cyt.. Ilościowy wykaz wysiedlonych Ukraińców' wraz z inwentarzem 
żywym z rejonu „Sanok” w okresie 29.04 do 4.06. 1947 r. (transporty R 15; R -2 9 ; R -48; 
R -  50; załącznik nr 2), s. 428-429. Ilościowy wykaz przesiedlonych Ukraińców z rejonu „R” 
Rzeszów -  stacja kolejowa Przeworsk wraz z inwentarzem żywym w' okresie 1.05 do 25. 06. 
1947 (transport R -  310; załącznik nr 2), s. 434-435; Ilościowy wykaz przesiedlonych 
Ukraińców z rejonu „L” Lublin wraz z inwentarzem żywym w okresie 19. 06 do 8. 08. 1947 
(transport R -  504; załącznik nr 3), s. 437-438.
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li. Zagórz - 4 maj 12 maj 75 356

{ i k/
i o

Szczawne - 5 maj 

Kulaszne
12 maj 63 314

j  R -310 Przeworsk - 6 maj 13 maj b9 247

R -504
Hrubieszów - 25 lipiec 

Werbkowice
30 lipiec 105 412

1 RAZEM 440 1859

Opracowanie własne na podstawie: E. Misiło, Akcja „ Wisła Dokumenty, s. 428-438, 
oraz wykazu przesiedleńców w akcji „W” z Archiwum Państwowego w Słupsku (AP 

Słupsk/Starostwo Powiatowe w Bytowie 1945-1950, Nr 282

Z grapy ponad 1.800 Ukraińców przybyłych w 1947 roku do Bytowa, 
1.522 osoby zostały osiedlone we wskazanych sobie miejscowościach 
powiatu bytowskiego10. Na miejsce osiedlenia ludności ukraińskiej wybrano 
wsie najbardziej po wojnie wyludnione, zamieszkałe w 1947 roku głównie 
przez ludność napływową. Z tego względu, że znaczna część lepszych 
gospodarstw była już zajęta, Ukraińcy otrzymali w większości gospo
darstwa słabe, znacznie zdewastowane, nierzadko wcześniej ograbione 
przez szabroników.

Z 7 gmin wiejskich powiatu bytowskiego przesiedleńcy zostali osiedleni 
na terenie 6 gmin oraz w mieście Bytowie i jego najbliższych okolicach11.

Część ludności, szczególnie z ostatniego transportu z powiatów 
Hrubieszów i Tomaszów Lubelski, została osiedlona wspólnie w dużych 
majątkach ziemskich we wsiach: Chotkowo, Dąbie, Dąbrówka Bytowska, 
Gostkowo i Osieki.

10 Wykaz osadników akcji „W” w powiecie bytowskim, AP Słupsk. Starostwo Powiatowe w 
Bytowie 1945-1950, Wykaz osadników z akcji „W” Nr 223.

Spis przesiedleńców z akcji „W” zamieszkałych na terenie gmin: Borzytuchom, Bytów, 
Jasień, Niezabyszewo, Pomysk Wielki, Studzienice, Tuchomie, Ugoszcz, AP Słupsk, 
Starostwo Powiatowe w Bytowie 1945-1950, Nr 223.
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Tabela 2.

Rozmieszczenie ludności ukraińsko -  łemkowskiej z akcji „Wisła” na terenie 

powiatu bytowskiego w 1947 roku

L.p. Nazwa gminy
Liczba

osiedlonych
osób

Liczba osób w poszczególnych gromadach, 
miejscowościach i majątkach ziemskich

1. Bytów 94 Bytów" Katarzynowo; Ludwikowo; 
Nowinków: Różanów; Zamkowa Góra

2. Borzytuchom 326
Borzytuchom -  81; Grzmiąca - 33; Jutrzenka 
-  56; Krosonowo -  24; Niedarzyno -  25; 
Osieki -  54; Struszewo -  53

3. Jasień 85
Jasień -  12; Bukowo -  15; Łupawsko - 43; 

Mydlita - 15

4. Niezabyszewo 134 Niezabyszewo -  82; Płotowo -  12; Rekowo -  
3; Sierżno -  15; Tągowie -  22

5. Pomysk Wielki 342
Pomysk Wielki -  67; Dąbie -  45; Gostkowo -  
91; Jeleńcz 8; Pomysk Mały -  60; Żukówko 
-7 1

6. Studzienice 2 Studzienice -  2

7. Tuchomie 277

Tuchomie -  50; Ciemno -  20; Masłwice -  30; 
Masłowhczki 13; Modrzejewo -  38; Nowe 
Huty -  22; Trzebiatkowa -  73; Tuchomko -  
31

8. Ugoszcz 160
Ugoszcz -  20; Mądrzechowo -  34; Mokrzyń -  
9; Rabacino -  9; Udorpie -  56; Ząbinowice -  
32

Opracowanie własne na podstawie spisu przesiedleńców z akcji „W" zamieszkałych na 
terenie gmin: Borzytuchom, Bytów, Jasień, Niezabyszewo, Pomysk Wielki, Studzienice. 
Tuchomie, Ugoszcz, AP Słupsk, Starostwo Pow iatow e (1945 -  1950), Wykaz osadników 
z akcji „W” Nr 223
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Wykazy imienne ludności ukraińskiej przesiedlonej na teren powiatu 
bytowskiego zostały sporządzone według list przewozowych. Na miejscu,

t
w oparciu o informacje dotyczące charakterystyki poszczególnych transpor
tów, kierowano przybyłe rodziny do wybranych gmin. gromad i osad 
powiatu. Spisy przesiedleńców z akcji „W” zawierają imienne listy człon
ków wszystkich rodzin wraz z datami urodzenia, stopniem pokrewieństwa 
oraz podziałem na kategorie A, B, C. Podział na poszczególne kategorie 
został dokonany na podstawie zebranych informacji o stopniu zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego ze strony przedstawicieli danej rodziny. 
Najbardziej niebezpieczne, zdaniem władz, rodziny zaliczono do kategorii 
A. Były one osiedlane, według wcześniej określanych zasad, w ten sposób, 
aby na każdą wieś nie przypadło ich więcej niż 3-4. Zgodnie z obowiązującą 
zasadą, ludność narodowości ukraińskiej nie mogła w miejscu osiedlenia 
stanowić więcej niż 10 % ogólnej liczby mieszkańców.

W ramach akcji „Wisła” na teren powiatu bytowskiego przesiedlono 447 
rodzin. W poszukiwaniu swoich bliskich, 7 rodzin opuściło powiat sa
mowolnie, a 5 przeniesiono ze względu na zbyt duże zagęszczenie, na teren 
powiatu słupskiego. Jak wynika ze sprawozdania starosty bytowskiego z 
dnia 24 września 1947 roku, na terenie powiatu pozostawało 435 rodzin oraz 
14, które przybyły transportami, lecz nie figurowały na oficjalnych listach12. 
Z 1522 osób narodowości ukraińskiej osiedlonych na terenie powiatu 
bytowskiego, dla 1.346 osób podstawę utrzymania stanowiły przydzielone 
gospodarstwa rolnicze, 169 znalazło zatrudnienie w Państwowych Nieru
chomościach Ziemskich (w 1949 roku przekształconych w Państwowe 
Gospodarstwa Rolne), a 7 osób zatrudniono w różnych instytucjach i 
urzędach.

Wśród tej grupy narodowościowej było 492 mężczyzn w wieku od 18 do 
60 lat; 541 kobiet, 114 osób w wieku poniżej 60 lat, 113 młodych ludzi w 
przedziale wieku 14-18 lat i 262 dzieci do lat 14.

Sprawozdanie starosty powiatu bytowskiego z dnia 24 września 1947 roku z 
rozmieszczenia osadników akcji „W”. AP Słupsk, Starostwo Powiatowe w Bytowie 1945- 
1950 Nr 223
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Tabela 3
Osadnicy z akcji „W” w powiecie bytowskim według wieku, płci i podziału na 

kategorie

"
L P Wiek i płeć

------— —
Kategoria A Kategoria B Kategoria C

i. Mężczyźni w wieku 18 - 60 lat 169 240 83

2. Kobiety 181 267 93

3. Starsi w wieku powyżej 60 lat 51 46 17

4. Młodzież w wieku 14 -  18 lat 45 54 14

5. Dzieci do lat 14 93 144 25

Ogółem w poszczególnych kategoriach 539 751 232

Opracowanie własne na podstawie wykazu osadników akcji „W” w powiecie bytowskim,

AP Słupsk, Starostwo Powiatowe w Bytowie, Nr 223

Przybyła ludność nie była w swoim składzie etnicznym jednorodną 
wśród przesiedlonych można wyróżnić: Bojków, Dolinian i Łemków13. Z 
terenu wschodniej lemkowszczyzny skierowano do Bytowa Łemków 
zamieszkałych w powiecie sanockim, którzy zostali objęci przesiedleniami 
w pierwszym etapie. Dwa transporty z ludnością łemkowską ze stacji 
załadowczych: Komańcza, Szczawne -  Kulaszne przybyły do Bytowa w 
początkach maja 1947 roku. Ogółem we wspomnianych transportach przy
było na teren powiatu bytowskiego około 600 Łemków. W praktyce takie 
rozróżnienie nie funkcjonowało. Zarówno przez władze, jak i lokalne 
społeczności wszyscy przybysze uważani byli za Ukraińców.

Władze nie zawsze były w stanie sprostać wszystkim zarządzeniom 
dotyczącym zasad osiedlania ludności ukraińsko-łemkowskiej na swoim 
terenie. Dotyczyło to zwłaszcza wymogu utrzymania 10 % wskaźnika

13 H. Rybicki, Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, 
Słupsk 1988 s. 109, K. Pudło, Łemkowie. Proces wrastania vi środowisko Dolnego Śląska 
1947-1985, Wrocław 1987, s. 31; R. Reinfuss, Śladami Łemków. Warszawa 1990, s. 12-13.
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maksymalnej koncentracji tej grupy ludności w danej miejscowości. 
Ograniczone też były możliwości udzielania przesiedleńcom pomocy w 
zakresie dostępu do kredytów remontowo-budowlanych, zaopatrzenia w 
maszyny i narzędzia rolnicze, materiał siewny i artykuły żywnościowe.

Mimo trudnych warunków egzystencji zdecydowana większość przy
musowych przesiedleńców bądź pogodziła się z faktem wypędzenia z 
rodzinnych stron, bądź zastraszona nie próbowała okazać swojego nieza
dowolenia publicznie. W kręgu zainteresowania organów bezpieczeństwa 
pozostawała szczególnie grupa około 20 % przesiedlonych, która zdradzała 
wyraźne oznaki niezadowolenia14. Nie bez znaczenia dla ogólnych na
strojów przesiedleńców były trudności aprowizacyjne i dolegliwości dnia 
codziennego powojennej rzeczywistości.

Czas przeprowadzenia akcji .,W (kwiecień -  sierpień 1947) uniemożliwił 
ludności ukraińskiej zebranie plonów w dotychczasowym miejscu za
mieszkania. Na przeprowadzenie spóźnionych prac polowych w nowym 
miejscu osiedlenia szansę mieli jedynie ci, którzy zostali przesiedleni na 
początku akcji. Pierwsi przybysze mieli też większe szanse na otrzymanie 
lepszych, nie w pełni zdewastowanych gospodarstw. Trudna sytuacja ma
terialna większości rodzin zmusiła administrację państwową do zorga
nizowania doraźnej pomocy żywnościowej i wygospodarowania środków 
na pożyczki remontowe. Nie była to jednak pomoc na miarę potrzeb i 
oczekiwań, pozbawionej znacznej części swojego dobytku ludności'5.

Przybyła na teren ziemi bytowskiej ludność ukraińsko-łemkowska 
znacznie odbiegała swoim stylem życia i gospodarowania od miejscowych 
Kaszubów i polskich osadników. Różnice ujawniały się m.in. w ubiorze, 
sposobie gospodarowania, zajęciach codziennych, pożywieniu, obyczajach. 
Przybyłą ludność szczególnie odróżniał od innych język i religia16. 
Większość przesiedleńców pochodziła z Bieszczadów, z terenu ówczesnego 
województwa rzeszowskiego. Reprezentujący kulturę górską Bojkowie i 
Łemkowie posługiwali się na co dzień typową dla siebie gwarą. W

14A. Szczęśniak; W. Szota, Droga do nikąd, dz. cyt., s. 458-459.
15 Tamże, s. 457-458.

J. Burszta, Kategorie ludności i ich typ kulturowy, [w:] Przemiany społeczne na Ziemiach 
Zachodnich, Poznań 1967, s. 160-161.
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zdecydowanej większości ludność z tego terenu była wyznania grekoka- 
tohckiego. Wysiedleńcy z województwa lubelskiego posługiwali się ję
zykiem ukraińskim i byli z reguły wyznania prawosławnego'7.

Z chwilą osiedlenia się Ukraińców na terenach ziem zachodnich i 
północnych Polski zmieniły się zasadniczo warunki ich egzystencji. Dawny 
krajobraz rodzinnych stron zastąpiony został nowym, nieznanym nizinnym 
środowiskiem przyrodniczym. Diametralnej zmianie uległy też stosunki 
międzyludzkie kształtowane dotychczas w niemal jednorodnym środowisku 
etnicznym, gdzie współżycie opierało się na więzach sąsiedzko-rodzinnych. 
determinowanych tradycją ludową j warunkami środowiskowymi18. Teraz 
stanęli wobec konieczności ułożenia sobie życia na nowo w warunkach 
zasadniczej zmiany środowiska przyrodniczego, gospodarczego, społeczne
go, narodowościowego w otoczeniu obcym sobie kulturowo i cywilizacyjnie.

J. Burszta, Kategorie społeczno- kulturowe ludności Ziem Zachodnich, „Przegląd
Zachodni”, Nr 1, Poznań 1966, s. 63.
18 R. Drozd, Początki integracji ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim, [w:] Pomorze 
trudna ojczyzna?, red. A. Sakson. Poznań 1996. s. 346.
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Wysiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego

W niniejszej pracy staram się przedstawić specyfikę ogólnokrajowego 
procesu, jakim było wysiedlenie ludności niemieckiej po II wojnie 
światowej. Swoje zainteresowania skupiam więc na przybliżeniu tego 
procesu na obszarze powiatu słupskiego1 i miasta Słupska. Chcę także 
podkreślić swoistą odrębność problemu od pozostałych powiatów Pomorza 
Zachodniego, z racji na wyższy niż w sąsiednich powiatach liczebny 
wskaźnik ludności niemieckiej.

W pracy tej, podejmowaną przeze mnie problematykę, postanowiłem 
zawrzeć w latach 1945-1950. Początkowa data graniczna wydaje się 
zrozumiała, gdyż jest kluczowym momentem w dziejach regionu, kraju i 
świata, a także jest datą, kiedy podejmowany przeze mnie problem nabiera 
realnych kształtów, stając się powszechnym zjawiskiem historycznym. Co 
do daty końcowej -  rok 1950 -  wówczas kończy się swoista ciągłość 
omawianego procesu, a dalsze wysiedlenia z powiatu słupskiego wchodzą z 
początkiem 1951 roku w nową fazę, zarówno pod względem zasad 
organizacyjnych, jak i samego przebiegu tego zjawiska. Staram się także 
wyważyć rolę ośrodka powiatowego, jakim był Słupsk na tle pozostałej

W granicach administracyjnych z lat 1945-1950, to jest z pominięciem obszarów 
dzisiejszej gminy Kępice, wchodzącej wówczas w skład powiatu miasteckiego oraz z 
uwzględnieniem obszarów dzisiejszej gminy Czarna Dąbrówka, funkcjonującej wówczas w 
ramach powiatu słupskiego, a obecnie wchodzącej w skład powiatu bytowskiego.
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części powiatu w całym procesie wysiedleńczym, dlatego wiele informacji 
poświęcam samemu miastu.

W sierpniu 1945 roku zwycięska koalicja antyhitlerowska ogłosiła w 
Poczdamie swą decyzję o przesiedleniu Niemców z państw Europy 
Wschodniej. W sporządzonym wówczas dokumencie znalazł się 
następujący zapis: „(...) Trzy rządy, wszechstronnie rozważywszy sprawę, 
uznają, że należy dokonać przesiedlenia do Niemiec ludności niemieckiej”2. 
W opinii zwycięskiej koalicji przesiedlenia miały raz na zawsze 
zlikwidować ewentualne konflikty na tle narodowościowym. Zapadła więc 
radykalna decyzja, na mocy której przesiedleniu mieli podlegać wszyscy 
Niemcy z Pomorza, Śląska i byłych Prus Wschodnich, jak i Niemcy 
zamieszkujący pozostałe obszary wchodzące w skład państwa polskiego’. 
Koncepcja ta została podyktowana przyszłym kształtem granic Polski, jak i 
okolicznością, że Niemcom nie można ufać w żadnych warunkach, a ich 
przesiedlenie ma być jedynym sposobem zachowania pokoju4. Stanowisko 
w tej sprawie zajął premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który 
jeszcze 20 stycznia 1944 roku stwierdził, że „na zachodzie około 7 
milionów Niemców, żyjących na obszarze pomiędzy granicą a Odrą, 
zostanie przesiedlonych do Niemiec właściwych”5 Podobnie wypowiedział

2
T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego po II wojnie 

światowej, Poznań 1969, s. 20; T. Gasztold, Wysiedlanie ludności cywilnej w ostatniej fazie II 
wojny światowej, [w:] Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Koszalińskiej w latach 1933-1945, 
jDod red. Andrzeja Czechowicza, Koszalin 1968, s. 134.

W dotychczasowej literaturze przedmiotu, jak i w opracowaniach monograficznych dla 
poszczególnych powiatów Pomorza, Śląska i Prus Wschodnich często uwidaczniają się tezy 
o tymczasowości decyzji poczdamskich z wyraźnym zaznaczeniem ograniczonej roli i 
funkcji polskich organów administracyjnych. Problem wysiedlenia ludności niemieckiej ze 
wspomnianych terytoriów, jak i swobodne interpretowanie tego faktu przez jednostki 
fizyczne i prawne, ubiegające się w ostatnich latach o zwrot majątku ruchomego i 
nieruchomego, prowadzi do szeregu nieporozumień pomiędzy polską administracją a tymi 
jednostkami. Niezwykle często jest propagowany pogląd badaczy niemieckich, jak i innych 
zainteresowanych środowisk, jakoby administracja polska (podobnie jak czeska) ma 
charakter „sezonowy” i nie może stanowić żadnego problemu w obrocie nieruchomościami z 
udziałem Niemców na terenie państwa polskiego. Por także: Vertreiben uns die 
Vertreibenen? [w:] „Pommersche Nachrichten mit Kolberger Blatt”, 1998, nr 2(12)
4 T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s. 25.
5 Tamże, s. 26.
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się prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, który w 
liście do Stanisława Mikołajczyka z dnia 17 września 1944 roku potwierdził 
stanowisko rządu amerykańskiego w sprawie dokonania ewentualnych 
przesiedleń, oświadczając, że rząd ten jest w stanie udzielić jak najdalej 
idącej pomocy6.

Na konferencji w Poczdamie ukształtowały się ostateczne zasady prawa 
międzynarodowego, obligujące Polskę, Węgry i Czechosłowację, do prze
siedlania mniejszości niemieckiej z jej terytorium. By nie dopuścić do 
zwiększenia ciężaru władz okupacyjnych Niemiec, powołano Sojuszniczą 
Radę Kontroli, mającą za zadanie m.in. równomiernie rozdzielić Niemców 
ze wschodnich terenów byłej Rzeszy pomiędzy różne strefy okupacyjne. O 
tempie przesiedleń decydować miała bieżąca liczba wysiedlonych w 
stosunku do aktualnej sytuacji politycznej w okupowanych Niemczech'.

W Polsce, obowiązek przesiedlenia Niemców uważano za bezwarunko
wy. Poza tym nie wszyscy Niemcy byli przeciwni wysiedleniom, szcze
gólnie w 1945 roku. Na terenie byłej rejencji koszalińskiej (Regierungs
bezirk Köslin), poza przymusowym przesiedleniem dokonywanym przez 
władze wojskowe, od czerwca do grudnia 1945 roku, trwał dobrowolny 
odpływ ludności niemieckiej na zachód8.

Obraz społeczno-demograficzny powiatu słupskiego, jak i całego 
Pomorza Zachodniego wiosną 1945 roku, całkowicie odbiegał od stanu, 
jaki istniał na tym obszarze do 19399. Zresztą, stosunki ludnościowe bezpo
średnio po zakończeniu działań wojennych na terenie powiatu były bardziej

6 Tamże, s. 26.
T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., Az. cyt., s. 27; S. Jankowiak, Wyjazdy 

ludności niemieckiej z Pomorza, Warmii i Mazur w latach 1945 1959, [w:] Pomorze -  trudna 
ojczyzna?, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 1996, s. 239.

Tamże, s. 29.9
Liczba mieszkańców stałych na terenie powiatu słupskiego w dniu 17 maja 1939 roku 

wynosiła 83 031 mieszkańców, a z terenu miasta Słupska, stanowiącego wówczas miasto na 
prawach powiatu 50 350. Szczegółowe dane obrazujące liczbę mieszkańców 
poszczególnych gmin wiejskich powiatu słupskiego przedstawiono w oparciu o dane Urzędu 
Statystycznego Rzeszy [w:] J. Hinz, Pommern: Wegweiser durch ein unvergessenes Land, 
Wrzbuig 1992 (aneksy), jak i K. Pagel, Der Landkreis Stolp. Zeugnisse seiner deutschen 
Vergangenheit, Lbeck 1989 (opisy gmin wiejskich i miejskich powiatu)
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złożone niż w pozostałych częściach Pomorza. Powiat słupski należał 
wówczas do najbardziej zaludnionych obszarów ziem zachodnich i 
północnych, gdyż jeszcze przed rozpoczęciem akcji ewakuacyjnej, w marcu 
1945 roku, na teren miasta i powiatu trafiały rzesze niemieckich uchodźców 
z Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego. Ewakuacja ta przyczyniła się do 
nagłego wzrostu liczby tej ludności w samym Słupsku, jak . w powiecie10. 
Ogólna liczba ludności, jaką zastała na początku marca 1945 roku Armia 
Czerwona jest niemożliwa do ustalenia, ale w samym Słupsku liczba ta 
mogła przekroczyć 100 000 (wraz z mieszkańcami)11. Szacunki dokonane 
dopiero w maju czerwcu 1945 roku wykazały, że w Słupsku i powiecie 
pozostało 132 755 Niemców wobec 133 386 mieszkających tu w 1939 roku. 
Procent migracyjny wynosił tu zaledwie 0,5 i był najniższy w skali 
wszystkich ówczesnych powiatów okręgu zachodniopomorskiego 2.

Pewne wątpliwości może także budzić sposób, w jaki dokonywano 
zestawień statystycznych. W zależności od urzędnika sporządzającego 
zestawienie statystyczne, osoby te ujmowano w ogólnym zaludnieniu 
powiatu, a innym razem pomijano13. Niewątpliwym ułatwieniem, 
pozwalającym na chociażby pobieżne rozeznanie się w liczbie ludności

10 A. Czarnik, Lata republiki weimarskiej i III Rzeszy, [w:] Historia Słupska, pod red. 
Stanisława Gierszewskiego, Poznań 1981, s. 392-393.
11 W kwietniu 1945 roku, w czasie przejmowania Słupska pod polską administrację, w 
mieście było około 30 000 Niemców. Por. Dzieje Słupska, pod red. Józefa Lindmajera, 
Słupsk 1986, s. 291.
12 Dla porównania -  odsetek migracyjny sąsiednich powiatów sięgał średnio 86% w stosunku 
do 1939 roku (powiat bytowski: 57,9%, powiat miastecki: 50,9%). Por. Historia Stupska, dz. 
cyt., s. 429-430; M. Hejger, Przesiedlenie ludności niemieckiej z  powiatu słupskiego vt latach 
1945 1951, [w:] „Słupskie Studia Historyczne”, 1993. nr 2, s. 138-139; T. Białecki, 
Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s. 38. Wysoka liczba ludności spowodowała 
była także zamknięciem możliwości jej odpływu w kierunku zachodnim. Ewakuacja tej 
ludności została przerwana na początkach marca 1945 roku po dotarciu oddziałów Armii 
Czerwonej do Bałtyku w rejonie ł  az koło Koszalina.

T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s. 36. Przykładowo: 
sprawozdania sytuacyjne pełnomocników obwodowych od października do grudnia 1945 
roku wymieniają kolejno następujące stany liczbowe Niemców w powiecie słupskim -  101 
000,92 000, 80 000,109 000 i 120 000, przy czym ta ostatnia liczba jest najbardziej zbliżona 
do rzeczywistej, jeśli zostanie uwzględniona liczba 85 000 przesiedlonych w latach 
1946-1947, 30 000 przesiedlonych w 1945 roku głównie uciekinierów oraz kilka tysięcy 
pozostałych jeszcze na terenie powiatu w końcu 1947 roku.
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niemieckiej przebywającej na wsi powiatu słupskiego, jest fakt zatrudniania 
jej przez jednostki gospodarcze Armii Czerwonej, która w 1945 roku 
zajmowała majątki rolne i zakłady przemysłowe na całym Pomorzu 
Zachodnim. Komendanci wojenni na ogół dość dobrze orientowali się, ilu 
Niemców przebywa na podległym im obszarze. Sytuacja jednak zaczęła się 
zmieniać po żniwach 1945 roku, kiedy to Rosjanie zaczęli przekazywać 
majątki rolne administracji polskiej14. Pomimo tego należy wykazać 
ostrożność przy szacowaniu liczby ludności niemieckiej w powiecie. 
Wzorem innych miast Pomorza Zachodniego, ze Słupska oddelegowano do 
prac rolnych około 5000 osób. Zatrudnieni pracowali na wsiach w 
brygadach pięćdziesięcioosobowych pod polskim kierownictwem. 
Wielokrotnie zdarzały się też przypadki ukrywania Niemców przez polskie 
rodziny, urzędników i milicjantów. Akcję wysłania Niemców na wieś 
powtórzono jeszcze tegoż roku w czasie prac przy wykopkach15.

Osobnego omówienia wymagałby także problem własności gospodarstw 
rolnych na wsi powiatu. Wsie były stosunkowo mało wyludnione, a średnie i 
małe gospodarstwa rolne pozostawały w rękach niemieckich. Stan ten 
znalazł odzwierciedlenie w przeprowadzonych w maju-czerwcu sprawoz
daniach z terenu Pomorza Zachodniego W rękach niemieckich było wów
czas 95 -  97% gospodarstw rolnych z powiatu słupskiego16.

W samym Słupsku nadzór nad opieką ludności niemieckiej napotykał na 
wiele trudności. Wśród tej ludności przeważali ludzie starzy, niezdolni do 
pracy, kobiety i dzieci, co wobec ogólnych trudności aprowizacyjnych sta
nowiło niemały ciężar dla miasta17.

l4Tamże, s. 37.
Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 

1945-1947, Słupsk 1992, s. 91.
Dla porównania: w powiecie sławieńskim 98%, koszalińskim i gryfickim 90%, gryfińskim 

87%, trzcianeckim i drawskim 80%, szczecineckim 74%, lęborskim 71%, bytowskim 69%, 
wałeckim 58%. Por. Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i 
Północnych..., dz. cyt., s. 116; A. Makowski, Pomorze Zachodnie w polityce Związku 
Radzieckiego w 1945 roku, [w:] „Przegląd Zachodniopomorski”, tom VII (XXXVI), 1992, 
zesz. 2, s. 64.

T. Machura, W Polsce Ludowej 1945-1980, [w:] Dzieje Słupska, pod red. Józefa 
Lindmajera, Słupsk 1986, s. 291.
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Natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej na Pomorze 
Zachodnie, podobnie jak na obszarze byłej III Rzeszy, dotychczasowe 
niemieckie ustawodawstwo przestało obowiązywać. Niemcy zostały 
podzielone na komendantury wojenne, a stojący na ich czele 
komendanci wojenni sprawowali władzę nie tylko wojskową, ale i 
cywilną. Ludność niemiecka została natychmiast podporządkowana 
ich rozkazom. Z czasem, gdy administrację cywilną obejmowała 
polska administracja, komendantury wojenne dokonywały stopnio
wego przekazywania swoich uprawnień *. Pomimo, iż zniesione 
zostało niemieckie ustawodawstwo, ludność niemiecka nie utraciła 
wszystkich swoich praw. Podobnie sytuacja przedstawiała się w 
Słupsku. Wprawdzie początkowo rozwiązano wszystkie niemieckie 
organizacje społeczne, a życie kulturalne zupełnie zanikło, jednak 
komendanci wojenni tworzyli z przedstawicielami ludności nie
mieckiej pomocnicze organa adm inistracyjne'9. W Słupsku, gdzie 
komendantem wojennym został ppłk Kukarkin, jak i w większych 
miejscowościach powiatu słupskiego, gdzie powstały podobne 
komendantury o mniejszym, lokalnym zasięgu, utworzono 
Przedstawicielstwo Ludności Niemieckiej20. Jego głównym zadaniem 
było pośredniczenie pomiędzy komendanturą a cywilnymi Niemcami 
przy załatwianiu różnych spraw. Przedstawicielstwo to mieściło się w 
Słupsku przy ul. Kilińskiego 46, a od 25 czerwca 1945 r. w gmachu 
Zarządu Miejskiego. Z dniem 27 czerwca Przedstawicielstwo pod
porządkowano polskim władzom miejskim. Z czasem przekształcono 
je w Wydział do Spraw Ludności Niemieckiej w Zarządzie 
Miejskim21. Osoby zatrudnione w tego typu przedstawicielstwach 
rekrutowały się tylko i wyłącznie spośród Niemców o poglądach 
demokratycznych lub socjalistycznych. Chętnie wśród nich widziano

T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s. 43.
19 Tamże, s. 43.

H. Rybicki, Początki władzy ludowej i walka o je j utrwalenie (1945-1946), [w:] Historia 
Słupska.. , dz. cyt., s. 403-404.
21 Tamże, s. 404.
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działaczy dawnych związków antyhitlerowskich oraz działaczy 
Komunistycznej Partii Niemiec22. Ci Niemcy, którzy znaleźli 
zatrudnienie w placówkach pomocniczych administracji, musieli 
zapoznać się i zaaprobować stosowne oświadczenia23.

Ludność z obywatelstwem niemieckim podzielono na trzy kategorie: 1) 
osoby narodowości polskiej posiadające pełną świadomość narodową i 
władające językiem polskim bądź dialektem lub narzeczem słowińskim; 2) 
osoby pochodzenia polskiego nie znające języka polskiego, a które z 
własnej woli chcą się poddać procesowi reslawizacji; 3) pozostała ludność, 
która nie może korzystać z prawa zamieszkania w Polsce, nie kwalifikująca 
się do obu powyższych grup i podlegająca wysiedleniu24. Dodatkowo, 
zarządzenie odgórne Rady Ministrów Rządu Tymczasowego 
Rzeczypospolitej Polskiej z marca 1945 roku pozwoliło na przejęcie całego 
mienia poniemieckiego, ruchomego i nieruchomego, należącego do 
państwa niemieckiego, osób prywatnych, członków gestapo, SS, 
żandarmem, SA, Arbeitsamtu i ich rodzin25.

Tamże, s. 405.
23 Przedstawicielstwo ludności niemieckiej w Słupsku, na uroczystości w dniu 27 czerwca 
1945 roku podporządkowane zostało polskiemu Zarządowi Miejskiemu. Na uroczystości z 
tym związane przybył zastępca pełnomocnika rządu na okręg zachodniopomorski, prezydent 
miasta Szczecina -  Piotr Zaremba. Obecni byli przedstawiciele władz miasta i obwodu 
Słupsk, przewodniczący i kierownicy wydziałów Przedstawicielstwa do Spraw Ludności 
Niemieckiej oraz radziecki komendant wojenny. Po wysłuchaniu przemówienia Piotra 
Zaremby i odczytaniu zarządzenia pełnomocnika rządu, strona niemiecka podpisała 
uroczyste oświadczenie przedstawione jej w języku niemieckim, rosyjskim i polskim. Treść 
oświadczenia była następująca: „My, niżej podpisani członkowie Przedstawicielstwa 
Ludności Niemieckiej w mieście Słupsku oświadczamy, ze podporządkowujemy się 
Zarządowi Miejskiemu miasta Słupska i zobowiązujemy się wykonywać lojalnie i według 
najlepszej wiedzy i sumienia wszelkie zarządzenia właściwych władz urzędów polskich i 
radzieckich”. Por. H. Rybicki, Początki władzy ludowej i walka o je j utrwalenie (1945-1946), 
[w: | Historia Słupska..., dz. cyt., s. 409.

Z. Romanow, Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych w latach 1945 1949, [w:] „Słupskie Studia I łistoryczne”, 1993, nr 
3; H. Rybicki, Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, 
Słupsk 1988, s. 144.

S. Łach, Przekształcenia ustrojowo-gospodarcze w rolnictwie Ziem Zachodnich i 
Północnych w latach 1945 -1949 (studium historyczne), Słupsk 1993, s. 39.
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Prowadzona od kwietnia akcja oznaczania Niemców w powiecie 
słupskim nie przyniosła spodziewanych rezultatów. W Słupsku obowiązek 
noszenia czerwonych opasek przez niemieckich antyfaszystów, wpro
wadziły władze radzieckie. Akcja ta na krótko została przerwana, gdy wła
dzę w mieście przejęła administracja polska. Jednakże jeszcze w marcu 
1946 roku ponowiono próby wprowadzenia białych opasek w Słupsku i 
Ustce, ale z powodu sprzeciwu władz centralnych zaniechano tego 
pomysłu26. Ponadto postanowiono, że Niemcom wydany zostanie zakaz 
opuszczania bądź zmiany miejsca zamieszkania, jak i pracy, wprowadzi się 
specjalne dowody osobiste i książeczki pracy oraz wyłączy się ludność 
niemiecką spod ochrony ustawodawstwa socjalnego".

Uchodźcy niemieccy, którzy nadal pozostawali w Słupsku i powiecie, 
często korzystali z pomocy komendantur radzieckich. Właśnie ci Niemcy 
znaleźli się w najgorszej sytuacji materialnej i wymagali specjalnej opieki. 
Miejscowi Niemcy często posiadali zapasy żywnościowe jeszcze z 
wcześniejszych okresów, tak więc zdarzało się, że osiedlający się Polacy 
mieli więcej kłopotów w tym względzie, aniżeli tutejsi Niemcy28. 
Powracająca do miejsca swego zamieszkania ludność niemiecka była 
wspierana przez Annię Czerwoną. Często towarzyszyło temu wysiedlanie 
już osiedlonych tu polskich osadników29. Praktyki te były zresztą zgodne z 
instrukcjami dla komendantów wojennych, traktującym, o poprawnym 
traktowaniu niemieckiej ludności cywilnej30.

Jeśli chodzi o komendanta wojennego Słupska, to był on szczególnie niechętny 
Polakom. Narzucał im ustępliwość wobec Niemców, w ręce któ.ych trafiała 
początkowo większość gospodarstw rolnych w powiecie, jak i terenowa

Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych.., dz. cyt., s. 50; 
Z. Romanow, Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w 
latach 1945-1958, [w:l Pomorze trudna ojczyzna?, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 
1996, s. 209
27Z. Romanow, Polityka władz polskich..., dz. cyt., s. 208-209.

H. Rybicki, Początki władzy ludowej i walka o je j utrwalenie (1945-1946), [w:] Historia 
Słupska..., dz. cyt., s. 430.

A. Makowski, Pomorze Zachodnie w polityce Związku Radzieckiego w 1945 roku, [w:] 
..Przegląd Zachodniopomorski”, tom VII (XXXVI). 1992, zeszyt 2, s. 63.
0 Tamże, s. 64.

118



Wysiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego

administracja cywilna. Niemcy ci -  mimo posiadanych zapasów -  zaopatrywani 
byli w żywność z materiałów wojskowych Armii Czerwonej, podczas gdy 
trudności aprowizacyjne powodowały odpływ polskich osadników31.

Zdolna do pracy ludność niemiecka była kierowana do różnych prac 
związanych z administracją publiczną, jak i do prac fizycznych, za co 
otrzymywała wynagrodzenie i wyżywienie w stołówkach zakładowych. 
Piętrzyły się natomiast ogromne trudności aprowizacyjne, co stanowiło 
duży problem przede wszystkim dla władz Słupska. Problem ten w nieco 
mniejszym stopniu był odczuwany w powiecie3". W pierwszych tygodniach 
po przejęciu władzy przez polską administrację pracownicy niemieccy nie 
otrzymywali żadnej zapłaty za pracę. Dopiero później problem warunków 
pracy i płacy regulowały różne zarządzenia władz państwowych, samo
rządowych i gospodarczych. Mimo to, do końca 1945 roku sprawa ta nie 
została uregulowana na szczeblu centralnym33. Wykwalifikowany robotnik 
niemiecki mógł zatem zarobić około 18 zł dziennie, co wystarczało na 
kupno jednego bochenka chleba34.

Złe warunki sanitarne spowodowały nasilenie dum brzusznego w Słupsku i 
powiecie na połowę czerwca 1945 roku35. Choroba dotknęła około 2 400 
Niemców, z któiych około tysiąca zmarło36. W mieście, zarażonym Niemcom 
wydano legitymacje kolom niebieskiego, na podstawie któiych właścicieli takich 
dokumentów wysiedlano w pierwszej kolejności37. Pozostałym w Słupsku

Tamże, s. 65.
32 Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych..., dz. cyt., s. 
130-131.
33 Tamże, s. 99.
34 Przykładowe ceny wolnorynkowe na niektóre towary na Pomorzu Zachodnim w 
listopadzie 1945 roku: 1 kg ziemniaków 1,80 zł, 1 kg żywca wieprzowego 133 zł, 1 kg masła 
320 zł, 1 litr mleka 18zł, 1 kgcukru210zł, 1 kg mydła do prania 170 zł, 1 para butów 3 300 zł. 
Por. Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych..., dz. cyt. s. 
116.

Nasilenie tej epidemii nastąpiło także w powiatach: sławieńskim, lęborskim, 
kołobrzeskim, gryfickim i kamieńskim Por. Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych..., dz. cyt., s. 127; por. także K. Pagel, Der Landkreis Stolp..., dz. 
c^t., w opisach poszczególnych gmin powiatu.

Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych..., dz. cyt., s. 121. 
37 Tamże, s. 122.
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Niemcom pozwolono na stworzenie namiastki życia kulturalnego, jakże bogatego 
w stosunku do okresu przedwojennego. W mieście zezwolono im na działalność 
jedynego w powiecie niemieckiego kina oraz teatru pod kierownictwem 
autochtona Witolda Szpilmana3”. Na występach teatralnych gromadziła się ludność 
nie tylko niemiecka, ale i polska oraz żołnierze radzieccy. Wczesną jesienią 1945 
roku zespół aktorski, na który składało się około stu osób, został przeniesiony do 
Rostocku. Jeszcze w czerwcu Niemcy zaczęli organizować w niektórych 
miejscowościach powiatu szkoły podstawowe z niemieckim językiem nauczania*1.

Usunięcie Niemców z przeludnionego powiatu słupskiego miało także 
podłoże polityczne. W przeciwieństwie do pozostałych powiatów (z wyjątkiem 
sławieńskiego), kwestia przesiedlenia nabrała tutaj także znaczenia 
społeczno-gospodarczego. By móc sprawnie przeprowadzić proces 
wysiedleńczy, zmobilizowano wiele sił i środków. Odpływ rodzimej ludności 
niemieckiej za Odrę w okresie od zakończenia działań wojennych do wejścia w 
życie uchwał poczdamskich odbywał się na dwa sposoby: wyjazdów 
samodzielnych, o których decyzje podejmowano samodzielnie lub zbiorowo, 
oraz przesiedleń organizowanych przez aparat państwowy. Wyjazdy 
samodzielne były ruchem żywiołowym, gdzie decyzję o opuszczeniu stałego 
miejsca zamieszkania podejmowano samorzutnie i poza kontrolą władz4“. 
Oczywiście liczba osób, która w taki sposób opuściła obszar powiatu 
słupskiego jest niezwykle trudna do ustalenia. Na teren powiatu stale 
żywiołowo napływali uchodźcy z Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego. W 
takich warunkach całkowita liczba osób, które na własny rachunek podjęły się 
wyjazdów, jest praktycznie w ogóle nie możliwa do ustalenia.

Zasady zorganizowanej akcji przesiedleńczej, przeprowadzonej jesienią 
1945 roku na terytorium województwa gdańskiego (w tym i powiatu 
słupskiego), zostały opracowane w sierpniu 1945 roku przez Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku . Władze terenowe zostały zobligowane do

38 Tamże, s. 136.
39Tamże, s. 136, 143.
40 T. Machura, W Polsce Ludowej 1945-1980, [w:] Dzieje Słupska, pod red. Józefa 
Lindmajera, dz. cyt., s. 292; M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 138.
41 Powiat słupski wraz z miastem Słupskiem, w okresie od lipca 1945 roku do maja 1946 roku 
wchodził w skład województwa gdańskiego.
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opracowania powiatowych planów przesiedleńczych, które musiały 
uzyskać zgodę gdańskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz akceptację wojewody gdańskiego. Plany na szczeblu 
powiatowym były opracowywane przez zespoły do spraw przesiedleń, w 
skład których wchodził starosta powiatu bądź prezydent miasta jako 
przewodniczący, przedstawiciele Milicji Obywatelskiej, Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Powiatowego Oddziału Państwo
wego Urzędu Repatriacyjnego (PUR), Tymczasowego Zarządu Państwo
wego oraz niektórych wydziałów urzędu wojewódzkiego (społeczno-po
litycznego, osiedleńczego, aprowizacji, zdrowia)42. Zgodnie z założeniami. 
Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Słupsk opracował plan 
przesiedlenia ludności niemieckiej ze Słupska. Przewidziano zorganizo
wanie przez powiatowy PUR punktu etapowego z zapleczem sanitarnym i 
aprowizacyjnym, a liczbę wyjeżdżających w każdym transporcie określono 
na około 500-1000 osób. W pierwszej kolejności wysiedleni mieli być 
przedstawiciele niemieckiej inteligencji -  lekarze, duchowni i nauczyciele43.

Organizacją wyjazdów w 1945 roku zajmował się początkowo Niemiecki 
Zarząd Cywilny, a po jego likwidacji Wydział dla Spraw Ludności Niemieckiej 
Zarządu Miejskiego w Słupsku. Wysiedlenia można było dokonać także na 
wniosek sublokatora Polaka; w takich przypadkach wysiedlenia dokonywano 
siłą44. Osoby wyjeżdżające musiały otrzymać specjalną przepustkę wystawioną 
przez Wydział Społeczno-Polityczny Urzędu Obwodowego Pełnomocnika 
Rządu, wymeldować się w Biurze Meldunkowym oraz złożyć spis 
pozostawionego mienia i inwentaiza w siedzibie Tymczasowego Zarządu 
Państwowego. Ponadto każdy wyjeżdżający miał obowiązek podpisać 
oświadczenie, wystawiane przez Zarząd Miasta45. Zakazem wyjazdu objęto

42 M. Hcjgcr, Przesiedlenie ludności..., dz. c y t. s. 139; T. Białecki. Przesiedlenie ludności 
niemieckiej..., dz. cyt., s. 62-63.

M. Hcjgcr, Przesiedlenie ludności.. , dz. cyt., s. 139.
Z. Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych..., dz. cyt., s. 132. 

45Oświadczenie to brzmiało następująco „1 Opuszczam Słupsk dobrowolnie; 2. Nie wnoszę 
jakichkolwiek pretensji do władz polskich. 3. Nigdy nie wrócę do Słupska.” Por. M. Hcjgcr, 
Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 140; K. Pagel, Stolp in Pommem -  eine ostdeutsche 
Stadt, Lübeck 1977, s. 371.
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wszystkich wykwalifikowanych robotników niemieckich, głównie z uwagi na 
brak robotników polskich. Pracownicy ci byli wyszczególniani w 
poszczególnych kartotekach gminnych i miejskich. Zezwoleń na wyjazdy nie 
otrzymywały także osoby zatrudnione przez Rosjan4'1.

Od lata 1945 roku do Zarządu Miejskiego w Słupsku zaczęło zgłaszać 
się więcej ochotników, chcących wyjechać za Odrę. Wyjazdy te były 
poważnie utrudnione głównie z powodu braku węgla, lokomotyw i 
wagonów przeznaczonych do przewozu ludzi, toteż część Niemców 
opuściła swe miejsce zamieszkania przede wszystkim dzięki taborom 
samochodowym, udostępnionym przez wojska radzieckie i polskie47.

Ludność niemiecka była doprowadzana do dworca kolejowego z miejsc 
zamieszkania w zwartych kolumnach, konwojowanych przez funkcjo
nariuszy milicji. Często zdarzały się przypadki wyrywania Niemcom ich 
bagażu podręcznego, jak i pobicia i gwałty. Rozboje były niejednokrotnie 
dokonywane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
jak i Straży Ochrony Kolei48.

Każdy transport przeznaczony dla wyjeżdżających Niemców składał się 
z około 30-40 wagonów towarowych, w których jechało po około 50 osób. 
Wiele transportów było pozbawionych opieki, którą mieli obowiązek 
zapewnić wartownicy radzieccy lub polscy. Słaba ochrona umożliwiała 
bandom szabrowników systematyczne napady rabunkowe na trasie 
Słupsk-Szczecin. Wlokące się tą trasą pociągi były zatrzymywane głównie 
nocą49. Pierwszy taki transport zorganizowano w lipcu 1945 roku, w którym 
wyjechali przede wszystkim uchodźcy z Prus Wschodnich, przebywający 
do tej pory w Słupsku i okolicach50. Z powodu silnych mrozów, w dniu 12

46 M. Hejger, Przesiedlenie ludności.... d/. cyt., s. 140; por. także: M. Bamowski, Wypędzeni 
z historii, „Głos Pomorza” z dn. 30 IX/1 X 2000.
47 T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s 60; M. Hejger, Przesiedlenie 
ludności.. , dz. cyt., s. 140; Historia Słupska..., dz. cyt., s. 431.

M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 140-141; por także: B. Piecyk. Pamiętam 
w czterdziestym piątym..., „Głos Koszaliński/Głos Słupski” z dn. 1 1 - 1 2  III 1995.
49 A. Czarnik, Gardna Wielka, Słupsk 2001, s. 154.

M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 141, K . Pagel, Stolp in Pommern..., dz. cyt., 
s. 372-375.
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grudnia 1945 roku wstrzymano dalsze wyjazdy. Do tego czasu zdołano 
zorganizować 11 zbiorowych transportów. Transporty te odbywały się w 
nieludzkich warunkach; brak odpowiedniej ilości wagonów powodował 
przepełnienie, a ci, którzy chcieli skorzystać z takiego transportu, często 
przekupywali urzędników sporządzających listy transportowe51. Podróż do 
Szczecina w wagonach zwierzęcych trwała przeciętnie sześć dni. 
Podróżującym w ogóle nie zapewniano pożywienia, ogrzewania i opieki 
lekarskiej, a sami Niemcy byli wielokrotnie narażani na wspominane już 
wcześniej napady rabunkowe podczas przejazdu.

Wiejska ludność nie otrzymywała zezwoleń na wyjazd z powodu prac 
polowych. Pomimo tego, z Bruskowa Wielkiego, Bierkowa i Strzelina dokonano 
przymusowych wysiedleń przebywających tam uchodźców z Prus52. Zarząd Ustki 
natomiast prowadził działania zmierzające do zwiększenia ilości osób dobrowolnie 
opuszczających miasto. Dlatego też, w połowie listopada 1945 roku 
zorganizowano tu dobrowolny wyjazd Niemców, poprzedzony zbiórką na Placu 
Tenisowym53.

Reasumując pierwszy etap przesiedleń ludności niemieckiej należy 
przyznać, że próby przesiedleń zorganizowanych odbywały się wbrew 
zasadom ustalonym na konferencji w Poczdamie, gdzie wyraźnie zaznaczono, 
że przesiedleń można dokonywać jedynie w przypadku całkowitego 
opracowania szczegółowych zasad. Te doświadczenia zasadniczo wpłynęły na 
dalszy przebieg wysiedleń i zmian ich organizacji w latach następnych.

W lutym 1946 roku rozpoczęto dalsze przesiedlania ludności nie
mieckiej, tym razem zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej. 
Pomimo tego, na obszarze powiatu słupskiego przesiedlenia były wstrzy
mane. W tym czasie przebywało tu 91 593 Niemców, a w samym Słupsku 18

51M Hejger, Przesiedlenie ludności.... dz. cyt., s. 141; K. Pagcl, Stolp in Pommern.... dz. cyt.,
s. 376.
52 M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 141; K. Pagcl, Der Landkreis Stolp..., dz. 
cyt., s. 504. Wsie Bruskowo Wielkie, Bicrkowo i Strzelino były najbardziej zaludnionym 
obszarem powiatu słupskiego przez uciekinierów ze wschodu. Decyzję o ich opuszczeniu 
wymusili polscy osadnicy domagający się opuszczenia zajętych gospodarstw.

M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 142. Do 1945 roku był to plac kortów 
tenisowych (Tennisplatz), który w latach trzydziestych otrzymał właśnie taką nazwę 
urzędową.
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525m. Starostwo dokładało wszelkich starań, aby móc kontynuować 
wysiedlenia, dlatego też nieustannie krążyły noty monitujące gdańskie 
władze wojewódzkie. Zwracano uwagę, że przedłużający się pobyt ludności 
niemieckiej w mieście i powiecie prowadzi do nawiązywania coraz bardziej 
zażyłych kontaktów pomiędzy nimi a ludnością polską i żołnierzami Armii 
Czerwonej55.

W marcu 1946 roku gdański Wydział Osiedleńczy Urzędu Wo
jewódzkiego opracował nową instrukcję obejmującą warunki przesiedlenia 
Niemców z powiatu słupskiego. Akcja wysiedleńcza miała być rozpoczęta 
wyłącznie na wniosek Urzędu Wojewódzkiego, a sporządzanie list odbywać 
się miało w porozumieniu z referatem społeczno-politycznym Starostwa 
Powiatowego lub Zarządu Miejskiego z Powiatowym Urzędem 
Bezpieczeństwa Publicznego. Poszczególnym Niemcom nakaz o 
opuszczeniu dotychczasowych miejsc pobytu miał być wręczany dopiero na 
24 godziny przed opuszczaniem miejsca zamieszkania. W pierwszej 
kolejności polecano dokonać wysiedleń mieszkańców miast. 
Odpowiedzialność za sprawne zorganizowanie akcji została powierzona 
Prezydentowi miasta Słupska i Pełnomocnikowi Rządu RP na obwód 
Słupsk. Za przestrzeganie terminów odjazdów, jak i stanu liczebnego 
transportów odpowiadał kierownik Powiatowego Oddziału PUR, dr 
Pawlikowski. Jego siedziba znajdowała się w budynkach obecnej Szkoły 
Policji przy Mattherstrae l56.

W maju 1946 roku kierownik PUR przystąpił do organizowania 
punktu zbornego dla wysiedlanej ludności. Zorganizowano go w dwóch 
barakach nieopodal dworca kolejowego, wydzierżawianych od Oddziału 
Drogowego Polskich Kolei Państwowych w Słupsku. Na terenie powiatu 
stworzono jeszcze dwa takie punkty pomocnicze -  w Kobylnicy, którym 
kierował Jerzy Pszański i w Ustce pod kierownictwem Bronisława 
Adamowicza .

M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 142. 
55 Tamże, s. 142.
56Tamże, s. 143.
57 Tamże, s. 143.
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W związku z reformą administracyjną pewne założenia organizacyjne 
uległy zmianom58. Zarządzenia szczecińskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przewidywały wyjazd ludności niemieckiej już z konkretnych miejsco
wości, a nie jak dotychczas ze Słupska. Kierownik punktu zbiorczego jak i 
kierownik powiatowego PUR-u mieli obowiązek telefonicznie zawiadomić 
Głównego Delegata do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej o odjeździe 
każdego transportu. Na punkty zbiorcze spadły także obowiązki zgro
madzenia tyle żywności, aby wystarczyło jej na czas przejazdu wysiedla
nych ze Słupska ludzi do punktów zdawczych5 .

Pociągi używane do przewozu Niemców kursowały wahadłowo, tj. po 
sformowaniu odpowiedniego zestawm wagonów przebywały drogę od 
punktów zbiorczych do punktów odbiorczych i z powrotem. Były to pociągi 
z 55 ponumerowanymi wagonami zakrytymi i ogrzewanymi. W każdym 
wagonie mogło jechać nie więcej jak 30-35 osób, w których odpowiedzialni 
za porządek byli tzw. starsi wagonów. Każdy przesiedleniec posiadał kartę z 
numerem wagonu, do którego został przydzielony, i musiał mieć ją  
przyczepioną do ubrania w widocznym miejscu. Niemcy mogli zabierać ze 
sobą bagaż osobisty nie przekraczający 40 kilogramów. Jego kontrola 
następowała w punkcie zbiorczym. Przedmioty wartościowe były de
ponowane w filii Narodowego Banku Polskiego, a ubrania i obuwie 
oddawano Głównemu Urzędowi Likwidacyjnemu bądź Państwowemu 
Urzędowi Repatriacyjnemu. Na zabierane przedmioty nie wydawano 
pokwitowań60.

Ułatwieniem organizacji kolejnych transportów miało być sporządzanie 
miesięcznych planów terminowych dla poszczególnych powiatów, 
opracowanych przez Wojewódzki Oddział PUR w Szczecinie na podstawie 
wytycznych Głównego Delegata do Spraw Repatriacji Ludności Niemie
ckiej. Jeden plan tenninowy obowiązywał zwykle na terenie kilku powia-

58 Od 29 maja 1946 roku do 1950 roku powiat słupski został ponownie włączony do 
województwa szczecińskiego. Por. M. Szczaniecki, K. Śląski, Dzieje Pomorza Słupskiego w 
wypisach, Poznań 1961, s. 9.

M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 144.
A. Czarnik, Gardna Wielka, dz. cyt., s. 156; M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 

144.
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tów, ale osobne plany terminowe sporządzono dla powiatu sławieńskiego i 
słupskiego z racji największej ilości odjeżdżających transportów. Plany te 
często ulegały zmianom, były anulowane i układane od nowa61. Ochronę 
przesiedlanym mieli zapewnić funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zredukowano niemie
cki personel w polskich instytucjach, ale mimo to nie zdołano zrealizować 
podjętych zamierzeń w pełnym zakresie, gdyż organa kontrolne wykazy
wały szereg niedociągnięć organizacyjnych62.

W 1946 roku transporty z ludnością niemiecką ze Słupska kierowano do 
punktu zdawczo-odbiorczego w Szczecinie, a od 1947 roku do punktów w 
Węglińcu koło Zgorzelca i Tuplicach pod Wrocławiem, przez Poznań bądź 
Szczecin i Zieloną Górę. Czas, jaki upływał od chwili doprowadzenia 
Niemców z mieszkań do punktu zbiorczego, do chwili przyjazdu na miejsce 
przeznaczenia miał nie przekraczać pięciu dni63. Późnym latem i jesienią 
1946 roku akcja przesiedleńcza zaczęła nabierać większego tempa, które 
utrzymywało się aż do jej ustania w dniu 10 stycznia 1947 roku64. W 
miesiącach zimowych tego roku z powiatu słupskiego nie wyjechał żaden 
transport z ludnością niemiecką, natomiast władze wojewódzkie w 
Szczecinie kierowały do Słupska szereg instrukcji przypominających o 
właściwym trybie dokonywania przesiedleń. W terenie zaś przygoto
wywano się do dalszych wysiedleń, zwracając uwagę na techniczne 
możliwości ich prowadzenia. Prowadzono także szacunkowe wyliczenia 
statystyczne, pozwalające na ogólną orientację co do liczby Niemców w 
powiecie. Okazało się, że liczba Niemców w Słupsku, zamiast spadać, 
zaczęła wzrastać. Było to spowodowane masowym napływem tej ludności 
do miasta z terenu całego powiatu, za zgodą Referatu Społeczno-Po
litycznego Starostwa Słupskiego. Akcję wysiedleńczą wznowiono 20

61 M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 145.
62 Tamże, s. 145.
63 Przetrzymywanie przesiedleńców w punkcie zbiorczym powyżej 24 godzin było 
zabronione. Por. T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s. 77.
64 Akcja wysiedleńcza została wstrzymana z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. Por. T. Machura, W Polsce Ludowej 1945-1980, [w:] Dzieje Słupska, pod 
red. Józefa Lindmajera, dz. cyt., s. 292; Ml Hejger, Przesiedlenie, kidnoici..., dz. cyt., s. 146.
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kwietnia 1947 roku na zbliżonych do poprzednich zasadach organiza
cyjnych. Zasadniczą jednak zmianą organizacyjną była likwidacja wielu 
punktów zbiorczych na terenie województwa szczecińskiego65. Do
konywano także kompleksowej odprawy transportów, obejmującej badania 
lekarskie, dezynfekcję, zaopatrzenie w żywność, rewizję bagażu i odprawę 
celną66. Od maja 1947 roku transporty odbywały się już regularnie, 
aczkolwiek często zdarzało się, że przybywały niepunktualnie do punktów 
odbiorczych w Tuplicach i Węglińcu. Pociągi w Słupsku były podstawiane 
często zbyt późno, co niejednokrotnie prowadziło do nawet kilkudniowych 
opóźnień składów kolejowych67.

Wśród przewożonej ludności odnotowywano wysoką śmiertelność, 
głównie z powodu przewozu osób w podeszłym wieku, z których część nie 
wytrzymywała podróży. Do transportów dołączano osoby osłabione i ciężko 
chore, często na choroby zakaźne, pomimo zakazu ich przewozu. Do 
wyjazdu dopuszczano także kobiety o zaawansowanej ciąży, a poród w 
antysanitamych warunkach podczas przewozu często kończył się tragicznie. 
Pogorszeniom stanu zdrowia towarzyszył szok psychiczny, związany z 
nagłym opuszczeniem wieloletniego miejsca zamieszkania, co w wielu 
przypadkach kończyło się załamaniem psychicznym68.

Największa liczba Niemców wyjechała ze Słupska w czasie całej akcji 
wysiedleńczej właśnie w 1947 roku. 29 sierpnia tego roku z miasta odjechał 
transport sanitarny wraz z pensjonariuszami tutejszego Domu Starców oraz 
488 chorych. W październiku wstrzymano akcję przesiedleńczą i 
przeprowadzono rejestrację pozostałej ludności niemieckiej. Spis z dnia 22 
października 1947 roku wykazał, że w powiecie znajdowało się 11 214 
Niemców, z których 8 339 było zatrudnionych w jednostkach Armii 
Czerwonej. Liczba przebywających Niemców w Słupsku wynosiła około 
700, zatrudnionych, poza jednostkami Armii Czerwonej, w Centrum

65 W województwie szczecińskim pozostawiono tylko cztery takie punkty: w Szczecinie, 
Świdwinie, Słupsku i Sławnie.

T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej..., dz. cyt., s. 125-128; M. Hejger, 
Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 148.

M Hejger, Przesiedlenie ludności ., dz cyt., s. 148.
68Tamże, s. 149.
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Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej i w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeń
stwa Publicznego69.

Rok 1947 zakończył zasadniczą część akcji przesiedleńczej ludności 
niemieckiej z powiatu słupskiego70. Znów zmieniły się zasady wyjazdów 
Niemców, opracowane tym razem przez urzędy centralne. Nowe, ogólne 
założenia organizacyjne nadal przewidywały całkowite przesiedlenie lu
dności niemieckiej z obszarów Polski.

O kaszubskiej ludności zamieszkałej w pobliżu jeziora Łebsko i Gardno w 
1945 roku w ogóle nie słyszano. Nie wiedziały o niej ani radzieckie władze 
wojskowe, ani polskie władze administracyjne. Nikt więc nie dostrzegł wśród 
tych mieszkańców żadnych oznak, które by wyróżniały ich od Niemców71. Jak 
wspomniałem wcześniej, polska ludność autochtoniczna, by pozostać w 
Polsce, musiała przejść proces weryfikacyjny i podpisać deklarację wierności 
państwu polskiemu. Początkowo mieszkańcom okolic jeziora Łebsko i Gardno 
nie dano tej możliwości, uważając ich za rdzennych Niemców72. Mimo to, 
wśród wielu działaczy Polskiego Związku Zachodniego z Poznania, 
historyków i osób znających historię ludności słowińsko-kaszubskiej zrodziło 
się przekonanie, że należałoby przerwać akcję wysiedleńczą z tego obszam i 
podjąć próbę jej repolonizacji, a w każdym bądź razie degermanizacji. Miała 
być to ludność, która zachowała przynajmniej elementarne cechy etnicznie - 
polskie z jednoczesnym zachowaniem tożsamości narodowej71. Te kryteria w 
rzeczywistości okazały się zbyt surowe do spełnienia, gdyż tylko niektórzy 
mieszkańcy omawianego obszaru znali pojedyncze słowa słowiańskie, ale już 
nikt z nich nie potrafił zbudować poprawnego, słowińskiego zdania74. Ludność

69 Tamże, s. 151.
70

A. Czarnik, Gardna Wielka, dz. cyt., s. 157; T. Machura, W Polsce Ludowej 1945-1980, 
[w:] Dzieje Słupska, pod red. Józefa Lindmajera, dz. cyt., s. 292.

H. Rybicki, Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995, s. 100; H. Rybicki, Kluki. Zarys 
dziejów, Słupsk 1998, s. 35.

H. Rybicki, Kluki. Zarys dziejów, dz. cyt., s. 35.
H. Rybicki, Kluki. Zarys dziejów, dz. cyt., s. 35; H. Rybicki, Problem ludności kaszubskiej 

nad jeziorami Gardno i Łebsko po II wojnie światowej, [w:] IV  Konferencja Słowińska, 
Studia Kaszuhsko-Słowińskie, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Łeba -  Gdańsk 1995, s. 
74.
74

H. Rybicki, Problem ludności kaszubskiej..., dz. cyt., s. 74-75.
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ta nie przejawiała żadnej inicjatywy, by ujawnić się jako potomkowie licznego 
niegdyś szczepu słowiańskiego. Co gorsza, ludność ta nic była już zwartągrupą 
kaszubską, zatarła się świadomość pochodzenia słowiańskiego, ale pozostały w 
niej elementy kultury materialnej i duchowej, wykorzystywane w życiu 
codziennym. Widoczne było to w budownictwie, sprzętach domowych, 
narzędziach, w pozostałościach mowy potocznej, nazewnictwie terenowym, a 
przede wszystkim w nazwiskach rodowych75.

Pierwszy z taką inicjatywą wystąpił profesor Ludwik Zabrocki z Poznania, 
wówczas młody pracownik Uniwersytetu Poznańskiego, językoznawca, a w 
późniejszym okresie znany germanista i indoeuropeista. W latach 1945-1946 
odbył liczne podróże na tereny słowińskie, gdzie doszedł do wniosku, że 
ludność ta powinna pozostać w miejscu swojego zamieszkania. Za jego sprawą 
Zarząd Główny Polskiego Związku Zachodniego wysłał 29 października 1946 
roku do wojewody szczecińskiego pismo informujące o zamieszkiwaniu w 
pobliżu wymienionych jezior resztek ludności słowińskiej i domagając się 
wstrzymania akcji przesiedleńczej i rozpoczęcia starań o jej „reslawizację”76.

75 W samych Klukach jeszcze w 1946 roku mieszkały rodziny ze star Tm nazwiskami- Klick 
-  24 rodziny, Polleks - 13 rodzin, Kirk 13 rodzin, Schimanke -  4 rodziny, Schirr -  4 
rodziny, Kaitschik 3 rodziny, C z irr-2  rodziny; por. także: J. Nitkowska Węglarz, Ballada 
o zapomnianych tubylcach, „Głos Koszaliński/Głos Słupski” 1999, nr 146; J. 
Nitkowska-Węglarz, Ni Slowińca. ni Kaszuby, „Głos Koszaliński/Głos Słupski” 1996, nr 
174.

Pełny tekst pisma wysłanego w dniu 29 października 1946 roku do wojewody 
szczecińskiego brzmiał następująco; „Do Ob. Wojewody Szczecińskiego w Szczecinie. 
Zarząd Główny P. Z. Z. zwraca się do Ob. Wojewody w następującej sprawie: „W pasie 
nadbrzeżnym w pow. słupskim od jeziora Gardzińskiego do Łebskiego na szerokości brzegu 
morskiego do Główczyc włączając wioski położone dookoła obu wymienionych jezior 
znajdują się resztki Słowińców. Wobec rozpoczętej obecnie akcji wysiedlania Niemców z 
terenów Ziem Odzyskanych ludności tej grozi wysiedlenie. Biorąc pod uwagę, że resztki 
Słowińców przedstawiają wartość dla badań lingwistycznych oraz mogą być ciekawym 
eksperymentem, jeżeli chodzi o reslawizację, Zarząd Główny P. Z. Z. prosi Ob. Wojewodę o 
spowodowanie u władz centralnych wyłączenia tych terenów spod zarządzeń 
wysiedleńczych. Niezależnie od tego P. Z. Z. zwrócił się do Instytutu Bałtyckiego z 
propozycją odbycia wspólnej konferencji, zadaniem której było by opracowanie 
szczegółowe rozmieszczenia Słowińców w terenie. O wynikach tej konferencji Zarząd 
Główny nie omieszka powiadomić Ob. Wojewodę w swoim czasie. Zdaniem Zarządu 
Głównego stałaby się niepowetowana szkoda gdyby akcja wysiedlenia Niemców zniszczyła 
resztki Słowińców w powiecie słupskim.” Por. H. Rybicki, Nazywano ich Slowińcami..., dz. 
cyt., s. 102; H. Rybicki, Problem ludności kaszubskiej..., dz. cyt., s. 75 w przypisie.
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Na len wniosek wojewoda wstrzymał akcję wysiedleńczą z okolic jeziora 
Gardno i Łebsko i zlecił przebadanie tej grupy ludności Ludwikowi 
Zabrockiemu, przeznaczając na ten cel sumę 10 000 zł77. Wyniki tychże badań 
zostały przedstawione w piśmie Zabrockiego do wojewody szczecińskiego z 
28 lipca 1947 roku i sugerowały, że na miejscu zamieszkania mogłoby 
pozostać jedynie 100 150 rodzin (ok. 740 osób) i to głównie z wiosek: Gardna, 
Kluki, Lisia Góra i Izbica78. Mimo to -  jedynie 60 rodzin wystosowało pisma do 
urzędu powiatowego z prośbą o uznanie obywatelstwa polskiego; pozostali 
odmawiali przyjęcia jakichkolwiek polskich dokumentów tożsamości77. Taka 
postawa tutejszej ludności doprowadziła do stworzenia ostatecznego wykazu 
Słowińców nie podlegających wysiedleniu80. Większość osób, które 
zdecydowały się przyjąć obywatelstwo polskie pochodziło z Kluk. Wolę taką 
wyraziło około 100 mieszkańców tej miejscowości. Z pozostałych wsi, w 
Polsce chciał)' pozostać tylko pojedyncze osoby81.

Konflikty pomiędzy rodzimą ludnością zamieszkującą okolice jezior 
Gardno i Łebsko a nowoprzybyłą polską ludnością stały się głównym 
problemem społecznym, bardziej zaostrzonym, aniżeli w pozostałych 
częściach powiatu słupskiego. Na domiar złego mieszkańców tego rejonu 
pozbawiono jakichkolwiek praw politycznych, nie zapewniono im 
możliwości uczestniczenia w życiu religijnym, bądź też zlecano 
odprawianie nabożeństw polskiemu pastorowi, co oczywiście doprowadziło 
do protestów82.

Mimo takiej postawy lokalnego społeczeństwa, władze polskie do końca 
lat sześćdziesiątych zdecydowanie odmawiały zgody na wyjazd do 
Niemiec. Udzielono jej tylko w ramach akcji łączenia rodzin w latach 
1956-1962 i to wyłącznie osobom samotnym i starym. Punktem zwrotnym

77 H. Rybicki, Nazywano ich Słowińcami..., dz. cyt., s. 35-36; H. Rybicki, Problem ludności 
kaszubskiej..., dz. cyt., s. 76.

H. Rybicki, Problem ludności kaszubskiej , dz cyt., s. 77; H. Rybicki, Kluki. Zarys 
dziejów..., dz. cyt., s. 36-37.

H. Rybicki, Problem ludności kaszubskiej..., dz. cyt., s. 77-78.
1,0 Tamże, s. 77.
81 H. Rybicki, Kluki. Zarys dziejów..., dz. cyt., s. 37.
82 Tamże, s. 37.
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stał się dopiero rok 1971, kiedy to niespodziewanie wszyscy, którzy złożyli 
podania o wyjazd, otrzymali zezwolenia“ .

Wznowienie repatriacji z obszaru województwa szczecińskiego, a tym 
samym powiatu słupskiego nastąpiło 10 czerwca 1948 roku. Z uwagi na 
niewielką liczbę tej ludności, jaka pozostała w poszczególnych powiatach 
województwa, utworzono tylko jeden punkt zbiorczy w Stargardzie 
Szczecińskim, do którego kierowano wszystkich wyjeżdżających ze 
Słupska84. Od 22 marca 1948 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Ziem 
Odzyskanych, ludność niemiecka, chcąca opuścić powiat słupski musiała 
uzyskać zezwolenie, wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
oraz zgodę na osiedlenie się w Niemczech od odpowiednich władz 
okupacyjnych. Zmiana założeń organizacyjnych nastąpiła jeszcze w 1950 
roku, kiedy sprawa przesiedlenia przeszła w gestię nowo utworzonych 
państw niemieckich. Zasady repatriacyjne zostały uregulowane porozu
mieniem zawartym pomiędzy polskim rządem a tymczasowym rządem 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Uznano, że w pierwszej kolejności 
wysiedleniu będą podlegały rodziny rozdzielone, a następnie osoby, które 
posiadają niemieckie obywatelstwo oraz Volksdeutsche i osoby pozbawione 
obywatelstwa polskiego. Pierwszy raz zezwolono na wyjazd wykwali
fikowanym pracownikom niemieckim85.

Zgodnie z instrukcją o sposobie przeprowadzenia repatriacji ludności 
niemieckiej z powiatu słupskiego z 1948 roku, transport miał się teraz 
odbywać zawsze w dzień. Zaczęto zwracać szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo wyjeżdżających, by wyeliminować zdarzające się napady, 
gwałty i kradzieże86.

W sierpniu 1948 roku wyjazdy zostały ponownie wstrzymane. 
Zarządzeniem wojewody szczecińskiego przeniesiono wszystkich nie 
reklamowanych Niemców ze Słupska do pracy w Państwowych Nierucho
mościach Ziemskich (późniejszych Państwowych Gospodarstw Rolnych)

83
84
85
86

Tamże, s. 46.
M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., S. 151. 
Tamże, s. 151 w przypisie.
Tamże, s. 152.
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na terenie powiatu słupskiego. Decyzję tę motywowano tym, że sporo 
instytucji państwowych i prywatnych w Słupsku zatrudnia Niemców jako 
tanią siłę roboczą. W związku z tym stwierdzono wiele przypadków 
udaiemmania siaran o uzyskanie zezwolenia na wyjazd. W ramach tego 
zarządzenia, do wsi powiatu skierowano 189 Niemców87.

W połowie 1948 roku przeniesiono lokalny punkt zbiorczy z 
słupskiego dworca kolejowego do budynków Powiatowego Oddziału 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Decyzja ta została 
umotywowana faktem, iż w chwili obecnej nie znajduje się już w mieście 
tylu Niemców, ażeby obsługiwać ich w budynkach podworcowych 
Posunięcie to pozwalało na dokładniejsze sprawdzenie wymaganych 
dokumentów, jakimi dysponował przesiedleniec, by w razie ich braku 
wystawić odpowiednie zaświadczenie. Mimo to, w działaniach 
urzędników obsługujących Niemców skierowanych do wysiedlenia, 
stwierdzono niewielkie uchybienia8",

W 1949 roku repatriacja ludności niemieckiej z powiatu słupskiego 
została całkowicie zatrzymana. Dość interesującym zjawiskiem był fakt, 
że stan ludnościowy Niemców zupełnie się nie zmniejszał. Nasilenie 
odpływu ludności niemieckiej nastąpiło dopiero w 1950 roku, z chwilą, 
od kiedy Armia Czerwona zaczęła zwalniać pracujących u niej 
Niemców. Ci Niemcy, którzy utracili pracę u Rosjan, musieli być 
czasowo zatrudnieni, przynajmniej na okres 2-3 miesięcy w polskich 
zakładach pracy. Dopiero wówczas mogli starać się o zgodę na wyjazd 
do Niemiec89.

W pierwszej połowie 1950 roku Niemcy z powiatu słupskiego 
wyjeżdżali pociągiem osobowym nr 220 relacji Gdynia-Szczecin, w 
którym, oprócz wagonów osobowych, znajdowały się wagony towarowe 
przeznaczone do zabieranego w dowolnej ilości dobytku. Niemcy 
korzystający z tego pociągu mieli obowiązek stawić się do Specjalnego 
Punktu Przyjęć w Gdyni-Grabówku, skąd przewożono ich do punktów

87 Tamże, s. 152.
88 Tamże, s. 152.
89Tamże, s. 152-153.
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zdawczych na Dolnym Śląsku, a potem kierowano do Niemiec90. 
Wyjeżdżający Niemcy byli także kierowani do transportów 
odjeżdżających ze Szczecina do Wrocławia, gdzie ich przyjmowanie 
miało miejsce w Specjalnym Punkcie Przyjąć we Wrocławiu Psim Polu 
oraz w Głubczycach. Ta trasa obowiązywała już od drugiej połowy 1950 
roku91.

Na ludność repatriowaną w 1950 roku składali się przede wszystkim ci 
Niemcy, którzy byli zatrudnieni przez Armię Czerwoną9. W marcu 1951 
roku repatriacja tej ludności została wstrzymana, głównie z powodu 
rozwiązania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Po jej zakończeniu w 
powiecie słupskim przebywało 3-4 tysiące Niemców93, jednak dokładne 
ustalenie tej liczby napotyka na trudności, głównie z tej przyczyny, że 
nieznana jest liczba Niemców w latach 1948-1950. Ludność ta opuściła 
powiat słupski w kolejnych fazach w ramach akcji łączenia rodzin.

90 Taki sam obowiązek dotyczył ludność niemiecką, opuszczającą powiat człuchowski, 
miastecki i szczecinecki. Por. M. Hejger, Przesiedlenie ludności..., dz. cyt., s. 153.

S. Jankowski, Wyjazdy ludności niemieckiej z Pomorza, Warmii i Mazur w latach 
1945-1959, fw:j Pomorze -  trudna ojczyzna?, Poznań 1996, s. 245; M. Hejger, Przesiedlenie 
ludności..., dz. cyt., s. 153.
92 Tamże, s. 153-154.
93 Tamże, s. 154.
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Komemoracja (pomorskie pomniki poświęcone poległym, 
lapidaria i „Unsere Toten”)

Pomniki poświęcone poległym

Na pomorskich przykościelnych cmentarzach obok pojedynczych 
mogił, w centralnych punktach wsi, na rozstajach dróg, przy 
kościołach, a także w ich wnętrzu znajdują się pomniki -  symboliczne 
groby ludzi z tej miejscowości, którzy polegli podczas I wojny 
światowej. Te znaki pamięci znajdują się na obszarze, na którym w 
latach 1914 -  1918 nie prowadzono działań wojennych, zatem rodzi 
się tu pytanie o skalę i wagę problemu wyrażoną tymi obiektami. 
Pomniki komemoracyjne, jak się wydaje, były symbolicznym grobem 
„swoich zmarłych” . O nich bowiem pamiętać powinni pozostali przy 
życiu i rozpamiętywać ich bohaterską śmierć za wolność ojczyzny1. 
W odczuciu osób, które straciły kogoś na froncie, pomniki te miały 
wyrażać żal i być ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Dla 
stowarzyszeń kombatanckich były symbolicznym upamiętnieniem

Księga żałoby i śmierci: A Z, pod red. Mariana Wańczowskiego, Opole 1993, s. 139.
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heroizmu poległych w obronie świętych wartości cesarstwa, 
gloryfikowały poświęcenie żołnierza2.

Inicjatorami wznoszonych w latach 20-tych i 30-tych pomników 
najczęściej byli pastorzy, którzy z ambon zwoływali zebrania dla 
omówienia zbiórki funduszy na budowę obiektu3. Pomniki, z załozema. 
mogły upamiętniać mieszkańców jednej ledwie miejscowości lub kilku wsi 
należących do tej samej gminy parafialnej jednego żołnierza, wówczas gdy 
był to członek rodziny właściciela majątku, poległych żołnierzy z tej samej 
jednostki wojskowej lub instytucji, np. szkoły4.

Obiekty te, najczęściej pozostające jedynie w sferze świadomości lo
kalnej społeczności, nie zostały zinwentaryzowane i podlegają współcze
śnie systematycznej dewastacji5. Istotnym zagadnieniem jest także ich 
wartość artystyczna. Twórcami tych pomników najczęściej byli miejscowi 
artyści lub zakłady kamieniarskie, toteż zaskakują one wielką rozpiętością 
form artystycznych. Da się w nich zauważyć podstawowe, powtarzające się 
typy upamiętnień pomnikowych, a zatem: kamienne postumenty, obeliski, 
głazy granitowe (pojedyncze lub kompozycje głazów), stelle, rzeźby fi
guralne (w tym grupy rzeźbiarskie), symboliczne cenotafy, tablice epita- 
fijne6. Zwraca uwagę staranność wykończenia i dbałość o detal (w tym

D. Berlińska, Symbole trudnej historii Śląska Opolskiego, [w:] Wokół niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, pod red. Zbigniewa Mazura. 
Poznań 1997, s. 345.

A. Bierca, Miejsca i formy upamiętnienia żołnierzy poległych w /  wojnie światowe/ w 
Stargardzie i okolicach. ..Stargardia”, Stargard 2002. R. II, s. 224.
4 Tamże, s. 224.

Obecna sytuacja prawna znaków pamięci dotyczących żołnierzy niemieckich poległych 
podczas I wojny światowej jest dalece niewystarczająca, bowiem nie zostały uznane za 
cmentarze wojenne, a i nigdy nimi nie były; najczęściej ze względu na ich niską wartość 
artystyczną nic są uznawane za zabytki ruchome; jako elementy kulturowo obce nie mogą 
liczyć na opiekę ze strony lokalnej społeczności; w przypadku braku zainteresowania strony 
niemieckiej stanem obiektu traktowane sąjako „niczyje”, często niechciane, por. L. Walasek, 
K. Wójcik, Upamiętnienia żołnierzy niemieckich poległych w I  wojnie światowe/, [w:] 
Nekropolie, kirkuty, cmentarze Pomorza Zachodniego. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji. Szczecin 11-12  czerwca 2002, pod red. Andrzeja Łazowskiego, Szczecin 2002, 
s. 304.
6 Tamże, s. 305.
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liternictwo). Należy zaznaczyć, iż na terenach Pomorza uzyskanego przez 
Polskę po II wojnie światowej obiekty te zostały odarte z pierwotnych 
zwieńczeń (Krzyży Żelaznych, orłów i hełmów armii niemieckiej). Można 
sobie jednak wyobrazić skalę oraz rozmiary tych zdobień studiując 
zachowane takie pomniki na Vorpommern.

Na wszystkich, znanych mi tego rodzaju pomnikach, po obu stronach 
dzisiejszej granicy państwowej spotykamy się z czytelną schematyzacją 
inskrypcji. Zawsze zawierają one ogólną formułę upamiętniającą z wyraźnie 
widocznymi datami 1914 -  1918, uzupełnioną imiennym wykazem po
ległych mieszkańców z danej miejscowości, a raczej gminy ewangelickiej, 
w której pomnik wystawiono. Imię i nazwisko niemal zawsze poprzedza 
stopień wojskowy, na końcu widnieje data dzienna śmierci z dodanym 
miejscem ostatniej bitwy lub nazwą kraju, na terenie którego poległ. 
Nazwiska uszeregowane są według dat śmierci.

Motywy dekoracyjne eksponowane na rzeczonych pomnikach łączą w 
sobie symbolikę militarną i komemoracyjną. W różnych aranżacjach 
powtarzają się Krzyże Żelazne, profile niemieckich hełmów wojskowych z 
przeplecionymi przez pasek gałązkami laurowymi lub dębowymi, wieńce, 
gałązki lub liście laurowe, dębowe, rzadziej z bluszczu, miecze o nagich 
ostrzach często przeplecionych wicią dębową, także skrzyżowane w wieńcu 
dębowym czy ukazane pośrodku tarcz rycerskich. Jednak najczęstszym 
motywem plastycznym, zwłaszcza w obiektach kamiennych, jest ryt Krzyża 
Żelaznego. W wielu przypadkach symbolikę miejsca pamięci wzmacniają 
posadzone w bliskim otoczeniu dęby (tzw. „dęby Wilhelma”).

Najliczniejszą grupę upamiętnień na Pomorzu stanowią pomnikowe 
postumenty -  sześcienne i prostopadłościenne bloki. Te ostatnie z wyraźnie 
zachowanym podziałem na część cokołową, trzon i zwieńczenie. Trzony, 
najczęściej na rzucie kwadratu o prostych ścianach zawierają wykazy 
poległych7. Zwieńczone są płytkami impostowymi lub profilowanymi 
uskokowymi gzymsami, będącymi formami przejściowymi do zwieńczeń 
(na ogół nie zachowanych). Stosowanie bardziej dekoracyjnych zwieńczeń

7 Ich rejestr z województwa zachodniopomorskiego przedstawia Lidia Walasek i Kamila 
Wójcik, Upamiętnienia żołnierzy niemieckich..., dz. cyt., s. 306-308.
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potęguje efekt eklektyczności założenia. Obserwujemy to na przykład w 
obiekcie z Sarbii z narożnymi spływami wolutowymi szczelnie 
wypełnionymi dekoracją z liści dębu i kartuszami w osi ścian (pierwotnie 
dekorowanymi) czy w Czerninie, gdzie zastosowano żłobkowane kolumien
ki tylko w partii zwieńczenia. Formę o wielobocznych bryłach, na rzutach 
pięcio- i sześcioboków znajdujemy w Rożnowie Nowogardzkim oraz w 
Cisowie koło Darłowa. Formę klasycystycznych obelisków z wyodrębnio
nymi partiami cokołowymi i kilkustopniowymi podstawami prezentują 
obiekty w miejscowości Gardno, Ostrowice, Rosowo, Smolęcin oraz Krze- 
pocin.

Kolejną grupę pomników komemoracyjnych tworzą głazy, zapewne 
zebrane na polach, pojedyncze lub w układach kompozycyjnych. Kamienie te 
najczęściej posadowiono na kopcach z kamieni polnych (Stawno, Podańsko, 
Bolechowo, Cecenowo) lub ceglanych bądź kamiennych podmurówkach 
(Trzynik, Cewlino, Dębice, Maszewo, Kamienny Most). Lica przednich ścian 
zawierają ryte inskrypcje (pierwotnie podkreślone czarną farbą). W tej grupie 
obiektów zwraca uwagę oszczędność środków artystycznego wyrazu. Stroną 
ekspozycyjną jest tylko powierzchnia frontowa, oszlifowana lub pozostawiona 
w naturalnej fakturze kamienia. W pomnikach z miejscowości Łosośniea. 
Swochowo, Kikowo, Cerkwica, Głowaczewo, Żeleźno większemu głównemu 
głazowi towarzyszą mniejsze, twoizące wraz z nim całość kompozycyjną. W 
realizacjach tych głaz centralny jest nośnikiem ogólnej inskrypcji ku czci 
„bohaterskich czynów ojczyzny”, a otaczające go kamienie to indywidualne 
„nagrobki” z wyrytym mieniem i nazwiskiem poległego żołnierza. W 
Łosośnicy symboliczne „nagrobki” otaczają półkoliście głaz centralny; w 
Cerkwicy i Głowaczewie8 w luźnym układzie rozstawione są w obrębie całego 
cmentarza, pomiędzy grobami, wzdłuż alei i przy drzewach posadzonych 
zapewne w czasie zakładania pomnika. W Zelaźnie dwa głaz) towarzyszące 
upamiętniają w lakonicznej formie (podane tylko daty: 1870-1871 i 
1914—1918) ofiary dwóch wojen .

g
Trudno się zorientować, że poświęcone są poległym w tej wojnie i prawdopodobnie z tego 

powodu przetrwały.
L. Walasek, K.. Wójcik. Upamiętnienia żołnierzy niemieckich .., dz. cyt., s. 308.
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Odmienną formę artystyczną ma cenotaf w parku pałacowym w Kani 
koło Chociwla, gdzie nagrobki żołnierskie to czworoboczne płyty ułożone 
poziomo na ziemi, z nazwiskami poległych w obramieniu Krzyży Żelaz
nych.

Znaki pamięci ofiar 1 wojny światowej przybrały także formę steli. 
Najbardziej powtarzalnym kształtem jest wolnostojąca tablica, ustawiona na 
podstawie zwężającej się ku górze, zamknięta półkoliście (np. Korytowo, 
Przęsocin, Rzyszczcwo, Zielnica, Sowno koło Stargardu, Wierzchosław, 
Sowno koło Sianowa, Wyszobór, Kluki koło Słupska).

Na Pomorzu spotykamy nieliczne przykłady rzeźby figuralnej10. Na 
cmentarzu przykościelnym w Bieniczkach koło Nowogardu zachowany jest 
pomnik z przedstawieniem postaci klęczącego żołnierza, z pochyloną 
głową, trzymającego w splecionych dłoniach hełm. Ukazany jest w geście 
składania milczącego hołdu poległym współżołnierzom. Symboliczną 
wymowę uzupełnia płaskorzeźba na cokole przedstawiająca profil 
osiodłanego jeźdźca". Powieleniem tej formy rzeźbiarskiej jest poważnie 
zniszczony pomnik z Bukowa Morskiego koło Darłowa, natomiast 
cylindryczny monument z Postomina zawiera płaskorzeźbę ukazującą 
dynamiczną postać idącego boso żołnierza, przyciskającego do biodra hełm.

Nietypowe upamiętnienia, o rzadko dziś spotykanych formach, na 
przykład piramid ułożonych z kamieni polnych12 spotkać można w 
Dygowie, Iwięcinie koło Sianowa, Kartlewie koło Przybiernowa. Innym 
przykładem jest forma tablicy epitafijnej w licu fasady zachodniej kościoła 
w Bieniczkach koło Nowogardu. Kwadratowe płyty ze sztucznego kamienia 
złączone są w dwurzędową całość ceglanym kontrastowym obramieniem i 
ostatecznie zwieńczone pojedynczą płytą z rytym Krzyżem Żelaznym11. 
Wyjątkowy w swym założeniu jest pomnik z Rekowa koło Bytowa 
(zachodnia Kaszubszczyzna), położony w centralnej wsi, otoczony 
ceglanym parkanem. Po środku założenia stoi granitowy pomnik z

l0Te w pierwszej kolejności niszczone były po II wojnie światowej.
11 L. Walasek, K. Wójcik, Upamiętnienia żołnierzy niemieckich..., dz. cyt., s. 309.

Obiekty te są dzisiaj na ogól zniszczone lub zaadaptowane do innych celów.
13 L. Walasek, K. Wójcik, Upamiętnienia żołnierzy niemieckich..., dz. cyt., s. 309.

139



Magdalena Bonowska

przedstawieniem rodła i napisem „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”14. Na 
wewnętrznej ścianie parkanu znajdują się trzy tablice (pierwotnie cztery)15 z 
czarnego granitu z imionami i nazwiskami dwudziestu dwóch poległych. 
Zbliżoną formę upamiętnienia zaaranżowano w murze cmentarza przy
kościelnego w Mielnie koło Kozielic.

Należy tu jeszcze wspomnieć o niezwykle rzadkich współcześnie 
drewnianych tablicach epitafijnych znajdujących się wewnątrz kościołów: 
wmontowane w empory (Mierzyn koło Dobrej Szczecińskiej) lub wiszące 
pierwotnie na ścianach'6.

Nie można zapomnieć o dawnej kaplicy pielgrzymkowej w Levenhagen 
koło Greifswaldu, która w 1922 roku została gruntownie odnowiona i 
przekształcona w pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. W jej 
wnętrzu wzniesiono niewielki ołtarz, który ozdobiła grupa drewnianych 
rzeźb, z Jezusem pocieszycielem wdów i sierot, a po obu jego stronach 
umieszczono małe tabliczki z nazwiskami poległych. Plastyczny wizerunek 
ołtarza dowodzi w jaki sposób dawne wyobrażenia czci poległych zostały 
podniesione do łaski duchownego miejsca17.

Pomniki, o których tu mowa wznoszone były w latach 1918-1925, 
najczęściej z bardzo prostego materiału, trwałego czyli kamienia, symbolu 
trudu i potęgi. Obiektowi towarzyszyła zieleń zarówno niska jak i wysoka, 
która była ściśle z nim związana, stanowiąc element kompozycyjny całości,

14 Początkowo to ten pomnik poświęcony był poległym w I wojnie światowej, a wzniesiono 
go w latach trzydziestych XX wieku. Na przełomie lat 40- tych i 50- tych skuto znajdujący się 
na nim niemiecki napis i umieszczono wizerunek Rodła, które pozostało do czasów 
współczesnych. O kamieniu tym w Rekowie i okolicy powszechnie opowiada się anegdotę, 
że oto gdy ostatni tutejszy Kaszuba wyjedzie na stałe do Niemiec, kamień ten zabierze ze 
sobą. W ogrodzeniu otaczającym pomnik wmurowano kamień poświęcony Adolfowi 
Hitlerowi, prawdopodobnie z okazji jego urodzin, aczkolwiek informacja ta w odczuciu 
miejscowych jest dalece w ątpliwa. Jednocześnie z tym wydarzeniem August Milkę, leśniczy 
i honorowy wójt Rekowa posadził tam dąb, który już ścięto.

Czw artą płytę usunięto ze w zględu na to, że znajdujące się na niej nazwiska „brzmiały zbyt 
niemiecko” jak się o tym dowiedziałam.

Tablice takie zachowały się w niemal wszystkich kościołach wiejskich na Vorpommern, 
zwłaszcza na wyspie Rugii i l  znam

N. Buske, Die Marienkapelle in Levenhagen, „Baltische Studien”, 1969, R. LV, s. 43.
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będący jednocześnie symbolem nieśmiertelności, odwagi, smutku i 
tęsknoty za zmarłymi18.

Literatura przedmiotu dostarcza szeregu informacji o uroczystych 
poświęceniach takich pomników i o chlubie, jaką lokalnej społeczności 
przynosiło wystawienie takiego pomnika. Niezwykle godnie odbyło się to 
w Swantow na Rugii, gdzie przy „pięknym blasku słońca” uroczystość 
otwarła orkiestra wojskowa, pastor odczytał psalm i nie zabrakło kompanii 
honorowej ze sztandarem i dedykacją: „Gmina Swantow swoim bo
haterskim synom”19. Także Kępice w dawnym powiecie miasteckim 
zatroszczyły się o pomnik dla swoich poległych, który kosztował 
niebagatelną sumę2u. W 1921 roku ukazała się książeczka pt. Gedenktafeln 
und andere Kriegehrmale zawierająca zasady i rady dotyczące 
wykonywania tablic pamiątkowych. „Książka ta posiada praktyczne 
znaczenie w czasie, ponieważ również u nas na Pomorzu każda gmina stoi 
wobec konieczności wypełnienia swego obowiązku szacunku dla zmarłych 
członków gminy” -  pisał anonimowy autor recenzji tej książeczki21.

Pomniki, o których tu mowa, zupełnie zniknęły po II wojnie światowej z 
pomorskich miast na terenie Polski, natomiast bardzo często spotkać je 
można w miastach niemieckich. Na wsiach natomiast, po polskiej stronie 
granicy nie są one rzadkością. Jednak wiele z nich zostało zniszczonych, 
przerobionych na „nowe” pomniki typu „byliśmy, jesteśmy, będziemy” lub 
„nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Wiele z nich zostało przewróconych, gdyż 
znajdowały się na nich emblematy niemieckie (np. w Kamicach koło 
Trzebiatowa). W zgodzie ze stwierdzeniem Stanisława Jerzego Lecą, 
„burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły”, w kilku miejscowościach

18 L. Walasek, K. Wójcik, Upamiętnienia żołn ierz niemieckich..., dz. cyt., s. 310.
19D. G., Vergiss, mein Volk, die treuen Toten nicht..., „Pommersche Heimat”, 1920, R. IX, nr
10, s. 74.
20 E. Dahle, Friedhof und Kapelle in Hammermühle, „Ostpommersche Heimat. Beilage der 
Zeitung für Ostpommem”, 1934, nr 47, s. 1, podaje kosztorys tego pomnika, a mianowicie 
tablica kosztowała 650 marek, litery 797, złocenie 200, koszty przewozu 13,50, opakowanie 
16,05, zabezpieczenie przed zerwaniem 14,80, razem 1691,35 marek. A zatem kwota jak na 
ówczesne czasy ogromna.
21R., Gedenktafeln und andere Kriegehrermale, „Pommersche Heimat”, 1921, R. X, nr 2, s. 
12.
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zaadaptowano pomniki lub ich elementy na postumenty, pod figurę Matki 
Boskiej (np. w Otoku koło Trzebiatowa lub Drzewianach koło Bobolic), 
bądź krzyża (Grzędzice, Sulino, Skalin koło Stargardu).

Innymi formami upamiętnienia poległych podczas I wojny światowej, w 
omawianym regionie, były dzwony, które podobnie jak pomniki fundowane 
były zazwyczaj przez gminy parafialne, niekiedy w zastępstwie tych, które 
zostały zabrane na przetopienie podczas trwania działań wojennych (Kicko 
koło Stargardu). Obiektem tego typu jest lichtarz z kościoła w Marianowie, 
chrzcielnica z Chociwla oraz tablice wotywne wieszane w wielu po
morskich kościołach, które obecnie są wielką rzadkością.

W Sommersdorf koło Penkun i Zerrenthin koło Pasewalku spotkałam 
pomniki komemoracyjne poświęcone żołnierzom niemieckim poległym 
podczas II wojny światowej.

Lapidarium

Po II wojnie światowej na polskim Pomorzu złość osadników 
zwróciła się, między innymi, przeciw tutejszym cmentarzom i grobom22. 
Szczególnie dotkliwa była akcja likwidowania cmentarzy >w latach 
1961-1963. Ówczesne tzw. „porządkowanie” cmentarzy polegało, 
przede wszystkim, na usuwaniu niemieckich nagrobków, a podjęte 
działania przybierały charakter instytucjonalny. Rozkradziono wówczas 
większość cennych płyt nagrobnych z cmentarzy rodowych 
zlokalizowanych w parkach. Zniszczono grobowce rodzinne na 
cmentarzach komunalnych i przykościelnych. Wiele cmentarzy 
zniwelowano przy pomocy ciężkiego sprzętu. Płyty nagrobne i 
obramienia najczęściej spychano do narożnika cmentarza, do

22 Por wielce znaczący w tym względzie tekst Bronisława Chmielowskiego, Cmentarz w 
Międzyzdrojach, [w:] Nekropolie, kirkuty, cmentarze..., dz. cyt., s. 79 80, w którym wskazał 
mechanizmy niszczenia pomorskich cmentarzy. W wielu wywiadach przeprowadzonych na 
Pomorzu, zarówno z mieszkańcami regionu, jak i z byłymi pracownikami służb 
konserwatorskich dowiedziałam się, że były to działania planowe, bez wyraźnych 
oficjalnych zaleceń.
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pobliskiego rowu, stawu lub poza ogrodzenie2’. Najcenniejsze 
materiałowo, płyty nagrobne wywożono do zakładów kamieniarskich, 
gdzie usuwano niemieckie inskrypcje, a w ich miejsce umieszczano 
polskie. Płyty nagrobne, stelle, krzyże żeliwne, stylizowane pnie i 
cokoły ulegały systematycznemu i planowemu niszczeniu bądź były 
rozkradane.

Kolejna zmasowana fala dewastacji poniemieckich cmentarzy w 
regionie przypadła na przełom lat 60- tych i 70- tych XX wieku. Zdaniem 
Jana Matury „z urzędów wojewódzkich przychodziły dyrektywy, aby na 
terenie opuszczonych, zniszczonych cmentarzy urządzać parki, skwery, 
zieleńce”24. Na przykład w okolicach Polic i w samym mieście25 ekipy 
zgodnie z poleceniem oczyściły poniemieckie cmentarze w Trzebieży, 
Niekłończycy i w Jasienicy. W niezwykle poruszającym wspomnieniu 
Józefa Plucińskiego ze Świnoujścia czytamy, iż „cmentarz stał się terenem 
niewyobrażalnej wręcz dewastacji. Wszystko co można było wyrwać i 
sprzedać na złom, czy pokątnemu kamieniarzowi, znikało. Zdewastowane, 
opustoszałe grobowce, stały się miejscem spotkań miejscowych i 
przyjezdnych pijaczków i różnorodnych mętów społecznych. Wejście na 
teren cmentarza, po zapadnięciu zmroku, było przedsięwzięciem bardziej 
niż ryzykownym”26.

W ciągu kilkunastu, rzadziej kilkudziesięciu lat z powierzchni ziemi 
zniknęły materialne ślady dawnego „życia”. Zniknęło archiwum -  ogromny 
zbiór informacji o lokalnych społecznościach i ich wybitnych

23 A. Kowalczyk, 20 lat organizacji lapidarium w Kobylance, [w:] Nekropolie, kirkuty, 
cmentarze..., dz. cyt., s. 190. Należy jednak zauważyć, iż tak barbarzyński sposób 
postępowania z elementami dawnego wyposażenia cmentarza był najmniej dotkliwy, 
powodował bowiem najmniejsze straty, praktycznie możliwe do „odzyskania” w 
(różniejszym, bardziej sprzyjającym dla tych cmentarzy czasie.

J. Matura, Jak powstało polickie lapidarium, [w:] Nekropolie, kirkuty>. cmentarze..., dz.
gd., s. 229.

Wątpliwą pamiątką tamtej akcji są kamienne murki na rynku polickim oraz na osiedlowej 
piaskownicy, stanowiące pokruszone stelle z zachowanymi fragmentami inskrypcji. Na 
niektórych widać nazwiska zmarłych mieszkańców Polic i innych miejscowości oraz 
fragmenty modlitw.

J. Pluciński. Cmentarze Świnoujścia, [w:] Nekropolie, kirkuty, cmentarze..., dz. cyt., s. 270.
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osobistościach, archiwum mówiące o wydarzeniach związanych z 
regionem. Bezpowrotnie zniknęły kaplice, rzeźby i płaskorzeźby wzniesio
ne przez znanych, bądź zapomnianych artystów i architektów2'.

Tymczasem w ostatnich latach na Pomorzu uzyskanym przez Polskę 
wskutek rozstrzygnięć jałtańsko -  poczdamskich ujawniły się działania 
reanimujące dawne cmentarze niemieckie. Uznać bowiem należy, że 
ochrona cmentarzy i grobów wynika z ich transcendentalnego znaczenia 
jako miejsca przechowywania doczesnych ludzkich szczątków, co nadaje 
mu charakter sacrum. Wiąże się to z aspektem religijnym jak i 
uniwersalnymi wartościami humanistycznymi28.

Nazwa lapidarium pochodzi od łacińskiego słowa lapis -  kamień, 
lapidarius -  kamienny, dlatego przyjmuje się, iż lapidarium to „miejsce, w 
którym zebrane są specjalne okazy kamieni lub kamienne fragmenty rzeźb, 
zabytkowych budowli, pomników”29. Zazwyczaj urządzane są na wolnym 
powietrzu (parki, cmentarze, dziedzińce). Mogą się także znajdować w

7 Jeszcze dzisiaj w wielu miejscowościach regionu odnaleźć można hałdy przemieszanej 
ziemi, płyt nagrobnych, krzyży żeliwnych i fragmentów kamieniarki (np. w Trzebiatowie) 
Wiele granitowych elementów sztuki sepulkralnej zużyto do budowy stopni schodów przed 
wejściem do kościoła (np. w Cerkwicy koło Trzebiatowa), a zwłaszcza w parkach miejskich 
(np. w Szczecinie, Stargardzie, Goleniowie. Kamieniu Pomorskim). Połamane marmurowe, 
granitowe lub piaskowcowe płyty zużyto do budowy „ozdobnych” murków oporowych w 
parkach. Kilkadziesiąt murów cmentarnych, zwłaszcza na przykościelnych cmentarzach 
wiejskich (np. w Sadlnie koło Trzebiatowa lub w Iwięcinie koło Sianowa) naprawiono i 
uzupełniono całymi lub celowo potłuczonymi płytami. Na skraju cmentarza w Krasiborzu, w 
gąszczu jeżyn i dzikiego bzu, za żałosnymi już resztkami metalowego ogrodzenia, znajdują 
się wbite w ziemię resztki cmentarza. Obce gotyckie litery, obce nazwiska, obcy ludzie, lecz 
ludzie tu pochowani. Takie same elementy sztuki cmentarnej zostały usunięte z cmentarza 
koło krasiborskiego kościoła, gdy kilka lat temu uprzątano tam teren pod polskie mogiły. 
Część nagrobków, aby nie pomnażać wysiłku i kosztów, po prostu utopiono w pobliskim 
bagienku. Zdarzenia, o których tu piszę nie są wartością przypisaną polskiej kulturze 
rewanżu. Można tu wspominieć o bezprecedensow v.n zniszczeniu cmentarza w Hanshagen 
koło Greifswaldu. Nadto godzi się wspomnieć o przykładach dewastacji wapiennych i 
granitowych pomników cmentarnych na całym Vorpommern, które dzisiaj służąjako stopnie 
schodów do kościołów, czego najwymowniejszym przykładem są założenia w Rcinberg oraz 
w Altenkirchen, Middelhagen, Sagard i Schaprode na Rugii.

Por. A. Michałowski Ochrono zabytkowych cmentarzy w Polsce. Krajobraz pisany 
kamieniami, [w:] Nekropolie, kirkuty, cmentarze..., dz. cyt., s. 21.

Słownikjęzyka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1999, t. 2, s. 2; por. 
Słownik wyrazów obcych, pod red. Elżbiety Sobol, Warszawa 2002, s. 638.
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pomieszczeniach zamkniętych, np. w muzeach, kościołach. W moim 
odczuciu, patrząc na to w jaki sposób traktuje się je na Pomorzu, to miejsca 
nacechowane emocjonalnie, mające bowiem służyć uczczeniu pamięci osób 
dzisiaj już nieznanych współczesnym mieszkańcom regionu.

Bezpośrednim powodem organizacji lapidariów na Pomorzu była 
stwierdzana postępująca, totalna dewastacja pozostałych resztek wypo
sażenia, na wielu, najczęściej nieczynnych cmentarzach. O ich tworzeniu 
decydują czynniki oficjalne, prawne, a także działalność regionalnych 
społeczników i pasjonatów. Lapidaria „porządkują” zaszłości jakie zrodziły 
się po zakończeniu II wojny światowej, gdy niszczono wszystko to, co miało 
akcent niemiecki. A przecież nic nie usprawiedliwia takiego podejścia do 
niemieckich, czy żydowskich cmentarzy. Stąd też budowa lapidariów -  
pomników tolerancji dla ludzi, którzy niegdyś mieszkali na tej ziemi i w niej 
zostali pochowani jest jak najbardziej zasadna.

Pierwsze lapidarium po II wojnie światowej powstało w Kobylance 
mocą uchwały Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 kwietnia 1983 roku nr 
XXIX/96/83 dotyczącej zatwierdzenia planu zagospodarowania prze
strzennego gminy, w którym likwidowany cmentarz przy drodze Szczecin -  
Stargard przeznaczono na „...zieleń parkową do uporządkowania i 
zagospodarowania zgodnie z funkcją...”30. Lapidarium postanowiono 
zlokalizować na nieczynnym już cmentarzu poniemieckim założonym 
prawdopodobnie w latach 1840 -  1850. Jednocześnie podjęto intensywne 
poszukiwania elementów kwalifikujących się do przemieszczenia na teren 
lapidarium. Spenetrowano 202 cmentarze i zakwalifikowano 530 obiektów 
do umieszczenia (po niewielkich zabiegach konserwatorskich) w 
lapidarium. Wśród wybranych elementów znajdowało się 130 krzyży 
żeliwnych, 140 obramowań grobowych, 30 kompletnych ogrodzeń, 35 płyt 
z grobów rodzinnych, 16 płyt z grobów rodowych, 40 krzyży drewnianych, 
40 głazów nagrobnych, 12 obelisków, 30 bramek ze zdewastowanych 
ogrodzeń, 70 pojedynczych elementów ogrodzeń i 5 krzyży żeliwnych z 
emaliowanymi tabliczkami. W Policach projekt utworzenia lapidarium

30 A. Kowalczyk, 20 łat organizacji lapidarium w Kobylance, [w:] Nekropolie, kirkuty, 
cmentarze..., dz. cyt., s. 192.
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powstał z inicjatywy władz miasta31. Lapidarium w Policach zawiera 
elementy sztuki cmentarnej z nekropolii w Policach. Tanowie. Uniemyślu, 
Trzebieży, Jasienicy, Leśna Dolnego i Górnego, Dębostrowa, Siedlic, 
Tatynii, Drogoradza, Trzebieży Małej. Wśród zachowanych pamiątek 
przeważają płyty nagrobne, pnie stylizowane, cokoły. Zachowały się 
zaledwie trzy krzyże żeliwne, które po wojnie niszczone były jako surowiec 
do sprzedaży32. Znakomita większość zachowanych obiektów pochodzi z 1 
połowy XX wieku, a kilka ze schyłku XIX stulecia. Zachowane stelle 
wykonane są z piaskowca, kilka jest granitowych, brak marmurowych. 
Najcenniejszy zabytek cmentarny pochodzi z Tanowa. Jest nim wykonana w 
lastnko postać anioła pochylonego nad zmarłym. Na płycie widnieje tylko 
jedno słowo „Daheim” [w domu].

Ważny jest stosunek społeczności lokalnych do lapidariów. Daje się 
zauważyć postępująca ewolucja nastrojów. Początkowo domagano się 
zatrzymania prac, motywując, że wykonane są za „niemieckie” pieniądze i 
na polecenie Niemców. W ostatnich latach, gdy lapidaria coraz częściej 
odwiedzają ludzie starsi (turyści z Niemiec) i nawet chwalą pomysł takiego 
uratowania części cmentarzy, nastroje nieco się poprawiły. Nie ma już 
głosów protestu. Coraz częściej ujawniają się pytania o termin zakończenia 
prac, o przewodniki, plany cmentarza, o wykaz źródeł pozyskania 
poszczególnych elementów. Zanotowano nawet nowy sposób 
zarobkowania taksówkarzy. Jeden z kierowców kilkakrotnie przywoził 
starszych Niemców spod hoteli w Szczecinie i oprowadzał ich po lapidarium 
w Kobylance33.

W ostatnich latach na Pomorzu zrodziło się kilka innych oddolnych 
inicjatyw urządzania założeń lapidaryjnych, np. w Czaplinie Wielkim koło 
Trzebiatowa i Sianożętach koło Koszalina. W Darłowie założono dwa 
lapidaria. Jedno posadowiono na miejscu przypadkowo odkrytej, zbiorowej 
mogiły żołnierzy z nieznanych czasów, na cmentarzu przy kościele św. 
Gertrudy, gdzie za zgodą władz gminy sprowadzono trzy zabytki z

J. Matura, Jak powstało polickie lapidarium, dz. cyt., s. 230.
32 Tamże, s. 230.

A. Kowalczyk, 20 lat organizacji lapidarium w Kobylance, dz. cyt., s. 197.
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poewangelickiego cmentarza we wsi Dziki. Drugie darłowskie lapidarium 
założono na dawnym cmentarzu przy tutejszym kościele Mariackim. 
Zgromadzono tu ocalałe zabytki z cmentarzy w Darłowie, Cisowie, 
Barzowicach, Borkowie, Domasławicach i Przystawach. Uroczystego 
otwarcia dokonano w maju 1998 roku przy ogromnym oburzeniu znacznej 
części lokalnej społeczności34.

Można odnieść wrażenie, że w wyniku nasilających się trendów 
porządkowania cmentarzy i usuwania z nich ocalałych jeszcze resztek 
dawnej świetność., organizacja lapidariów, mimo znacznych trudności, jest 
jedyną formą uratowania tych pozostałości, bowiem nawet na czynnych 
cmentarzach groby sprzed 1945 roku są systematycznie niszczone, nawet te 
o niezaprzeczalnych, uniwersalnych wartościach.

„ Unseren Toten ” -  współczesny zwyczaj upamiętnienia zmarłych

Należy tu w końcu wspomnieć o jeszcze jednej formie komemoracji. Oto 
na zdewastowanych po II wojnie światowej cmentarzach Pomorza 
Zachodniego od kilku lat zaczęły się pojawiać nowe, symboliczne pomniki 
poświęcone „Unseren Toten”, „Zum Gedenken”, mające upamiętniać tych, 
którzy spoczywali tu do czasu wypędzenia ludności rodzimej35. Pomniki 
takie, w moim odczuciu, wyznaczają spotkanie przeszłości z te-

34Na listopadowym spotkaniu członkowie Koszalińskiego Okręgu Szarych Szeregów podjęli 
uchwałę, w której czytamy: „...wyrażamy oburzenie, protest i sprzeciw przeciwko coraz 
liczniejszym faktom budowy i odbudowy niemieckich pomników, cmentarzy i innych 
niemieckich »pamiątek«. Zarówno na Pomorzu Środkowym jak i w całej Polsce. Uważamy, 
że jest to działalność antypolska, sprzeczna z polską racją stanu, bezczeszcząca pamięć 
Polaków poległych w walce z Niemcami (...) Domagamy się zakazu budowy niemieckich 
pamiątek w Polsce”; por. Dla nas Niemiec to byt wróg! Czas skonczyc z nienawiścią, „Głos 
Pomorza, 8. 12. 1998, s. 3. Tym niemniej w „Kronice” tutejszego kościoła, pod datą 28 -  30 
maja 1999 odnotowano „ w sobotę zaś nabożeństwo ekumeniczne, a po nim najważniejszy 
moment, czyli poświęcenie krzyży, nagrobków poniemieckich, które Proboszcz zbierał z 
okolicy i umieścił przy naszym kościele. Ma to być pamiątka po tych wszystkich, którzy 
jrrzed nami tutaj mieszkali i pomarli”.

Niektóre z tych pomników, aczkolwiek sporadycznie, wykonane zostały z dawnych 
upamiętnień żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
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raźniejszością. Jednak teraźniejszość ta nie stoi w miejscu, bowiem kieruje 
się ku przyszłości. Zjawisko to ze szczególną mocą ujawniło się w 
krajobrazie kulturowym Pomorza w połowie lat dziewięćdziesiątych, choć 
wcześniej sporadycznie podejmowane były takie próby. Pomniki takie, 
stawiane przez potomków dawnych społeczności i z ich inicjatywy36, 
znajdują się w wielu miejscowościach, np. w Tuchomiu i Ciemnie koło 
Bytowa, Trzęsaczu koło Trzebiatowa, Iwięcinie i Dobiesławiu kolo 
Koszalina, Marianowie koło Stargardu, Dębicach, Starogardzie i Karsku 
koło Staragardu, Sławoborzu koło Słupska oraz wielu innych miejscowo
ściach. Zazwyczaj ich odsłonięcie przebiegało w atmosferze zadumy, bez 
większego rozgłosu.

Szerszy wymiar takiego zdarzenia miał miejsce w Stargardzie 
Szczecińskim w czerwcu 1999 roku. Inicjatywę wzniesienia pomnika 
pamięci zmarłych i poległych w 1945 roku mieszkańców Stargardu obu 
narodów podjęła Komisja Koła Macierzystego Stargard w Eimshom 
(Niemcy). Koncepcja autora pomnika, Mariana Preissa zakładała wzniesie
nie obiektu, w miejscu wskazanym przez Zarząd Miasta, złożonego z dwóch 
niemieckich płyt nagrobnych oraz kamienia pamiątkowego”. '

W roku 1993 Fritz Rogge urodzony we wsi Gwizd, na cmentarzu w Ustroniu Morskim 
ufundował niewielki pomnik z napisem: „Dla uczczenia pamięci wszystkich zmarłym i 
ofiarom wojny gminy Ustronie Morskie, Łasina i Gwizdu” [sic!].

Pamięci stargardzian obu narodów, „Gazeta Stargardzka”, 25. 06, 1999, nr 12 (227) s. 1 i
3.
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Sylwia Wesołowska

Szkolnictwo wyższe i średnie w Księstwie Pomorskim 
po 1535 roku1

„Chłopiec, lat około dwunastu, w czerwonym berecie, w jednej ręce 
trzyma pióro, w drugiej papier. Ma szerokie czoło, pogodny i wesoły wyraz 
twarzy. Odgadujemy, że nauka nie sprawia mu trudności i że nieczęsto 
dostaje baty. Dobry uczeń nauczycieli-humanistów dobrze zna łacinę, jak 
pozwala się domyślać tekst, który uczeń wypisuje na papierze: >Omnia dat 
Dominus, non habet ergo minus<”\  Tak wyglądać miał idealny szkolarz 
epoki renesansu, przedstawiony na obrazie Uczeń powstałym w 1531 roku 
w piacowni Jana van Scorcl.

Nie ulega wątpliwości, że chłopiec ów różnił się od swego poprzednika -  
zgłębiającego wiedzę w wiekach średnich. Jednak należy pamiętać, żc 
nauczanie w epoce Odrodzenia nie zerwało w sposób gwałtowny z 
tradycyjnym szkolnictwem średniowiecznym, które stanowiło solidny

Pozwalam sobie na użycie terminu szkolnictwo wyższe w stosunku do Pedagogium 
Książęcego, które nigdy nie stało się uniwersytetem, jednakże fakt, że przyjmowana doń 
młodzież musiała wykazać się pewną znajomością podstaw języka łacińskiego, wykładano 
tam dyscypliny uniwersyteckie, a do lego metodą akademicką daje podstawy do zaliczenia 
owej uczelni do kategorii szkół wyższych.
2 „Pan Bóg daje wszystko, ale Go to nic zubaża”. Cyt. za J. Delumeau, Cywilizacja 
Odrodzenia, Warszawa 1987, s. 317.
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fundament dla nowożytnych katolickich i protestanckich systemów oświa
towych.

Rozwijający się od końca XIII wieku we Włoszech -  humanizm, którego 
rozkwit przypada na wiek XV i częściowo XVI (przy czym dopiero od 
schyłku XV wieku stał się zjawiskiem o charakterze europejskim), przyniósł 
głębokie zainteresowanie człowiekiem, jego indywidualnością i organizacją 
życia społecznego. Humanizm wyznaczył kierunki rozwoju całej epoki, 
wywierając wpływ na wszystkie dziedziny życia. Jean Delumeau twierdzi, 
że owej odrodzeniowej afirmacji indywidualizmu towarzyszyło „odkrycie" 
dziecka, którego naturalną konsekwencją stało się powszechne zaintereso
wanie zagadnieniem szkolnictwa3.

Dotychczasowa organizacja wychowania spotkała się z ostrą krytyką 
przedstawicieli nowego ruchu. Pojawiły się rozprawy teoretyczne, których 
autorzy krytykowali szkolnictwo klasztorne, postulowali zmiany w pró- 
gramach nauczania, sugerując m.in. wprowadzenie do nich historii, filozofii 
i kultury fizycznej. Zalecali by młodzieży nie przeciążać nauką, dbać raczej 
o gruntowną wiedzę, ułożyć odpowiedni porządek nauczania i wiele 
innych4. Pod wpływem tych reformatorskich idei dokonywała się w Europie 
powolna reorganizacja szkolnictwa, które jednak pozostało ściśle 
powiązane ze strukturami kościelnymi.

W pierwszym momencie reformacja wywarła niekorzystny wpływ na 
szkolnictwo i naukę. Gdy Martin Luter występował ze swymi hasłami, całe

J. Delumeau, Cywilizacja..,, dz. cy t., s. 311 in.
Wśród owych pedagogów wymienić należy: Piotra Vergeria autora Książeczki o 

szlachetnych obyczajach i studjach wyzwolonych (ok. 1400 r.); Leonarda Bruni i jego 
Rozprawkę o studjach i naukach; Maffeo Vegia, Sześć ksiąg o wychowaniu dzieci (ok. 1450 
r.); Lncasza Sylwiusza, O wychowaniu dzieci (ok. 1450 r.); Erazma z Rotterdamu, O sposobie 
studiów (1512), Wychowanie ksiązęcia chrześcijańskiego (1516), Rozmówki dla dzieci 
(1518), O sposobie pisania listów (1520), Cyceronianin czyli najlepszy sposób mówienia 
(1528), Mowa o konieczności kształcenia chłopców od urodzenia w cnocie i naukach (1529), 
O wytworności obyczajów chłopięcych (1530) i wreszcie uznawanego za największego 
pedagoga humanistycznego Jana Ludwika Vives’a autora m.in. Przeciwko 
pseudodialektykom (1519), O wychowaniu szlachetnych młodzieńców i dziewcząt (1523), 
Wychowanie kobiety chrześcijanki (1523).
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szkolnictwo niemieckie (również pomorskie) było związane z kościołem 
katolickim i stanowiło jego oparcie ideologiczne. Toteż ostrze krytyki Lutra 
z całą siłą wymierzone zostało także w starą niemiecką szkołę, której obale
nie było dla zwolenników reformacji równie ważne, jak zniesienie zwierz
chnictwa papieskiego nad życiem religijnym w Niemczech.

Luter znany był z tego, że w swoich pismach i kazaniach nie przebierał w 
słowach. Porównywał szkoły do piekieł, a nauczanie do mąk piekielnych. 
Żądał obrócenia wszystkich szkół w gruzy, a ich uczniów i nauczycieli 
nazywał osłami, bałwanami i baronami. Treści te w znacznym stopniu przy
czyniły się do likwidacji wielu szkół, których majątki rozgrabiano wraz z 
majątkami kościelnymi. Zrażeni rodzice zabierali swoich synów ze szkół 
miejskich kierując ich do handlu czy rzemiosła. Jednocześnie najbardziej 
fanatyczni wyznawcy luteranizmu dowodzili, że wykształcenie szkolne jest 
szkodliwe i niepotrzebne. Przetłumaczenie przez Lutra Biblii, sprawiło, że 
stała się dostępna dla każdego znającego język niemiecki - deprecjonowano 
w ten sposób konieczność uczenia się łaciny. Rezultaty tej akcji nie kazały 
na siebie długo czekać, nic tylko topniała liczba szkół, ale wyraźnie też 
malała liczba osób podejmujących studia5.

Nieoczekiwanie z pomocą zagrożonemu szkolnictwu przyszli książęta 
niemieccy. Ci z nich, którzy w luteranizmie widzieli istotny czynnik 
wzmacniający władzę, podporządkowali ówczesne życie religijne państwu. 
Kościół luterański przekształcił się pod ich wpływem w jedną z agend 
państwowych. Jednocześnie zapotrzebowanie na wykształcone elity 
rządzące krajem, spowodowało, że wysunęli oni pod adresem reformatora 
żądania odbudowy zniszczonego szkolnictwa.

Luter już w 1524 r. w odezwie Do rajców i burmistrzów niemieckich w 
sprawie zakładania szkód nawoływał do tworzenia placówek naukowych dla 
chłopców i dziewcząt, bowiem: „świat potrzebuje zdolnych mężczyzn i

5 Średnia liczba studentów na uniwersytetach niemieckich w latach 1501-1560: 1501-1505 
(3346), 1506-1510 (3687); 1511-1515 (4041); 1516-1520 (3850); 1521-1525 (1994); 
1526-1530 (1135); 1531-1535 (1645); 1536-1540 (2307); 1541-1545 (3121); 1546-1550 
(3455); 1551-1555(3670); 1556-1560(4334).
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kobiet dla załatwiania różnych spraw związanych z uprawą roli, kierowa
niem sprawami publicznymi, prowadzeniem gospodarstwa domowego i 
wychowywaniem dzieci”6. Mało tego, nawoływał do wprowadzenia przy
musu szkolnego, który jednak nie dotyczył wszystkich dzieci, a jedynie 
synów z zamożnych rodzin szlacheckich i mieszczańskich. Zalecał w 
programach wprowadzenie nauki łaciny, greki i języka hebrajskiego. Po
lecał czytanie dzieł pisarzy chrześcijańskich z pierwszych wieków oraz 
dzieł historycznych.

Poglądy Lutra na sprawy szkolnictwa ewoluowały przez całe jego życie. 
Początkowo zalecał naukę języka niemieckiego na równi z łaciną, ale już po 
okresie wojen chłopskich, przerażony tym, co się stało nakazywał wręcz 
zamykanie szkół niemieckich. Nigdy nie był zwolennikiem kształcenia 
ludu, który jego zdaniem nie jest zdolny do „szlachetnych dążeń i uczuć”. O 
ile w początkowym okresie reformacji nakłaniał do czytania Biblii 
wszystkich ludzi, o tyle w okresie późniejszym twierdził, że prostemu 
ludowi wystarczy elementarna znajomość podstawowych prawd wiary. 
Postulował wpajanie „maluczkim” posłuszeństwa, pokory i wierności wo
bec swoich panów.

Osobą, która wywarła w istocie wielki wpływ na szkolnictwo 
niemieckie i europejskie był bliski współpracownik Lutra -  Philip 
Melanchton (1497-1560). Jego działalność na polu edukacji przyniosła 
mu miano praeceptor Germaniae. W przeciwieństwie do Lutra był 
człowiekiem wierzącym w dobrodziejstwa starożytnej kultury 
klasycznej. Szkolnictwo jego zdaniem miało być podporządkowane 
celowi nadrzędnemu tj. dogłębnemu poznaniu owej kultury. Twierdził, 
że aby w pełni czerpać z antyku należy go dobrze rozumieć. W tym celu 
propagował dokładną znajomość gramatyki języków starożytnych na 
podstawie umiejętnie dobranej literatury, (ale niezbyt licznej). Zdobyte 
w ten sposób informacje uczeń -  zdaniem Melanchtona -  powinien 
umieć zreferować ustnie i pisemnie według najlepszego wzorca tj.

6 Cyt. za Historia Wychowania, t. l,red. Łukasz Kurdybach, Warszawa 1965, s. 345.
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Cycerona7. Swój entuzjazm dla starożytności Melanchton umiejętnie 
pogodził z celami i wymogami reformacji. W 1528 roku stworzył dla 
Saksonii ordynację szkolną, zaaprobowaną przez Lutra, która stała się 
podstawą dla kolejnych ordynacji uchwalanych przez miasta i państwa 
niemieckie objęte ruchem reformacyjnym (również Księstwo Pomor
skie).

Głównym zadaniem szkoły miało być przygotowanie chłopców do 
pełnienia różnorodnych urzędów państwowych oraz obowiązków pastora. 
Dlatego ciężar jej utrzymania miał być scedowany na władze świeckie, 
które sprawowałyby nad nią nadzór i kontrolę. Podobnie jak Luter, nic 
akceptował Melanchton nauczania w języku niemieckim. Skłonny był do 
zaaprobowania istnienia szkół ludowych, ale z wykładowym językiem 
łacińskim [!]. Zabraniał używania języka ojczystego zarówno w szkołach 
elementarnych, jak i średnich. Był autorem szeregu podręczników, które 
miały ułatwić realizację programu nauczania; wśród nich opracowań z 
zakresu retoryki, logiki oraz języka greckiego.

Stan szkolnictwa w Księstwie Pomorskim na przełomie X V  i XVI w.

Peryferyjne położenie Księstwa Pomorskiego w stosunku do państw 
będących centrami kultury odrodzeniowej i brak ścisłych powiązań 
politycznych, gospodarczych i personalnych z południowo-zachodnią Euro
pą zadecydował w dużej mierze o tym, że nowe prądy umysłowe 
rozprzestrzeniające się w tych krajach na przełomie XV i XVI wieku, na 
Pomorzu przyjmowały się powoli i z opóźnieniem. Głównym obszarem 
penetracji handlowej kupców pomorskich, poza najbliższym własnym 
terytorium, były państwa basenu Morza Bałtyckiego, a szlachcie pomorskiej 
szerszą okazję do zapoznania się z nowymi prądami umysłowymi i artysty-

7 Zastąpienie łaciny kościelnej -  dotychczas traktowanej jak język żywy -  językiem 
Cycerona i Wergilego bezwiednie przyczyniło się do przekształcenia jej w język martwy.
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cznymi poza sporadycznymi studiami na zagranicznych uniwersytetach 
dała dopiero wyprawa księcia Bogusława X do Palestyny, oraz ściślejsze za 
czasów tego władcy kontakty z cesarstwem i południowo-zachodnimi 
księstwami Rzeszy. Ten stan rzeczy znalazł odbicie w sytuacji szkolnictwa 
pomorskiego, które do wprowadzenia reformacji pogrążone było w 
stagnacji.

Gmach Gimnazjum Akademickiego w Szczecinie, mieszczącego się w budynku 
dawnego Pedagogium Książęcego przy Kleine Domstrasse, 1799 r., [za:] M. 
Wehrmann, Geschichte des Königlischen Marienstifts-Gymnasium in Stettin 
1544-1894, Stettin 1894.

Szkolnictwo elementarne znajdowało się niemal całkowicie w rękach 
kleru katolickiego, a program nauczania podporządkowany (podobnie jak w 
całej Europie) potrzebom Kościoła. Ogólnie stan szkolnictwa na początku 
XVI wieku był gorszy niż w wieku XIV, kiedy zainteresowanie kwestią 
oświaty wykazywały władze poszczególnych miast. O funkcjonowaniu 
wielu szkół powstałych w XIV i XV wieku nie posiadamy wiadomości 
pochodzących z przełomu XV i XVI stulecia. Około roku 1500 na pewno
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szkoły istniały w: Anklam, Chociwlu, Gryficach, Greifswaldzie, Kamieniu, 
Kołobrzegu, Koszalinie, Pyrzycach, Stargardzie, Szczecinie, Słupsku, 
Stralsundzie, Trzebiatowie, Wolgaście i Wolinie*.

Na przełomie XV i XVI wieku wiele do życzenia pozostawiała również 
sytuacja na Uniwersytecie Greifswaldzkim. Był on jedyną wyższą uczelnią 
na terenie księstwa. Nic wykazywał jednak tendencji rozwojowych, a w 
okresie walk reformacyjnych wyraźnie podupadł. Prądy humanistyczne, 
które dotarły tutaj z dużym opóźnieniem, zaznaczyły się bardzo słabo i nie 
zyskały przewagi. Działalność na uczelni znanego prawnika włoskiego 
Piotra z Rawenny i jego syna Wincentego, sprowadzonych na Pomorze 
przez Bogusława X, była krótkotrwała. Równie epizodyczna i bez 
większego znaczenia była działalność innych wykładowców humanisty
cznych, jak filolog Herman Busche czy Jan Hadus z Bremy. Większej wagi 
nie można też przypisywać do półtorarocznego pobytu w Greifswaldzie 
Uliyka von Hutten, który dotarł tam przypadkowo po katastrofie statku, 
którym płynął ze Szczecina.

Pozbawiony sławnych wykładowców i nadal hołdujący tradycyjnej 
scholastyce uniwersytet grei fswaldzki nie był uczelnią atrakcyjną nawet dla 
Pomorzan. W latach 1500 do 1524 liczba nowo przyjętych studentów 
najczęściej nie przekraczała dwudziestu rocznie, a wahała się od 5 w lecie 
1523 roku do 39 zimą 1524. Dosyć wymowna jest również informacja, żc w 
1506 roku, kiedy to w Greifswaldzie rozpoczęło studia ogółem 35 
studentów, to na nowo powstałej uczelni we Frankfurcie nad Odrą 
immatrykulowanych zostało 35 studentów pomorskich, a na uniwersytecie 
w Rostocku dalszych 20 Pomorzan. Aby zdobyć wyższe wykształcenie 
Pomorzanie podejmowali również studia na uczelniach w Bolonii, Pradze, 
Heidelbergu, Erfurcie, Lipsku i Krakowie9.

8 M. Wehrmann: Die Begründung des evangelischen Schulwesens in Pommern bis 1563, 
Stettin 1898, s. 1-2 ; F. Bahlow: Reformationsgeschite der Stadt Stettin, Stettin 1920, s. 31.

M. Wehrmann: Die Neugründung der Uniwersität Greifswald 1539, Monatsbll. Pomm. Jg. 
45 (1931), s. 154 ; B. Wachowiak: Pierwociny życia uniwersyteckiego w Szczecinie w XVI i 
na początku X I I I  wieku. Poznań 1965, s. 176.
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Rozwój życia gospodarczego, społecznego i administracji warunkował 
konieczność podjęcia dzieła reformy szkolnictwa na Pomorzu, jego 
rozwoju i zeświecczenia treści nauczania. Kraj potrzebował zarówno coraz 
więcej osób posiadających elementarną znajomość sztuki czytania, pisania i 
rachunków, jak też ludzi z wyższym wykształceniem. Byli oni niezbędni na 
dworze książęcym utrzymującym rozległe stosunki dyplomatyczne z 
krajami europejskimi w zreorganizowanej za panowania Bogusława X i 
stale doskonalącej się administracji państwowej, oraz we władzach 
miejskich, kantorach kupieckich, dworach szlacheckich i dynamicznie roz
wijających się instytucjach stanowych.

Dzieje reformy i rozwój szkolnictwa w Księstwie Pomorskim w 
pierwszej połowie XVI wieku, zarówno elementarnego, jak średniego i 
wyższego związane są ściśle z ruchem reformacyjnym. Zwolennicy nowej 
wiary nie tylko eksponowali sprawę rozwoju szkolnictwa w toku walk o 
zwycięstwo reformacji w poszczególnych miastach, ale także sformułowali 
jeszcze przed sejmem trzebiatowskim konkretny program rozwiązania 
kwestii oświatowych.

Na Pomorzu pierwsi reformatorzy związani byli z osobą i działalnością 
Johanna Bugenhagena (1485-1558), rektora szkoły w Trzebiatowie i lektora 
klasztoru norbertanów w pobliskich Białobokach, faktycznego spiritus 
movens ruchu reformacyjnego w Księstwie Pomorskim10. W roku 1521 
opuścił on Pomorze i został bliskim współpracownikiem samego Martina 
Lutra. Na Pomorzu natomiast uaktywnili się jego uczniowie: Johann 
Kurecke, Andreas Knöpke, Christian Ketelhut, Peter Suawe i inni". Niejako 
niezależnie od Bugenhagena działali również inni zwolennicy Lutra. W 
Pyrzycach około 1520 r. głosił hasła odnowy religijnej Johann Knipstro

10 Szerzej o osobie Johanna Bugenhagena i jego działalności: S. Wesołowska, Reformacja 
rozpoczęła się w Trzebiatowie, [w:] Trzebiatów -  historia i kultura (I). Materiały z 
konferencji, Trzebiatów 26-27 maja 2000, red. Wojciech Łysiak, Poznań 2000.

Zob. S. Wesołowska, Geneza reformacji w Księstwie Pomorskim, [w:] „Nasze Pomorze”, 
nr 2 (2000); S. Wesołowska, Reformacja w Księstwie pomorskim -  dramatis personae, [w :] 
„Nasze Pomorze”, nr 3 (2001).
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(późniejszy Superintendent Stralsundu i Wolgast), natomiast na wschodnich 
rubieżach księstwa ok. 1525 r. pojawił się radykalny kaznodzieja Johann 
Amandus reprezentujący tzw. „lewe skrzydło” reformacji. Za ich po
średnictwem nowinki religijne zaczęły rozprzestrzeniać się na terenie 
Pomorza, zdobywając największą popularność w miastach, gdzie bazę 
społeczną dla ruchu reformacyjnego stanowiły biedota miejska i średnie 
mieszczaństwo. Do roku 1530 większość dużych miast pomorskich posia
dała własnych kaznodziejów luterańskich, a ich mieszkańcy mnie. lub 
bardziej świadomie opowiadali się za reformacją.

Zwołany na dzień 13 grudnia 1534 r. sejm w Trzcbiatowie miał podjąć decyzje 
w sprawie reorganizacji stosunków kościelnych na Pomorzu. Propozycje książąt 
opracowane przez duchownych luterańskich nie zostały przyjęte przez biskupa 
Manteuffla i popierającą go szlachtę, która demonstracyjnie opuściła Trzebiatów. 
Wobec praktycznego zerwania sejmu, książęta ogłosili Die Kerken-Ordenige des 
gantzen Pamerlandes, (której głównym autorem był Johann Bugenhagen) jako 
obowiązujące. Podstawy wyznaniowe zaczerpnięte zostały z Confessio Augustana 
Melanchtona i katechizmu Lutra. Ujęte zostały w niej podstawowe zasady nowego 
ustroju i życia kościelnego, opieki nad ubogimi oraz organizacji szkolnictwa. 
Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony był rozdział V12.

Ordynacja przewidywała powstanie szkół partykularnych w większych 
ośrodkach miejskich13, i określała program nauczania. Planowano również 
założenie dwóch uniwersytetów, jeden dla księstwa wołogoskiego, jeden 
dla szczecińskiego. Ten ostatni planowano utworzyć w Szczecinie w 
oparciu o majątek kolegiat Marii Panny i św. Ottona.

12Die pommeische Kirchen-Ordnung und Agenda nebst den Legibus Praepositorum. Statutis 
synodicis und der Visitations-Ordnung von 1736. Hrsg. Superintendenten Otto in Naugard, 
Greifswald 1854, s. 73-95. Powstały jeszcze przed sejmem program reformy szkolnictwa 
uzyskał aprobatę książąt pomorskich i z pewnymi zmianami został włączony w 1535 roku 
przez Bugenhagena do ordynacji kościelnej.
3 Stralsund, Greifswald, Szczecin, Stargard, Słupsk, Białogard. Trzebiatów, Kamień 

Pomorski.
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Pojawiła się również propozycja, aby książęta zobowiązali miasta do 
wysyłania na studia, niezależnie od mieszczan studiujących własnym 
sumptem, co najmniej dwóch synów miejscowych obywateli, którzy po 
powrocie zobligowani byliby do obejmowania stanowisk: syndyka, lekarza, 
bakałarza i pisarza miejskiego14.

Bugenhagenowska ordynacja obowiązywała w zasadzie do 1565 roku. 
Wcześniej na synodzie w Greifswaldzie w 1556 roku rozpoczęto prace nad 
nową ordynacją, które zakończono w 1563 roku. Została ona wydana dwa 
lata później15.

Pedagogium Książęce

Realizację postulatu w sprawie założenia uniwersytetu sugerowano 
rozłożyć na dwa etapy16. Pierwszym, przejściowym miało być założenie 
pedagogium wzorowanego na podobnej uczelni istniejącej w 
Marburgu17. Wyrażono też pogląd, że nową wyższą uczelnię, niezbędną 
dla potrzeb krajowej administracji duchowej i świeckiej, trzeba

F.L.B. Medem, Geschite der Einführung der evangelischen Lehre im llerzogthum 
Pommern, Greifswald 1837, s. 181-191; B. Wachowiak, Pierwociny życia uniwersyteckiego 
w Szczecinie w XVI i na początku XVII wieku, Poznań 1965, s. 177-185.
15 Pomorską Ordynacje Kościelną wydano w Wittenberdze. Fragment dotyczący szkolnictwa 
wydany został przez R. Vorbauma, Die evangelischen Schulordnungen des Sechzehnten 
Jahrhundertes, Gütersloh 1860, s. 165-178; M. Wehrmann, Die Pommersche 
Kirchenordnung von 1563, Baltische Studien Bd. 43 (1893).

Ostatecznie nigdy nie doszło do przekształcenia Pedagogium w uniwersytet. 
Prawdopodobnie przyczyniła się do tego decyzja o odnowieniu w postaci protestanckiego 
uniwersytetu uczelni w Greifswaldzie. 16 listopada 1539 r. ponownie rozpoczęły się tam 
wykłady. Uniwersytet w 1545 r. otrzymał nowe statuty zredagowane na wzór ustaw 
uniwersytetu w Wittenberdze.
17 Szkoły tego typu nazywano „szkołami uczonymi“ (Gelehrtenschule), które powstały i 
rozpowszechniły się wraz z reformacją, a zostały zapoczątkowane przez założenie trzech 
książęcych szkół w Saksonii.
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r
odpowiednio uposażyć, aby nie podupadła, jak to się stało z uniwersyte
tem w Greifswaldzie18.

W roku 1543 pod auspicjami książąt pomorskich otwarto Pedagogium, 
stanowiące ogniwo pośrednie między szkołą łacińską a szkoła wyższą. Jako 
tzw. szkoła książęca miało Pedagogium dostarczać lojalnych wobec 
władców urzędników świeckich i duchownych. Akt fundacyjny podpisany 
25 października 1543 roku ustalał podstawowe zasady funkcjonowania i 
finansowania uczelni.

Autorem pierwszego statutu szkolnego (Statuta Scholae) powstałego 
prawdopodobnie w 1545 roku był Paul vom Rode19. Na czele Pedagogium

Die pommersche Kirchenordnung von Johann Bugenhagen 1535.Text mit 
Übersetzung.Erläterungen und Einleitung Hrsg, von Norbert Buske, Berlin 1485.

Szeizej o tym reformatorze, zob. S. Wesołowska, Geneza reformacji.., dz. cyt. Najstarsze 
dokumenty dotyczące Pedagogium znajdowały się w nie zachowanym kodeksie -  tzw. Codex 
stalutorum Paedagogii Stettinensis, [w:] Statuta et Leges Paedagogii Stettinensis, 
1565-1673. przedrukowane fragmenty [w:] K.F.W. Hasselbach, Die Geschichte des 
ehemaligen hiesigen Pädagogiutns. Programm des Stadtgymnasiums zu Stettin, Stettin 1844, 
s. 33-39; M. Wehrmann: Die Begründung..., dz. eyt., s. 35. Oprócz wyżej wymienionych 
informacji o działalności Pedagogium dostarczają m.in.: Leges Scholae zawierające 
wytyczne dla studentów i profesorów, regulujące ich wzajemne kontakty; M. Wehrmann, Die 
Bergründung..., dz. cyt., s. 43; w roku 1565 przeprowadzono w szkole wizytację, której 
efektem było powstanie Statuta a Stymmelio concepta; K.F.W. Hasselbach, Beitrag zur 
Geschichte des Gymnasiums zu Stettin. Programm des Stadtgynmasiums zu Stettin, Stettin 
1851, s. 18 i n.; w 1574 roku z inicjatywy księcia Jana Fryderyka opracowano nowy statut 
Pedagogium znany jako: Descriptio Paedagogii Stetinensis. Złożony z trzech części 
regulował kwestie ekonomiczne, sprawy nauki i określał obowiązki uczniów . Odpis statutów 
znajduje się w Archiwum Państwowym w Szczecinie (Dalej AP Szczecin), Rękopisy i 
Spuścizny (dalej RiS), sygn. 716, f. 66-91; Descriptio Paedagogii Stettinensis. 1573, oprać. 
S. Schwann, „Prace Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego 10” (1966). Natomiast za 
czasów rektoratu Konrada Berga w 1579 roku powstały Leges Mensae Communis; AP 
Szczecin Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej AKS), P. I, Tit. 92, nr 2. Rok później tenże 
Konrad Berg opublikował obszerne sprawozdanie znane jako: Leges Mensae Communis in 
Pedagogio Stetinensis, w którym omówił programy szkolne, zagadnienia dydaktyczne i 
problemy pedagogiczne. Wydane drukiem w 1624 roku znajdują się w AP Szczecin, RiS, 
sygn. 716, f. 52v-58. Kolejne statuty ukazywały się w latach 1587, 1593, 1607, 1624. Część 
znich opublikował M. Wehrmann, Die Statuten des Pädagogiums in Stettin vom Jahre 1587, 
Sonderabdruck aus Mitteilungen der Gesellschaft fü r  deutsche Erziehungs- und 
Schulgeschichte X (1900), z. 3, s. 166-173.
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stał rektor wybierany przez diakonów zarządzających majątkiem fundacji 
mariackiej, a zatwierdzony przez książąt lub kuratorów. Oprócz rektora w 
początkowym okresie istnienia zatrudniano jeszcze dwóch nauczycieli: 
kantora i konrektora, oraz dwóch duchownych z kościoła mariackiego20 Po 
roku 1557 źródła wymieniają jeszcze czwartego pedagoga początkowo 
określanego jako tertianus, a następnie subrektor. Taki skład osobowy ciała 
pedagogicznego utrzymał się do czasu reorganizacji placówki w roku 
16672'.

Jak wcześniej wspomniano podstawę materialną Pedagogium stanowiła 
część dochodów z majątku fundacji Kolegium św. Ottona i Kolegium 
Mariackiego, tj. ok. 400 guldenów reńskich rocznie, oraz część dochodów z 
majątków kolegiaty Najświętszej Marii Panny przynoszących rocznie od 8 
do 12 tys. guldenów, a także legaty od dobroczyńców22.

Dodatkowe dochody czerpano z czesnego pobieranego od uczniów 
mieszkających w internacie nazywanych Beneficiarii. Ustalono, że opłata 
za ich roczne utrzymanie wynosić będzie 8 guldenów dla bogatych i 5 
guldenów dla niezamożnych21. Ponadto w postanowienia aktu fundacyjnego 
widniał zapis o utrzymaniu i nauczaniu przez 8 lat na koszt fundacji 24 
chłopców w wieku powyżej 12 lat tzw. Beneficiarii principis (przy czym 
każdy z książąt będzie miał prawo przedstawić diakonom Pedagogium po 
12 „cnotliwych i zręcznych chłopców”)24. Oprócz wyżej wymienionych

20 Najczęściej wykłady prowadzili Superintendent oraz pastor kościoła Marii Panny.
21 M. Wehrmann, Geschichte des Königlichen Marienstifts-Gynmasiums in Stettin 
(1544-1894), [w:] Festschrift zum dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen 
Marienstifts-Gynmasiums zu Stettin, Stettin 1894, s. 20-21.
22 Na majątek fundacji składało się m.in. 7 wsi oraz udziały w 11 innych, młyny, lasy, 2 
karczmy, opłaty czynszowe itp. Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1985, s. 36-37.
23 W rzeczywistości opłaty te były niższe. Uczniowie płacili rocznie 2-3 guldeny. 
Obowiązywała ich opłata za mieszkanie i jedzenie w alumnacie, która wynosiła 6 dukatów 
rocznic. Ponadto musieli płacić kucharzowi po 2 grosze od osoby z okazji głównych 
jarmarków w Szczecinie, pół grosza na semestr dla czyścicieli kloak, 2 grosze palaczowi i pól 
grosza na trymestr famulusowi. Descriptio..., dz. cyt., pars 1, cap. 6.
ąZ. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do..., dz. cyt., s. 27.
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istniała jeszcze trzecia grupa uczniów określanych mianem Paedagogistae, 
zaliczani do tej kategorii zarabiali na życie i utrzymanie udzielając 
korepetycji i opiekując się uczniami innych szkół.

W sumie Pedagogium dysponowało rocznie kapitałem wielkości ok. 10 
tys. guldenów, z czego opłacano wynagrodzenie dla nauczycieli i 
pracowników administracyjnych, dawano utrzymanie ok. 60 stypendystom 
(najbiedniejszych zaopatrywano także w odzież i obuwie), pokrywano 
koszty zakupu książek do biblioteki. Ponadto ponoszono koszty utrzymania 
i eksploatacji budynków szkolnych. Wszelkie kwestie gospodarczo-finan
sowe pozostawały w gestii diakonów25. Oczywiście nie zawsze dochody 
kształtowały się w górnych przedziałach, bywały lata gorsze, kiedy nie 
wystarczało na pokrycie wszystkich bieżących wydatków, stąd w 
dokumentach pojawiają się dość częste narzekania na głód i nędzę panujące 
w internacie. Sytuacja finansowa Pedagogium nie należała do najlepszych, 
ale nie odbiegała od sytuacji innych ówczesnych szkół.

Pedagogium mieściło się w przebudowanych na ten cel pomieszczeniach 
dawnej szkoły katedralnej oraz budynkach znajdujących się na terenie między 
kościołem mariackim, krużgankiem kościelnym, murami miejskimi i Kleine 
Domstrassc (obecnie ul. Mariacka). Tam znajdowały się jadalnie, sypialnie, 
kuchnie i piwnice. Główny budynek przy Kleine Domstrasse składał się z dużego 
Auditorium oraz 10 innych izb (wszystkie nieogrzewane). Nieopodal stał drugi 
budynek z małą salą wykładową i jedną izbą. Ponadto w krużganku kościelnym 
urządzono lektoria. Do szkoły należało także kilka budynków gospodarczych.

Uczniowie zajmowali najczęściej kilkuosobowe raczej ciasne i skąpo 
umeblowane pokoje. Do standardowego wyposażenia pokoju należały:

Profesorowie stosownie do godności, wykształcenia i posiadanych tytułów otrzymywali 
zróżnicowane pensje. Rektor Kaspar Landsiedel (kierował szkołą w latach 1554-1557), 
absolwent i pracownik uniwersytetu w Lipsku otrzymywał 90 guldenów rocznie. Jonasz 
Gutzlaw jako terejan pobierał pensję w wysokości 30 guldenów, diakon zarabiał 16 
guldenów rocznie, a lektor i pisarz 20 talarów. Poza pieniędzmi profesorowie otrzymywali 
mieszkania umeblowane na koszt uczelni oraz opał, zboże, świece, mięso. Prorektor, terejan, 
kantor i lektorzy mieli prawo do dwóch bezpłatnych posiłków dziennie.
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szafa, łóżko, dwa stołki z oparciem, dwa stoły, oszklone okno i drzwi z 
zamkiem26. Z obawy przed pożarami niezwykle restrykcyjne prawa 
obowiązywały w kwestii oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń. Tylko 
jedna sala wykładowa tzw. Hypocaustum była ogrzewana zimą, w okresie 
silnych mrozów przebywali tam wszyscy studenci wraz z nauczycielami.

Według postanowień statutu z 1574 roku naukę w Pedagogium mogli 
podejmować zarówno Pomorzanie, jak i obcokrajowcy (niezależnie od 
przynależności stanowej)27. Podstawowym warunkiem przyjęcia adeptów 
było ukończenie przez nich 12 roku życia i wykazanie się podstawową 
znajomością łaciny28. Kandydat na studenta musiał się zgłosić u rektora, 
przedstawić i prosić o przyjęcie na studia. Przedstawiał wówczas świade
ctwa swoich poprzednich nauczycieli i składał uroczyste przyrzeczenie, że 
będzie się pilnie uczył, przestrzegał regulaminu uczelni, odpowiednio 
zachowywał i przyjmował pokornie kary wymierzone przez rektora29. Gdy 
rektor wyraził zgodę na immatrykulację, uczeń samodzielnie wpisywał się 
do albumu uczelni, a następnie uiszczał zwyczajową opłatę dla rektora

Łóżka były obszerne i ogólnie przyjęte było, że spało w nim kilka obcych sobie osób.
W wieku XVI największa liczba uczniów pochodziła z Pomorza i Brandenburgii, a ponadto 

Meklemburgii, Śląska, Łużyc, Miśni, Inflant, Szwecji, Lubeki, Węgier i Polski. Natomiast na 
ogólną liczbę 5400 uczniów w latach 1576-1666 tylko 450 było przedstawicielami stanu 
szlacheckiego. Znakomitą większość wśród uczniów Pedagogium stanowili mieszczanie. 
Przedstawiciele stanu chłopskiego (pomimo, że szkoła stała dla nich otworem) należeli do 
wyjątków. M. Wehrmann, Aus dem ältesten Album des Pädagogiums in Stettin. Pommersche 
Studenten auf fremden Unversitaten, [w:] Aus Pommerns Vergangenheit. Abhandlungen zur 
pommerschen Geschichte, Stettin 1891, s. 92-100 ; tenże, Geschichte des Königlichen..., dz. 
cyt., s. 32, 61-62; tenże, Studenci Polacy w Pedagogium Szczecińskim. „Kwartalnik 
Historyczny“, t. 6 (1892), s. 541-543; B. Wachowiak, Pierwociny życia..., dz. cyt., s. 199.

Liczba miejsc w internacie była jednak ograniczona i koło roku 1574 mogło w nim 
mieszkać zaledwie 60 uczniów. M. Wehrmann, Geschichte des Königlichen..., dz. cyt. s. 
29-30, B. Wachowiak, Pierwociny żvcia ... dz. cyt., s. 197.

Do studiów nie dopuszczano młodzieży karanej w przeszłości, infamisów oraz osób 
podejrzanych o choroby zakaźne. M. Kunert, Studenci Pedagogium Książęcego w Szczecinie 
w XVI wieku. Warunki mieszkaniowe, obyczaje życie towarzyskie. „Przegląd 
Zachodniopomorski”, z. 2 (2002), s. 20.

28
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(mieszczanie i chłopi pół talara, szlachta -  całego talara, studenci, wyznania 
innego niż protestanckie także całego talara)10.

Rozkład dnia w Pedagogium wyglądał następująco:

5.00 pobudka (od 1565 r. wstawano o 4.00) -  alumni śpiewali psalm Miserere 
Mei

5.30 -  wspólna modlitwa w kościele
6.00 -  wykład

7.00 -  nauka własna
8.00 -  wykład
9.00 -  sacra lectio

10.00 -  obiad (podczas posiłku jeden ze studentów odczytywał fragmenty Biblii)

12.00 14.00 wykłady
14.00- 15.00- nauka własna

15.00- modlitwa w kościele

16.00 wykład
17.00 -  kolacja (wysłuchiwano pouczających tekstów świeckich)

19.00 powtarzanie lekcji

20.00 -  przygotowywanie się do spoczynku
21.00 -  cisza nocna3'.

Każdy z uczniów miał zarówno w kościele, jak i salach wykładowych 
ściśle wyznaczone miejsce, którego bez zgody opiekuna nie mógł zmienić. 
Na wykłady należało przybyć jeszcze przed nauczycielem. Ścisłe przepisy 
regulowały zachowanie studentów w kościele. Zabraniano czytania 
powieści, kręcenia się, zabaw przed kościołem i przede wszystkim... 
rzucania kamieniami w okna32.

30 W statutach z 1574 roku wyraźnie podkreślano, że nauka na uczelni jest powszechna i 
bezpłatna dzięki hojności książąt pomorskich. Pobieranie owego wpisowego było więc 
nadużyciem.

Descriptio..., dz. cyt., s. 24.
32 M. Kunert, Studenci Pedagogium Książęcego..., dz. cyt., s. 23.
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Podobnie jak w średniowieczu utrzymano w szkole prymat łaciny, która 
pozostała głównym przedmiotem i językiem wykładowym. Dogłębnie 
poznawano gramatykę, ortografię, etymologię, składnię i prozodię. 
Tłumaczono, analizowano i interpretowano (zgodnie z duchem czasów) 
dzieła Cycerona, Cezara, Horacego, Owidiusza, Terencjusza i innych 
klasyków. Od podstaw poznawano grekę i język hebrajski. Do lektur 
podstawowych w zakresie tych języków należały czytane w oryginale 
pisma Isokratesa, Sokratesa, Demostenesa, Plutarcha oraz oczywiście 
Pismo Święte i komentarze do jego ksiąg w języku hebrajskim. Na 
podstawie tych dzieł zgłębiano retorykę i dialektykę ściśle według wskazań 
zawartych w podręcznikach Filipa Melanchtona.

Ważnym przedmiotem była teologia obejmująca interpretacje i 
komentarze ksiąg Starego i Nowego Testamentu oraz wybranych pism 
Ojców Kościoła, egzegezę dogmatów wiary, liturgię słowa i wreszcie 
historię chrześcijaństwa. Podstawowymi podręcznikami do nauczania ' I 
teologii były dzieła Martina Lutra i Filipa Melanchtona, zwłaszcza jego 
Loci Communes rerum theologicarum. Liturgię i ceremonie religijne 
poznawano w praktyce uczestnicząc w nabożeństwach, z czym wiązała się 
również nauka muzyki, śpiewu oraz opanowanie gry na organach i 
wybranym dodatkowo instrumencie.

Przy nauczaniu teologii przemycano elementy filozofii, głównie 
Arystotelesa i Platona oraz podstaw etyki i estetyki. Od wieku XVII w skład 
przedmiotu weszły również wykłady z geografii i biologii. Teologia, 
filozofia oraz wykłady z historii (głównie starożytnej) miały spełniać 
założone przez fundatorów uczelni cele ideologiczne i wychowawcze. 
Historii nauczano na podstawie podręcznika Melanchtona Chronicon 
Carionis oraz dzieł Cezara, Liwiusza czy Justyna.

Na poziomie quadrivium uczono się arytmetyki z geometrią, astronomii, 
podstaw prawa i medycyny, korzystając przy tym z podręczników: Gemma 
Frisiusa Arithmethcae modus facilis i Questiones sphaericae autorstwa 
Sebastiana Theodoricusa.

Plan zajęć przewidywał średnio 30 godzin wykładów tygodniowo przez 
4 lata studiów, w tym 6 godzin teologii wraz z naukąjęzyka hebrajskiego, 6 
godzin łaciny, 6 analizy tekstów starożytnych klasyków, 3 godziny greki.
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Starsze roczniki dodatkowo miały w planie 1 godzinę historii, 3 dialektyki i 
retoryki, 3 matematyki z astronomią oraz 3 godziny muzyki.

Nauczyciele przekazywali wiadomości w formie wykładów, studenci 
zobowiązani byli do prowadzenia notatek, których poprawność sprawdzali 
później wykładowcy. Każdej środy w godzinach przedpołudniowych 
słuchacze sporządzali prace pisemne, na podstawie których oceniano 
później stopień rozumienia przez nich wprowadzanych pojęć, treści dzieł, 
logicznego rozumowania i umiejętności sprawnego posługiwania się 
piórem. Każdego dnia utrwalano wiadomości zdobyte na wykładach, w 
poniedziałki i środy przeprowadzano ćwiczenia stylistyczne z zakresu 
wersyfikacji łacińskiej, zaś w piątki powtarzano ten materiał i organizo
wano sprawdziany. Podobnie jak w wiekach średnich uczniów leniwych, 
krnąbrnych i aroganckich dyscyplinowano chłostą lub częściej karami 
pieniężnymi (które dla prowadzących hulaszczy tryb życia studentów było 
karą bardziej dotkliwą) .

Egzaminy przeprowadzano publicznie. Stypendyści zdawali z wykła
danych przedmiotów dwa egzaminy na trymestr (6 rocznie), zaś studiujący 
na własny koszt wyłącznie egzaminy semestralne. W tygodniu po
przedzającym święto Custodum Angelorum (2 X) organizowano uro
czystości egzaminacyjne z udziałem wykładowców z uniwersytetu w 
Greifswaldzie, urzędników książęcych, superintendentów oraz zacnych 
obywateli miast Szczecina i Wolgast.

Nauka w Pedagogium trwała bez znanych obecnie przerw między
semestralnych. Wolne od obowiązku szkolnego dni przypadały w Boże 
Narodzenie, uroczystości Pasyjne, Wielkanoc, Zielone Świątki oraz z okazji 
wielkich jarmarków szczecińskich. Regulamin uczelni zabraniał oddawania

11 W 1565 roku przewidywano tylko cztery rodzaje sankcji: chłosta, grzywna pieniężna, 
karcer i wydalenie ze szkoły W 1607 roku mowa już o dziewięciu ich rodzajach: 
napomnienie udzielone indywidualnie lub publicznie, grzywna pieniężna, pozbawienia 
prawa do posiłku, pozbawienie wolności, usunięcie z internatu, karcer, czasowe wydalenie ze 
szkoły, wykluczenie całkowite i chłosta. M. Wehrmann: Geschichte des Königlichen..., dz. 
cyt., s. 36, 64.
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się płochym rozrywkom. Nie wolno było oddalać się od miasta, kąpać w 
rzece, łowić ryb, jeździć konno, uprawiać fechtunku, brać udziału w grach 
hazardowych, uczęszczać do karczem czy tawern, występować w przedsta
wieniach ulicznych.

Jak wskazują dostępne źródła zakazy te były łamane, studenci 
Pedagogium często byli sprawcami burd i pijatyk, uskarżano się, że w 
Szczecinie nie może odbyć się żadne wesele bez uczestnictwa w nim 
studentów. Studenci szczecińscy nie wyróżniali się pod tym względem od 
braci żakowskiej w całej Europie. Na każdej uczelni obowiązywała surowa 
dyscyplina i na każdej dochodziło do ekscesów.

Pedagogium Książęce pod koniec wieku XVI zatraciło swój pośredni 
charakter na rzecz ewoluowania w kierunku akademickim, co dawało się 
odczuć zarówno w formie prowadzonych zajęć, jak i w stylu życia scho- 
llarów szczecińskich. Jako typowa szesnastowieczna uczelnia protestancka 
realizowała założone przez Melanchtona cele wychowawcze i dydaktyczne. 
W większości kształcono w niej przyszłych duchownych protestanckich, 
którzy mieli zostać bogobojnymi nauczycielami swoich parafian. Mieli im 
czytać i objaśniać Pismo Święte, a swoim postępowaniem dawać przykład 
chrześcijańskiego życia.

W latach 1576-1666, w murach Pedagogium zasiadło łącznie 5400 
uczniów. Wśród nich wielu wybitnych urzędników i duchownych. Do 
najbardziej znanych postaci należą: Paulus Friedebom -  sekretarz miejski i 
autor kroniki Szczecina, Daniel Cramer -  pastor kościoła Marii Panny w 
Szczecinie, wykładowca teologii w Pedagogium i autor kroniki Kościoła 
pomorskiego oraz Jan Micraelius -  rektor Pedagogium w latach 1642-1658, 
autor obszernej kroniki pomorskiej.

Szkoły łacińskie

W drugiej połowie XVI wieku w ramach organizacyjnych nakreślonych 
w ordynacji kościelnej z 1535 i późniejszej z 1563 roku, dokonywała się w 
Księstwie Pomorskim rozbudowa szkolnictwa. Źródła z przełomu XVI i 
XVII wieku potwierdzają istnienie szkół, dla co najmniej 46 ośrodków
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miejskich. W większości były to niewielkie szkoły realizujące program 
nauki języka niemieckiego oraz początków łaciny. Stały one na pograniczu 
szkolnictwa elementarnego i szkół partykularnych.

Patronat nad szkołami partykularnymi czy inaczej łacińskimi objęły 
rady miejskie i zwierzchnicy Kościoła w poszczególnych ośrodkach. Oni 
wybierali rektora szkoły i decydowali o jej dalszych losach. W spornych 
sprawach powoływano konsystorium wyższej instancji. Jurysdykcja po
zostać miała w całości w rękach księcia’4. Według ustaleń zawartych w 
ordynacji przewidziano, iż w szkołach miejskich pracować będzie, co 
najmniej trzech nauczycieli, a środki finansowe na cele tego szkolnictwa 
miały pochodzić z kas kościelnych, jakie zamierzano utworzyć w oparciu o 
dotychczasowy majątek i uposażenie Kościoła katolickiego.

Naukę w szkołach miano prowadzić zgodnie z założeniami opraco
wanymi przez Melanchtona dla celów wizytacji kościelnej w Saksonii35. 
Przewidywano utworzenie przy kościołach katedralnych szkół, w których 
uczono by języka łacińskiego i niemieckiego, pisania i czytania oraz modlit
wy, katechizmu i śpiewu’6. W myśl ordynacji powinny były powstać szkoły 
prowadzone przez rektorów (Scholmeister zwany też ludi magister, ludi 
moderator, rzadziej rector) i nauczycieli pomocniczych {Schollgesellen lub 
baccalarrus). Zalecano przy tym radom miejskim i pastorom, aby starali się 
powiązać szkoły łacińskie ze szkołami niemieckimi, a całościąprocesu nau
czania kierować miał rektor szkoły łacińskiej37.

34 Na tym tle dochodziło do nieporozumień między księciem a superintendentem. W Barth w 
roku 1591 Superintendent Jacob Runge za „niedbałe prowadzenie się” chciał zwolnić rektora 
Cleopellusa (Klöppel), na co nie zezwolili urzędnicy książęcy. G. von Bülow, Beiträge zur 
Geschichte des pommerschen Schulwesens im 16. Jahrhundert. Mit urkundlichen Beilagen, 
Stettin 1880, s. 9.

Mowa o opracowanej przez Melanchtona w 1528 r. ordynacji szkolnej dla Saksonii.
Były to tzw. szkoły niemieckie będące szkołami niższego stopnia, obok tych legalnych 

istniały także w miastach szkoły działające bez zezwolenia tzw. pokątne (zwalczane przez 
władze państwowe i kościelne).

H. Waterstraat, Geschichte des Elementarschulwesens in Stettin. I  Th.: 1535-1730, 
„Baltische Studien“ Bd. 44, 1894, s. 306, 307.

167



Sylwia Wesołowska

Na znak objęcia funkcji rektor otrzymywał od patronów szkoły rózgę. Ta 
ostatnia była nie tylko pozornym symbolem plenipotencji, lecz również 
ważnym narzędziem sprawowania władzy (o czym donoszą liczne źródła). 
Scholmeister zatrudniał nauczycieli pomocniczych, którzy niejednokrotnie 
legitymowali się tylko średnim wykształceniem. Niskie zarobki, jakie 
oferowano powodowały, że często zmieniali miejsce pracy. Zjawisko to 
jako niekorzystne dla uczniów zostało potępione w ordynacji z roku 1563, 
jednak bez dalszych konsekwencji finansowych38. Oprócz pieniędzy 
nauczycielom przysługiwały drewno i świece dostarczane do szkoły przez 
rodziców uczniów, a dodatkowym źródłem zarobkowania były różnorodne 
funkcje spełniane w miastach. Często opiekowali się bramą miejską, lub 
pełnili urząd pisarza miejskiego. Owo łączenie stanowisk było surowo 
krytykowane już w 1535 roku przez samego Bugenhagena, co jednak nie 
wpłynęło na zmniejszenie skali tego zjawiska.

Nauczyciele pomocniczy często też posiadali nader skromnie 
wyposażone mieszkania. W Goleniowie np. szkoła na koszt gminy 
kościelnej ufundowała jednemu z nauczycieli łóżko, natomiast mieszczanie 
(wielce niezadowoleni) musieli mu zakupić stół. Natomiast w Nowogardzie 
rektor szkoły stołował się w kuchni hrabiego von Eberstein, jednak za 
nieznane bliżej przewinienia został tego zaszczytu pozbawiony.

Jak wcześniej wspomniano szkoły zatrudniać miały, co najmniej trzech 
nauczycieli, jednak w dużych miastach wymagano ich nawet pięciu 
włącznie z rektorem. Postulatu tego jednak w zasadzie nie realizowano. W

38 Z dokumentu: Extract ser ulten und newen Besoldungen der Kirchenn-Schulen-und 
castendiener z roku 1555 wynika, że w Koszalinie rektor otrzymywał 30 guldenów, kantor 
20, a bakalarz 10. W 1569 r. za zezwoleniem książęcym postanowiono podnieść ich pensje o 
odpowiednio: 25, 20 i 15 guldenów. Jednak z zapisów wizytacji kościelnej wynika, że 
podwyżkę tę otrzymali dopiero w 1591 roku i to niższą. G. von Billów, Beiträge zur..., dz. 
cyt., s. 11. Natomiast z informacji zawartych w protokóle z wizytacji szkoły w Trzebiatowie z 
1594 r. wynika, że zatrudniani nauczyciele: rektor, kantor i hypodidascalus trzymywali 
pensje odpowiednio: 60,30 i 16 guldenów. Ponadto roczną premię w wysokości 4 guldenów i 
tzw. Holzgeld wynoszący 8 groszy za uczniów z miasta i 6 za uczniów exta moenia. H. 
Berghaus, Landbuch von Pommern und Rügen. II Th.. Bd. VI. Anklam 1870, s. 753.
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Trzebiatowie mimo pięciu klas zatrudniano tylko trzech nauczycieli, 
podobnie było w Wolgast, w Goleniowie i Wolinie, gdzie pracowało po 
dwóch nauczycieli, natomiast w Łobzie tylko jeden.

Znacznym osiągnięciem szkolnictwa nowożytnego było pojawienie się 
planów lekcji i wykazów lektur i podręczników obowiązujących w 
poszczególnych szkołach. Szesnasto wieczne programy i porządek lekcji 
znamy m.in. dla szkół w: Wolinie, Trzebiatowie, Goleniowie, Łobzie, 
Wolgast i Dobrej39.

W szkołach utrzymano średniowieczny prymat łaciny, która obok 
religii była najważniejszym przedmiotem. W planie znalazła się także 
greka4“ oraz kilka godzin śpiewu. Zaniedbywano naukę języka ojczyste
go (nie wspominając o językach nowożytnych) oraz arytmetyki, nauk 
przyrodniczych i humanistycznych, pomimo, że ordynacja z 1563 roku 
postulowała poszerzenie programu nauczania o takie przedmioty. Ta 
niekorzystna tendencja utrzymała się w szkolnictwie niestety do końca 
XVII wieku.

Dla początkujących latynistów podstawowym i pierwszym podrę
cznikiem była gramatyka Donatusa -  rzymskiego gramatyka (żyjącego w 
IV wieku). Podręcznik ten był używany w średniowieczu i przetrwał w 
szkołach do XVIII wieku. W żadnej ze szkół pomorskich nie zabrakło 
również podręcznika do gramatyki autorstwa Filipa Melanchtona 
(.Lateinische Grammatik i Syntaxis und Prosodie in der Oberklasse). W

39Dla Wolina z roku 1594: Elenchus lectionum. quaepreponuntur pneris in schola Julinensi; 
dla Trzebiatowa z roku 1594: Ordo scholae Treptoviensis ad Regam; dla Goleniowa z 1595 
r: Ordo lectionum et examinum servatus in schola Go/noviana; dla Łobza z 1598 r.: Ordo 
lectionum in schola Labense\ dla Wolgast z roku 1601: Leges scholae tVolgastanae. 
auctoritate ministerii et senatus huc affixae. ut scholastici nostri officii sui admoneantur, nec 
quis, quo se excuset, habeat. Opublikowane [w:] G. von Bülow, Beiträge zur.., dz. cyt., s. 
44-79. Dla szkoły w Dobrej z roku 1598: Ordo lectionum in schola Daberensi. Opublikowane 
przez M. Wehrmanna [w:] Eine Schulordnung von Daher (1598), „Monatsblätter“, Nr 9, Jg. 
18 (1904), s. 135-139.
40

O nauczaniu języka greckiego nie wspomina ordynacja saska z 1528 roku, nie ujęto jej 
również w ordynacji pomorskiej z 1535 roku. Jej znajomości recie et apte wymagały dopiero 
późniejsze ustalenia.

■
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wyższych klasach (w Trzebiatowie i Wolinie), które opanowały już poziom 
Donata używano kompendium gramatyki Melanchtona napisane przez 
superintendenta brunszwickiego Nicolausa Medlcra. Powszechny w Niem
czech podręcznik do gramatyki języka łacińskiego Hermanna Bonnusa, 
mimo zaleceń ordynacji kościelnych używany był tylko w Wolgast.

Obok znajomości koniugacji i deklinacji łacińskiej ważne było również 
pamięciowe opanowanie słówek. Każdego dnia zapisywano nowe słowa do 
opanowania na dzień następny. Powstawały z tego spisy zwane: 
vocabularien, nomenclator lub nomenclatura. W użyciu był nomenclator 
Nathana Chyträusa, ponadto poszczególne szkoły opracowywały swoje 
własne vocabularia, jak np. szkoła wolińska. Szkoły w Łobzie i Dobrej 
używały z nieznanych bliżej przyczyn podręczników opracowanych w 
szkole w Gorlicach (w szkole tej przez lata rektorem był Petrus Vincentius, 
niegdyś profesor uniwersytetu w Wittenberdze).

Zgodnie z założeniami Melanchtona doskonała znajomość łaciny miała 
sprzyjać dogłębnemu poznaniu kultury i literatury starożytnej. W tym celu 
czytano i komentowano dzieła wybitnych klasyków rzymskich. Jednakże 
często owa znajomość nie przynosiła zamierzonego efektu. Już Marcin 
Luter pisał: „wenn auch ein Knabe, der latein gelernt habe, nachher ein 
Handwerk treibe, so schade ihm solche vielen Schulen nichts zur 
Nahrung“41. Niewielki pożytek z listów Cycerona mieli chłopcy w małym 
Łobzie, o czym świadczy wypowiedź rektora tamtejszej szkoły z 1598 roku. 
Z jego słów wynika bowiem, że jego uczniowie wyrazili pogląd, że świnie, 
krowy, cielęta i gęsi lepiej rosną, kiedy czyta się im odpowiednie rozdziały z 
Cycerona!

Najczęściej używano wyboru listów Cycerona (Epistulue colectae) 
opracowanych przez Jana Sturma (w Łobzie, Goleniowie, Wolinie i 
Trzebiatowie). Ponadto czytywano Terencjusza (Wolin, Trzebiatów, 
Goleniów, Wolgast), Wergiliusza i Owidiusza -  polecanych w ordynacji z

41 „Także, kiedy jakiś chłopiec uczył się łaciny, a później uprawia rzemiosło, to szkoda tej 
nauki nie przynoszącej pożytku”. Cyt. za G. von Bülow, Beiträge zur..., dz. cyt. , s. 24.
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1563 roku dla klas wyższych (Wolin, Wolgast, Trzebiatów). W klasie I i II 
szkół w Wolinie, Wolgast i Trzebiatowie czytano Bajki Ezopa (w łacińskim 
tłumaczeniu Joachima Camerariusa; lipskiego humanisty). Nadal używany 
był niezwykle popularny w średniowieczu zbiór aforyzmów pisanych prozą 
i wierszem znany jako Disticha Katona (używany w szkołach Wolina, 
Trzebiatowa, Wolgast i Łobza). Ponadto Loci Communes Holendra Johanna 
Murmelliusa, używany jednak tylko w Wolgast i Trzebiatowie, choć 
zalecany przez ordynację z 1563 r. wszystkim nauczycielom.

W małych pomorskich miastach rzadko uprawiano dialektykę i retorykę. 
Tylko szkoła w Wolgast ujmowała je w swoim planie lekcji. W poniedziałki 
i wtorki o godzinie 9 ćwiczono dialektykę, a w poniedziałki o 7 retorykę. 
Ponadto każdego piątku rektor o godzinie 13 spotykał się z secundą i primą, 
zaś uczący w tej szkole kościelny z klasami tercją i kwartą na tzw. 
ćwiczeniach w dyskusji. Natomiast ćwiczenia stylistyczne w Trzebiatowie 
i Łobzie przeprowadzano w oparciu o zalecany przez ordynację Formulae 
puerilium colloąuiorum autorstwa Sebaldusa Heidena, a w Wolgast zamiast 
tego używano Colloąuia Corderii.

Do nauki greki w dwóch szkołach (Wolin i Trzebiatów) używano 
podręcznika Johanna Metzlera wybitnego wrocławskiego pedagoga. W 
Trzebiatowie na naukę języka greckiego poświęcano 4 godziny w czwartki i 
piątki w klasie najwyższej (tj. primie). Poza gramatyką właściwie nie 
ćwiczono się w czytaniu greki (nie licząc tłumaczenia niedzielnego kazania 
na ten język), dlatego wątpliwe jest, aby trzebiatowscy uczniowie spełniali 
wymogi ordynacji z 1563 roku, która zakładała, że ich znajomość tego 
języka będzie recte et apte. Natomiast w Goleniowie w użyciu był 
podręcznik Lucasa Lossiusa, uczono się dwie godziny tygodniowo 
(poniedziałki i wtorki), także w primie. O nauczaniu greki wzmiankuje się 
również w Wolinie i Wolgast. W żadnej z tych szkół nie zapoznawano się z 
literaturą grecką.

Znaczące miejsce w systemie szkolnictwa szesnastowiecznego 
zajmowała nauka muzyki. O konieczności kształcenia w tym kierunku 
wzmiankują wszystkie ówczesne ordynacje zarówno powszechne jak i 
lokalne. W wielu miejskich szkołach drugi nauczyciel nazywany był 
Cantorem. Uczniowie musieli regularnie ćwiczyć śpiew chóralny, jednak
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tylko w starszych klasach tj. secundzie i primie. W Trzebiatowie i 
Goleniowie tzw. Figuralgesang prowadzono w czwartki i piątki przez 
godzinę, natomiast Choralgesang w soboty, również godzinę. W Łobzie 
prowadzono tylko w czwartki godzinne ćwiczenia ze śpiewu. W Wolgast w 
programie szkolnym znalazło się zastrzeżenie, że uczeń w jakikolwiek 
sposób uchybiający dobremu wychowaniu, czy to przez ubiór czy 
zachowanie będzie natychmiast usunięty z chóru. Jako podręczniki do 
śpiewu w Goleniowie używane były: Cantionale Losiusa i Partes Musicale 
Dreslera. Ordynacja kościelna z 1563 roku wymieniała 18 pieśni 
kościelnych, których znajomością powinni się wykazać uczniowie. Były to
m.in.: Te Deum laudamus, Benedictus, Magnijicat czy Nunc angelorum 
gloria.

Jak wspomniano język niemiecki, historia, geografia czy nauki 
przyrodnicze traktowane były w szkołach pomorskich po macoszemu. 
Tylko w Wolgast kantor raz na tydzień, w czwartek o godzinie 8 uczył 
wszystkie czteiy klasy arytmetyki. Jej znajomość nie osiągała poziomu 
wymaganego w ordynacji z 1563 roku.

Ordynacja owa polecała również dzieło Erazma z Rotterdamu: Libellus 
de civilitate morum puerilium. Ten podręcznik dobrego wychowania był w 
owym czasie bardzo popularny w Europie. Jednak na Pomorzu 
odnotowujemy go tylko w szkole wolińskiej.

Obok łaciny ważnym, a być może najważniejszym przedmiotem była 
religia. Uczniowie właściwie na pamięć musieli znać Mały Katechizm 
Martina Lutra. W klasach niższych początkowo jego treść podawano w 
języku rodzimym, w klasach wyższych po łacinie. Mały i Duży katechizm 
Lutra należą do najważniejszych tekstów historycznego protestantyzmu. 
We wstępie do pierwszego wydania Małego katechizmu dla zwykłych 
proboszczów i kaznodziejów Luter napisał: „Młodzież i prosty lud bowiem 
należy nauczyć jednego ustalonego tekstu i formuł, w przeciwnym razie 
łatwo się im to poplącze, gdy dziś uczy się tak, a za rok inaczej, jak gdyby 
chciano to poprawić; w ten sposób cały trud i praca na nic się nie przydadzą 
[...] Lecz gdy masz do czynienia z młodzieżą, trzymaj się stale pewnej 
niezmiennej formy i jednego sposobu i ucz ją  przede wszystkim tych części, 
mianowicie dziesięciu przykazań, wyznania wiary, Ojczenasza itd. Według
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tekstu, słowo za słowem tak, aby i ona mogła to w ten sam sposób powtarzać 
i nauczyć się na pamięć42. Zalecenia te były realizowane i sposób nauczania 
religii w szkołach pomorskich nie uległ zmianie jeszcze przez wiele stuleci. 
Poza wspomnianym podręcznikiem do nauki wykorzystywano również 
popularne na całym Pomorzu: Religion die Catechesis Dawida Chytraeusa 
(profesor teologii na uniwersytecie w Rostocku) i Dialogi sacri Castelliego 
(profesor greki na uniwersytecie w Bazylei). Natomiast w Wolgast. 
Wolinie, Łobzie i Goleniowie używano jeszcze Catechesis autorstwa 
pomorskiego superintendenta Jacoba Rungego. Ordynacja z 1563 roku w 
szczegółowy sposób omawiała naukę religii w poszczególnych klasach 
szkoły łacińskiej. Każdy dzień tygodnia poświęcony był konkretnemu 
rozdziałowi i tak np. środy Ojczenasz, a piątki modlitwom stołowym.

Ewangelię niedzielną czytywano uczniom dzień wcześniej w kościele, 
klasom starszym w języku greckim, niższym po łacinie. Ponadto np. w 
Wolinie proboszcz odpytywał uczniów z fragmentów Biblii, których mieli 
się nauczyć na pamięć.

Szkoła w Trzebiatowie liczyła 5 klas, nazywanych kolejno: prima, 
secunda, tertia, quarta i ąuinta. Lekcje odbywały się w poniedziałki, wtorki, 
czwartki, piątki od godziny 6 do 15, z pierwszą przerwą od 8 do 9 i przerwą 
na śniadanie o godzinie 10 (połączonej jednak z powtarzaniem materiału). 
W środy dzień rozpoczynano o godzinie 6 mszą świętą, a lekcje trwały tylko 
od 9 do 10. W soboty także odbywały się zajęcia, ale tylko do godziny 14. 
Natomiast w niedzielę po kazaniu często egzaminowano uczniów. W 
większości szkół na Pomorzu lekcje odbywały się w rytmie letnim i 
zimowym, (zimą zajęcia trwały także do 15, ale zaczynały się godzinę 
później).

Szkoły w Goleniowie, Wolinie, Wolgast i Dobrej miały po cztery klasy 
(bez quin ty), zajęcia odbywały się w podobny sposób jak w Trzebiatowie 
(uczniowie w Wolgast i Dobrej rozpoczynali zajęcia o godzinie 7).W 
Goleniowie zatrudniano dwóch nauczycieli (rektora i bakałarza), podobnie

42 Cyt. za: M. Luter, Mały Katechizm, tł. A. Wantuła, Bielsko-Biała, 2000, s. 22-23.
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w Dobrej (rektora i kantora), w Wolgast trzech (rektora, kantora oraz 
kościelnego), w Łobzie jednego.

Szacuje się, że po roku 1563 liczba miast posiadających szkoły łacińskie 
wzrosła do około 30, z tym ze w większych ośrodkach miejskich nie były 
one jedynymi miejscami nauki. Szkołami niższego stopnia były tzw. szkoły 
niemieckie zalegalizowane, jak i działające bez specjalnej koncesji władz 
miejskich tzw. pokątne.

W drugiej połowie XVI wieku rozwój szkolnictwa miejskiego był 
nierównomierny w obu księstwach pomorskich. Pomyślniejsza sytuacja 
istniała w dzielnicy szczecińskiej rządzonej przez księcia Jana Fryderyka. 
Więcej miast posiadało własne szkoły, a i uposażenie nauczycieli 
kształtowało się na wyższym poziomie niż w księstwie wołogoskim.

Model edukacji szkolnej, w którym na bazie katechizacji nadbudowana 
była pozostała część wiedzy zachował trwałość po początek XIX wieku. 
Edukacja stała się warunkiem świadomego udziału w mszy świętej i kon
firmacji. Wzorce takiego nauczania wyznaczone przez Lutra, Melanchtonai 
Bugenhagena i usankcjonowane ordynacją szkolną z 1563 przetrwały 
jeszcze kilka stuleci.
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Andrzej Chludziński

Nazwy karczem na Pomorzu

„Niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie, kiedy na ziemiach obecnej 
Polski powstały pierwsze karczmy lub instytucje do nich podobne. Można 
się jedynie domyślać, że było to bardzo, bardzo dawno temu. Z pewnością 
od niepamiętnych czasów w wielu miejscowościach, szczególnie leżących 
na uczęszczanych szlakach handlowych lub stanowiących większe skupiska 
mieszkańców, znajdowały się domy, w których za pewną opłatą można było 
otrzymać pożywienie lub nocleg”1.

Ten cytat można także odnieść do karczem pomorskich. O ich istnieniu i 
znaczeniu dowiadujemy się z najstarszych dokumentów, jak choćby z 
nadania dóbr, jakie przekazał książę Racibor klasztorowi w Grobi w 1159 
roku: „(...) w Kołobrzegu dochody z solanek, (...) również gospodę gro
dową oraz w tejże prowincji dwie wsie Pobłocie, Świelubie i opłaty za 
używanie mostu, (...) a przede wszystkim gospoda przy [tym] moście i przy 
każdym moście nad brzegiem Radwi (...); tak samo w grodzie Białogardzie 
-jedna gospoda i co trzeci denar z opłaty za wóz tamtędy przejeżdżający”2. 
Karczmy -  czy też zajazdy, austerie, oberże, wyszynki, gospody, tawerny -  
były więc ważnym miejscem pod względem gospodarczym, a także

1 B. Baranowski, Polska karczma. Restauracja. Kawiarnia, Wrocław 1979, s. 7.
Tłumaczenie własne, oryginał łaciński, [w:] „Pommersches Urkundenbuch”, Stettin 1868, 

1.1, s. 24, wyd. 2. Köln 1970,1.1, s. 51.
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lokalizującym. O ich znaczeniu kulturowym pisał m. in. Bohdan Baranow
ski3.

Z językowego punktu widzenia nazwy obiektów tego typu zaliczamy do 
chrematonimów4, czyli nazw własnych wytworów jednostkowych lub i 
seryjnych pracy ludzkiej, najczęściej nie związanych na stałe z określonym 
krajobrazem5. Zakres tematyczny jest więc bardzo szeroki, bo obejmuje m. 
in. tytuły utworów literackich, pojazdów, jednostek wojskowych, wydarzeń 
historycznych, świąt, zespołów muzycznych, sklepów, wyrobów kosme
tycznych. Obecnie jest już bardzo bogata literatura dotycząca tego tematu6.
W odniesieniu do nazw zakładów gastronomicznych i noclegowych, zwła
szcza współczesnych, można natrafić na wiele opracowań7.

Nazwami karczem jako kategorią onomastyczną zajmował się Wła
dysław Miodunka8 oraz Edward Klisiewicz9. Ten pierwszy w swoim arty
kule Nazwy karczem polskich przeanalizował materiał zaczerpnięty ze 
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań
skich., wydanego w latach 1880-1902. Obiektem jego badań stało się 1070 
nazw karczem z terenu obejmującego ziemie polskie w ciągu całego okresu 
historycznego. Drugi autor w tekście Nazwy karczem na Tarnopolszczyźnie

3 Por. przypis 1. We wspomnianym tam dziele także dalsza bibliografia tematu.
W językoznawstwie można spotkać też inne określenia, np. logonimy, por. M. Imrichovä, 

Logonymä v Systeme slovenciny, Presov 2002.
Por. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 

1998, s. 343-361.
Por. kolejne tomy Bibliografii onomastyki polskiej.
Por. np.: S. Bąba, Swojskość i egzotyka w nazwach pomorskich i kujawskich zakładów 

gastronomicznych, „Pomorze”, 1969, nr 6, s. 12; tegoż, O imionach domów wczasowych, 
„Pomorze”, 1969, nr 9, s. 14; J. Kwiek-Osiekowa, Nowe tendencje w tworzeniu nazw 
zakładów usługowych, „Język Polski”, 1978, t. LVII, z. 4, s. 305-306; E. Breza, Nazwy lokali 
gastronomicznych w obecnym województwie gdańskim, „Zeszyty Naukowe Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze” XIV, 1988, s. 115-123;
R. Przybylska, Nazwać swoją firmę, [w:] Porozmawiajmy o języku, red. M. Skarżyński, 
Kielce 1992, s. 29-34; tejże, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski” LXXI1, 1992, s. 
138-150; M. Zboralski, Nomen omen. czyli ja k  nazwać firmę i produkt, Warszawa 1996; B. 
Afeltowicz, Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie, [w:] Onomastyka polska a nowe 
kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska i M. Ł. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s.
195-210.
8 W. Miodunka, Nazwy karczem polskich, „Językoznawca” 1968, t. 18-19, s. 86-93.

E. Klisiewicz, Nazwy karczem na Tarnopolszczyźnie, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” 104,1986, Prace Językoznawcze V, s. 177-187.
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także oparł się źródłowo na Słowniku geograficznym... oraz na mapach 
polskich i austriackich. Klasyfikacji materiału (74 chrematonimów) dokonał 
w nieco inny sposób, zwracając uwagę przede wszystkim na nazwy 
charakterystyczne dla karczem. Jak sam jednak zauważał, nie zawsze można 
stwierdzić pierwotność nazwy karczmy wobec nazwy miejscowości.

W niniejszym artykule zgromadziłem nazwy karczem z Pomorza. 
Chrematonimy te dotyczą obiektów sprzed 1945 roku, choć niektóre z nich 
istnieją do dziś, niekoniecznie jako karczmy. Oczywiście, ze względu na 
historię tego regionu, są tu zarówno nazwy niemieckie, jak i polskie. 
Niektóre z tych obiektów miały w ciągu dziejów różne określenia, czasami 
semantycznie inne polskie, a inne niemieckie. Klasyfikacji dokonałem za 
względu na motywację nazewniczą. Wyodrębniłem -  podobnie jak to jest w 
artykule W. Miodunki dwie duże grupy, które dzielą się szczegółowo, 
choć nieco inaczej niż we wspomnianym opracowaniu. Ze względu na fakt, 
że niektóre obiekty mają różne nazwy, znajdują się one niekiedy w kilku 
grupach tematycznych. Aby łatwiej je było skojarzyć, stosuję odsyłacz do 
nazwy i podgrupy (np.: -» Ritterkrug 11.7.). Analizowane hasło zawiera 
nazwę (pogrubioną czcionką), charakter i lokalizację obiektu (najbliższa 
miejscowość i powiat; podział administracyjny nie zawsze zgodny z 
obecnym powtórzony za źródłem), zapisy nazwy wraz z datą roczną i 
źródło, z którego jest ona zaczerpnięta, a następnie -  po myślniku -  
etymologia (o ile nie wynika z wcześniejszego wywodu). Jeżeli korzystałem 
z opracowań, wówczas podaję dane w wyborze, a zainteresowani będą 
mogli sięgnąć do wymienionych prac, jeśli będą chcieli uzyskać 
dokładniejsze wskazówki.

I. Nazwy zawierające nazwy własne

Nazwy osobowe

To bardzo rozpowszechniony sposób tworzenia nazwy -  od jego 
właściciela, tak jak wielokrotnie powstawały nazwy osad: Blaszka,
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karczma i zabudowania przy niej, 1,2 km na pd. od Sobieńczyc, pc.: Blaszka 
ex PMT III 19 -  n. dzierż, od n.o. Blaszka-, Jaszcwnica, karczma (t), w 
Ostrowie, pc.: Jaszewnica 1664 PMT III 38 -  n. dzierż, od n.o. Jasz (<Jan) 
SSNO II 457; Legbąd, najpierw karczma, z czasem wieś, k. Tucholi: Der 
kreczm Leckebant, Legeband 1438, Legmundt 1570, Legmant 1664, 
Legbont 1789, Ligmunt, Lekbąd, niem. Legbond 1884, Legbąd 1928, 1980 
PMT XV 37 -  n. zapewne dzierż, od n.o. Legbąd, założyciela karczmy; 
Połom, też Szyszkowie, os. (f), na pd.w. od Cypla, starog.: taberna 
Szyszkowe seu Polom 1750, Plom 1767, karczma Polom 1770, Pollum ok. 
1790, Polom 1887 PMT VII 57, 61 -Polom  to n. dzierż., równa n.o. Połom 
(w osadzie żyli Mateusz Połom, Józef Połom i Kazimierz Połom 1770 PMT
VII 57), Szyszkowie to n. rod. od n.o. Szyszka; Trzosowo, wybud., 1 km na 
pn.z. od Bytoni, starog.: karczma trzosowska 1770, Trossowo ok. 1790, 
Troszewo 1892, 1925, Trzosowo 1928, 1936 PMT VII 68 -  wg H. 
Gómowicza, n. dzierż, od n.o. Trzos SSNO V 483 z suf. *-ov-, oczywiście 
możliwe (a w wypadku karczmy -  bardzo uzasadnione), że podstawą jest 
wyraz pospolity trzos.

Niekiedy nazwa osobowa lub przymiotnik od niej jest tylko jednym z 
elementów nazwy złożonej: Bozowa Karczma, d. -> Eulenkrug H.4., os. k. 
Krąplewic, św.: Bozowa Karczma 1777, Bozowa Karczma 1912, 1936 PMT
VIII 2 3 - 1  czł. dzierż, od n.o. Boza\\Buza-, Hermanslust, budynek ( |) , w 
Pucku: Hermansdorf\925, Hermanslust ex PMT III 35 -  niem. n. dzierż., 1 
czł. to n.o. Herman, II to ap. Lust ‘ochota, przyjemność, rozkosz’ (typowy 
dla zajazdów) lub D orf-wieś’; Johannsbcrg, karczma ( |)  pod Wętfiem, 
św.: Krug Johannsberg ok. 1790, Johannsberg Kr. 1835 PMT VIII 46 -  
niem. n. dzierż, od n.o. Johann, pol. Jan, II czł. to ap. Berg ‘góra’, a III -  
Krug ‘karczma’; Moritzfelde, ob. Morzyczyn, wieś, starg.: Moritzfelde 
1817, 1918, 1923, Krug b. Moritzfelde, Morzyczyn 1951 NMstarg30-niem.
n. dzierż, od n.o. Moritz i ap. Feld ‘pole’, później dodany ap. Krug ‘karczma’ 
i przyimek beim ‘przy, koło’, n. polska jest substytucją fonetycz- 
no-słowotwórczą n. niem.; Schmandt Krug, karczma, na pn.w. od 
Rościszewa, gd.: Schmandt Krug ok. 1790 PMT VI 91 -  niem. n. dzierż, 
gdzie I czł. to n.o. Schmandt, II - jp ; Töpferkrug, in. -> GrünwiesekrugI.2., 
wybud. (I), 0,8 km napn. od Starego Dębna, biał.: Töpferkrug 1933 TPbiał
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90 -  niem. n. dzierż., złóż. z n.o. Töpfer FNB 292 lub ap. Töpfer ‘garncarz; 
zdun’ i ap. Krug; Trithelskrug, wybud. (t), k. Nawina, biał.: Trithelskrug 
1819 TPbiał 111 -  jp., tu n.o. Trithel, por. Trut, Trutel SEMot 5, 271-72.

Szczególną grupą nazw w tej kategorii są te, które stanowią określenia 
odbiorców lub właścicieli. Zazwyczaj mamy tu do czynienia z 
przezwiskami lub innymi, negatywnymi określeniami potencjalnych albo 
faktycznych klientów karczmy: Łapiguz, in. -ż Teupelskrug 1.2., os. (f), 1 
km na z. od Nawina, biał.: Teupelskrug 1867, Łapiguz 1951 TPbiał 63 
Łapiguz to poi. n. pseudokult. (chrzest powojenny, nawiązujący do 
charakteru obiektu), por. n.o. Łapiduda SSNO 111 311, n.m. Łapiguz, 
Łapigrosz, Łapinóż SG V 590-91, WUNM II 334; Łowiguz, kiedyś 
karczma, ob. os., k. Małego Garca, tez.: Łowiguz ok. 1790, Łowiguz 1881 
PMT VI 62 -  n. kult. (żart.), złóż. z verb. łowić i ap. guz, typowa n. 
karczemna; Mąciwoda, in. -» Müggenkrug U.4., wybud. (t), k. Stargardu: 
Mąciwoda, Müggenkrug 1951 NMstarg 29 -  n. pseudokult. (chrzest 
powojenny), równa n.o. przezwiskowej od ap. mąciwoda ‘wichrzyciel, 
awanturnik’ SJP II 128; Nicponia, ob. wieś Chałupy, pc.: Nicponia 1678, 
1681 PMT III 58; Nicponia, in. -> Eulenkrug WA., os. karczemna, gd.: 
Eulenkrug ok. 1790, Nicponia 1884, 1886, Nicponie 1936, 1941, 1951 PMT 
V I31; Nicponia, wieś, k. Gniewa, tez.: Nitzponie ok. 1790, Nicponia, osada 
karczemna 1886, Nicponia, niem. Liebental 1925, Nicponia, niem. 
Nietzfelde 1928, Nicponie 1941 PMT VI 70; Nicponie; karczma (f), ob. 
(1980) wybud. 3 km na pd.w. od Kwidzyna: Nicponie ok. 1790, 1886, 
Nicponie, niem. Łiebenthal 1951 PMT IV 113, majątek Liebenthal zał. ok. 
1850 PMT IV 90; Nicponie, leśn. (brak informacji, że to była karczma), 2,5 
km na pd.z. od Leśnej Jani, starog.: Nicponie ok. 1790, Nicponia albo 
Nicponie 1886, Nicponia 1889, Nicponie 1925, 1936 PMT VII 50 -  n. 
humor, od ap. nicpoń ‘swawolnik, łobuz, hulaka’ na wzór n. rodowych, por. 
n.o. Nicpoń 1615 NPshe II 146; Nicpotem, karczma ( t)  pod Mszanem, św.: 
Krug Niezpotem ok. 1790, Niecpotem 1835, Niespotem ok. 1860, Nicpotem 
1886, Nicpotem (Niespotem) 1925 PMT VIII 71 -  podobnie jp., n.o. od 
wyrażenia nic po tern (tym); Odrzygość, os., k. Przejazdowa, gd.: Odrzygość 
PMT V I72 -  n. pseudodzierż. (chrzest powojenny), ale nawiązująca do n.o. 
Odrzygość 1369 NPshe II 173, por. verb. odrzeć (z pieniędzy, przez
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właściciela); Parzygnat, in. -> Sandkrug H.6., wybud. (t), k. Marianowa, 
starg.: Parzygnat, niem. Sandkrug 1951 NMstarg 32 -  n. pseudodzierż. od 
n.o. o charakterze przezwiskowym Parzygnat; Pieczonka, in. -> Krug II. 1 
wybud., k. Chociwla, starg.: Pieczonka, niem. Krug 1951 NMstarg 32 -  n. 
pseudodzierż., od n.o. Pieczonka SSNOIV 232; Szewce, os., k. Sobieszewa, 
gd.: Szewce, niem. Schusterkrug 1951 PMT VI 92 -  n. miejsca, gdzie pije się 
jak szewc; Zgniłki, karczma (t), w Łozie, szt.: Sgnilke, Sgnielken, 
Schgnielke-Krug, Gnielke 1772, Gnilke Kr. ok. 1790, Gnilke-Krug 1811, 
1851, Zgniłki 1967 PMT IV 179 -n . pseudorod., humor., z ap. z gw. malb. 
zgnilec, zgniluch ‘leń’, por. n.o. Zgniły 1536, Zgniłek (od ap. zgniłek 
‘człowiek bezwartościowy; leń’), Zgnilec NPshe II 738.

Nazwy miejscowe i terenowe

Wykorzystywanie w nazwach karczem istniejących już nazw 
miejscowych i terenowych służy przed wszystkim określeniu lokalizacji lub 
odróżnieniu od innego, blisko położonego obiektu. Przeważnie relacje 
dotyczyły nieodległych obiektów: Bohnsackcrtroyl. karczma i os., k. 
Wiślinki, gd., nad Martwą Wisłą: Krug Bohnsackertroyl ok. 1790, 1893, 
Bohnsakertroyl 1936 PMT VI 19 -  n. niem., zrost I czł. adi. od n.m. 
Bohnsack, poi. Bąsak, ob. Sobieszewo, i ap. Troyl (: treideln ‘ciągnąć statek 
za pomocą liny holowniczej’), oznaczającego w niem. gw. flisackiej 
ścieżkę, wzdłuż której szli flisacy, ciągnąc tratwę; Grünwiesekrug, in. 
Rieselkaten, -> Töpferkrug 1.1., wybud. (f), 0,8 km na pn. od Starego 
Dębna, biał.: Grünwiese 1784, Grünwiesekrug 1789. Rieselkathen 1896, 
1933 TPbiał 90 -  Grünwiesekrug to niem. n. relac., złóż. z n.l. Grünwiese 
‘zielona łąka’ i ap. Krug ‘gospoda’; Cappinkenkrug, in. -> Kampinkrug. 
Springkrug 11.6., pol. Moczyłki, wieś, 5 km na pd.w. od Białogardu: Spring 
Kr. 1780, Campinkrug, Cappinkenkrug, Springkrug 1784, Sprink Krug 
1826, Kampinkrug, Kampinkenkrug 1867, Moczyłki 1951 TPbiał 69 -  n. 
niem., gdzie n.l. Kappin (Wald), pol. Dobrówecki Las (który tu się znajduje); 
Kałdowska Karczma, in. -> Vogelsang H.9., pierwotnie niem. wieś pod 
Kałdowem, potem karczma, ob. Bronisławie -  cz. wsi Kałdowo, malb.:
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Vogelsang ok. 1399, ok. 1790,1941 PMTIV 167; Kałdówka karczma 1682, 
Kaldowska Karczma 1707 PMT IV 69; Bronisławie PMT IV 40 -  n. poi. 
Kałdowska Karczma z I czł. równym adi. od n.m. Kaldowo, n. Kałdówka to 
derywat od n.m. Kaldowo; Karczma Rudzka, os. ( |) , k. Rudy, kość.: w 
karczmie Rudzkiej 1765, Krug ok. 1790 PMT I 61 — II czł. to adi. od n.m. 
Ruda; Krug b. Stargard, in. -> Zagość H.9., kolonia, k. Kobylanki, starg.: 
Zagość, Krug b. Stargard 1951 N Mstarg 42 -n. niem. relacyjna, zestawienie 
ap. Krug ‘karczma’ i wyrażenia przyimkowego bei(m) Stargard ‘pod 
Stargardem’; Lazcnzen Krug, pol. Radzewo, os. (pierwotnie 2 wybud., z 
czasem połączone), 2 km na pd.z. od Borzysławia, biał.: Lazenzen Krug 
1780, Lazenzer Krug 1789, Lazens Krug 1868-93, Radzewo 1951 TPbiał 88 
-  Lazenzen Krug to niem. n. relac. (lok.), złóż. z adi. od n.m. Lazenz i ap. 
Krug ‘gospoda’; Nowa Karczma Pawłowska, ob. -> Nowa Karczma H.2., 
os., k. Pawłowa, gd.: Nowa Karczma Pawłowska, niem. Neukrug 1941 PMT 
VI 70 tu adi. od n.m. Pawłowo; Reblinsche Krug, wybud. (t), 0,7 km na 
pn.z. od Reblina, sł.: Reblinsche Krug 1780, Rebbliner Krug 1863 PMT XI 
91 -  tu adi. od n.m. niem. Rebblin, pol. Reblin, i ap. Krug ‘karczma’; 
Rckowska Karczma, karczma (t), 1,1 km na pn.w. od Górnego Rekowa, 
pc.: Rekauer Krug 1862, Krug Rekau 1908, Rekowska Karczma 1933, ex 
PMT III 72 zarówno n. niem., jak i poi. zawierają adi. od n.m. Rekau lub 
Rekowo; Rybska Karczma, też Rybicńska Karczma, os., 2,2 km napd. od 
Rybna, wejh.: Riebener Kr. 1860, Rybińska Karczma 1880, Riebenerkrug 
{Rybieńska Karczma) 1937, Rybska Karczma 1982 PMT XIV 85 -  jp.; 
Sulicka Karczma, wybud. (t)  w Sulicicach, pc.: Sullitz Kr. 1796, Sulicka 
karczma, Sullitzerkrug 1923 PMT III 81 -  jp.; Zerrener Krug, os., ob. 
Czacz. k. Świeszyna, kosz.: Zerrener Krug, pol. Czacz 1951 PMT XIII22-1  
czł. to adi. od n.m. Zerrene, poi. Sieranie.

Niekiedy o charakterze nazwy decydował kierunek trasy, przy której 
karczma się znajdowała: Danzkrug, ob. Gdaniec, cz. wsi Biesiekierz, kosz.: 
Danzger Krug 1512, Danz Krug 1780, Danzkrug 1819, poi. Gdaniec 1951 
PMT XIII 27 -  niem. n. relac., os. leży przy trakcie ze Szczecina do 
Gdańska, stąd adi. Danz(i)ger, późn. skrócone do Danz, i ap. Krug 
‘gospoda’; Lipska Karczma, wybud., 3 km na pn.z. od Zblewa, starog.: 
Lipska Karczma 1750, 1925, 1928 PMT VII46- tu  adi. od n.m. Lipy w pow.
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kość.; Pruska Karczma, os., k. Trąbek Wielkich, tez.: Prauster Krug ok. 
1790, Pruszcza Karczma, nieni. Prausterkrug 1941, Pruska Karczma, niem. 
Prausterkrug 1951 PMT VI 82 - 1 czł. to adi. od n.m. Proust, poi. Pruszcz 
(Gdański).

Często punktem odniesienia była nazwa wodna obiektu, nad którym 
karczma się znajdowała: Czarne, też -> Karczemka II. 1., dziś Gajewska 
Karczemka, cz. Gajewa, św.: Czamey 1773, Czarnei, Ciarnei a. 
Karczemken 1776, Czarne 1886 PMT VIII 29, Karczemka 1882, 1925, 
Gajewska Karczemka 1936 PMT VIII47 -  poi. n. ponow. od n. j . Czarne lub 
n. relac., zawierająca adi. od n.m. Gajewo; Hozanna, karczma i posiadłość z 
młynem (f), tu ob. Miejski Rów, cz. Tucholi: Hosanna ok. 1790, Hozanna, 
niem. Hosianna 1882, Hozyanna 1888, Hozyanna 1892 PMT XV 26 -  n. 
ponow. z n. rz. Hozanna (nad która leżała os.), a ta od ewangelicznego 
okrzyku radości Hosanna!, przeniesionego na rz. przez skojarzenie z 
biblijną rz. Cedron; Karczma Mątawska, karczma ( f ) nad Mątawą pod 
Bzowem, św.: Karczma, trzecia u mostu, Montawska 1664 PMT VIII47-n . 
relac. (lok.), II czł. od n. rz. Mątwy, Teupelskrug, poi. -> Łapiguz 1.1., os. 
(f), 1 km na z. od Nawina, biał.: Teipelkrug 1784, Teupelskrug 1867 TPbiał 
63 -  Teipel(s)-, Teupelskrug to niem. n. relac. (lok.), gdzie I czł. z n.rz. 
Teipels(bach), Teupels(bach), poi. Czartowa; Wierzyska Karczma, ob. 
Wierzysko, wieś, kość.: w Wierzyskiey karczmie, karczma nazwana 
Wierzyskowa 1765, Wyerszysken Krugok. 1790, pustkowie Wierzisko 1838, 
Wierzyska, Wierzysko 1893, 1925, 1967 PMT I 124 -  Wierzysko to n. j., a 
więc tu n. relacyjna.

II. Nazwy zawierające wyrazy pospolite

Określające charakter obiektu

Najprostsze nazwy to te, które za pomocą apelatywów określają 
przeznaczenie obiektu, jego charakter: Karczemka, os. (f), 2,5 km na pn.w. 
od Mierzyna, wejh.: Krug Karczemkę 1789, Karczemkę 1819, 1860, 1866,

182



Nazwy karczem na Pomorzu

1934, 1920, Johanneshof 1937, Johanneshof b. Mersin, poi. Karczemka 
Gardkowska 1951 PMT XIV 48-49 -  n. top., równa ap. karczemka, niekiedy 
z tautologicznym ap. niem. Krug ‘karczma’, z czasem zmiana n. i dodane 
czł. lokalizujące; Karczemka, dziś Gajewska Karczemka, in. -» Czarne 
1.2., cz. Gajewa, św.: Ciarnei a. Karczemkem 1776 PMT VIII 29, 
Karczemka 1882, 1925, Gajewska Karczemka 1936, Karczemka 1997 PMT 
VIII 47 -  jp.; Karczemki, wybud., 1 km na z. od Dobrzewina, wejh.: 
Karczemken 1796, Karczemkj 1866, Karczemki, niem. Karschemken 1923, 
Karczemki 1928, Karczemki Szlacheckie 1936, Karczemki 1967, 1980 PMT 
XIV 49 -  jp., z czasem czł. dyfer. szlachecki; Karczmisko, os. ( t)  k. 
Opalina, wejh.: Karzmisko 1912, *Karczmisko 1923 PMT XIV 49 -  n. w 
formie augmentatywnej; Krug, wybud. (t), na pn. Mostów, pc.: Krug 1796, 
1799 PMT III 46; Krug, in. -4 Pieczonka 1.1., wybud., k. Chociwla, starg.: 
Pieczonka, Krug 1951 NMstarg 32 -  n. niem. równa ap. Krug ‘karczma’.

Z dodatkowym członem dyferencyjnym

Wspomniane już wyżej człony dyferencyjne służyły przede wszystkim 
odróżnianiu karczem blisko siebie położonych, niekiedy chodziło o 
podkreślenie jakiejś ich odrębności lub cechy szczególnej: Karczma 
Niemiecka, karczma w Wielkim Zajączkowie (t), św.: Karczem jest dwie, 
druga Niemiecka nazwana; na Karczmie Niemieckiej 1664 PMT VIII 47; 
Karczma Polska, karczma w Wielkim Zajączkowie (j), św.: Karczem jest 
dwie, jedna Polska; na Karczmie Polskiej 1664 PMT VIII 47 — n. dyfer., 
zawierające, oprócz ap. karczma, czł. dyfer. polski lub niemiecki (być może 
chodziło o pochodzenie właścicieli); Mała Karczma, os., 2 kmnapd.w. od 
Rakowca, kw.: Mała Karczma, niem. Kleinkrug 1885, Mała Karczma 1967 
PMT IV 77 n. niem., złóż. z adi. klein ‘mały’ i ap. Krug ‘karczma’, n. poi. 
jest jej kalką; Mała Karczma, os., tez.: Klein Krug, Mała Karczma 1928 
PMT VI 51 -  jp.; Nadolna Karczma, wieś, k. Tucholi: Niederkrug ok. 
1790, Nadolna Karczma, niem., Niederkrug 1888, Nadolna Karczma 1928, 
1980 PMT XV 45 -  jp., ale tu czł. dyfer. niem. nieder ‘dolny’, poi. nadolny 
(prawdopodobnie chodziło o położenie względem os. lub biegu rzeki).
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Bardzo często można było spotkać człony dyferencyjne niem. neu, 
neuer, pol. nowy, nowszy -  używane w nazwie zapewne dla podkreślenia 
nowej jakości usług, komfortu itp., a więc jako przeciwstawienia dla innej, 
starej karczmy: Neuer Krug, wybud. (t), k. Karścina, bdl., biał.: Neuer 
Krug 1846 TPbiał 74 -  niem. n. kult., złóż. z adi. neuer ‘nowszy’ i ap. Krug 
‘gospoda’; Neukrug, karczma, na z. od Buszków, gd.: Neukrug ok. 1790 
PMT VI 70; Neukrug, ob. Nowa Karczma, wybud., 1 km na pd. od 
Kamienia, wejh.: Neukrug 1789,1853, Nowa karczma 1880, Nowa Karczma 
1937, 1980 PMT XIV 71; Neukrug, os. ( |) , k. Częstkowa, wejh.: Neukrug 
1820, 1923 PMT XIV 69; Neukrug, ob. -> Zielonka II.3., najpierw karczma, 
potem folwark (f), k. Żalna, tuch.: Neukrug 1789, 1895 PMT XV 74; 
Neukrug, ob. Stoszewo, wieś, k. Przywidza, gd.: Neukrug, Stoszewo 1951 
PMT V I70,97 -  Stoszewo n. poi. pseudodzierż. (chrzest powojenny) od n.o. 
Stosz; Nowa Karczma, wieś, kość.: Neu Krug ok. 1790, Nowa Karczma 
1879,1886,1925,1967 PMT 186; Nowa Karczma, os., 0,8 km napd.w. od 
Kornego, kość.: Neukrug ok. 1790, Nowa Karczma 1886, 1967 PMT I 86; 
Nowa Karczma, os. (t), 1 km na pn. od Głodowa, kość.: Neue Kr. ok. 1790, 
Neukrug 1820, Nowa Karczma 1925 PMT 1 86; Nowa Karczma, karczma 
( |) , ob. (1980) gospodarstwo należące do Nowca, 1 km na pn.z. od 
Dzierzgonia, szt.: Neukrug 1750, Nowa Karczma, niem. Neukrug 1886, 
1951; Nowa Karczma, ob. Soszyca, os., k. Jasienia, byt.: Nowa Karczma, 
Neukrug PMT IX 44; Nowa Karczma, os., k. Pawłowa, gd.: Neukrug 1749, 
Nowa Karczma 1886, Neukrug 1941 PMT VI 70, 4  Nowa Karczma 
Pawłowska 1.2.; Nowa Karczma, wybud., 1,2 km na pd.z. od Zblewa, 
starog.: Nowa Karczma 1780 PMT VII 51; Nowe Karczmy, os. (t), k. 
Bolszewa, wejh.: Novam tabernam, nova tabernae 1584, Nowe Karczmy 
1651, Neu Kr. 1819, Neukrügen 1820, 1880,1923 PMT XIV 71 -  pierwotnie 
(przynajmniej w dokumencie) n. łacińska, potem niem. i poi. Jeżeli w n. 
pojawia się adi. niem. alt ‘stary’, to chyba tylko po to, aby podkreślić długą 
tradycję obiektu: Alte Krug, in. -4 Heidekrug II.5., pol. Przegonią, wieś, 6,5 
km na pd.w. od Białogardu: Heidcrug 1618, Alte Krug 1780, Heidekrug 
1784, Heidkrug 1870, Przegonią 1951 TPbiał 86.
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Nazywające kolory i materiały

Można powiedzieć, że to szczególne człony dyferencyjne, które miały 
jeszcze większą rolę informacyjną niż poprzednie, gdyż zazwyczaj nie 
powtarzały się na dużym obszarze: Biała Karczma, oberża i os. karczemna, 
k. Wiślinki, gd.: Biała Karczma 1912,1936, 1941, 1951, niem. Weisse Krug 
1936 PMT VI 17 -  w n. adi. niem. weiss, poi. biały; Grüner Krug, ob. 
Mieszki, os., k. Darginia, kosz.: Grüner Krug, pol. Mieszki 1951 PMT XIII 
49; Grünkrug, pierwotnie zapewne karczma, potem leśn. i os., starog.: 
Gruenkrug, poi. Zielonka 1881, Grünkrug 1925 PMT VII 33, Zielonka 
1895, 1936 PMT VII 74; Zielonka, d. -> Neukrug II.2., najpierw karczma, 
potem folwark (f), k. Żalna, tuch.: 1789, Zielonka, niem. Neukrug 1895 
PMT XV 74 -  tu adi. niem. grün, pol. zielony (przypuszczalnie związek z 
położeniem w lesie) lub rzeczownik od niego utworzony; Rothe Krug, 
karczma, na pn.w. od Bądzieszyna, gd.: Rothe Krug ok. 1790 PMT VI 88; 
Rothe Krug, karczma, na w. od Wiślinki, gd.: Rothe Krug ok. 1790 PMT VI 
89; Rothe Krug, też Czerwona Karczma, karczma ( t)  pod Dragaczem, 
św., nad Wisłą: rothe Kr. Weissel ok. 1790, Rothe Kr. 1835, ok. 1860, 
Czerwona Karczma 1893 PMT VIII 91; Rothebude, karczma (t), ob. 
(1980) dom na pd. Lipianek, kw.: Rothebude ok. 1790, 1888 PMT IV 137; 
Rother Krug, ob. Ujazd, cz. wsi Miłogoszcz, kosz.: Rother Krug 1772, 
1789, 1951, pol. Ujazd PMT XIII 74 -  użyty w n. adi. niem. rot(he), poi. 
czerwony prawdopodobnie w związku z materiałem (cegła); Weisse Krug, 
karczma (f) na pd. od Dragacza, św.: Weisse Kr. 1835, ok. 1860 PMT VIII 
106; Weisse Krug, karczma, na pn. od Wiślinki, gd.: Weisse Krug ok. 1790 
PMT VI 107; Weisse Krug, pd. cz. Janowa, kw.: Weisse Krug ok. 1790, 
Biała Karczma ex PMT IV 171, Weisser Krug, ob. Strzekęcinko, cz. wsi 
Strzekęcino, kosz.: Weisser Krug, pol. Strzekęcinko 1951 PMT XIII 70; 
Wcisskrug -  b. karczma na pn. od Gardei, kw.: Weisskrug ok. 1790 PMT IV 
171 zastosowany tu adi. weiss, poi. biały często na zasadzie kontrastu z 
poprzednim, z podkreśleniem, że tu budynek otynkowany, pomalowany; 
Szara Buda, karczma ( |)  w Głodowie, św.: Szara Buda ex PMT VIII99 -  n. 
od koloru obiektu.
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Podkreślenie trwałości, stałości i jakości budowli karczmy znajdujemy w 
takich nazwach jak: Kamienna, karczma, k. Pelplina, tez.: Kamienna 1599 
PMT VI 49; Kamienna Karczma, ob. (1985) leśn., 2 km na pd.z. od 
Pieców, starog.: Kamienna Karczma 1895, 1925, 1928, 1936 PMT VII 37; 
Murowana Karczma , karczma (t), ob. (1987) „Bar pod Kasztanem” i 
domy wokół niego, cz. Kolonii Ostrowickej, św.: Gemauerter Krag, 
Murowana Karczma PMT VIII 70 -  n. złóż. z imsł. murowany i ap. karczma, 
n. niem. jest kalką n. poi.

Nazw}' zwierząt

Wykorzystywanie nazw zwierząt w nazwie karczem było bardzo częste, 
zwłaszcza gdy można był skojarzyć je z terenem, gdzie obiekt się znajdował 
(przede wszystkim dotyczyło to lokalizacji w lesie lub na jakiś pustkowiu, 
odludziu): Bärenkrug, karczma ( |) , w Będzieszynie, gd.: Bahrenkrug ok. 
1790, 1936 PMT VI 16 -1  czł. to adi. od ap. Bär ‘niedźwiedź’; Cieciorka, 
pierwotnie karczma, z czasem wieś, starog.: Krug Czieczorka ok. 1790, 
Cieciorki albo Cieciorka, niem. Czeczorken 1880, Cieciorka 1925, 1928, 
1936 PMT VII 26 -  wg H. Gómowicza, n. od ap. cieciorka ‘samica 
cietrzewia’ SES I 99, ale może tu jakaś n.o. (przezwisko właściciela?); 
Eulenkrug, d. cz. Wilczewa, szt.: Eulenkrug 1790, 1818, 1851 PMT IV 52; 
Eulenkrug, wybud., k. Rokit, byt.: Eulenkrug 1863 PMT IX 22; 
Eulenkrug, ob. -> Bozowa Karczma I.I., os. k. Krąplewic, św.: Bozowa 
Karczma oder Eulenkrug 1912, 1936 PMT VIII 23, Eulenkrug ok. 1790, 
Eulen Kr. 1835 PMT VIII 36; Eulenkrug, in. -> Nicponia I.I., os. 
karczemna, gd.: Eulenkrug ok. 1790, Nicponia 1884, Nicponie 1936, 1951 
PMT VI 31 -  I czł. to ap. niem. Eule ‘sowa’ (symboliczny ptak leśny, 
prowadzący nocny tryb życia), choć możliwa też n.o. Eule; Krähenkrug, 
pol. Wronie Gniazdo, wybud., 10 km na pn.w. od Białogardu: Krähen Krug 
1780. Krähenkrug 1789, Wronie Gniazdo 1977TPbiał 120- Krähenkrug to 
n. niem., dwuzn.: 1. top., jeżeli I czł. to ap. Krähe ‘wrona’, 2. dzierż., jeżeli to 
n.o. Krähe FNB 175, II czł. to ap. Krug ‘gospoda’; Müggenkrug, in -> 
.Mąciwoda I.I., wybud. (t), k. Stargardu: Mąciwoda, Müggenkrug 1951
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NMstarg 29 -  Müggenkrug to n. niem., gdzie I czł. to ap. Mügge ‘komar’; 
Wolfskrug, pol. Zbychowo, wybud. (t), 2 km na pd. od Gruszewa, biał.: 
Wulfskrug 1780, Wolfskrug 1784, 1868-93, Zbychowo 1951 TPbiał 125 — 
jp.: 1. n. top., jeśli tu ap. Wolf ‘wilk’, 2. dzierż., jeżeli I czł. to n.o. Wolf 
dniem. WulfFNB 314, por. SEMot 5, 292; Żabia Karczma, os., 1,5 km na 
pn. od Sobącza, kość.: Żabia Karczma ex PMT 1 133; Żabia Karczma, 
wybud., k. Niezabyszewa, byt.: Żabia Karczma PMT IX 68; Żabianka, 
karczma, pod Swinczem, gd.: Żabionka taberna 1749; Żabianka, karczma, 
1,8 km na pd.z. od Świncza, gd.: Żabionka 1890, Żabionka. niem. 
Schabionken 1927, Żabionka, niem. Czapionken 1936, 1941, Żabionka 1951 
PMT VI 113 -  n. utworzone od ap. żaba, często żartobliwe, nawiązujące do 
położenia obiektu nad wodą lub w terenie podmokłym.

Nazwy roślin

Nazwy roślin (najczęściej drzew) lub typów lasów w nazwie karczmy 
były wskazówką dotycząca położenia obiektu albo materiału, z którego go 
zbudowano: Birkenkrug, karczma(t), napn.w. od Warcza, gd.: Birkenkrug 
ok. 1790 PMT VI 19 1 czł. to ap. niem. Birke ‘brzoza’; Borowa Karczma, 
osiedle przyłączone do Płochocina, św.: Borowa Karczma 1773, Heidekrug 
(Borowa Karczma) ok. 1790, 1880, Heidekrug, früh, auch Borowa Karczma 
1912, Borowa Karczma 1936 PMT VIII 22; Borowa Karczma, os. (t), 
między Koźminem a Górą, kość.: Stobbenkrug ok. 1790, 1848, 1879, 
Borska Karc zma 1893, Borowa Karczma 1879, 1936 PMT I 26, 112 -  w 
tych n. adi. borowy, borski (: bór) lub ap. niem. Heide ‘puszcza, las’, 
możliwy też synonimiczny ap. dniem. Stobben, Stubben ‘pniak’; 
Buchenkrug, kaiczma, na pd. od Łapina, gd.: Buchenkrug ok. 1790 PMT VI 
22 -  I czł. to adi. niem. Buche ‘buk’; Eichenkrug, ob. Dębowa Karczma, 
wybud., 2 km na z. od Dobrzewina, wejh.: Eichenkrug 1796, 1832, Dębowa 
karczma 1880, Dębowa Karczma 1936, 1967 PM1 XIV 36 -  tu adi. niem. 
eichen, pol. dębowy, Espenkrug, ob. Osowa, wieś, wejh.: Espenkrug 1659, 
1796 1835, Osowa Góra 1886, Osowa 1967, 1980 PMT XIV 74 -  w n. 
niem. i poi. ad., od ap. niem. Espe, pol. osa (osika); G rünbaum  Krug, ob.
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Gracz, cz. wsi Karnieszewice, kosz.: Grünbaum Krug, pol. Gracz 1951 
PMT XIII 3 0 -1  czł. to ap. złóż. Grünbaum ‘zielone drzewo’; Heidekrug, 
in. -> Alte Krug H.2., pol. Przegonią, wieś, 6,5 km na pd.w. od Białogardu: 
Heidtrug 1618, Heidekrug 1784, Heidkrug 1870, Przegonią 1951 TPbiał86
— Heid(e)krug to niem. n. top., gdzie ap. Heide ‘puszcza, las’; Lipia 
Karczma, najpierw karczma, potem stacja pocztowa, na pd. od Mątek, szt.: 
do Karczmy Lipiej 1711, Lindenkrug ok. 1790, 1818 PMT IV 92; Lipinki 
(Królewskie), wieś, starog.: taberna Lipienki 1710, Lipienki 1750, karczma 
Lipianki 1770, Lippinken ok. 1790, Lipinki Królewskie 1884, 1925, Lipienki 
1928 PMT VII 45 -  n. od ap. niem. Linde, poi. lipa lub lipinka ‘lasek 
lipowy’, w drugiej z czasem czł. adi. królewski ‘państwowy, pruski’; 
Olszowa, karczma, w Borkowie, tez.: Olszowa 1730 PMT VI 72 -  n. równa 
adi. olszowy (: olsza, olcha) z elipsą ap. karczma.

Mogło się jednak zdarzyć, że roślinny element nazwy był jednocześnie 
reklamą napitku serwowanego w karczmie: Hopfenkrug, ob. Dzierzążnik, 
wybud., 4 km na pd.z. od Kłączna, byt.: Hopfenkrug 1780, 1828 PMT IX 28
-  n. złóż. z ap. Hopfen ‘chmiel’ (z niego piwo) i Krug ‘gospoda’.

Nazwy związane z lokalizacją

Wyrazy nazywające elementy lokalnej topografii (zarówno naturalnej, 
jak i sztucznej) często stawały się częścią nazwy karczmy, pełniąc przy tym 
funkcję informacyjną co do lokalizacji obiektu, cech okolicy czy 
możliwości komunikacyjnych: Brückenkrug, cz. wsi Grzybnica, ob. 
Mostowo, kosz.: Brückenkrug, pol. Mostowo 1971 PMT XIII 50; 
Brückenkrug, pol. Brodno, wybud. ( |) , 1,5 km na w. od Starego Dębna, 
biał.: Brückenkrug 1819, Brückenkaten 1867, Brodno 1951 TPbiał 15 -  
Brückenkaten, Brückenkrug to niem. n., złóż. z ap. Brücke ‘most’ (bo przy 
nim karczma), II czł. to ap. Kate ‘chata’ w pl. lub ap. Krug ‘gospoda’; 
Färkrug, karczma na pd. od Opalenia, tez.: Fdrkrug ok. 1790 PMT VI 32 
w n. ap. niem. Fähre ‘prom’ (jp.); Hammerkrug, d. Hammer, cz. 
Borowego Młyna (tu kiedyś kuźnia i karczma), szt.: Hammer 1662, 
kaczmarz hamerski 1669, karczma Hamerowska 1707, Hammer Krug ok.
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1790, Hamer, niem. Hammerkrug 1882, Hammerkrug 1936, 1941 PMT IV 
61 -  w n. ap. niem. Hammer ‘kuźnia’; Krugkamp, wybud. (t), 1,7 km na 
pn. od Wcłdkowa, biał.: Krugkat. 1789. Krugkamp 1819, 1846, 1867TPbiał 
56 Krugkat[en] to n. niem., gdzie ap. Kute ‘chata’, zapewne w pl., później 
zmiana II czł. na ap. Kamp ‘pole, pastwisko’; Krukenbeke, poi. Krukowo, 
wieś, 6 km na z. od Karlina, biał.: Krukenbeke 1436, Crukenbeke 1618, 
Krukenbeck 1756, Kriickenbek 1780, Kruckenbeck 1804, Krukowo 1951 
TPbiał 56 -  Kru(c)kenbe(c)k(e) to niem. n. top. (metafor.), złóż. z ap. dniem. 
Kruke, niem. Krug ‘(gliniany) dzban, butelka; gospoda’ por. Kluge 489, 
KPW 166, i ap. dniem. Beck, Beek, niem. Bach ‘potok, strumień’; 
Krzyżanki, wybud. z karczmą (t), 1 kmnapn.w. od Dąbrówki Malborskiej, 
szt.: Kreutz Krug ok. 1790, Krzyżówki, niem. Kreutzkrug 1928, Kreutzkrug 
1941, Krzyżanki, niem. Kreutzkrug 1951 PMT IV 83 -  niem. n. top., złóż. z 
ap. Kreutz ‘skrzyżowanie dróg’ i ap. Krug ‘karczma’, n. poi. jest kalką z 
adaptacją słowotwórczą; Krzyżowa Karczma, karczma (t) na 
skrzyżowaniu dróg w Szadówku, kw.: Krzyżowa Karczma ex PMT IV 84 -  
jp.; Sandkrug, karczma (t) pod Małym Komorskiem, św.: Zandkrug ok. 
1790, Sand Kr. 1835, Sandkrug ok. 1860 PMT VIII 93; Sandkrug, in. 
Parzygnat 1.1., wybud. (t), k. Marianowa, starg.: Parzygnat, Sandkrug 1951 
NMstarg 32; Sandkrug, pd. cz. Objazdy, ob. Uciecha, sł.: Sandkrug 1863, 
1951 PMT X I96 - 1 czł. n. to ap. niem. Sand ‘piasek’; Seekrug, wybud. (f), 
3,5 km na pd. od Dobrówka, biał.: See Krug 1780, Seekrug 1784, 1896 
TPbiał 100 -  niem. n. top., gdzie I czł. to ap. See ‘jezioro’ (chodzi o j. 
Dobrowieckie Małe, Wielkie); Soorenkrug, in. Friedrichstal, wybud. (t), 
2,1 km na pd.w. od Podwilcza, biał.: Soorenkrug, Friedrichsthal 1867 
TPbiał 33 -  Soorenkrug to n. niem., złóż. z verb. śrwniem. sóren ‘osuszyć’ 
KM W 286 (osuszanie tutejszych bagien rozpoczął Fryderyk Wielki, stąd 
druga n.'°) i ap. Krug ‘gospoda’; Springkrug, in. Campinkrug, -» 
Cappinkenkrug 1.2., poi. Moczyłki, wieś, 5 km na pd.w. od Białogardu: 
Spring Kr. 1780, Campinkrug, Cappinkenkrug, Springkrug 1784, Sprink 
Krug 1826, Kampinkrug, Kampinkenkrug 1867, Moczyłki 1951 TPbiał 69 -

10 Por. A. Chludziński, Historia Pomorza w nazwach miejscowych i terenowych, [w:] Życie 
dawnych Pomorzan I. Materiały z konferencji, Bytów, 20-21 października 2000 r., red. W. 
Łysiak, Bytów-Poznań 2001, s. 35-44, a zwłaszcza s. 36-37.
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Springkrug to niem. n. top., złóż. z ap. Spring ‘źródło’ i ap. Krug ‘gospoda’, 
później zmiana I czł. na adi. od ap. Kamp ‘pastwisko, ogrodzony kawałek 
ziemi’; Stadtkrug, in. -¥ RitterkrugUJ., pol. Wełno, os., 0,5 km na pd.z. od 
Karlina, ob. jego cz., biał.: Ritterkrug 1784, Stadtkrug 1789, Wełno 1951 
TPbiał 117 -  jeżeli I czł. to ap. Stadt ‘miasto’ (chodzi o Karlino, obiekt na 
jego przedmieściach), wówczas n. top. (lok.).

Szyld

Szyld, pierwotnie zapewne tylko w wersji graficznej, bez nazwy, był 
elementem identyfikującym obiekt. Pełnił taką rolą jak dzisiejsze logo 
firmy. Zazwyczaj odnosił się do miejsca lub właściciela obiektu, niekiedy 
może upamiętniał jakieś wydarzenie. Z czasem zaczął funkcjonować w 
wersji słownej. Dzisiaj trudno powiedzieć, skąd wzięły się na szyldach 
następujące elementy graficzne, a potem nazwy: De Bot, pole, na miejscu 
karczmy, w Ryjewie, szt.: De Böt cx PMTIV 189 od szyldu karczemnego, 
który przedstawiał łódkę, dniem, de Böt, niem. Boot; Löwenkrug, karczma, 
na pn.w. od Małych Cedrów, gd.: Löwenkrug ok. 1790 PMT VI 60 -  n. od 
szyldu z lwem, niem. Löwe; Pod Trzema Murzynami, karczma (f) pod 
Flctnowcm, św.: poza wsią karczma zwana pod Trzema Murzynami 1936 
PMT VIII 83 -  n. od szyldu karczemnego wyobrażającego trzech 
Murzynów; Ritterkrug, in -> Stadtkrug H.6., pol. Wełno, os., 0,5 km na 
pd.z. od Karlina, ob. jego cz., b u ł : Ritterkrug 1784, Stadtkrug 1789, Wełno 
1951 TPbial 117 -  Ritterkrug to niem. n. kult., złóż. z ap. Ritter ‘rycerz’ 
(zapewne jego wizerunek na szyldzie jako zaproszenie dla określonych 
klientów) i ap. Krug ‘gospoda’; Sternkrug, pol. Promyk, początkowo 
samodzielne wybud., z czasem cz. Białogardu: Sternkruge 1867, Sternkrug 
1870,1896, Promyk TjPbiał 85 -  Sternkrug to n. niem., dwuznaczna: 1. kult., 

jeśli chodzi o ap. Stern ‘gwiazda’ (mogła być w szyldzie), II czł. to ap. Krug 
‘gospoda’, 2. dzierż., jeżeli I czł. to n.o. Stern FNB 281, n. poi. równa jest ap. 
promyk, a więc to kalka semantyczna (powstała być może wtedy, gdy obiekt 
pełnił jeszcze swoją funkcję), Złoty Pierścień, karczma (f), park i pobliskie 
domy na Piaskach w Malborku: okrom karczmy Złoty Pierścień 1636, na
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Złotym Pierścieniu 1707, Złoty Pierścień vulgo Gulden Ring 1711 PMT IV 
181 -n . kult. od szyldu karczemnego, który przedstawiał zloty pierścień.

Nawiązujące do oferty

Rozszerzeniem poprzedniej podgrupy jest taka, która poprzez szyld, a z 
czasem nazwę informowała o ofercie karczmy. Do takich nazw należą: 
Bratenkrug, wybud., 1 km na pn. od Kóz, ob. Pląsy, sł.: Bratenkrug, pol. 
Pląsy 1951 PMT XI 22 -  n. niem. z I czł. równym ap. Braten ‘pieczeń’; 
Rybna Karczma, karczma, na w. od Maćków, gd.: Rybna Karczma, niem. 
Ribben Krug ok. 1790 PMT VI 90 -  n. poi., z czł. charakteryzującym, 
równym adi. rybny, z czasem częściowa niem. substytucja fonetyczna.

Nastrojowe i metaforyczne

Reklamowanie karczmy odbywało się też spontanicznie, poprzez 
nazywanie przez klientów miejsc, gdzie można było spędzić czas w miłym 
towarzystwie i dobrym nastroju. Stąd takie nazwy jak: Kompania, karczma 
(t) pod Wielkim Lubniem, św.: Compagnie Krug, Companja Karczma 1790 
PMT VIII 50 -  n. kult. od ap. kompania ‘towarzystwo’; Kurzweil, wybud., 
ob. Wypyski, 4 km na w. od Głuszyna, sł.: Kurzweil 1863, 1951 PMT X I64

n. niem. równa ap. Kurzveil ‘figiel, zabawa, rozrywka’; Lusthaus, 
wybud. (t), na pd.w. od Krokowej, pc.: Lusthaus 1796 PMT III 50 -  n. 
niem., złóż. z ap. Lust ‘ochota, przyjemność, rozkosz’ typowego dla 
zajazdów, por. -> Hermanslust 1.1., oraz ap. Haus ‘dom’; Vogelsang, in. -> 
Kałdowska Karczma I.2., pierwotna n. wsi pod Kałdowem, potem karczmy, 
oh. Bronisławie -  cz. wsi Kałdowo, malb.: Vogelsang ok. 1399, Vogilsang 
1400-1405, Fogelsank 1565, Vogelsang ok. 1790, 1941 PMT IV 167; 
Kaldówka karczma 1682, Kałdowska Karczma 1707 PMT IV 69; ob. 
Bronisławie PMT TV 40 -  Vogelsang to częsta niem. n.l., równa ap. złóż. 
Vogelsang ‘ptasi śpiew’, ale tez wyraz oznaczający miejsca ustronne, miłe, 
spokojne. Zagość, in. -> Krugb. Stargard).2., kolonia, k. Kobylanki, starg.:
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Zagość, Krug b. Stargard 1951 NMstarg 42 -  n. sztuczna (chrzest 
powojenny), może od verb. zagościć się?

Szczególnego rodzaju apelatywem na gruncie polskim i pomorskim jest 
wygoda ‘karczma’, por. SEB 638. Pod hasłem Wygoda, Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego notuje ponad 200 miejscowości! 
Zapewne ta popularność i pozytywna reklama zawarta w nazwie wynikały z 
faktu możliwości wygodnego noclegu, jaki oferowała karczma. Na 
Pomorzu często spotykamy ten chrcmatonim, niekiedy wzbogacony o 
dodatkowe określenia: Wygoda, karczma (| )  pod Polskim Konopatem, św.: 
Wygoda 1773, Wygodda Krug ok. 1790, Wygoda ok. 1860, Wygoda, niem. 
Wiggodakrug al. Klarken 1893, Wygoda (Klarkenkrug) 1925 PMT VIII 
111; Wygoda, cz. Tlenia, św.: z Wygody 1787, Wiggodda ok. 1790, ok. 
1860, Wygoda 1893, 1925, 1971 PMT VIII 111; Wygoda; os., 0,4 km na z. 
od Bartoszego Lasu, kość.: Starokiszewska Wygoda 1936, Wygoda ex PMT 
I 127; Wygoda, os., 1 km na pd. od Wielkiego Klińcza, kość.: Wygoda ex 
PMT I 127; Wygoda, os., 1 km na pd.w. od Rowu, kość.: Wygoda 1954, ex 
PMT I 127; Wygoda, os., I km na pd. od Gostomia. kość.: Gostomska 
Wygoda 1936, Wygoda cx PMT I 127; Wygoda, 1,2 km na pd. od 
Więckowych, kość.: Wygoda ex PMT I J27; Wygoda, karczma, na pn. od 
Łęgowa, gd.: Krug Wygodda ok. 1790 PMT VI 110; Wygoda, leśn., 2,5 km 
na pd.w. od Summa, starog.: Wygodda 1869, Wygoda 1890, 1895, 1925 
PMT VII 71; Wygoda, os., 1 kmnapd. od Nakli, byt.: Wygodde 1789, Kmg 
Wigodda 1792-1802, 1862-79, Wygoda 1895, Wygoda Nakielska 1934 PMT 
IX 65; Wygoda, wybud., 3 km na pd.w. od Sopieszyna, wejh.: taberna dicta 
Wygoda 1749, Wiggoda 1796, Wygoda 1796, 1899, 1928, 1967, 1982 PMT 
XIV 102.

Czasami jednak zla sława karczmy (lub jej otoczenia) powodowała 
powstanie nazwy o zabarwieniu pejoratywnym Piekło, pierwotnie przewóz 
przez Wisłę i Nogat, z czasem i ob. wieś, szt.: Piekło 1570, na Piekle 1675, 
karczma w Piekle 1707, Piekło 1887, Piekło, niem Pieckel 1951 PMT IV 
125-26 -  być może na takiej nazwie zaważyły trudności w przeprawie przez 
rzekę, a nie jakość usług karczmy; Nobskrug, wybud ( |) , 1,4 km na pn.w. 
odŻeleźna, biał.: Nobskrug 1827 HPF213,TPbiał 75—Nobskrug to niem. n. 
kult., równa ap. Nobiskrvg (taka też pierwotna n., por. HPF 213) ‘w
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dawnych wierzeniach: gospoda dla dusz wędrujących na tamten świat; 
przedpiekle’, tu jako określenie złej gospody; Nobskrug, karczma, w 
Grabowie, ob. dzielnica Szczecina: Nobskrug 1693 HPF 213; Nopskrug, 
karczma, w Gniazdowie, kosz.: Nopskrug 1797, Noopskrauch HPF 213;

Nie przysparzały też klientów karczmie takie nazwy jak: Sorgekrug, 
karczma, 0,5 km na w. od Pręgowa Żuławskiego, malb.: Sorgekrug ok. 1790 
PMTIV 149 I czł. równy ap. Sorge ‘zmartwienie, kłopot’; Spahnkrug, os. 
(t) k. Bolszewa, wejh.: Spahnkrug 1923 PMT XIV 89 -  tu niem. ap. Spanne 
‘marża’ lub Spann ‘wiadro’; Zawalidroga, karczma (f) na z. Lasu 
Waplewskiego, szt.: Zawali Droga ok. 1790, Zawallidroga 1818, 
Zawalidroga 1885 PMT IV 179; Zazdrość, karczma (f) pod Łążkiem, św.: 
Zazdrość, Karczma 1770 PMT VIII 114; Zazdrość, pierw, karczma, dziś 
wieś, k. Śliwic, tuch.: Zazdrość, karczma 1770, Zadrosz ok. 1790, 
Zadrosz-Zazdrość 1879, Zazdrość, niem. Sadrosch 1895, Zazdrość 1928, 
1982 PMT XV 72 -  n. kult, równa ap. zazdrość, n. nr 2 -  wg autorki -  
pochodzi od wyr. przyimk. za drogą', a potem dopiero nastąpiła adideacja 
do ap. zazdrość.

Niewątpliwie było więcej karczem i ich nazw, ale dziś już nie wiadomo, 
czy nazwa jakiejś miejscowości był pierwotnie nazwą tylko karczmy, wokół 
której z czasem powstała osada, np. *Gościny, zaginiona wieś pod. Nowem, 
św.: Gostünen 1415 PMT VIII 38; Pohulanka, ob. leśniczówka, cz. Starej 
Rzeki, św.: Pohulanka (Jagdhaus) 1928, Pohulanka 1971 PMT VIII 84; 
Trzy Korony, cz. Bąkowa, św.: Trzy Korony ex PMT VIII 15.

Śladem po dawnych karczmach są nazwy terenowe, które nawiązują do 
zabudowań, po których dziś już nie ma żadnych pozostałości, np.: 
Krugkamp, pole, 1,5 km napn.w od Byszyna, biał.: Krugkamp 1827, 1870 
TPbiał 361; Krugland, pole, 0,7 km na pd.w. od Dobla, biał.: Krugland 
TPbiał 362, HK potwierdza, że stała tu kiedyś gospoda; Krugschlag, pole, 2 
km na w. od Kamosowa, biał.: Krugschlag TPbiał 362, wg HK była tu 
gospoda; Krugsteig, droga, 1,4 km na pn. od Buczka, biał.: Krugsteig 
TPbiał 362.

11 Por. S. Tomaszewska, Polskie mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowvmi, 
Łódź 1996, s. 27.
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W artykule przedstawiłem 139 obiektów, do których odnoszą się 103 
nazwy polskie i 137 niemieckich (nie licząc wariantów ortograficznych). 
Świadczą one o kulturowym bogactwie ziemi pomorskiej. Przekazują nam 
wiele informacji o przeszłości Pomorza. Ze względu na semantykę można w 
nich wskazać takie elementy jak informacja, reklama lub antyreklama (w 
zależności od tego, kto nadawał nazwę), informację o lokalizacji lub 
przynależności. Niejednokrotnie w tych chrematonimach pojawia się 
humor, nieodłączny składnik karczemnej rzeczywistości. O ile można 
spotkać wśród nazw karczem charakterystyczne dla nich określenia (inne 
niż typowe nazwy miejscowe), to brak jakiejś podgrupy, który by tu 
dominowała. Nie ma też przeważającego sposobu, jeśli chodzi o formalną 
stronę tych nazw. Zauważyć można jednak niewielką ilość nazw w postaci 
wyrażeń przyiinkowych. W nazwach niemieckich prawie zawsze występuje 
człon strukturalny Krug, w nazwach polskich element karczma jest często 
pomijany.

SKRÓTY ŹRÓDEŁ

FNB -  Familiennamenbuch, hrsg. von H. Naumann, Leipzig 1987.

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); także kartoteka nazw terenowych z 
Pomorza Zachodniego zebranych w latach 1930-39 (obecnie w Instytucie Języka 

Polskiego Uniwersytetu Szczecińskiego).
HPF R. Holsten, Die pommersche Flurnamensammlung, Köln-Graz 1963.
Kluge -  F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. von E.

Seebold, 23. Auflage, Berlin-New York 1995.
KMW -  B. Mennig, Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Tübingen 1995. 

NMstarg B. Stramek, Nazwy miejscowe powiatu statgardzkiego. Część II: Nazwy

niemieckie i powojenne polskie, „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie”, t. 
II, Stargard 2002, s. 15-65.

NPshe K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, 1.1, Kraków 
1999, t. II. Kraków 2001.
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PMT -  Seria Pomorskie monografie toponomastyczne: E. Breza, Toponimia powiatu 
kościerskiego, Gdańsk 1974, nr 1; J. Treder, Toponimia byłego powiatu puckiego, 
Gdańsk 1977, nr 3; H. Gómowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1980, 
nr 4; H. Bugalska, Toponimia byłych powiatów gdańskiego i tczewskiego, Gdańsk 

1985, nr 6: H. Gómowicz, Toponimia byłego powiatu starogardzkiego, Wrocław 
1985, nr 7; E. Jakus-Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, Wrocław 1987, nr 

8; G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego, Wrocław 1990, nr 9; W. Iwicki, 
Toponimia byłego powiatu słupskiego, Gdańsk 1993, nr 11; A. Belchnerowska, 
Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego, Gdańsk 1995, nr 13; 

J. Treder, Toponimia powiatu wejherowskiego, Gdańsk 1997, nr 14; M. Milewska, 
Toponimia powiatu tucholskiego, Gdańsk 2000, nr 15.

SEB -  A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, reprint: 

Warszawa 1985.

SEMot -  Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A.
Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1-6, Kraków 1995-2000.

SES F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1-V, Kraków 1952-82. 

SJP -  Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, t. I-III. wyd. piąte, 
Warszawa 1988-1989.

SSNO -  Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. I-VII, 

Kraków-Wrocław 1965-87.
TPbial -  A. Chludziński, Toponimia powiatu białogardzkiego (rozprawa doktorska), 

maszynopis dostępny na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 

Poznaniu; w druku w serii Pomorskie monografie toponomastyczne, wydawanej 
przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

WUNM -  Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I-III, Warszawa 1980-82.

SKRÓTY NAZW POWIATÓW

biał. -  białogardzki 
byt. -  bytowski 

gd. -  gdański 

gol. -  goleniowski 

koł. — kołobrzeski 
kosz. koszaliński
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kość. koscierski

kw. -  kwidzyński
lęb. -  lęborski

malb. -  malborski

pc. -  pucki
sł. -  słupski
starg. stargardzki
starog. -  starogardzki

szt. -  sztumski
św. — świecki
tez. -  tczewski

INNE SKRÓTY I ZNAKI

adi. adiectivum (przymiotnik)

ap. appellativum (rzeczownik pospolity)

bdl. brak dokładnej lokalizacji

cz. część
czł. człon

d. dawniej

dniem. dolnoniemiecki
dzierż. dzierżawczy

etym. etymologia

ex eksploracja terenowa

g- góra
humor. humorystyczny

in. inaczej

imsl. imiesłów

J- jezioro

JP- jak poprzednio

k. kolo
leśn. leśniczówka

lok. lokalizujący

m. miejsce
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n. nazwa

n.l. nazwa terenowa lądowa
n.m. nazwa miejscowa
n.rz. nazwa rzeki
niem. niemiecki
ob. obecnie
os. osada
pam. pamiątkowy
pd. południe, południowy

Pn- połnoc, północny
poi. polski
ponow. ponowiony
por. porównaj
przen. przeniesiony
rod. rodowy
relac. relacyjny

śrwniem. średnio-wysoko-niemiecki
top. topograficzny
ts. to samo, tak samo
w. wschód, wschodni
wybud. wybudowanie
wzn. wzniesienie
z. zachód, zachodni

odsyłacz

t obiekt nie istniejący
* wyraz rekonstruowany



„Nasze Pomorze”, nr 4 (2002)

Marzenna Mazur

„W polewie prostego garnka, 
najpośledniejszego z wyrobów ceramiki, 
znajdziemy i odróżnimy, zastanowiwszy się nieco, 
czego nauczyła potrzeba, 
czego wymagała trwałość, 
a co nakreśliła 
wykluwająca się już myśl 
ornamentacji dla oka,
ozdoby zaspakajającej tylko pragnienie duszy”
/J.I Kraszewski, Sztuka Słowian/

Słupskie wzory zdobnicze w ceramice. Rekonstrukcja na podstawie 
XIX/XX - wiecznych naczyń i odłamków ceramicznych znajdujących 

się w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł, jakie uprawiał 
człowiek. Umiejętności wykonywania glinianych naczyń znane były już 
blisko 2 500 lat p.n.e., o czym świadczą liczne wykopaliska archeologiczne. 
Początkowo były to naczynia lepione ręcznie, wypalane nad otwartym 
ogniem, służące do przechowywania i przenoszenia żywności. Czynnością 
tą zajmowały się zazwyczaj kobiety, a dopiero kiedy sztuka garncarska 
znacznie się udoskonaliła, stała się domeną mężczyzn. Z czasem garncar
stwo zajęło jedno z czołowych miejsc wśród rzemiosł. Przełomowym
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momentem w rozwoju garncarstwa było „wynalezienie” koła. Miejsce 
naczyń „lepionych” zajęły naczynia „toczone”. Zastosowanie koła 
garncarskiego znacznie skróciło czas formowania wyrobów, przyczyniło się 
również do dokładniejszego i estetyczniejszego wykończenia naczyń gli
nianych. Początkowo koła garncarskie były bardzo prymitywne, o ręcznym 
napędzie, niskie i osadzone na zwykłej desce czy ławie. Przez wpro
wadzenie udoskonalonych kół nożnych, poruszanych za pomocą nóg, 
garncarz mógł swobodnie pracować obiema rękami. W Polsce już w XII w. 
rozpowszechniło się koło nożne tzw. sponowe, składające się z dwóch 
drewnianych tarcz połączonych sponami (rodzajem drewnianych drążków) 
i obracające się na nieruchomej osi. Pod koniec XVIII w. zostało ono za
stąpione kołem dwutarczowym, bezsponowym na ruchomej osi. Ten rodzaj 
koła do dnia dzisiejszego znajduje się w pracowniach garncarskich, choć 
coraz częściej w miejsce napędu nożnego pojawia się elektryczny. Zasto
sowanie koła garncarskiego umożliwiło toczenie naczyń w jednej bryle, co 
w znacznym stopniu usprawniało produkcję, a nade wszystko podnosiło 
jakość wyrobów.

Na Pomorzu, z uwagi na bogate złoża gliny, od dawna działały liczne 
warsztaty garncarskie, które wytwarzały szereg naczyń o zróżnicowanym 
kształcie. Słupsk w okresie średniowiecza należał do jednych z prężniej 
działających ośrodków garncarskich. Zdaniem Anny Kwaśniewskiej (autor
ki dokumentacji opracowanej w ramach programu ochrony „ginących 
zawodów” pt. Ceramika kaszubska -  ośrodek słupski), pomimo że nie 
zachowały się dokumenty archiwalne, należy sądzić, iż podobnie jak na 
całym obszarze Pomorza Wschodniego, garncarstwo było tu wytwórczością 
wyspecjalizowaną i opartą na tradycjach rzemiosła cechowego. Tradycje 
zawodowe były często przekazywane przez dziedziczenie warsztatu, co 
sprzyjało kontynuacji form i zdobienia naczyń'.

Warsztaty garncarskie przeżywały swój rozkwit na przełomie XVIII i 
XIX wieku. Jeszcze na początku XX wieku występowały w ponad 900

1 Muzeum Pomorza Środkowego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Produktów 
Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia" w Słupsku od 1995 roku włączyło się w 
ministerialny program „ochrony ginących zawodów”. Na przestrzeni kilku lat 
zorganizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury wiele kursów rękodzieła i 
rzemiosł w iejskich m in. garncarstwa.
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miejscowościach w Polsce, ale już w latach 50-tych pozostało ich 350, a do 
1970 r. dotrwało zaledwie 200. Dziś garncarstwo zaliczyć można do gi
nących dziedzin twórczości rękodzielniczej. W bazie danych opracowanej 
w roku 1997 przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zarejestrowanych jest 111 dzia
łających współcześnie garncarzy.

Warsztaty garncarskie występowały bądź pojedynczo, bądź w zespołach 
sięgających nawet kilkunastu pracowni w jednej miejscowości. W znacz
niejszych skupiskach miejskich garncarze tworzyli własne cechy, w mniej
szych zaś należeli do cechów wspólnych z innymi rzemieślnikami.

Rozpad garncarstwa cechowego na terenie Pomorza Środkowego zazna
czył się wyraźnie w II połowie XIX stulecia, kiedy to ożywienie gospo
darcze i rozwój przemysłu w Prusach spowodował napływ na teren Pomorza 
tanich, powszechnie dostępnych, a przede wszystkim trwalszych wyrobów 
produkcji fabry cznej: żelaznych, blaszanych i fajansowych. Wyparły one w 
krótkim czasie gliniane naczynia rodzimych warsztatów garncarskich, 
przyczyniając się do upadku tego rzemiosła.

Nie ulega jednak wątpliwości, że na przełomie XVIII i XIX wieku 
wytwórczość garncarska w Słupsku stała na bardzo wysokim poziomie. 
Świadectwem tego jest kolekcja ceramiki ludowej znajdująca się w zbiorach 
Działu Etnograficznego słupskiego muzeum, pochodząca w znacznej części 
z przedwojennych zbiorów Heimatmuseum. Wśród naczyń szczególnie 
bogato reprezentowane są misy różnej wielkości, talerze, skromniej -  
naczynia zasobowe, dwojaki i dzbany. Kopalnię wiedzy stanowią również 
fragmenty XVIII i XIX wiecznych naczyń glinianych, których muzeum 
posiada kilkadziesiąt. Historia powstania tej niezwykłej kolekcji jest 
związana z rokiem 1954, kiedy to w trakcie pogłębiania rzeki Słupi na 
odcinku ulicy Garncarskiej (niem. Töpferstadt) natrafiono na pokaźną ilość 
odłamków ceramicznych pochodzących z warsztatów i pieców garncar
skich, jakie istniały jeszcze w Słupsku na początku XX wieku .

W opracowaniu: M. Wojciechowski, B. Zgodzińska, Rok 2001. Słupsk przed stu łaty. Stolp 
vor hundert Jahren, Słupsk 2001, znajduje się informacja, że jeszcze sto lat temu mieszkało i
pracowało w Słupsku 23 garncarzy i zdunów.
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Zalegające na dnie rzeki, w piasku i mule, fragmenty glinianych naczyń 
były niewątpliwie wytworem słupskich garncarzy. Zachowana na odłam
kach malatura pozwoliła określić rodzaj, kształt i motywy zdobnicze naczyń 
oraz ustalić ich chronologię (na części z nich zachowały się bowiem daty).

Warsztaty słupskie wytwarzały wyroby ceramiczne nie tylko na użytek 
samego miasta, ale rozpowszechniane były także w regionie. Świadczą o 
tym znalezione m.in. w Klukach (położonych blisko 40 km od Słupska) 
odłamki i duże fragmenty skorup ze słupskimi wzorami zdobniczymi3.

Podstawą działalności pomorskiego garncarza był warsztat z dwu- 
tarczowym, bezsponowym kołem garncarskim oraz piec garncarski służący 
do wypalania wyrobów glinianych. Posiadanie odpowiedniego pieca sta
nowiło warunek niezbędny do prowadzenia działalności produkcyjnej. Inne 
prace, bardzo ważne dla całości procesu wytwarzania, związane z przygoto
waniem surowca oraz jego obróbką nie wymagały specjalnych urządzeń i 
narzędzi. Pierwsze czynności przy toczeniu były jednakowe dla wszystkich 
rodzajów naczyń. Dopiero w trakcie ruchu koła garncarz nadawał im 
rękoma odpowiedni kształt. Przy samym toczeniu nie stosuje się żadnych 
narzędzi z wyjątkiem małego prostokąta, dawniej wykonanego z drzewa 
brzozowego, obecnie z aluminium, służącego do gładzenia i podciągania 
naczyń przy toczeniu do góry. Proces toczenia na kole wymagał od 
garncarza dużych umiejętności i wprawy, a główne narzędzie stanowiły ręce 
ludzkie. Garncarze obcując przez lata z tym samym materiałem nabierali 
doświadczenia w zakresie obróbki surowca, kształcili swoje zdolności 
plastyczne i estetyczne, zdobywali wiedzę, która pozwalała im wykonywać 
przedmioty nie tylko funkcjonalne, ale i ładne. Patrząc na wyroby garncar
skie zdajemy sobie sprawę, że forma ich zależna była przede wszystkim od 
funkcji, jaką miały spełniać. Dzięki jednak talentowi garncarza, jego 
wyczuciu proporcji, umiejętności dopracowywania szczegółów powstawało 
naczynie o dużych walorach estetycznych. Zdobieniem naczyń zajmowała

W Klukach znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej, będące Oddziałem MPŚ, gdzie 
prezentowane jest budownictwo i kultura Słowińców. W trakcie stawiania zabytkowych 
chałup znajdowano liczne odłamki ceramiczne identyczne z tymi, które znaleziono w korycie 
rzeki Słupi. Świadczy to o tym, iż wyroby słupskich garncarzy rozpowszechniane były w 
regionie przez nich samych lub wędrownych handlarzy.
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się najczęściej żona lub ktoś bliski z rodziny garncarza. Stąd też ujedno
licenie form, kształtów i motywów zdobniczych nie jest sprawą prostą.

Niewątpliwie znalezisko z dna rzeki Słupi dostarczyło wielu cennych 
informacji o wytworach słupskiego ośrodka garncarskiego, pozwoliło po
znać różnorodność form i bogato stosowane zdobnictwo. W słupskich 
warsztatach wytwarzano cały szereg naczyń niezbędnych w życiu co
dziennym: różnej wielkości misy, dzbanki o baniastych brzuścach i krótkim 
wylewie, garnki jedno i dwuuszne, naczynia cedzakowe, kubki, flasze, 
dwojaki, a także piece kaflowe.

Garncarze ze słupskich warsztatów używali dwóch rodzajów gliny: 
jedna z nich po wypaleniu przybierała barwę jasnobeżową i zwarty czerep, 
druga zaś wypalała się na kolor ceglasty z czerepem porowatym. Grubość 
naczyń osiągała od 4 do 7 mm. Naczynia w większości posiadały glazurę 
bądź koloru białego w odcieniu różowym lub kremowym i szarym, bądź też 
jasnobrązową przechodzącą często w kolor żółtawy. Na polewy kładziono 
bezbarwne szkliwo ołowiowe. Trzeba jednak pamiętać, że kolor naczynia w 
znacznej mierze zależał od temperatuiy wypalania oraz ograniczenia 
dostępu powietrza do paleniska. Ceramika wytwarzana w słupskich 
warsztatach nie odbiegała zasadniczo w formach od powszechnie wy
twarzanej. Wyróżnia ją  jednak bogate i różnorodne zdobnictwo z zasto
sowaniem ornamentu geometrycznego, roślinnego, antropo- i zoomor- 
ficznego.

Motywy geometryczne to przede wszystkim różnego rodzaju linie w 
postaci poziomych i pionowych wężyków, półkoli i kropek, które naj
częściej zdobią kołnierze mis, talerzy oraz brzuśce naczyń zasobowych i 
dwojaków. Motywy geometryczne występują bądź jako samodzielne ele
menty zdobnicze, bądź są uzupełnieniem dekoracyjnym naczyń.

Dominującym ornamentem zdobniczym słupskiej ceramiki są motywy 
roślinne. Umieszczano je najczęściej na dnie mis, talerzy, brzuścach dwo
jaków i garnków. Wzory czerpano z otaczającej przyrody, stąd odnaleźć 
można na naczyniach stylizowane margaretki, tulipany, słoneczniki, dzikie 
wino, osty oraz różnorodne pąki kwiatowe. Odnotowano także namalowaną 
z rozmachem palmetę i gwiazdę morską. Kwiaty łączono delikatnymi ło
dygami z drobnymi bądź lancetowatymi liśćmi, które układano w girlandy,
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drobne pęki lub gałązki. Najczęściej jednak motywy roślinne tworzyły wici 
swobodnie oplatające obrzeża naczyń, wylewy mis i talerzy.

Zarówno wzory geometryczne, jak i roślinne malowano na ogół „z 
wolnej ręki” przy użyciu pisaka z gęsiego pióra, pędzla i patyka. Kolo
rystyka stosowanych ornamentów ogranicza się do czterech podstawowych 
kolorów: niebieskiego, zielonego, brązowego i żółtego. Wśród kilku
dziesięciu odłamków natrafiono także na kilka w odcieniu fioletowym. 
Stosowane powszechnie kolory w zależności od użytej polewy i tempe
ratury wypału mogły przybierać różne odcienie -  od błękitu po turkus. Taki 
zestaw barw wynikał zapewne z dostępności tlenków metali, które sto
sowano w zdobieniu ceramiki (tlenku kobaltu, manganu, miedzi i żelaza).

Obok motywów geometrycznych i roślinnych na zachowanych na
czyniach i odłamkach ceramicznych, odnotowano także motywy ptaków 
(m.in. stylizowanego bociana, kaczki), czy też postaci ludzkich (m.in. 
kominiarza z drabiną oraz korpulentnej kobiety). Malowano je techniką 
patronową (z wykorzystaniem szablonu), najczęściej na dnie mis i talerzy. 
Zdaniem Anny Kwaśniewskiej potwierdza to tezę, że najstarszy ornament 
pomorski miał charakter antropo- i zoomorficzny.

Ceramika, która powstała w XVIII i XIX wieku w warsztatach słupskich 
garncarzy była nie tylko funkcjonalna, ale i dekoracyjna. Stosowana 
kolorystyka ornamentów wyróżniają spośród innych wzorów ceramicznych 
Pomorza. Warto więc zadbać, by wypracowane przez pokolenia słupskich 
garncarzy formy naczyń i motywy zdobnicze nie poszły w zapomnienie.

Idea odtworzenia słupskiej ceramiki towarzyszyła etnografom Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku od wielu lat. Pierwsze próby wykonania 
kopii dawnych naczyń glinianych zostały podjęte już w 1987 r. Wówczas to 
w Spółdzielni Artystycznej Rękodzieła Ludowego w Kartuzach pod okiem 
etnografów powstały naczynia na wzór muzealnych eksponatów -  misy, 
dwojaki i naczynia z pałąkiem. W trakcie toczenia naczyń na kole 
garncarskim, szczególnie mis, okazało się, że nadanie im oryginalnego 
kształtu nie jest sprawą prostą. Garncarz, któremu powierzono to zadanie, 
wielokrotnie ponawiał próby, by wydobyć z naczynia jego osobliwy 
charakter. W przypadku mis największą trudność sprawiało odtworzenie ich 
szerokiego wylewu i krawędzi. Problemem było także uchwycenie kolo-
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rystyki zarówno polewy stanowiącej tło dla malowanych naczyń, jak i samej 
barwy stosowanych ornamentów. Niemniej jednak wykonane wówczas 
pierwsze kopie naczyń do dnia dzisiejszego spełniają swoją funkcję 
użytkową. Można by nawet rzec, że „wyszlachetniały”, bowiem tknięte 
zębem czasu, dziś bardziej przypominają wyroby z muzealnej kolekcji.

Do planów odtworzenia słupskiej ceramiki powrócono w końcu lat 
90-tych. Słupskie muzeum od 1995 r. włączyło się w ministerialny program 
„ochrony ginących zawodów”. Przy wsparciu finansowym Ministerstwa 
Kultury zaczęto organizować warsztaty mające reaktywować zanikające 
dziedziny rzemiosł wiejskich, takich jak: tkactwo, plecionkarstwo, również i 
garncarstwo. Mając świadomość posiadania doskonałej historycznej bazy w 
postaci zbioru XVIII i XIX - wiecznej ceramiki, etnografowie słupskiego 
muzeum zlecili fachowcom opracowanie naukowe i plastyczne wzorów do 
rekonstrukcji. Anna Kwaśniewska, znawczyni pomorskiej sztuki garncar
skiej, po przeanalizowaniu muzealnej kolekcji i kilkudziesięciu odłamków 
ceramicznych spoczywających przez lata na dnie magazynowych szuflad, 
opracowała wzory zarówno form jak i ornamentyki naczyń, jakie były 
wytwarzane w Słupsku. Każdy model zrekonstruowanego naczynia posiada 
dokładny opis materiału, jego kolorystykę i grubość ścianek, dane dotyczące 
polewy, szkliwa, ornamentu, jak również wymiary naczynia. Naszkicowany 
został także model naczynia z wrysowanym fragmentem skorupy, która 
stanowiła podstawę rekonstrukcji. W sumie dokumentacja zawiera 30 tak 
przygotowanych wzorów mis, talerzy, naczyń cedzakowych, naczyń z pa- 
łąkiem i dzbanów. W dalszej kolejności artysta plastyk, Mieczysław Łaźny 
rozrysował w latach 1999 -  2000 wzory dla poszczególnych form naczyń 
tworząc tekę pod nazwą: Wzory ceramiki kaszubskiej -  ośrodek słupski. Tak 
oto, posiadając pełną dokumentację, można było podjąć działania zmie
rzające do wykonania pierwszych naczyń. Tego trudnego zadania podjęła 
się pracownia ceramiki kaszubskiej w Chmielnie, gdzie od 1993 r. mieści się 
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej. Ośrodek Garncarski w Chmielnie posiada 
długoletnią historię. Według tradycji ustnej rodzina Neclów trudni się 
wytwarzaniem naczyń z gliny już od 10 pokoleń. W zachowanych 
dokumentach znajdują się zapiski potwierdzające, że garncarzem był 
Michał Necel, mieszkający w Kościerzynie w latach 1831-1895. Jego syn
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Franciszek około 1897 r. przeprowadził się do Chmielna, gdzie założył 
własny warsztat garncarski -  istniejący do dnia dzisiejszego. Pod wpływem 
Izydora i Teodory Gulgowskich, znanych działaczy regionalnych, zało
życieli skansenu we Wdzydzach, Franciszek Necel zaczął wytwarzać 
ceramikę dekoracyjną w oparciu o stare wzory i formy. Dzięki kon
sekwentnemu stosowaniu określonych form i ornamentów zdobniczych 
ceramika Necla stała się synonimem ceramiki kaszubskiej i tak jest do 
dzisiaj. Schedę po Franciszku przejęli jego dwaj synowie -  Leon i Ryszard. 
Obecnie warsztat znajduje się w rękach rodziny siostry zmarłego Ryszarda 
N ecla-jej męża Elasa oraz dwóch synów: Karola i Rafała.

Od 2000 roku słupscy etnografowie byli częstymi „gośćmi” w pracowni 
Neclów. Najpierw czuwali nad zgodnością z oryginałem form odtwa
rzanych naczyń: mis, talerzy, dzbanów i garnków. I jak przed laty -  garncarz 
musiał podejmować dziesiątki prób, by w końcu na wirującym kole spod 
jego dłoni „wyrosło” naczynie kształtem nie odbiegające od oryginału. Ale 
to był dopiero początek żmudnej drogi rekonstrukcji. Po pierwszym wy
paleniu naczynia należało ozdobić charakterystycznym ornamentem. Pod 
okiem etnografów malarka z pracowni Necla pokrywała naczynia orna
mentem geometrycznym, roślinnym, bądź zoo- i antropomorficznym -  
zgodnie z historycznymi przekazami. Często sami etnografowie z udziałem 
garncarza i malarki dopasowywali na podstawie oryginałów i odłamków 
ceramicznych odpowiednie kształty naczyń i motywów zdobniczych. Tak 
przygotowane naczynie poddawano technice wypalania i dopiero wówczas 
można było ocenić jego zgodność z oryginałem. Na przestrzeni dwóch lat w 
Pracowni Ceramiki Necla w Chmielnie wykonano ponad 70 sztuk mis, 
talerzy, garnków, dzbanów i dwojaków. Pierwsze próby rekonstrukcji 
pełnej gamy form ceramicznych wyrobów nie są identyczne z oryginałami, 
choć niewiele od nich odbiegają. Trzeba jednak pamiętać, że garncarstwo to 
rękodzieło, to ręcznie wypracowana forma i malowane ornamenty zdobni
cze. Bardzo wiele zależy od samego garncarza oraz od zdolności malarskich 
osoby pracującej przy ozdabianiu naczyń, od ich swego rodzaju maniery 
zawodowej, jaką przez lata wypracowali. W jednym z wywiadów Zygmunt 
Elas tak określa ideę podjętą przez słupskich muzealników: „Takie zlecenie 
zdarza nam się po raz pierwszy. To prawdziwe wyzwanie. Identyczne
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naczynie odtworzyć bardzo trudno, bo każdy garncarz jest niepowtarzalny. 
Ma inne, tylko sobie właściwe ułożenie rąk. To jest jak charakter pisma. 
Trzeba trochę poćwiczyć żeby się nauczyć”.

Rekonstrukcja XV11I i XIX wiecznej ceramiki wytwarzanej w słupskich 
warsztatach ma na celu pokazanie piękna form i kształtów rodzimych 
naczyń. Powinna także przyczynić się do ożywienia dawnych sławnych 
tradycji Słupska. Może to być kolejna atrakcja turystyczna naszego regionu. 
Dzięki kilkuletniej pracy muzealników powstał zbiór modeli, na których 
będą mogli wzorować się przyszli garncarze, którzy zgłębią trudną sztukę 
toczenia naczyń. Jest to szansa na to, aby w regionie słupskim powstały 
oryginalne pamiątki nawiązujące w prostej linii do historycznych prze
kazów, aby w powrocie do korzeni zachować i kultywować własną tożsa
mość kulturową naszej małej pomorskiej ojczyzny.

Zrekonstruowane naczynia autorka artykułu postanowiła wyeksponować 
na wystawie muzealnej w Młynie Zamkowym w Słupsku. Po półrocznym 
okresie przygotowań, latem 2002 r. otwarto w Słupsku ekspozycję pt. 
„Słupskie wzory zdobnicze w ceramice -  rekonstrukcja na bazie dzie
więtnastowiecznych odłamków ceramicznych”. Zgromadzono na niej 
ponad 280 obiektów. Złożyły się na nie: znajdujące się w zbiorach MPŚ w 
Słupsku oraz w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie oryginalne 
naczynia gliniane powszechnie występujące na terenie Pomorza; zre
konstruowane wzory XVJI1 i XIX - wiecznej ceramiki; dawne i współczesne 
wyroby gliniane z Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie oraz obrusy, 
serwety i bieżniki ukazujące bogactwo różnych szkół haftu kaszubskiego z 
kolekcji słupskiego muzeum i twórczyń ludowych zajmujących się 
upowszechnianiem haftu kaszubskiego ze Słupska, Smołdzina i Człuchowa 
-  Józefy Sitarz, Beaty Sikorskiej-Ślazik, Bogumiły Gregorczyk, Lidii 
Kowalskiej, Wandy Szynwelskiej, Bożeny Krakowiak, Elżbiety Lewan
dowskiej, Janiny Garbowskiej, Marii Wilma oraz Zofii Góreckiej.

Prezentacja zrekonstruowanych modeli słupskich XVIII i XIX - 
wiecznych wyrobów ceramicznych stanowiła trzon przygotowanej 
wystawy. Ale nie chodziło tylko o to, by ukazać efekt kilkuletniej pracy 
muzealników, ale by zademonstrować oryginalność i piękno form oraz
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ornamentów słupskiego ośrodka garncarskiego z przełomu minionych 
wieków.

Obok rodzimej ceramiki na ekspozycji znalazły się obrusy, serwety i 
bieżniki z wzorami słupskiej szkoły haftu kaszubskiego. Tekę zawierającą 
wspaniałe wzory opracowała Hugona Ostrowska-Wójcik i w 1995 r., z 
inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, została ona opublikowana. 
Zawarte w tece wzory nie nawiązują jednak do żywej tradycji hafciarskiej, 
bowiem taka na tym terenie od dawna nie istnieje. Nie zachowały się 
również do naszych czasów żadne okazy ludowego haftu. Autorka opra
cowania sięgnęła zatem do innych dziedzin rękodzieła dawnych mieszkań
ców Słupska, by dokonać przeniesienia na płótno motywów dekoracyjnych 
występujących na meblach, detalach architektonicznych, a nade wszystko 
zdobiących miejscową ceramikę. Teka Wzory haftu kaszubskiego -  szkoła 
słupska, zawiera szczegółowe opracowanie dotyczące zarówno sposobu 
wykańczania brzegów haftowanych tkanin oraz rozmieszczania i łączenia 
poszczególnych motywów zdobniczych. Dzięki temu od kilku lat hafciarki z 
regionu słupskiego, bytowskiego i człuchowskiego, rozmiłowane w hafcie 
kaszubskim, z upodobaniem sięgają do teki słupskiej szkoły haftu tworząc 
prześliczne, pełne kunsztu i dobrego smaku haftowane dzieła. Z powo
dzeniem mogą one stanowić kolejną propozycję wzbogacającą ofertę tu
rystyczną naszego regionu.

W celach porównawczych na wystawie została zaprezentowana dawna i 
współczesna ceramika wytwarzana w warsztacie garncarskim Neclów w 
Chmielnie oraz obrusy i serwety z wzorami różnych szkół haftu ka
szubskiego -  „żukowskim”, „wdzydzkim”, „puckim”, „borowiackim” (z 
kolekcji sztuki współczesnej Działu Etnograficznego Muzeum Pomorza 
Środkowego).

Wybór i zestawienie utrwalonych wieloletnią tradycją wyrobów 
ceramicznych Neclów i powszechnie stosowanych szkół haftów ka
szubskich z odtworzonymi wzorami słupskiej ceramiki i haftu było celowe. 
Bowiem tak jak synonimem sztuki kaszubskiej są naczynia gliniane z 
Chmielna i haft szkoły „żukowskiej” -  tak synonimem naszego regionu, 
leżącego na zachodnich rubieżach Kaszubszczyzny, powinny stać się 
upowszechniane wzory miejscowej ceramiki oraz haftu. Mogą one z jednej
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strony wyróżniać region słupski, z drugiej stanowić widomy znak przyna
leżności tego obszaru Pomorza do Kaszub.

Zaprezentowana w Młynie Zamkowym niecodzienna wystawa spotkała 
się z życzliwym przyjęciem i żywym zainteresowaniem lokalnej spo
łeczności oraz miejscowych regionalistów. W myśl znanego porzekadła: 
„cudze chwalicie -  swego nie znacie” trzeba dostrzegać, odkrywać i 
wydobywać na światło dzienne to. co może przyczyniać się do rozsławiania 
własnego regionu, co zaświadcza o jego odrębności, wyjątkowości, a także 
spójności szeroko pojętego regionu pomorskiego.

Prezentacja przygotowana w Młynie Zamkowym w Słupsku dała 
świadomość potencjału i bogactwa historycznego tkwiącego w ziemi po
morskiej, której skomplikowane losy nie zawsze sprzyjały nawiązywaniu do 
ciągłości kulturowej tych obszarów. Niemniej jednak w dobie wkraczania 
do Unii Europejskiej warto wydobywać z przeszłości na światło dzienne to, 
co najcenniejsze i odpowiednio kształtować współczesną rzeczy wistość. W 
dzisiejszym świecie trzeba szanować i pielęgnować tradycję, by zachować 
własną tożsamość kulturową.

Atutem regionu słupskiego jest turystyka, a turystyka to także pa
miątkarstwo, które musi być przede wszystkim oryginalne, autentyczne i 
charakterystyczne dla określonego kręgu kulturowego.

Słupska ceramika i haft spełniają te wszystkie walory: są oparte na 
archiwalnych źródłach, posiadają określone wzory zdobnicze wyróżniające 
ten region i stanowią doskonałą ofertę pamiątkarską dla turysty, spełniają 
również aspekt społeczny -  mogą przyczyniać się do tworzenia nowych 
miejsc pracy i źródeł zarobkowania.

Wystawa ze względu na swe wartości merytoryczne i estetyczne spotkała 
się z uznaniem ze strony muzealników -  stąd też w sezonie wysta
wienniczym marzec-czerwiec prezentowana była w Muzeum Zachod- 
nio-Kaszubskim w Bytowie, a w miesiącach paździemik-listopad w Mu
zeum Ziemi Mazowieckiej w Płocku.

Idea, która zrodziła się w słupskim muzeum nie kończy się na prezentacji 
wystawy. Działania etnografów z MPŚ skierowane są w stronę kontynuacji 
programu odtworzenia dawnych wzorów ceramicznych i upowszechniania 
słupskiej szkoły haftu kaszubskiego. W Skansenie w Klukach (Oddział
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MPŚ) budowany jest piec garncarski, w którym będą wypalane naczynia 
ceramiczne, jako pamiątki z regionu. Odbyły się już także warsztaty 
ceramiczne (planowane są kolejne), dzięki którym miejscowa ludność 
nauczyła się garncarskiego fachu. Wciąż także kontynuowane jest 
nauczanie miejscowych kobiet pięknej sztuki hafciarskiej. Zaprezentowana 
wystawa jest zatem jednym z etapów cennej idei stworzenia markowych 
produktów turystycznych w regionie słupskim.
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Heimatmuseum  w Gryficach (1937 -  1945)

Heimatmuseum w Gryficach zostało założone stosunkowo późno z 
uwagi na to, że rolę muzeum powiatowego spełniało już od dawna, bo od 
1913 roku, muzeum w Trzebiatowie nad Regą (Kreis=Heimatmuseum in 
Treptow a/Rega). Pozyskiwane zabytki, początkowo najczęściej archeolo
giczne, trafiały więc do trzebiatowskich zbiorów. Inspiratorem i organizato
rem wszelkich poczynań historycznych w powiecie był „Związek Krajo
znawstwa i Ochrony Zabytków Regionu w Trzebiatowie nad Regą” ( Verein 
jur Heimatkunde und Heimatschutz Treptow an der Rega), którego obo
wiązkiem miało być rozbudzanie wśród mieszkańców zamiłowania do 
regionu oraz zbieranie zabytków kultury i przyrody1.

Ponieważ muzeum w Trzebiatowie dobrze się rozwijało, odstąpiono 
więc na razie od tworzenia muzeum w Gryficach, chociaż już od XIX wieku 
istniała w mieście przychylna atmosfera w zakresie badań regionalnych, co 
zaowocowało m.in. wydaniem w 1862 roku monografii Gryfic2. Od drugiej 
połowy XIX wieku miasto wydawało też gazetę Greifenherger Kreisblatt, 
która wychodziła pod tym tytułem do 1945 roku. W ogóle w Gryficach, za

I. Skrzypek, Dawne muzeum w Trzebiatowie i jego zbiory, [w:] Trzebiatów — historia i 
kultura I. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000, pod red. W. Łysiaka,
Poznań 2000, s. 106.
2 Stadt Greifenberg in Pommern, 1862, Greifenberg. Egzemplarz ksero w Bibliotece 
Miejskiej w Gryficach.
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czasów niemieckich, wychodziło podobno siedem czasopism regional
nych’.

Po ugruntowaniu się działalności towarzystwa regionalnego w Trzebia
towie, staraniem Johanna von Malotkiego z Trzebiatowa, powstało w Gry
ficach „Gryfickie Towarzystwo Krajoznawcze” (Gesselschaft fu r Heimat
kunde zu Greifenberg), które wydawało regularnie Beilage zur Kreiszeitung 
heraus, jako dodatek do gazety powiatowej, w którym zamieszczano infor
macje z dziedziny zabytków i znalezisk archeologicznych. Na czele to
warzystwa regionalnego stał inspektor szkolny Karl Lemcke, natomiast 
odpowiedzialnym redaktorem był Herbert Müller, nauczyciel z Rzęskowa 
(Rensekow). który później był współorganizatorem muzeum regionalnego w 
Gryficach4. Pomimo, że dość długo w Gryficach nie było placówki muzeal
nej, to jednak starano się w nieco inny sposób przybliżyć mieszkańcom 
wiadomości na temat historii miasta.

W roku 1919 zorganizowano (prawdopodobnie w ratuszu miejskim) 
wystawę czasową pod tytułem Stare Gryfice, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i szkół aktywnie uczestniczących w pro
cesie edukacyjnym. Przy okazji tej wystawy odbyło się sześć odczytów na 
temat dziejów miasta prowadzonych przez lokalnych znawców regionu'. 
Wydawana w tym czasie gazeta Gemeindebote bardzo mocno włączyła się 
w propagowanie historii i teraźniejszości regionu. Wielka szkoda, że 
pomimo poszukiwań, tak niewiele udało się odnaleźć informacji na temat 
pierwszych regionalnych „zdarzeń muzealnych” w mieście.

Nauczyciele gryficcy i niektórzy ze szkół wiejskich gromadzili przy 
pomocy uczniów zabytki, najczęściej archeologiczne, w klasach historycz
nych lub przekazywali je  do magistratu. Kilku z nich podawało informacje o 
znaleziskach do lokalnych gazet a nawet publikowało całkiem fachowe 
artykuły w prasie pomorskiej. Do takich należał bez wątpienia Paul 
Splittgerber ze wsi Niedźwiedziska, który zabezpieczył w szkole zabytki z 
epoki kamienia, z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza, a także

3 Informacja pana Dariusza Bieńka z Gryfic, któremu serdecznie dziękuję.
4 Informacja pana Fritza Baatza, prezesa Heimatkreis Greifenberg in Pommern z siedzibą w 
Münster, przekazana mi w marcu 2001 roku. za którą jestem wdzięczny.
5 Von Heimatschutz und Heimatpßege im Kreise Greifenbei g, „Pommersche Heimat“, 1, 
1920.

212



Heimatmuseum w Gryficach (1937 -  1945)

wymienieni już: Herbert Müller z Rzęskowa, czy też prezes towarzystwa 
regionalnego w Gryficach Hugo Lemcke. Ten ostatni, na podstawie dobrego 
rozpoznania zabytków archeologicznych przechowywanych w szkołach i 
będących w zbiorach Muzeum Regionalnego w Trzebiatowie, opublikował 
w 1933 roku artykuł o znaleziskach archeologicznych z okolic Gryfic6. 
Prześledził w nim obraz zasiedlenia przez człowieka tego regionu od 
młodszej epoki kamienia, poprzez osadnictwo słowiańskie aż do czasów 
kolonizacji niemieckiej, stwierdzając w konkluzji kategorycznie, że „ziemia 
ta była germańska, jest germańska i pozostanie germańska”7. Pomimo 
rzetelnie, jak na owe czasy, przedstawionych źródeł, podsumowanie 
sygnalizuje klimat nadchodzących czasów. Zauważalna działalność to
warzystwa regionalnego w Gryficach i próby organizacyjne w powołaniu 
miejskiego muzeum regionalnego zwróciły uwagę Muzeum Prowincjo
nalnego w Szczecinie, które deklarowało swoją pomoc w organizacji przy
szłej ekspozycji. Dyrektor tegoż muzeum dr Otto Kunkel, opracowując w 
1933 roku historię muzealnictwa w Niemczech, umieścił już na zbiorczej 
mapie Stadt Heimatmuseum Greifenberg, chociaż było ono jeszcze w 
stadium organizacji i jeszcze kilka lat musiało czekać na oficjalne otwarcie8. 
Znaczy to jednak, że zasługiwało na uwagę i rokowało nadzieję na rychłe 
powstanie.

Ten czas nieco się przedłużył, bowiem dopiero w 1937 roku doszło do 
zorganizowania i powołania Muzeum Regionalnego w Gryficach, którego 
organem założycielskim było miasto. Najważniejszą sprawą, jak zawsze, 
był lokal. Na tyle dużo było już jednak zgromadzonych zabytków, że miasto 
przydzieliło na siedzibę placówki trzy pomieszczenia, o łącznej powierzchni 
120,75m w budynku frontowym przy ul. Königstrasse (Królewskiej, 
dzisiaj Wojska Polskiego 28), w którym mieściła się również Miejska Kasa 
Oszczędności. Wejście z lewej strony do muzeum było oznaczone kutym w 
metalu napisem Heimatmuseum (ryc.). W budynku tym, pochodzącym z 
XV1I1 wieku, w roku 1870 urządzony był ekskluzywny hotel miejski

K. Lcmckc, Vorgeschichtliche Funde in und um Greifenherg, „Unser Pommerland“, z. 7/8. 
1933, s. 222-226.
7 Tamże, s. 226.
g

O. Kunkel, Pommersche Museen, „Pommersche Heimatpflege“, R. 4. z. 3, s. 93 (mapa).
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Ryc. Gryfice. Budynek, w którym mieściło się w latach 1937-1945 Muzeum 
Regionalne. Obecnie Bank PKO BP. Stan z lat 30. XX wieku. (Fot. Archiwum 
Muzeum Narodowego w Szczecinie).

Preussischer H of („Pruski Dwór”), którego właścicielem był niejaki 
Lipkę's z Gryfic9. Budynek w dobrym stanie przetrwał do dzisiaj i mieści się 
w nim Bank PKO BP.

W organizację muzeum mocno zaangażował się burmistrz miasta dr 
Schmidt oraz nauczyciel Paul Splittgerber, który został kierownikiem 
placówki. Terenem działania było miasto i okolice Gryfic. Zbiory podzielo
no na działy: a) niemiecka archeologia i prehistoria, b) niemiecka historia 
miasta i powiatu oraz historia rodów, c) sztuka, d) kultura i sztuka ludowa, e) 
przedmioty i dokumenty niemieckiej kultury. Każdy z działów dzielił się na 
okresy chronologiczne, wydarzenia historyczne, zajęcia ludności, sprzęty 
itp.

Zabytki archeologiczne gromadzone były najwcześniej w różnych 
szkołach, w zbiorach prywatnych i w magistracie. To one trafiły później do

9 Informacja pana Grycmachera z Gryfic przekazana w 2000 roku, za którą dziękuję.
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nowo powstałego muzeum. Na ten zespół składały się mezolityczne rdzenie 
krzemienne, skrobacze, wiórowce, obłęczniki, półtylczaki, zbrojniki. harpu
ny kościane lub rogowe, kościane haczyki do wędek, motyki rogowe itp. Z 
neolitu wystawiano siekierki krzemienne i toporki kamienne, sztylety, 
sierpy, groty oszczepów z krzemienia, a z epoki brązu siekierki tulejkowate, 
naramienniki, bransolety, naszyjniki i popielnice. Nieco mniej eksponatów 
dotyczyło okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, 
oczywiście oprócz ceramiki słowiańskiej, bogato ornamentowanej, której 
był całkiem pokaźny zbiór. Generalnie zabytki prezentowały okres zasiedle
nia tych ziem przez człowieka od środkowej epoki kamienia do czasów 
wendyjskich (słowiańskich). Późniejsze znaleziska średniowieczne, m.in. 
groty oszczepów, siekiery żelazne czy też naczynia stalowoszare, tzw. 
siwaki, umieszczane były już w następnym okresie prezentującym niemiec
ką historię tych ziem10.

W dziale historycznym występowały wyroby rzemiosła ręcznego z 
zakresu ślusarstwa i stolarstwa, klocki do drukowania tkanin i znaki 
farbiarskie, przedmioty cynowe cechów rzemieślniczych, miary pojemno
ściowe, skrzynie cechowe, skrzynie posażne, dyplomy mistrzów i czeladni
ków, ręczniki z wzorami regionalnymi z okolic Gryfic, a także zbiór 
numizmatyczny i kolekcja pieniędzy zastępczych, tzw. notgeldów z okresu 
inflacji w Niemczech w latach 20. XX wieku.

Z dziedziny sztuki dawnej wystawiana była w muzeum nieokreślona 
rzeźba gotycka z 1520 roku. Znalazły tam również miejsce, nie wiadomo 
dlaczego w tym dziale, zabytki związane z wojskowością, strażą obywa
telską miasta i historią bractwa kurkowego. Prezentowano pamiątki z 
różnych wojen, w tym mundury, karabiny, pałasze, miecze (?), bagnety oraz 
odznaczenia i chorągwie jednostek wojskowych. W kąciku poświęconym 
myślistwu wystawiano strzelby, rogi do prochu, cęgi do odlewania kul, 
woreczki do kul i śrutu oraz przyrządy do wykonywania nabojów.

Najokazalej przedstawiały się zabytki etnograficzne podzielone na 
wyroby, rzemiosła, zajęcia, sprzęt domowy z drewna, ceramiki i metalu, 
tkactwo i przędzalnictwo, ubiory i stroje, rolnictwo, robótki ręczne i

1CFragebogen. Handbuch der Kultur-und Heimatkundlichen Museen Deutschlands. Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, t. 1968.
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zabawki. Zespół tych zabytków był na tyle bogaty, że tylko częściowo 
zajmował miejsce na ekspozycji. W związku z tym planowano pod koniec 
lat 30. XX wieku poszerzenie tej wystawy na jeszcze jedno pomieszczenie, 
które niebawem miało być zwolnione. Nie wiadomo, czy do tego doszło.

Wystawiano najciekawsze z poszczególnych wyrobów, m.in. szafę 
barokową, skrzynię posażną z 1689 roku, wiszącą szafkę kuchenną, łóżko 
drewniane z 1835 roku przyozdobione malowidłami w swastyki (?). 
chochle, łyżki i miski drewniane, maglownice i zdobione skrzyneczki na 
drobiazgi itp. Z domowego sprzętu metalowego eksponowano różnorodne 
żelazka do prasowania, podgrzewacze wody, stojaki do podtrzymywania 
łuczywa do oświetlania wnętrz oraz inne rodzaje oświetlenia aż do lamp 
naftowych, latami oborowych czy też służących do zawieszania przy 
wozach, świeczniki z cyny i kamionki, nożyce do knotów.

Ze sprzętu ceramicznego i szklanego istniała kolekcja garnków 
kamiennych, talerzy, misek z XVII i XVIII wieku, średniowiecznych 
naczyń kulistych i tzw. bombentopfen z XIV-XV wieku, konewka z 
Bolesławca na Śląsku z 1667 roku, kufle do piwa z Hesji i różny sprzęt 
domowy z Preskau w Niemczech, porcelana berlińska z ok. 1800 roku, 
cukiemiczki szklane z 1790 roku i szklanki do piwa.

Z bogatego wachlarza zajęć ludności wiejskiej wystawiano sprzęt do 
obróbki lnu; łamania, czesania, trzepania i przędzenia, w tym: stojaki do 
czesania, kołowrotki różnego typu z kądzielnicąprzysiadkową, wrzeciona, a 
także warsztat tkacki, czółenka, deseczki tkackie oraz różne roboty ręczne z 
tkaniny lnianej, m.in. prześcieradła, poszewki paradne, wianne z 1790 roku, 
chodniki pasmowe i bieliznę lnianą. Eksponowano też poszczególne 
elementy stroju regionalnego, m.in. pończochy pana młodego i panny 
młodej, wstążki do pończoch, biżuterię na szyję i ramiona ręcznej roboty, 
czepce panieńskie, a z odzieży dziecięcej wystawiano czepek ozdobny do 
chrztu. Wśród drobnych robótek ręcznych przeważały zabawki wykonane z 
drewna, włosia końskiego, korka, wikliny, papieru, z których to materiałów 
rzeźbiono, wyplatano i modelowano miniaturowe przedmioty dla dzieci, a 
także ozdoby stroju, pudełka na drobiazgi, koszyczki itp. Modne były też na 
wystawach rzeźbione laski sołeckie, stanowiące kiedyś oznakę władzy. 
Pokazywano w gryfickim muzeum również urządzenia i sprzęt związany z
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rolnictwem. Były na wystawie szpadle drewniane z okuciem żelaznym, 
cepy, miary zbożowe, w tym: korzec, kwarta, wierteł, macka oraz narzędzia 
do prac w przydomowych ogródkach.

Na ścianach wisiały mapy Pomorza i okolicy oraz różne plany i zdjęcia 
najbliższych wsi.

W kwestionariuszu muzealnym sporządzonym przez kierownika 
muzeum w Gryficach pod koniec lat 30. XX wieku, w zapytaniu, jakie okazy 
muzealne są ciekawe i nadają się do badań, odpowiedź brzmiała, że „są to 
bogate zbiory ornamentowanych skorup słowiańskich”, znajdowane 
zapewne przy okazji różnorodnych prac polowych".

Gryfickie Heimatmuseum należało do Wspólnoty Roboczej Muzeów 
Pomorskich (Arbeitgemeinschaft Pommersche Museen), tak jak prawie 
wszystkie muzea pomorskie. Otwarte dla zwiedzających było w niedzielę w 
godzinach od 10°° 1200 lub w innym terminie za zgodą kierownika, u
którego znajdował się klucz. Nauczyciel Paul Splittgerber pełnił funkcję 
kierownika honorowo. Wstęp do muzeum był wolny.

Muzeum posiadało karty katalogowe zbiorów pisane ręcznie przez kierownika 
z zamieszczam m; rysunkami, a także księgi inwentarzowe poszczególnych 
zabytków, których liczba pod koniec lat 30. XX wieku wynosiła około 1000 
numerów. Istniała też podręczna biblioteka, jednak dopiero w stanie organizacji, 
licząca około 40 tomów. Muzeum prowadziło szeroką współpracę ze szkołami, 
których uczniowie często odwiedzali sale muzealne w celach dydaktycznych. 
Oprowadzał po ekspozycji kierownik muzeum na życzenie grup wycieczkowych. 
Istniały też wzajemne kontakty z archiwum miejskim12.

Nie mamy dokładnych wiadomości na temat wojennych losów muzeum 
gryfickiego. Prawdopodobnie te najcenniejsze zabytki mogły zostać 
wywiezione do Szczecina (?), duża jednak część pozostała na miejscu i została 
splądrowana11. Po wojnie, z uwagi na to, że tak okazały budynek był potrzebny 
do innych celów, zbiory częściowo przeniesiono do gimnazjum gryfickiego i 
do dobudówki stojącej na zapleczu budynku bankowego'4.

n TTamże.
12tTamże.
13 „ .Por. przypis 4.

Informacje pana Józefa Giedrowicza z Gryfic, za które bardzo dziękuję.
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Po roku 1945 Gryfice przez krótki czas nosiły nazwę Zagórze, co 
tłumaczono nawiązywaniem do tradycji słowiańskiej (?), później Za- 
górze-Gryfice, a następnie używano określenia Gryfów nad Regą, wzorując 
się prawdopodobnie na Trzebiatowie, który też położony jest nad Regą. 
Społeczeństwo Gryfic opowiadało się, w przeprowadzonym w 1946 roku 
referendum, za nazwą Zagórze, co jednak nie zostało uznane i ostatecznie 
miasto nazwano Gryfice'5.

O losach zbiorów muzealnych dawnego Heimatmuseum Greifenberg 
możemy dowiedzieć się częściowo z krótkiej notatki sporządzonej przez 
muzealników warszawskich wykonujących w 1946 roku inwentaryzację 
stanu muzealnictwa przedwojennego na Pomorzu Zachodnim'6. Czytamy w 
niej „muzeum nie istnieje, smętne resztki ze zbiorów zostały znalezione na 
strychu gimnazjum w Zagórzu przy ul. Wałowej. Wśród przedmiotów 
etnograficznych i cechowych znajdują się trzy urny łużyckie, 2 naczynia 
wczesnohistoryczne, parę narzędzi kamiennych (siekiery i topory), żelazne 
podkowy wczesnohistoryczne i głośniki średniowieczne? (być może były to 
tzw. kafle garnkowe - 1. S.). Przedmioty noszą na sobie numery inwentarzo
we, metryki walały się na strychu wśród śmieci”17.

Trzeba przyznać, że dość zaskakująco i niefachowo sformułowano 
informacje. Zabytki archeologiczne zaliczono do przedmiotów etnograficz
nych, a już „głośniki średniowieczne” (?) są odkrywczą rewelacją Po
zostawione na strychu szkoły zabytki, z przewagą etnograficznych, we 
wrześniu 1946 roku pracownicy Referatu Kultury i Sztuki w Gryficach 
posegregowali i poukładali do skrzyneczek według instrukcji przekazanej w 
sierpniu tegoż roku przez dr Ludwika Sawickiego z Muzeum Archeolo
gicznego w Warszawie, pod którego nadzorem prowadzono weryfikację 
muzealnictwa przedwojennego na Pomorzu Zachodnim'8. Zabytki te zostały 
w niedługim czasie przewiezione do składnicy ówczesnego Muzeum 
Miejskiego (dzisiaj Narodowego) w Szczecinie17.

15 Archiwum Państwowe w Szczecinie (APSz), Urząd Wojewódzki Szczecin, Sygn. 4970.
N. N. Losy Muzeów Prehistorycznych na Pomorzu Zachodnim, „Z Otchłani Wicków”. 

1946, z. 11-12, s. 100 (Krystyna Musianowicz).
Tamże.

18„  .1 amze.19
Archiwum Państwowe w Szczecinie (APSz), Urząd Wojewódzki Szczecin, Sygn. 4970.
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Nie wszystkie jednak zabytki z dawnego Heimatmuseum przewieziono 
do Szczecina. Część zabytków etnograficznych i historycznych, jak już 
pisałem wcześniej, pozostawiono w dobudówce na zapleczu niemieckiej 
Miejskiej Kasy Oszczędności, po wojnie siedziby Banku, który zaczął 
funkcjonować już pod koniec 1945 roku. Pracujący od 1950 roku w rym 
Banku Józef Giedmwicz, który obecnie mieszka z rodziną w zaadoptowanej 
na mieszkanie przybudówce Banku wspomina:, jeszcze w 1950 roku w tych 
pomieszczeniach na I piętrze pracownicy znaleźli 2 armaty, tzw. wiwatówki 
z XIX wieku, 2 kufry posażne, z których jeden był okuty metalowymi 
listwami oraz lakieś jeszcze inne drobiazgi”20. Te rzeczy, pochodzące na 
pewno z dawnego niemieckiego muzeum regionalnego w Gryficach, 
wywieziono jeszcze w 1950 roku, prawdopodobnie do Szczecina21. Dane te, 
uzyskane w 2000 roku, są jedynymi bezpośrednimi informacjami 
dotyczącymi losów gryfickich zbiorów muzealnych.

Dzisiaj w dziale archeologicznym Muzeum Narodowego w Szczecinie 
znajdują się zabytki poniemieckie z powiatu gryfickiego, ale trudno jest 
ustalić, które pochodzą z dawnych zbiorów Heimatmuseum Greifenberg, a 
które były po prostu przekazywane od razu po odkryciu do dawnego 
Prowincjonalnego, czy później Krajowego Muzeum w Szczecinie (Landes
museum).

W Niemczech obecnie, w miejscowości Meldorf na terenie Szlez- 
wiku-Holsztyna, znajduje się siedziba dawnych mieszkańców Gryfic. 
Posiadają oni też własną izbę pamiątek, Heimatstube Greifenberg, w której 
prezentują przedmioty uratowane z pożogi wojennej, wszelkie pamiątki z 
dawnej przeszłości, zdjęcia, stroje, mapy, plany miasta itp. Wydają też 
cykliczne publikacje prezentujące w kolejnych zeszytach różne tematy z 
przeszłości ziemi gryficko-trzebiatowskiej22.

20

21

22

Informacje pana Józefa Giedrowicza z Gryfic, por. przypis 14. 
Tamże
Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte, Meldorf.
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Olgierd Pruszyński

Z dziejów stoczni „Ustka”

Oddziały Armii Czerwonej zdobyły Ustkę 8 marca 1945 roku. 
Utworzona została komendantura wojenna, a także niemiecka, cywilna 
administracja pomocnicza, na czele z burmistrzem. W owym czasie w 
mieście nie było Polaków, którzy indywidualnie, bądź grupowo zaczęli tu 
przybywać dopiero w kwietniu 1945 roku.

Pierwszą polską władzą w Ustce był Zarząd Miejski, a pierwszym 
burmistrzem Wacław Jaworski. Lustracji przemysłu w mieście dokonali 
pracownic}7 Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu i Handlu na 
Obwód Stupski, którzy przybyli na ten teren w kwietniu 1945 roku. Do 
największych zakładów przemysłowych Ustki należały: fabryka konserw 
mięsnych i rybnych, stocznia oraz zakłady rzemieślnicze. Wszystkie one 
był>- w dużym stopniu zniszczone. Działania wojenne ominęły miasto, a 
zniszczeń dokonała ludność niemiecka.

Wobec uzyskania szerokiego dostępu do morza władze zamierzały 
stworzyć przemysł stoczniowy, który w Polsce przed drugą wojną światową 
był bardzo słabo rozwinięty. Od 1928 roku działała stocznia w Gdyni, ale 
przed wojną nie zdołano w niej wyprodukować ani jednego statku 
pełnomorskiego, a produkcja w większości przeznaczana była na potrzeby 
polskiej Marynarki Wojennej1.

1 S. Ordon, Marynarka Wojenna 1918 1939, Gdynia 1966, s. 199.
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Do przejmowania i uruchamiania stoczni rybackich i warsztatów 
remontowych znajdujących się na wybrzeżu został upoważniony Morski 
Instytut Rybacki z Gdyni. 5 września 1945 r. jego przedstawiciele, przejęli 
od wojskowych władz radzieckich stocznię rybacką, zlokalizowaną na 
prawym brzegu rzeki Słupi2. W październiku 1945 przejęto z rąk radzieckich 
zakłady położone na jej lewym brzegu. Przedstawiciele Morskiego Instytutu 
Rybackiego stali się pierwszymi pracownikami nowo powstałego zakładu. 
Kierownikiem został Bernard Henzel.

Zakład zabudowany był chaotycznie, wśród zniszczonych urządzeń 
panował ogólny nieład, wszędzie zalegały sterty złomu i gruzu. Pierwsi 
zatrudnieni pracownicy uporządkowali teren, zabezpieczyli i uruchomili 
maszyny, naprawili budynki -  takie były początki działalności stoczni.

Do roku 1993, w któiym została sprywatyzowana, stocznia pozostawała 
typowym dla okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zakładem pracy. Jak 
we wszystkich zakładach działała w stoczni organizacja partyjna, 
przekształcona w 1966 roku w Komitet Zakładowy PZPR. Istniał również 
szereg organizacji i kół zakładowych3.

Na skutek żądań armatorów lub nakazów władz zwierzchnich 
kilkakrotnie zmieniano profil produkcji. Początkowo produkowano 
łodzie z drewna, następnie z aluminium i tworzyw sztucznych. W latach 
siedemdziesiątych przystąpiono do budowy kutrów stalowych. Wraz ze 
zmianami profilu produkcji, następowała rozbudowa zakładu, który 
wymagał przystosowania do niej. Systematycznie rozrastała się załoga, 
która pod koniec 1946 roku liczyła 76 pracowników4. O skali rozwoju 
zakładu może świadczyć fakt, że w latach siedemdziesiątych w stoczni 
zatrudnionych było ponad 1500 osób. Rozrastała się załoga, zmieniało 
kierownictwo. W dziejach zakładu nastąpiło to dwunastokrotnie. 
Zakładem kierowało dwóch kierowników, ośmiu dyrektorów, oraz gdy 
zaczęły się przekształcenia, trzech prezesów. W sumie trzynastu ludzi,

2 J. Lindmajer, T. Machura, Z. Szultka, Dzieje Ustki, Słupsk 1985, s. 150.
3 Tamże, s. 164.
4 Historia i rozwój S toczniU stka  maszynopis, s. 2; (bez nazwiska autora, miejsca i czasu 
wydania).
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co wyliczyli dziennikarze z lokalnych gazet, już po likwidacji zakładu, 
nawiązując do pechowej symboliki tej liczby\

Na przełomie 1945 i 1946 roku załoga rozpoczęła remont kutrów i łodzi 
iybackich wydobytych z dna basenu portowego. Następnie przystąpiła do 
budowy nowych jednostek pływających z drewna. Obok budowy nowych 
jednostek, w zakładzie przeprowadzano także remonty. Od roku 1951 datuje 
się zwrot w działalności produkcyjnej stoczni i przestawienie jej na budowę 
łodzi ratunkowych i roboczych dla potrzeb polskiego przemysłu okrętowe
go. Budowa jednostek rybackich, chociaż kontynuowana była do roku 1957, 
stanowiła już tylko uzupełnienie produkcji, aby w pełni były wykorzystane 
zdolności wytwórcze zakładu.

W połowie lat pięćdziesiątych przedsiębiorstwo przeżywało kryzys. 
Przedsiębiorstwa połowowe rezygnowały bowiem z drewnianych łodzi i 
kutrów, a armatorzy statków żądali wyposażania swoich jednostek w łodzie 
ratunkowe ze stopów aluminiowych, ze względu na to, że są bardziej 
bezpieczne i wygodne w użyciu.

Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego, w maju 1957 roku nakazało 
stoczni opanować i uruchomić produkcję łodzi z aluminium6.

W dziejach zakładu zakończył się pierwszy etap rozwoju, obejmujący 
lata 1945 -  1957, w którym podstawowym surowcem produkcyjnym było 
drewno. W latach tych ogółem zbudowano sto dwadzieścia cztery kutry 
iybackie i dwieście sześćdziesiąt dwie łodzie ratunkowe oraz przeprowa
dzano naprawy i remonty generalne taboru pływającego7. Produkowano 
również pływaki ratunkowe, maszty, wiosła i inne elementy wyposażenia 
łodzi.

Od roku 1958 w stoczni produkowano głównie łodzie ze stopów 
aluminium. W marcu 1958 roku, pod nadzorem Lloyd’s Register of 
Shipping przystąpiono w stoczni do budowy prototypu łodzi z aluminium. 
15 maja angielskie towarzystwo klasyfikacyjne, po dokonanych próbach 
technicznych i ostatecznym odbiorze wystawiło swój certyfikat. W odbiorze

5 Miała być najpiękniejsza, „Głos Słupski”, 2002, 29.III -  1.IV, nr 76.
Państwowe Archiwum Koszalin oddział Słupsk (PAK), Stocznia „Ustka” 29, XXX- lecic 

Stoczni.
PAK, St. „Ustka” 69, Rozwój techniczny w Stoczni „Ustka”.
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uczestniczyła również inspekcja Polskiego Rejestru Statków. Podjęto 
seryjną produkcję tego typu łodzi. W niespełna rok załoga opanowała 
produkcję, pozwoliło to na zaprzestanie importu łodzi ratunkowych z 
aluminium z Anglii. Od 1960 roku nastąpiła możliwość częściowego 
przestawienia się na produkcję łodzi ratunkowych z tworzyw sztucznych. 
Miarą postępu technicznego na początku lat sześćdziesiątych w dziedzinie 
transportu ratunkowego było stosowanie przez producenta tworzyw' 
sztucznych do budowy łodzi ratunkowych. Malał także popyt na łodzie z 
aluminium. W tej sytuacji nastąpiła konieczność zmiany profilu produkcji i 
opanowania produkcji sprzętu ratunkowego z laminatów poliestrowo-szkla- 
nych, czyli ze szkła przepojonego żywicą.

W pierwszych miesiącach 1960 roku rozpoczęto prace nad opanowa
niem produkcji łodzi ratunkowych z laminatów. W roku 1962 została 
rozpoczęta produkcja jednostkowa, a w 1963 seryjna -  łodzi ratunkowych i 
roboczych z tworzyw sztucznych.

Obok produkcji z laminatów kontynuowano produkcję wyrobów z 
aluminium, na które w dalszym ciągu był popyt, mimo wcześniejszych, 
pesymistycznych założeń z lat ubiegłych. W 1963 roku udział łodzi z 
laminatów wynos.ł zaledwie 18% produkcji, ale to ją  zaczęto w stoczni 
traktować jako pierwszoplanową i przyszłościową. Wpływ na to miała duża 
wytrzymałość wyrobów z tego tworzywa i waloiy techniczne oraz mo
żliwość rozbudowy stoczni. Po opanowaniu produkcji z laminatów rozpo
częto jej eksport, początkowo do Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich i Bułgarii, potem do Holandii, Danii i Republiki Federalnej 
Niemiec.

1 września 1964 roku została otwarta przyzakładowa szkoła zawodowa, 
w stoczni bowiem brakowało wykwalifikowanych kadr8.

Na początku 1966 roku, po próbach technicznych przekazano Stoczni 
Północnej w Gdańsku prototypowy kuter z laminatów, a następnie urucho
miono jego seryjną produkcję. Nowością była łódź ratunkowa z laminatów 
poliestrowo-szklanych, zamknięta, pięćdziesięciodwuosobowa, przezna-

S PAK, St. „Ustka” 60, Analiza gospodarcza 1964.
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czona na morza arktyczne. Podwójne dno oraz szczelnie zamknięta całość 
umożliwiały załodze przebywanie w mroźnym klimacie.

W następnych latach systematycznie wzrastał udział wyrobów z 
laminatów w produkcji globalnej-do 70% w 1967 roku i 84 % w 1969 roku. 
Zaniechano wówczas produkcji kutrów specjalistycznych z aluminium, a do 
produkcji weszły kutry z laminatów oraz kładki zejściowe z tworzyw 
sztucznych. W drugiej połowie 1967 roku przystąpiono do budowy trawlera 
o długości 20 metrów oraz prototypowej łodzi ratunkowej, również z 
laminatów, przystosowanej do przejścia strefy ognia płonącej na morzu 
ropy, którą przeznaczano na zbiornikowce budowane w Stoczni Komuny 
Paryskiej w Gdyni. Próba techniczna jednostki odbyła się w czerwcu 1968 
roku w specjalnie wydzielonym akwenie portu w Ustce. Łódź przebywała w 
nieustannym płomieniu przez 9,5 minuty; z okresowymi przerwami przez 
11 minut. Tę „próbę ognia” łódź przeszła bardzo dobrze. Również druga 
próba, badająca ognioodpomość dna łodzi zakończyła się sukcesem. Łódź ta 
otrzymała klasę Polskiego Rejestru Statków i dopuszczona została do 
produkcji seryjnej.

Koniec lat sześćdziesiątych był okresem rozwoju produkcji wyrobów z 
tworzyw sztucznych stocznia produkowała wówczas 58 różnych wyrobów 
z laminatów. Dynamiczny jej wzrost nakreślił dalsze plany rozbudowy 
stoczni. Jednak przewidywania, co do coraz bardziej intensywnego rozwoju 
produkcji z laminatów, nie sprawdziły się. W roku 1970 zapotrzebowanie 
zaczęło wykazywać pewne tendencje spadkowe. Środki zainwestowane w 
rozbudowę zakładu należało odpowiednio wykorzystać. Tymczasem w 
kraju malało zainteresowanie kutrami i trawlerami z laminatów. By 
wykorzystać moce przerobowe zakładu, kierownictwo musiało poszukać 
nowych rozwiązań. Ponieważ w przemyśle okrętowym nie było wówczas 
producenta zdecydowanego na budowę małych, stalowych kutrów ry
backich, zdecydowano się na umieszczenie tej produkcji w usteckiej 
stoczni.

14 listopada 1970 roku podpisane zostało porozumienie między 
Zjednoczeniem Przemysłu Okrętowego i Zjednoczeniem Morskich Stoczni 
Rybackich w sprawie przejęcia z Gdańskiej Stoczni Remontowej budowy 
stalowych jednostek rybackich przez Stocznię „Ustka”.
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30 grudnia 1971 roku przekazany został do eksploatacji pierwszy kuter 
stalowy dla Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Korab” w 
Ustce. Ten pierwszy kuter również zgłoszono do rejestru Lloyd’s Register 
of Shipping. W tym roku Stocznia „Ustka” włączona została do grupy 
stoczni produkcyjnych Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego.

Mimo, że w krótkim czasie zbudowano prototyp jednostki stalowej, 
zakład nie był w pełni przygotowany do podjęcia produkcji seryjnej. 
Należało przeszkolić załogę i przystosować zakład do nowej produkcji.

W 1975 roku przekazany został prototyp trawlera rufowego, następnie 
podjęto jego seryjną produkcję dla krajowego rybołówstwa bałtyckicgo. 
Jednostka ta była pierwszym statkiem morskim w pełni zaprojektowanym 
przez konstruktorów ze Stoczni „Ustka”. Stała na wysokim poziomie pod 
względem rozwiązań konstrukcyjnych i walorów eksploatacyjnych. 
Pierwszy trawler rufowy przekazano PPiUR „Szkuner” we Władysławowie 
na początku 1975 roku.

Zakład w tym czasie stał się szeroko znanym w świecie eksporterem 
jednostek pływających. Swoje wyroby eksportował do trzydziestu krajów 
między innymi: ZSRR, NRD, Węgier, Czechosłowacji, Danii, Anglii, 
Francji, Hiszpanii, Włoch, Indii. Pakistanu, Japonii, Stanów Zjednoczo
nych, Kanady, Wietnamu i innych. Największym odbiorcą produktów 
Stoczni „Ustka” był Związek Radziecki, dla którego dostawy stanowiły 
66% ogółu eksportu.

Pewnym problemem były wysokie koszty produkcji które starano się 
wyeliminować rezygnując z importu części wyposażenia, np. silników i 
prądnic z RFN, czy kompasów z Holandii. Proponowano zastąpić je produk
tami krajowymi bądź ze Związku Radzieckiego.

Pod koniec lat siedemdziesiątych w stoczni dało się odczuć nadchodzący 
kryzys. Zakład ponosił straty finansowe oraz brakowało mu własnych środ
ków na dokończenie inwestycji. Występowały płatne przestoje ze względu 
na brak materiałów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości produkcji. 
Dodatkowo wystąpił spadek wydajności pracy.

Sytuacja w kraju w 1980 roku, po podwyżkach cen mięsa stała się 
napięta. Po strajkach w Mielcu, Ursusie, Sanoku i Tarnowie nastąpiły 
„przerwy w pracy” -  jak określała je prasa w Świdniku i w Lublinie.
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Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w lipcu. Na początku sierpnia 
rozpoczęły się strajki w Łodzi, następnie w Warszawie. Dla dalszych 
wydarzeń w kraju najistotniejsze znaczenie miał jednak strajk w Gdańsku. 
Ten szybko rozszerzył się na całe Wybrzeże. Powstał Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, 18 sierpnia należało do niego już 156 zakładów9. Do 
protestu przyłączyła się również załoga Stoczni „Ustka” .

Zawiązał się Komitet Robotniczy z Markiem Wańkowskim na czele. 
Załoga domagała się w swoich postulatach wielu zmian. Postulaty strajkowe 
były rozległe, od spraw personalnych i socjalno-ekonomicznych do 
ogólnych, mających poprawić stan firmy10.

Po podpisaniu przez Wałęsę porozumień w Gdańsku i Jurczyka w 
Szczecinie, również pracownicy usteckiego zakładu przerwali protest. 
Nastąpiło to 1 września 1980 roku. Niektóre z postulatów zostały spełnione 
natychmiast np. dotyczące zmian personalnych na szczeblu działów czy 
podania postulatów do ogólnej wiadomości. Spełnienie niektórych z nich 
zapewniały porozumienia zawarte w Gdańsku, np. powstanie nowych 
związków zawodowych, podwyżki, postulaty o zasiłkach rodzinnych i 
socjalnych.

Pod koniec 1980 roku nastąpiła zmiana dyrekcji zakładu. Zjednoczenie 
Przemysłu Okrętowego spełniło jeden z postulatów strajkowych załogi i 
odwołało z funkcji dyrektora Arnolda Godlewskiego". 23 grudnia 1980 
roku nominację na to stanowisko otrzymał mgr inż. Ludwik Lula, do
tychczasowy zastępca dyrektora ds. produkcji.

W roku 1981 zaczęto zwracać uwagę na zbyt rozbudowaną kadrę 
inżynieryjno-techniczną, która liczyła 360 osób, oraz w ogóle na zbyt 
wysokie zatrudnienie pracowników umysłowych. Samorząd pracowniczy 
odnotował w swojej opinii złą organizację pracy. Zwracano uwagę na to, że 
zakład musiał zgodnie z reformą gospodarczą przejść na własny 
rozrachunek, tzn. samofinansowanie się. Zmusiło to kierownictwo stoczni 
do pokrywania wydatków z wypracowanych przez siebie dochodów

9
J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944 -  89, Warszawa 1992, s. 157 i następne.

10 Zapis rozmowy w Stoczni, „Głos Pomorza”, 1980, nr 191.
' '  PAK , St. „Ustka” 1/134 .Księga..., dz. cyt. , k. 88.
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pieniężnych. Oczywiście, w ówcześnie panujących warunkach politycznych 
i gospodarczych ta samodzielność finansowa nie była do końca prawdziwa.

Na początku lat osiemdziesiątych wystąpił niewielki ubytek pracowni
ków, których w roku 1983 było 1328 osób12.

13 lutego 1986 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora stoczni. 
Na to stanowisko Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
ogłosiło konkurs. Była to nowość, dlatego że dotychczas dyrektor był 
mianowany przez Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego. Konkurs wygrał 
mgr inż. Jacek Graczyk, poprzednio piastujący funkcję zastępcy dyrektora 
do spraw technicznych.

W roku 1987 stocznia otrzymała imię Eugeniusza Kwiatkowskiego13.
Zmiana sytuacji politycznej miała wpływ na diametralną zmianę sytuacji 

gospodarczej firmy. Załamała się produkcja i sprzedaż wyrobów na rynki 
wschodnie. Gwałtownie redukowano załogę, tak że powstała w 1992 roku 
spółka, zatrudniała już tylko około 500 osób. Na początku lat dziewięć
dziesiątych w konflikt z dyrekcją wszedł NSZZ „Solidarność”, reakty
wowany w 1989 roku. Na miejsce Jacka Graczyka dyrektorem firmy został 
Wacław Mach.

W 1991 roku rząd postanowił ze Stoczni „Ustka” im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego utworzyć spółkę skarbu państwa. 16 czerwca 1991 roku 
Sąd Rejonowy w Słupsku wpisał spółkę do Rejestru Handlowego. W 
stosunku do przedsiębiorstwa państwowego spółka rozszerzyła działalność 
o remonty statków.

Zakład w tym okresie był za bardzo rozbudowany w stosunku do 
własnych potrzeb i mocy przerobowych. Władze spółki, aby prężniej 
działała, zaczęły pozbywać się terenów niepotrzebnych, których utrzymanie 
było zbyt kosztowne. Stocznia od tej pory nie tylko się nie rozbudowała, ale 
jej obszar zaczął się zmniejszać.

Od początku działalności ustecka spółka borykała się z kłopotami 
finansowymi. O ile w latach 1989-90 ze względu na wysoką cenę dolara 
produkcja eksportowa była opłacalna, to po roku 1991 sytuacja zaczęła się

12 Tamże, k. 97.
13 Tamże, k.106.
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zmieniać. Firma musiała dostosować swoją ofertę do coraz większych 
wymagań armatorów. By to uczynić i podnieść rentowność, zakład 
wymagał restrukturyzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych 
następowała dekapitalizacja majątku, (na którego odnowienie nie było 
funduszy) połączona z ubytkiem wykwalifikowanych kadr. W sierpniu 1992 
roku długi stoczni przekroczyły majątek obrotowy i zaczęły zbliżać się 
wielkością do wartości majątku przedsiębiorstwa ogółem. Kierownictwo 
zakładu, aby uchronić go przed upadkiem, postanowiło przeprowadzić 
postępowanie ugodowe z wierzycielami, głównie ze Stocznią Szczecińską. 
Spłatę długów chciano przeprowadzić w następujący sposób: 1/3 długu 
anulować, resztę rozłożyć na 5 lat, począwszy od 1 grudnia 1992 roku. 
Jednocześnie zarząd chciał podpisać umowę ze Stocznią Szczecińską na 5 
lat na budowę wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych14.

W lipcu 1992 roku NSZZ „Solidarność” założył komitet strajkowy. 
Żądał on podwyżek dla pracowników, którzy w tych latach należeli do 
najsłabiej opłacanych w regionie. Praktycznie przez cały okres działalności 
spółki, jej kierownictwo pozostawało w konflikcie ze związkami zawodo
wymi.

We wrześniu 1992 roku Stocznia „Ustka” SA. została zakwalifikowana 
do grupy przedsiębiorstw biorących udział w powszechnej prywatyzacji.

Przy ciągle narastających długach i wysokich stratach z tytułu prowa
dzenia działalności gospodarczej przyszłość zakładu stała pod znakiem 
zapytania. Kierownicrwo próbowało zmienić system techniki sprzedaży 
statków i zgodziło się na sprzedaż ratalną. Produkcja każdego statku 
przynosiła ogromne straty i wobec powyższego zdecydowano się ją  zawie
sić.

Koszty produkcji w 1993 roku były za wysokie o około 30-40 % w 
stosunku do cen istniejących na świecie. Wpływ na to miały różnice w 
gospodarkach morskich; te zachodnie były dotowane, więc producenci byli 
w stanie obniżać koszty. Po zmianach politycznych, a co za tym idzie 
gospodarczych, przedsiębiorstwo przeszło całkowicie na własny rozrachu-

14PAK, St. „Listka", 1/2, Protokoły z posiedzeń zarządu 1992 -2000. Wszystkie informacje z 
lat 1992 -  2000 pochodzą z tych protokołów.
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nek i było praktycznie ciągle na granicy bankructwa. Dochodziły do tego 
trudności w osiągnięciu rynków zbytu. Odpadł potężny rynek radziecki. 
Rosjanie w tym czasie nie mieli pieniędzy na zakup statków, handel 
wymienny za ryby i inne dobra nie był w ogóle możliwy -  jak zauważył na 
posiedzeniu zarządu 14 kwietnia 1993 roku prezes firmy. Kierownictwo 
zakładu widziało w tym czasie trzy drogi wyjścia z sytuacji. Po pierwsze, 
likwidację Stoczni „Ustka” SA., po drugie -  powstanie nowej stoczni jako 
spółki z.o.o, lub po trzecie, sprzedaż części terenu aktywnemu inwestorowi. 
Jednocześnie wystąpiono do Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego 
istnienia spółki. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o nie rozwiązywaniu 
spółki i kontynuowaniu działalności gospodarczej.

Widmo upadku zakładu zostało odsunięte, osiągnięto bowiem porozu
mienie z bankami.

W celu uzdrowienia sytuacji gospodarczej Stoczni „Ustka”, kierownic
two zakładu podjęło w czerwcu 1993 roku wdrażanie bankowego postępo
wania ugodowego.

W związku ze wstrzymaniem w stoczni nierentownej produkcji 
jednostek stalowych, miały miejsce zmiany struktury organizacyjnej za
kładu. Przyszła struktura zakładała: zatrudnienie ogółem 350 osób, z tego 
173 osoby to pracownicy umysłowi.

Pod koniec 1993 roku ze względu na nieudaną sprzedaż terenu firmie z 
Francji zarząd stoczni zgłosił wniosek o upadłość do Sądu Rejonowego. W 
przypadku możliwości wejścia na drogę postępowania ugodowego z 
wierzycielami, czynności upadłościowe miały być zawieszone.

20 grudnia 1993 roku zarząd postanowił wstrzymać się z procesem 
upadłościowym. Kierownictwo zakładu w lutym 1994 roku złożyło wniosek 
do Banku PKO BP w Słupsku o wszczęcie postępowania ugodowego, na 
które bank wkrótce wyraził zgodę.

Gdy widmo upadku stoczni zostało ponownie odsunięte, pojawiły się 
różne warianty rozwiązania przyszłości zakładu. Pod koniec 1993 roku 
udziałowcem usteckiego zakładu stała się Stocznia Szczecińska 
posiadając większościowy pakiet akcji.

W roku 1994 rozpoczęto w stoczni prace nad wdrożeniem w życie 
systemu zapewnienia jakości zgodnego z Międzynarodowymi Normami
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ISO 9000. Wobec powyższego postanowiono zorganizować szkolenie dla 
zarządu firmy oraz tzw. zespołu sterującego. Szkoleń dokonać mieli 
przedstawiciele Stoczni Szczecińskiej. Wdrażanie systemu rozpoczęło się 
jednak dopiero w 1997 roku.

Na początku następnego roku sytuacja zdawała się poprawiać. Udało się 
bowiem poszerzyć kontakty handlowe o Łotwę i Estonię. Nie przyniosło to 
jednak spodziewanych efektów finansowych. Dodatkowo załamała się 
współpraca ze Stocznią Szczecińską, która przestała płacić za dostarczone 
jej wyroby. Ponadto, duża ilość reklamacji w pierwszym półroczu 1998 
wpłynęła na nieopłacalność produkcji.

Nastroje wśród pracowników też nie były w tym okresie najlepsze. Z 
tytułu zbyt niskich płac NSZZ „Solidarność” wszedł od lutego 1997 roku w 
spór zbiorowy z zarządem stoczni. Tak samo stało się od początku 1999 
roku, gdy związki zawodowe zażądały 10,5% podwyżki. Zarząd był skłonny 
przyznać 8,5%, po poprawie sytuacji finansowej firmy.

Od roku 1999 kondycja finansowa zakładu stała się zła. Wpływ na to 
miał zawarty w połowie tego roku kontrakt z Wietnamem, dotyczący 
sprzedaży 40 łodzi rybackich. Aby go zrealizować, stocznia poczyniła 
bardzo kosztowne przygotowania. Jednak obiecana zaliczka od kontrahenta 
nie wpłynęła i sprzedaż nie doszła do skutku. Na złą kondycję firmy wpływ 
miała rówmez mska wydajność.

Zarząd stoczni we wrześniu 1999 przesłał do banków plan naprawy 
finansów firmy. Planowane było zwolnienie około 125 osób. Zatrudnienie 
wynosiło wówczas 545 osób.

Na początku 2000 roku zmieniło się kierownictwo zakładu. 18 stycznia 
Rada Nadzorcza odwołała z funkcji prezesa Wacława Macha, przeby
wającego od listopada 1999 roku na zwolnieniu lekarskim. Nowym 
prezesem został dotychczasowy wiceprezes Ryszard Sej, inżynier-me- 
chanik zatrudniony w Stoczni „Ustka” od 1969 roku. Według nowego 
prezesa sytuacja stoczni była bardzo trudna. Kłopoty wystąpiły w listo
padzie 1999 roku. Wtedy to zabrakło pieniędzy na wypłaty i spółka straciła 
płynność finansową. Prezes ogłosił program naprawczy polegający na 
uproszczeniu struktur zarządzania. Postanowiono również lepiej wyko
rzystywać moce produkcyjne, bardziej wnikliwie analizować opłacalność
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zawieranych kontraktów. Nastąpiły również zwolnienia. Do zwolnionych 
wcześniej 81 osób dołączyły kolejne 44. Nowy prezes oceniał, że sytuacja 
firmy powinna poprawić się za około 2 lata. By nie zabrakło pieniędzy na 
wypłaty, główny udziałowiec, Stocznia Szczecińska miała udzielić 
wsparcia finansowego.

Wtedy to podpisano kontrakt z niemieckimi armatorami na dwa kutry z 
laminatów z możliwością zakupu dalszych dziesięciu15.

Firma licząca w 1999 roku około 550 pracowników, w połowie 2000 
roku miała liczyć tylko 360 osób. Był to skutek niekorzystnego kontraktu, 
zawartego rok wcześniej z Wietnamem. Kontrakt wydawał się bardzo 
atrakcyjny, jednak kontrahent nie wywiązywał się ze swoich obowiązków16.

W roku 2000 zatrudnionych było 460 pracowników. Na krótko 
poprawiła się sytuacja finansowa, bowiem od sierpnia dostawali oni 
regularnie wynagrodzenie17. Jednak już od początku 2001 roku stocznia mia
ła kłopoty z terminowymi wypłatami dla pracowników, jak i dla obsługu
jących ją  firm oraz ZUS i US. Przyczyną kłopotów dla 450 osobowej załogi 
był zerwany kontrakt przez armatora niemieckiego. Wycofał się on z niego 
ze względu na słabąjakość oferowanych wyrobów. Do powstania zaległości 
finansowych przyczyniły się kłopoty z partnerami, m. in. z rosyjską firmą 
zarejestrowaną w Niemczech, która nieregularnie płaciła za dostarczane jej 
wyroby.

W marcu nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa stoczni. Nowym 
prezesem został Witold Nykiel, były pracownik gdańskiego Centromoru - 
udziałowca usteckiej stoczni. Prezes Nykiel widział wówczas tylko jedno 
rozwiązanie dla zakładu. Planował podzielić stocznię na dwie spółki, jedną 
produkującą z laminatów i drugą produkującą konstrukcje stalowe. Już po 
upadku stoczni w wypowiedzi dla „Głosu Słupskiego’'  stwierdził: „Przy
szedłem, aby zrestrukturyzować stocznię, a dokładnie stworzyć na jej bazie 
sieć spółek”16. Mówiąc wprost, chodziło o to, by jednolity dotąd zakład

' 5 Stocznia na diecie, „Głos Pomorza”, 2000, nr 16.
16 Rządzie ratuj, „Głos Pomorza”, 2000, nr 48.
17 Wychodzą z dołka, „Głos Pomorza”, 2000, nr 242.
18Miała być najpiękniejsza, „Głos Słupski” 2002, 29. III- 1.IV, nr 76.
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zlikwidować. Tymczasem, przy nieopłacalnej produkcji zadłużenie zakładu 
wciąż wzrastało.

31 lipca 2001 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, 
że choć stocznia jest zadłużona, nie upadnie. Proponowano, by wyodrębnić 
ze spółki firmę, która zajmie się produkcją konstrukcji stalowych. Spółkę 
taką miał stworzyć gdański Centromor. Na to jednak potrzebna była zgoda 
nadzoru sądowego nad układem z wierzycielami. Planowano, że około 40 
osób straci pracę. Mieli to być pracownicy z działu laminatów i 
administracji. Postanowiono również zaniechać produkcji poduszkowców, 
łodzi ratunkowych, ze względu na wzrastającą konkurencję ze Słupska19.

Za zgodą nadzorcy sądowego i dyrektora Banku Gospodarki Żywnościo
wej w Słupsku, w czerwcu 2001 roku została zarejestrowana spółka 
Centro-Ustka. Miała ona wydzierżawić część obiektów i po uzyskaniu 
zgody Stoczni Szczecińskiej przejąć zamówienia do tej pory realizowane 
przez stocznię w części produkcji stalowej.

Pogarszały się nastroje wśród załogi. W sierpniu zawiązał się 
Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy z Jerzym Borzyszkowskim na czele. 
Utworzyły go NSZZ „Solidarność” oraz związki branżowe. 23 sierpnia 
doszło do godzinnego strajku ostrzegawczego. Związkowcy protestowali 
przeciwko nieregularnym wypłatom oraz planowanym zwolnieniom. W 
stoczni nie pojawił się żaden z przedstawicieli właściciela, nie było nikogo 
ze Stoczni Szczecińskiej ani z Centromoru. Na proteście byli obecni 
przedstawiciele kierownictwa zakładu, a także władze miasta. Burmistrz 
Ustki obiecał stoczniowcom, że będzie starał się odsunąć egzekucję długu z 
tytułu niezapłaconego podatku od gruntów i nieruchomości. Spłatę długów 
proponował nie pieniędzmi ale gruntami należącymi do zakładu. Prezes 
Witold Nykiel zapewniał protestujących, że będzie realizował program 
restrukturyzacyjny. Twierdził, że nie wszystko zależy od niego: „Ostateczne 
decyzje należą do właściciela tj. Stoczni Szczecin. Do tej pory Stocznia 
Szczecin nie przekazała pieniędzy za produkcję. Gdyby to uczyniła byłyby 
pieniądze na bieżące i zaległe wypłaty”. Podczas protestu związkowcy 
ujawnili, że Stocznia Szczecińska naliczała sobie odsetki od spłaconego

19Stocznia „Ustka" próbuje się ratować, „Głos Pomorza" 2001,2.VIII , nr 178.
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wcześniej kredytu ciążącego na Stoczni „Ustka”, co pogłębiało jeszcze jej 
zadłużenie. „Oni w Szczecinie chcą, żebyśmy popłynęli” -  komentowali 
zaistniałą sytuację. Protestujący zapowiedzieli zaostrzenie protestu w 
przypadku nieotrzymania wypłat i braku reakcji na inne postulaty20.

Po akcji protestacyjnej do Słupska przyjechał prezes Centromoru, 
zarządcy pakietu większościowego akcji Stoczni „Ustka” z ramienia 
Stoczni Szczecińskiej, Ryszard Ferwom. Obiecał szybkie przekazanie 
pieniędzy. Mówił, że nikt nie pragnie upadku stoczni, tylko jej 
restrukturyzacji. Należy przeprowadzić jej podział na odrębne spółki, które 
przejmą produkcję stalową i aluminium. Według Ferwoma, stocznia 
powinna zrezygnować z produkcji łodzi laminatowych, bo niemiecka firma 
w Słupsku będzie je robić taniej. Ryszard Ferwom porozumiał się z 
władzami Ustki i powiatu słupskiego oraz pracownikami w sprawie 
współdziałania przy rozwiązaniu kryzysu. W odpowiedzi pracownicy 
stoczni zapowiedzieli wstrzymanie eskalacji protestu, jednak nie rozwiązali 
komitetu protestacyjnego21.

Rosnące zadłużenie musiało jednak doprowadzić zakładu do upadku. 
Zdaniem związkowców właściciel Stoczni „Ustka”, Stocznia Szczecińska 
Porta Holding nie był zainteresowany istnieniem zakładu.

W październiku 2001 roku do Sądu Gospodarczego w Słupsku trafił 
wniosek zarządu o upadłość stoczni. Równocześnie zaczęła działać na te
renie zakładu spółka Centro-Ustka, która rozpoczęła produkcję konstrukcji 
stalowych, głównie dla Stoczni Szczecińskiej22.

7 listopada Sąd Gospodarczy w Słupsku odrzucił wniosek zarządu sto
czni o upadłość. Motywował to tym, że brak jest majątku na postępowanie 
upadłościowe. Wobec powyższego do stoczni nie mógł wejść syndyk. 
Zwolnienia otrzymali pracownicy administracji i wydziału laminatów. 
Majątek stoczni został przywłaszczony na rzecz kredytobiorców.

O przyszłości stoczni miała zdecydować Stocznia Szczecińska i spółka 
Centromor. Stocznia Szczecińska zdecydowała, że nie będzie odwoływać 
się od wyroku sądu23. Kierownictwo powołało likwidatora, którego za-

20
Stoczniowcy tracą cierpliwość, „Głos Pomorza”, 2001,24.V III, nr 196.

21 Stocznia nie upadnie, „Głos Pomorza”, 2001, 25 -  26 V III, nr 197.
Ćwierć tysiąca ludzi otarło się o bruk, „Głos Pomorza”, 2001, 5. X , nr 232.
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daniem miało być zakończenie działalności firmy i zwolnienie ludzi. Na 
likwidatora stoczni powołany został Witold Nykiel, jej ostatni prezes.

Po uprawomocnieniu się wyroku Witold Nykiel w wywiadzie udzielo
nym lokalnej gazecie mówił: „Liczyłem na ogłoszenie upadłości i wejście 
syndyka, który może kontynuować działalność gospodarczą bądź firmę 
wydzierżawić w sytuacji, gdy są zamówienia”. W momencie ogłoszenia 
wyroku gotowe były projekty dzierżaw dla firm z Pomorza, Famy-Ulstein z 
Gniewu i Polish Baltic Company z Gdańska24.

Po 56 latach nieprzerwanej działalności Stocznia „Ustka” miała zostać 
zlikwidowana jako jednolity zakład. Na jej bazie jaszcze przed ogłoszeniem 
wyroku powstała spółka Centro-Ustka, produkująca konstrukcje stalowe. 
Przejęła ona około 150 stoczniowców. Prezesem został Tadeusz Żytyński, 
oddelegowany przez Centromor. Pi aktycznie po trzech miesiącach spółka 
zaprzestała działalności ze względu na kłopoty finansowe. Kłopoty firmy 
rozpoczęły się. gdy główny odbiorca, Stocznia Szczecińska przestała płacić 
za zamówienia. Niektórych zamówień nie można było realizować, gdyż 
stocznia nie posiadała odpowiednich dźwigów i głębokiego kanału dla 
dużych statków Stoczniowcy liczyli na zamówienia od gdańskiego 
Centromoru na 22 statki. Kontrakt jednak nie został podpisany. Od początku 
2002 roku załoga przebywała na tzw. postojowym lub na urlopach. 
Pracownicy za ten czas nie otrzymywali pieniędzy. Prezes Centro-Ustki 
złożył w marcu 2002 roku wniosek do sądu o jej upadłość, a pracowników 
planował zwolnić od 1 maja. Tak się stało i 1 maja 2002 roku, ostatnich 130 
pracowników spółki straciło pracę25.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Jerzy Borzyszkowski i słupski 
starosta Stanisław Kądziela już w grudniu 2001 roku złożyli wniosek do 
prokuratury o niegospodarności i celowym działaniu Stoczni Sczecińskiej 
na szkodę usteckiego zakładu. Stanisław Kądziela mówił 4 marca 2002 roku 
dla „Głosu Pomorza”: „Wiele razy spotykałem się z prezesami holdingu i 
Centromoru. Organizowaliśmy spotkania z wierzycielami i kandydatami na 
inwestorów. Ci ostatni mieli poważne propozycje. Chcieli wejść na majątek

23 Nawet upaść nie mogą, „Głos Pomorza”, 2001,8.X I, nr 260.
Tamże
Smutny final największego usteckiego pracodawcy, „Głos Pomorza”, 2002,2 3. III, nr 53.
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stoczni i kontynuow ać produkcję. Wśród nich był Polish Baltic Company, 
czy wchodząca w skład koncernu Rollce Royce’a spółka Fama. Wobec tych 
propozycji zarząd Stoczni Szczecińskiej zachował bierną postawę. To 
wygląda tak, jakby specjalnie chcieli doprowadzić do upadku stoczni, by 
pozbyć się najpoważniejszego konkurenta na Pomorzu Środkowym. Nie 
zdziv. iłbym się, gdyby okazało się, że tych kontrahentów, posiadaczy 
cennych certyfikatów na bardzo wyspecjalizowaną produkcję, zgarnęli do 
Szczecina. W związku z tym, w ramach mojego nadzoru złożyłem 
doniesienie do prokuratur) ”

Z powodu upadku stoczni straty poniósł również Urząd Miasta w Ustce. 
Władze stoczni bowiem od 2000 roku nie płaciły podatku za należące do niej 
grunty. Burmistrz miasta również żądał rozliczenia winnych upadku 
stoczni, a za takich uważał zarząd i radę nadzorczą27.

Związkowcy bezskutecznie domagali się wykrycia winnych upadku 
zakładu. We wrześniu 2002 roku Prokuratura Okręgowa odmówiła wszczę
cia postępowania, bo jej zdaniem, dostarczone przez związkowców dowody 
nic dawał)’ do tego podstaw.

Po 56 latach działalności Stocznia „Ustka” została zlikwidowana. Nie 
wszystkie dokumenty dotyczące działalności zakładu ujrzały światło 
dzienne i wobec tego trudno jest obecnie wskazać winnych jego likwidacji.

Obecnie na terenie zlikwidowanej stoczni działają dwie spółki. Założona 
w czerwcu 2002 roku spółka „Stocznia Ustka”, produkująca łodzie ra
tunkowe z laminatów oraz spółka „Kas”, założona w kwietniu 2003 roku, 
produkująca konstrukcje stalowe dla statków. Obie spółki w sumie zatrud
niają dziewięćdziesięciu byłych stoczniowców28.

Stocznia „Ustka” nie odrodzi się na pewno w poprzednim kształcie jako 
jednolity zakład. Na jej bazie możliwy jest jednak rozwój małych spółek.

Z. U rr-Tamże.
27 Produkują na gruzach stoczni. „Głos Pomorza”, 2002, 24. VII , nr 162. 
2X Ster na pracę, „Głos Pomorza”, 2 0 0 3 ,4 -6 . IV, nr 79.
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„Hrabia Teatru” -  Karl Friedrich Graf von Hahn-Neuhaus 
(1782-1857). Sezon 1820/21 w „Domu Komedii” w Szczecinie

Historia teatru niemieckiego w XEX w. notuje wiele niezwykłych 
postaci. Do nich niewątpliwie należy Karl Friedrich Graf von Hahn-Neu
haus, dyrektor wędrownej trupy teatralnej i aktor w jednej osobie. Z uwagi 
na jego pasję, by nie powiedzieć -  namiętność do teatru, nadano mu 
przydomek „Theatergraf’, czyli Hrabia Teatru. Bez mała czterdzieści lat 
wraz z aktorami swojej trupy objeżdżał miasta i miasteczka Meklemburgii, 
Holsztyna i Pomorza. Na drodze jego teatralnej wędrówki znalazł się także 
Szczecin. Zanim opowiem o jego szczecińskim epizodzie, warto przedsta
wić kilka istotnych faktów z życia Karla Friedricha Grafa von Hahn-Neu- 
haus.

Karl Friedrich Graf von Hahn-Neuhaus pochodził z jednej ze zna
czniejszych rodzin, od dawna osiadłej w Meklemburgii. Okres świetności 
rodu przypada na trzecią ćwierć XVIII w. Ówczesny przedstawiciel rodziny 
-  Fritz Hahn dzierżył w swoim ręku olbrzymie bogactwa, do których mógł 
zaliczyć 99 pięknych majątków ziemskich znajdujących się w Meklem
burgii i Holsztynie. W 1802 r. spotkał go wielki zaszczyt -  otrzymał tytuł 
hrabiego.

W jednym z majątków, w Remplinie, 18 maja 1782 r. przyszedł na świat 
jego syn Karl Friedrich, późniejszy „Theatergraf’. Jak każdy syn po
chodzący z wysokiego rodu otrzymał staranne wychowanie. Dzięki swo
jemu wujowi miał możliwość przebywania w Sztokholmie na dworze króla
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szwedzkiego Gustawa III (1746-1792). Do ulubionych rozrywek tego 
monarchy należały przedstawienia teatralne. I to właśnie wówczas, jak 
należy mniemać, w młodym Karlu Friedrichu narodziła się miłość do teatru. 
Wkrótce po śmierci króla powrócił do Meklemburgii. Początkowo 
przebywał w Schwerinie. Następnie wraz z bratem zamieszkał w Ham
burgu. W 1802 r. rozpoczął studia na uniwersytecie w Greifswaldzie, gdzie 
studiował kameralistykę. Zarówno w Hamburgu, jak i Greifswaldzie żywo 
interesował się światem teatru i życiem wędrownego artysty. Oczywiście, 
rodzina nie akceptowała jego zainteresowań. Jednak żadne prośby czy 
wymówki najbliższych oraz przyjaciół nie mogły go wyleczyć z tej pasji. 
Kolejne lata pokazały, że pozostał wiemy scenie do ostatnich chwil swojego 
życia.

„Hrabia Teatru” Karl Friedrich Graf von Hahn-Neuhaus (1782-1857)
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Ambitnym zamiarem Grafa von Hahn-Neuhaus było wybudowanie 
własnej sceny, na której występowaliby nie tylko wielcy aktorzy niemieccy, 
ale także on sam. Niestety, posiadane środki finansowe nie pozwoliły mu na 
realizację tego zamierzenia. Dopiero po śmierci ojca w 1805 r. i objęciu 
spadku mógł przystąpić do realizacji swoich marzeń. W odziedziczonym 
majątku Remplin kosztem 60 000 talarów wzniósł teatr. Nie tylkc przygo
towywał przedstawienia w bogatej oprawie scenicznej, ale także udało mu 
się sprowadzić, uznawanych w owym czasie za wybitnych, aktorów scen 
niemieckich: Augusta Wilhelma Ifflanda (1759-1814) oraz Ferdinanda 
Eßlaira. Graf von Hahn-Neuhaus także próbował swoich sił jako aktor. 
Najbardziej widział siebie w rolach rycerskich. Publiczność stanowiła 
okoliczna szlachta, która chętnie uczestniczyła w tego typu rozrywkach i nie 
szczędziła słów zachwytu swojemu gospodarzowi.

Ale to mu nie wystarczało, pragnął obcować z prawdziwymi artystami. 
Wkrótce na swój koszt Graf von Hahn-Neuhaus założył małą trupę 
teatralną, z którą występował w Wismarze, Güstrow, Neubrandenburgu. W 
latach 1806-1807 kierował teatrem w Schwerinie, dopóki książę Friedrich 
Franz I nie odwołał go z tej funkcji. Później był teatr w Rostocku, Doberan i 
wreszcie w Altonie, gdzie dołączył do zespołu prowadzonego przez Al
brechta i Friedricha Lyserów.

Upodobanie Grafa von Hahn-Neuhaus do kosztownej oprawy scenicznej 
oraz gromadzenie zbytkownych kostiumów i rozmaitych rekwizytów dość 
szybko doprowadziło go do ruiny finansowej. W 1808 r. jego rodzina 
zmuszona była roztoczyć nad nim kuratelę. Jednocześnie przyznała mu 
roczną rentę w wysokości 6000 talarów. Problemy finansowe oraz bieda 
będą mu odtąd towarzyszyć do końca jego dni.

W 1814 r. na krótki czas Graf von Hahn-Neuhaus przerwał swoją 
artystyczną karierę. Przeniósł się do Hamburga, gdzie pełnił obowiązki 
adiutanta generała Friedricha Karla Tettenboma (1778-1845). Jednak jego 
pasja do teatru okazała się silniejsza i wkrótce powrócił na scenę.

Przybył ponownie do Altony, gdzie wraz z aktorem Ruhlandem po
stanowił pokierować teatrem. Był to najszczęśliwszy okres w jego życiu. 
Zdawał sobie sprawę, że aby odnieść sukces, musi postarać się o odpowiedni 
dobór artystów i to z pierwszych scen niemieckich. Ten warunek mógł być
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naturalnie spełniony po zaproponowaniu aktorom odpowiednio wysokiego 
honorarium. Dodatkowo zostały przygotowane dla teatru nie tylko nowe 
dekoracje, ale także nowe, wspaniałe garderoby. Sam Graf von Hahn-Neu- 
haus przygotowywał projekty kostiumów, a nawet pomagał przy ich kro
jeniu i szyciu. Niestety, ten okres prosperity trwał krótko, po czym znów 
powróciły problemy finansowe. Ogromne długi zmusiły go do zlikwidowa
nia przedsięwzięcia. Stan zadłużenia utrzymywał się przez całe lata.

W 1820 r. nie udało mu się również kierowanie teatrem w Lubece. Także 
tutaj poniósł ogromne straty finansowe. Mimo tych nieustannych proble
mów jego nazwisko było znane w świecie teatru. Dzięki temu otrzymywał 
liczne propozycje kierowania teatrami, choć najczęściej były to niewielkie, 
prowincjonalne ośrodki. Sam też starał się o uzyskanie koncesji w różnych 
miejscowościach'. Między innymi postanowił pokierować teatrem w Szcze
cinie.

W Szczecinie dopiero w 1849 r. ukończono budowę Teatru Miejskiego’. 
Do tego czasu życie teatralne miasta koncentrowało się w siedzibie gildii 
kupieckiej zwanej „Seglerhaus” (Dom Żeglarza), mieszczącej się przy ulicy 
Schuhstrasse 18 (dzisiejsza ulica Szewska)’. Początkowo była to niewielka 
sala, którą gildia od XVII w. wynajmowała objazdowym teatrom.

Scena szczecińska gościła w 1727 r. „Kompanię Angielską” Wilhelma 
Duhrama. Występowała tutaj także przybyła z Berlina trupa Franza Schucha 
„starszego” (1754-1755) i jego syna (1757-1760), teatr Karola Theodora 
Döbbelina (1770, 1791-1793) oraz zespół małżeństwa Johanna Christiana i

1 Życiorys Karla Friedricha Grafa von Hahn-Neuhausa opracowany na podstawie: F. Struck. 
Die ältesten Zeiten des Theaters zu Stralsund, Stralsund 1995, s. 100-113; J. Kürschner, Karl 
Friedrich G raf von Hahn-Netdiaus, Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1879, Bd. 10, 
s. 369-371.

Opracowanie projektu powierzono berlińskiemu architektowi Carlowi Ferdinandowi 
Langhansowi (1781-1869). Teatr przez wiele lat był modernizowany i przystosowywany do 
aktualnych potrzeb. Podczas sierpniowych nalotów w 1944 r. uległ częściowemu 
zniszczeniu. Po zakończeniu drugiej wojny światowej nie został, niestety, odbudowany.

Po części wynikało to z przywileju, który zezwalał korporacji kupieckiej na prowadzenie 
teatru i posiadanie własnej trupy. 5 listopada 1805 r. został on potwierdzony rozkazem 
gabinetu Fryderyka Wilhelma III. Za: O. Mummert, Geschichte des Stettiner Stadt-Theater, 
1849-1899. s. nlb. 4.
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Mani Waserów z Wrocławia (1773-1777)4. Poziom przedstawień był 
oczywiście różny, choć magistrat starał się sprowadzać dobre zespoły 
teatralne. Repertuar początkowo skromny, stopniowo był rozbudowywany 
w miarę jak rosły wymagania widzów zainteresowanych poznaniem 
utworów znanych i cenionych autorów. Obok wciąż popularnych komedii, 
między innymi Augusta von Kotzebuego, nie mogło zabraknąć także 
poważnego repertuaru, w tym dramatów Friedricha Schillera. To właśnie 
dzięki aktorom trupy Marii Wäser szczecińska publiczność miała możli
wość po raz pierwszy ujrzeć na scenie „Zbójców” (29 czerwca 1784, pra
premiera odbyła się w 1782) oraz „Marię Stuart” (1804, prapremiera w 
1800)

Dość późno, bo w latach 80. XVIII w., zrodził się pomysł budowy 
stałego teatru. W 1789 r. architekt Friedrich Gilly (1772-1800) przygotował 
nawet projekt przebudowania na teatr remizy strażackiej znajdującej się na 
Rynku Węglowym5. Niestety, władze miasta nie zaakceptowały tego 
pomysłu. W ostateczności korporacja kupiecka wykupiła okoliczne działki i 
rozbudowała istniejący już budynek.

Otwarcie nowego teatru, który otrzyma! nazwę ..Komödienhaus”, czyli 
„Dom Komedii” nastąpiło 18 stycznia 1793 r. Była to już odrębna instytucja, 
kierowana najczęściej przez zawodowego aktora, który utrzymywał teatr i 
aktorów ze sprzedaży biletów. Część wydatków nadal jednak ponosiła 
korporacja kupiecka. W tym czasie wzrasta zainteresowanie teatrem wśród 
mieszkańców Szczecina, a uczęszczanie na spektakle staje się ważnym 
elementem życia towarzyskiego. Dlatego też magistrat starał się pozyskać 
dla szczecińskiego teatru dyrektorów, którzy starannie będą dobierać 
repertuar, tak, aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego widza. Na
turalnie, nie zawsze było to możliwe. Koncesję na prowadzenie „Domu 
Komedii” otrzymali między innymi: Karl Theodor Döbbelius, Hans Hein-

4 Po śmierci Johanna Christiana Wasera trupą teatralną kierowała samodzielnie przez kilka 
lat jego żona Maria.
5 E. Rosse, Pläne Friedrich Gillv’s fü r  ein Theatr in Stettin. „Stettiner General-Anzeiger 
(Ostsee Zeitung)”, 1937, nr 6 (z 6 stycznia 1937), s. 10.
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rieh Meyer, Karl Wöhner, Mangerhausen, Adolf Schweder, J. C. Krampe i 
wielu innych'.

To tutaj właśnie Graf von Hahn-Neuhaus postanowił zaprezentować 
szczecińskiej publiczności artystyczne możliwości swojej trupy. W tym celu 
zwrócił się pisemnie do nadprezydenta Johanna Augusta Sacka 
(1776-1831). List nadany 29 sierpnia 1820 r. z Halberstadtu zawierał na
stępujące słowa: „Wasza Ekscelencjo, miałem ten zaszczyt poznać Pana w 
Stralsundzie i Puttbus. Wobec powyższego pozwalam sobie zwrócić się do 
Pana z prośbą, na której spełnieniu bardzo mi zależy. Od Wielkanocy 
przejąłem teatr w Neustrelitz, a jednocześnie pozostała mi jeszcze ważna na 
trzy lata koncesja udzielona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Policji w Berlinie na kierowanie teatrami w królewskich miastach: 
Brandenburg, Halberstadt, Prenzlau, Anklam, Greifswald i Stralsund. Je
dnak usłyszałem, że Pan Schroeder zamierza opuścić Szczecin i udać się do 
Gdańska. Anonimowo polecono mi nawet, abym postarał się o koncesję na 
prowadzenie teatru w Szczecinie. Podróżowanie z trupą teatralną jest kło
potliwe, dlatego też proszę Waszą Ekscelencję o przydzielenie mi koncesji 
na kierowanie teatrem w Szczecinie na okres trzech lat.”7

Rzeczywiście, magistrat w Szczecinie w 1818 r. udzielił A. Schroe
derowi trzyletniej koncesji na prowadzenie teatru. Niestety, powtarzające 
się trudności finansowe spowodowały, że ten w październiku 1820 r. 
postanowił wyjechać na kilka tygodni do Gdańska. Oczywiście, nie spo
dobało się to szczecińskim władzom, zwłaszcza że koncesja udzielona A. 
Schroederowi była jeszcze aktualna. Wkrótce jednak poinformowano go, że 
jego koncesja straciła ważność. W odpowiednim momencie wpłynęła 
prośba Grafa von Hahn-Neuhaus, któremu magistrat postanowił udzielić 27

Więcej informacji o historii teatru szczecińskiego można znaleźć w następujących 
pozycjach: O. Mummert, Geschichte des Stettiner Stadttheater 1849-1899, Stettin 1899; W. 
Mittelstadt, Die Stettiner Theater -  ein Rückblick „Pommern” 1992, H. 3, s. 18-25; L. 
Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939, Szczecin 2000; R. 
Makała, Dawny gmach Teatru Miejskiego w Szczecinie. W: Szczecin Teatralny. Twórcy -  
Przedstawienia -  Festiwale, red. L. Kaczyńska, Szczecin 2002, cz. I, s. 27-35.

M. Wehrmann, Das Stettiner Theater unter der Direktion des Grafen Hahr 
„Monatsblätter ’, 1911, Nr. 4, s. 49-50.
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września 1820 r. zezwolenia na przybycie jego zespołu do Szczecina. 
Przybyła trupa miała za zadanie zadbać o „zimowe rozrywki”.

W liście z 6 września 1820 r. Graf von Hahn-Neuhaus pisał: „W miesiącu 
listopadzie otworzę scenę i spodziewam się uzyskać zadowolenie tamtejszej 
publiczności, jakiej jeszcze w żadnej miejscowości nie miałem szczęścia 
uzyskać. Razem z moją trupą, która liczy sobie około czterdzieści osób, 
będę zdolny dać z siebie wszystko. Potem postaram się zaangażować 
aktorów -  panie: Slavick, Weinland oraz panów: Genee, Kunst i innych”8. W 
zasadzie dopiero 7 stycznia 1821 r. aktorzy trupy teatralnej Grafa von 
Hahn-Neuhaus po raz pierwszy zaprezentowali się szczecińskiej 
publiczności. Sezon rozpoczęli przedstawieniem komedii Schmidta „Der 
leichtsinnige Lügner”. Niestety, kreacja aktorów została przyjęta dość 
chłodno. Nie było rzęsistych braw i okrzyków zachwytu, na które tak liczył 
Graf von Hahn-Neuhaus.

Obszerne recenzje teatralnych przedstawień ukazywały się w „König
liche Preussische Stettinsche Zeitung”. Tym razem prasa raczej milczała i 
chyba nic w tym dziwnego. Wystarczy przywołać recenzję opery „Don 
Juan” Wolfganga Amadeusza Mozarta, która ukazała się w numerze 13 z 12 
lutego 1821 r.:

„Don Juan, der nicht spielen kann,
Elvira, die nicht singen kann,
Ein f eporell desgleichen;

Zerlinchen, das bald Vierzig zählt,
Massetto, der zum baß sich quält

9
Octav -  doch lasst mich schweigen!”

Graf von Hahn-Neuhaus, nie zrażony niepowodzeniem swoich aktorów, 
ponawia prośbę o przedłużenie koncesji, w której zapewnia: „Do Wielka
nocy tego roku odprawię tych członków mojej trupy, którzy nie zyskali

Tamże, s. 50.
9

Tłum. własne: „Don Juan, który nie umie grać,/Elvira, która nie umie śpiewać,/LeporeII 
również;/Zerlinchen, która wkrótce czterdziestkę zaliczy,/Massetto, który męczy się 
basem,/Octav powinien milczeć!"
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aprobaty publiczności. Przeciwnie, zaangażuję znamienitych aktorów, a 
nawet śpiewaków”10.

Magistrat ponownie przychyli! się do prośby o przedłużenie koncesji. 
Niestety, wkrótce okazało się, że Graf von Hahn-Neuhaus nie spełnił swoich 
obietnic. Na ogół nie przebywał w Szczecinie, a tym samym nie troszczy! się 
o pozostawionych tutaj aktorów. Problemy, głównie finansowe, narastały do 
tego stopnia, że magistrat postanowił rozwiązać zespół w maju 1821 r. Na 
naglący monit ze Szczecina Graf von Hahn-Neuhaus odpowiedział, że brak 
środków finansowych uniemożliwia mu wywiązanie się z zawartych zo
bowiązań. Dopiero pożyczka uzyskana pod zastaw domu w Puttbus 
umożliwiła mu przyjazd do Szczecina i uregulowanie wszelkich płatności 
wobec miasta i zaangażowanych aktorów.

Problemy finansowe nie opuściły, niestety, Grafa von Hahn-Neuhaus. 
Przekonali się o tym aktorzy jego trupy teatralnej, którzy ponownie znaleźli 
się w rozpaczliwym położeniu. Od dłuższego czasu nie otrzymywali gaży. 
Dlatego też władze miasta nie przedłużyły koncesji Grafowi von 
Hahn-Neuhaus. Jedynie aktorom jego trupy udzieliły zezwolenia na wystę
powanie na scenie do 12 sierpnia 1821 r. W nowym sezonie teatralnym, 
którego otwarcie nastąpiło 12 września 1821 r., koncesję otrzymał już inny 
dyrektor -  C. A. Krampe.

Tak czas prowadzenia „Domu Komedii” przez Grafa von Hahn-Neuhaus 
dobiegł końca. Nie był to najlepszy okres w historii szczecińskiego teatru. W 
dużej mierze na niepowodzeniu trupy teatralnej zaważyły problemy 
finansowe, które uniemożliwiły zatrudnienie aktorów na odpowiednim 
poziomie. Życie teatralne w Szczecinie nie odbiegało od poziomu 
prezentowanego w innych ośrodkach. Dlatego też publiczność szczecińska 
nie musiała akceptować występów kiepskich zespołów teatralnych. O tym 
można było się przekonać, czytając w prasie szczecińskiej recenzje 
przedstawień teatralnych. I o tym właśnie przekonał się sam Graf von 
Hahn-Neuhaus.

Jakie były dalsze losy Grafa von Hahn-Neuhaus? Naturalnie popadał 
nieustannie w tarapaty finansowe, niekiedy musiał się ratować ucieczką

10 M. Wehrmann, dz. cyt., s. 51.
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przed wierzycielami. Jednak pomimo tych przykrości, jego pasja do teatru 
nie wygasła. Niestety, byl zmuszony poprzestać na trupie teatralnej, która 
wymagała tylko nieznacznych nakładów finansowych. Z takim zespołem 
aktorów wędrował po Meklemburgii, Holsztynie i Pomorzu. Widzimy go w 
Stralsundzie, Greifswaldzie i Anklam. Na początku lat 30. XIX w. złożony 
chorobą przez krótki czas przebywał w rodzinnym majątku Neuhaus w 
Holsztynie. Ale już na przełomie lat 1833/34 Graf von Hahn-Neuhaus 
kierował teatrem w Magdeburgu. Następnie przeniósł się do Altenburga, 
gdzie założył trupę teatralną. Z aktorami tej trupy wielokrotnie objeżdżał 
miasta: Gera, Chemnitz, Erfurt i Rudolfstadt. W 1837 r. ponownie objął 
prowadzenie teatru w Altenburgu. Niestety choroba przekreśliłajego plany i 
na jakiś czas musiał zrezygnować z kierowania teatrem. Jednak nie 
zrezygnował ze swojej pasji i po wyzdrowieniu stanął na czele teatru w 
Lubece i Kilonii oraz w Hamburgu, później w Hildesheim i Verden, skąd 
przed swoimi wierzycielami był zmuszony ratować się ucieczką. Wreszcie 
znalazł się w 1856 r. w Sommerhude, miejscowości położonej koło Altony, 
w której kierował teatrem letnim.

Graf von Hahn-Neuhaus nie tylko byl dyrektorem teatru, ale sam 
prezentował swoje umiejętności aktorskie na scenie. Wielokrotnie wy
stępował w roli Thomasa w utworze „Preciosa” Piusa Alexandra Wolffa, w 
operze komicznej „Das Geheimnis” Etienne Mehula. Grał również jako 
Edler von Langsalm w komedii Augusta von Kotzebue „Der Wirrwarr” i 
jako Samiel w operze Carla Marii Webera „Freischütz”.

Jego życzeniem było, jak sam wielokrotnie powtarzał, by umrzeć na 
scenie. Zmożony wiekiem i chorobą umiera 25 maja 1857 r. w Altonie. 
Można stwierdzić, że umarł, robiąc do końca to, co kochał najbardziej -  
prowadził teatr i grał na scenie.
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„Łgarz z Wiela” i „Redaktor z Winony” -  Hieronim Derdowski 
i jego kontynuatorzy (próba szkicu)

Kaszebie gwesnie nólepi w ojczeznie

Jakże często, niestety, w historii każdego narodu weryfikuje się jedna z 
prawd, iż najtrudniej zostać prorokiem między swoimi... Biografia Hiero
nima Derdowskiego w dzisiejszej recepcji historyczno-literackiej, a 
przecież poeta uznawany jest bez wątpienia za prekursora poezji ka
szubskiej, stanowi przykład spełnienia się tej dramatycznej prawdy. Nie 
pierwszy raz spot) kamy sę w histori: z przykładem człowieka „odrzuco
nego” przez swoich. Dopiero po latach, choć nie zawsze, następuje 
rehabilitacja wybitnych indywidualności. Tak właśnie dzieje się w przy
padku Derdowskiego, którego artystyczną biografię Jerzy Samp zawrze w 
krótkiej, aczkolwiek wymownej frazie: „sława, która przyszła za późno”2. 
Mieszkając już w Ameryce, z żalem wyznał poeta Józefowi Watrze-Prze- 
włockiemu: „Na Kaszubach nikt mnie nie rozumiał. Poezje moje brano za

1 ..Kaszubie oczywiście najlepiej w ojczyźnie”, por. J. Derdowski, Nórcyk kaszebsczi abo 
koreszk i jedna maca jädrnv prawdę, urechtwół i posłowie napisół Jerzi Treder. Gduńsk
2001. s. 7.*>

J. Samp. Przedmowa. W: H. J. Derdowski. O panu Czorlińscim co do Pucka po secejachot, 
Gdańsk 1990, s. XXV.
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drwiny z gwary kaszubskiej, właśnie na Kaszubach, a ja chciałem czuć przy 
sobie rozradowane serca Kaszubów...”3.

Zwykło się mówić, iż autor Pana Czorlińskiego stworzył pierwowzór 
literackiego języka kaszubskiego, przejmując niejako po Florianie 
Ceynowie ideę odradzania tożsamości Kaszubów, lecz w przeciwieństwie 
do autora alfabetu i gramatyki kaszubskiej stworzył jej literacką wersję. W 
dziejach literatury kaszubskiej odegrał więc Hieronim Derdowski rolę 
pionierską. I choć za życia nie doczekał sławy ani nawet zbyt wielkiego 
uznania ze strony tych, którym dedykował swoje utwory, dziś uważany jest 
powszechnie za klasyka literatury kaszubskiej4.

Ponadto Derdowski -  w przeciwieństwie do Ceynowy -  traktował ka- 
szubszczyznę na równi z językiem polskim i innymi językami słowiańskimi. 
Podkreśla ten fakt Stanisław Jankę, pisząc: „Derdowski zawsze podkreślał 
wyższość języka polskiego nad mową Kaszubów. Głęboko wierząc w 
przetrwanie polszczyzny i zachęcając pobratymców do coraz lepszego 
posługiwania się tym językiem, apelował jednocześnie do pokochania i 
pielęgnowania macierzystej mowy, którą widział przede wszystkim jako 
wartościowe tworzywo literackie. Podobnie zresztą jak pisarze Klaus Groot 
i Fritz Reuter, którzy w celach artystycznych posługiwali się narzeczem 
dolnoniemieckim, autor Czorlińskiego pisząc w rodzimym dialekcie 
południowokaszubskim, z niewidoma wtrętami słownictwa kaszubszczy- 
zny północnej, bez dodatkowych znaków graficznych oznaczających 
kaszubskie brzmienie liter, chciał być zrozumianym zarówno przez 
wszystkich braci Kaszubów, jak i >rodaków znad Warty, Wisły, Sanu i 
Niemna<, jak pisał w przedmowie do pierwszego wydania Jaśka z Knieji. 
Była to jego w pełni świadoma polemika z centrokaszubskimi i 
panslawistycznymi ideami Floriana Ceynowy.”5

Ten nowy rodzaj fascynacji kulturową i językową tradycją przodków 
jakże bliski jest XIX-wiecznej idei poszukiwania pierwiastków rodzimości 
u źródeł tradycji narodowej, a więc w kulturze ludu. W lekceważonej dotąd

3 J. Watra-Przewłocki, Wspomnienia o Hieronimie Derdowskim. „Latarnia Morska” 1934, nr 
I, s. 7.
4

J. Samp, Przedmowa, dz. cyt., s. XX.
5 S. Jankę, Derdowski, Gdańsk 2002, s. 7-8.
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wieści i pieśni gminnej, w literaturze ustnej, obyczajowości i reliktach 
obrzędowych zaczęto doszukiwać się słowiańskiej etnogenezy6. Zwrot ku 
tradycji stał się dla wielu grup narodowościowych sensem bytności. To 
dziedzictwo koncepcji Herdera i idei romantycznych miało ogromny wpływ 
na umysłowość wybitnych jednostek, dążących do odrodzenia własnego 
języka, w tym również literackiego.

W syntetycznym ujęciu Józefa Borzyszkowskiego, historyka Pomorza, o 
znaczeniu twórczości Derdowskiego czytamy w Literaturze Kaszubów. 
„Przedstawicielem młodszego od Ceynowy pokolenia świadomych swojej 
tożsamości Kaszubów i twórcą do dziś żywo przyjmowanych dzieł 
literackich był zakorzeniony w twórczości Adama Mickiewicza, inspiro
wany przez Fritza Reutera z Meklemburgii, dziennikarz i poeta Hieronim 
Derdowski (1850-1902). Z jego epopei O Panu Czorlińścim co do Pucka po 
sece jachol pochodzi wiersz uznawany do dziś za hymn kaszubski, 
zawierający programowe dla większości Kaszubów słowa: Ni ma Kaszub 
bez Polonii, a bez Kaszub ni ma Polści i Nigdy do zguby nie przyjdą 
Kaszuby. Poeta ten, kontynuując swoją działalność dziennikarską i literacką 
od 1885 r. w Ameryce, wprowadził literacką kaszubszczyznę na arenę 
ogólnopolską”7.

Z idei oraz dzieł Ceynowy i Derdowskiego, zarazem z europejskiego, a 
zwłaszcza niemieckiego romantyzmu, jak i polskiego pozytywizmu, 
czerpało inspirację następne pokolenie działaczy i pisarzy kaszubskich, 
którzy na początku XX w. stworzyli ruch młodokaszubski8. Jego 
najznakomitszym przedstawicielem był doktor medycyny Aleksander 
Majkowski (1876-1938) -  autor najcenniejszego dzieła kaszubskiej prozy: 
powieści Żece iprzigode Remusa, przetłumaczonej po II wojnie światowej 
na język polski, niemiecki i francuski. Podobne związki pomiędzy 
twórczością Derdowskiego i Majkowskiego podkreśla Jerzy Treder w 
studium Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i fazy rozwojowe'. 
„Majkowski był pisarzem dwujęzycznym od momentu debiutu w 1899 r„

6 J. Samp, Literatura kaszubska, [w:] Pomorze — mała ojczyzna Kaszubów (historia i 
współczesność), red. J. Borzyszkov. ski i D. Albrecht, Gdańsk-Lubeka 2000, s. 665.

J. Borzyszkowski, Literatura Kaszubów -  je j rozwój historyczny i stan obecny. „Acta 
Cassubiana”, t. ILI, Gdańsk 2001, s. 140-141.
8 Tamże, s. 141.
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kiedy wydrukowano po kaszubsku epos humorystyczny Jak w Koscerznie 
koscelnygo obrele abo Pięć kawalerów a jedna jedyno bratka, a po polsku 
poemat Pielgrzymka wejherowska, nadto w polskojęzycznych utworach 
stosował kaszubszczyznę jako środek stylizacji. Wszystko to zatem nasuwa 
wzór H. Derdowskiego, do czego zresztą pisarz sam się przyznawał, ale po 
części (nieświadomie?) szedł i za F. Ceynową. Wspomnieć warto, że-jak  
oni -  rozkochany był w literaturze polskiej, zwłaszcza w Mickiewiczu”9.

Gerard Labuda w rozprawie Literatura kaszubska w rozwoju kultury 
narodowej i regionalnej, włączonej do książki Zapiski kaszubskie, po
morskie i morskie, uznał, że poemat Derdowskiego O panu Czorlińscim co 
do Pucka po sece jachol (1880) był decydującym utworem, który 
zainspirował innych poetów Pomorza, zwłaszcza Kaszub: „Ten nurt lite
ratury z pogranicza folkloru, dramatu i zabawy znalazł później wielu 
naśladowców (Majkowski, Sędzicki, Heyke, Patok, Budzisz), przyczyniając 
się wydatnie do rozbudzenia tożsamości kulturowej regionu”10.

Aleksander Majkowski we Wspomnieniach moich, rekonstruując 
najistotniejsze etapy swej biografii, wspomina edukację gimnazjalną w 
Kościerzynie i Chojnicach. Podkreśla zwłaszcza antagonizm pomiędzy 
Niemcami a Kaszubami, który głównie opierał się na hasłach religijnych, ale 
również dotyczył nauki literatury: „W Kościerzynie wielką bardzo rolę 
odgrywał zakład P. Marii, który pielęgnował tradycje polskie i utrzymywał 
opór i wiadomości z polskiej historii i literatury u dziewcząt, a późniejszych 
matek, które tym duchem ogrzewały swoje rodziny. Oprócz tego biblioteka 
parafialna, zawsze pod kierownictwem ks. proboszczów, krzewiła 
znajomość rzeczy swojskich i polskich. Z kaszubskich autorów znano 
niektóre pisma Jarosza Derdowskiego. Czytano go jako humorystę. 
Cejnowa nie był znany. Z polskich autorów cieszył się popularnością 
Sienkiewicz i Kraszewski”".

Jak zaznacza sam Majkowski, swą literacką twórczość wzorował między 
innymi na tekstach Derdowskiego. We wspomnieniach pisze, iż jeden ze
9

J Treder. Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i fazy rozwojowe, [w:] Życie i 
twórczość Aleksandra Majkowskiego. Materiały' z konrerencji naukowej, Wejherowo 4 X 
1996 r., red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997, s. 107.

G Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdańsk 2000.
A. Majkowski. Wspomnienia moje. „Teka Pomorska”. Toruń 1938. nr 5-6. s. 150.
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swych humorystyczno-groteskowych poematów wzorował właśnie na 
utworze „Derdy”: „Co mojej pracy na polu literackim i politycznym się 
tyczy, to pierwszą większą (pięć arkuszy druku) był poemat humo- 
rystyczno-drastyczny Jak w Koscerznie koscelnygo obrele, pisany po 
kaszubsku, wzorowany na Derdowskim. Drukowany w Gdańsku 1899. W 
roku 1905 jako akademik na ukończeniu studiów, wydałem w Poznaniu 
zbiór wierszy kaszubskich pod tyt. Spieve i frantovci. Z periodycznych pism 
wydawałem jako asystent w Gdańsku >Drużbę<, jako dodatek tygodniowy 
do >Gazcty Gdańskiej<12.

Majkowski jest również wydawcą tekstów Derdowskiego. W 1905 roku 
w piśmie „Drużba” wydaje poemat Jasiek z Knieji, a w 1911 roku sięga po 
wznowienie wydania Czorlińskiego. W jednej z ocen tych tekstów wyraźnie 
podkreśla ich nietuzinkową wartość językową oraz walory artystyczne: 
„Odmawianie kaszubskości utworom Derdowskiego muszę nazwać wprost 
niebywałym. Nigdy po nim bowiem nie pisano rzeczy tak wybitnie 
kaszubskich, jak Czorliński i Jasiek z Knieji. Szczególnie ten ostatni może 
znawcę ducha ludu kaszubskiego bogactwem zwrotów rdzennie ka
szubskich i treścią odzwierciedlającą ducha ludu wprost w zachwyt 
wprowadzić”13.

Autor poematu Kaszuba pod Widnem jest me tylko tym, który dba o 
treści narodowe. Poza bezpośrednim wpływem Derdowskiego na kształto
wanie się literatury kaszubskiej istotna staje się jego poetycka inspiracja, tak 
widoczna na płaszczyźnie języka obfitującego w zwroty rdzennie ka
szubskie, w konstrukcji bohatera, podobieństwie motywów literackich i 
bogactwa świata wyobraźni.

Wprowadza bowiem do poezji kaszubskiej wyraziste, indywidualne jej 
cechy zaczerpnięte z mitologii słowiańskiej czy skandynawskiej (np. 
wierzenia dotyczące stolemowych głazów), jakże nośne w „literaturze 
Północy” przełomu XIX i XX wieku. Ale przede wszystkim należy tu 
podkreślić postać Smętka -  przywołaną do kultury literackiej Kaszub 
właśnie za sprawą H. Derdowskiego i jego poematu O Panu Czorlińscim. W

12 Tamie, s. 160.
1'  Cyt. za: S. Jankę, Posłowie, [w:] H. J. Derdowski, Jasiek z Knieji, Gdańsk 2001, s. 33.
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tymże poemacie Smętek obok Mory jawi się jako jedna z postaci 
„ciemnych”, zamieszkujących obszar piekła:

„Muszę warna mest powiedzec, żebesta wiedzele.

Że to Smętk beł wierutny w swojim żewym cele.
Gapa jego sę nie zlękła, ani nie ucekła.
Bo i ona beła mest prowdzewo gapa, jeno Mora,

Co webjego ledzy duscc kożdego wieczora. [...]

Potym razem se oboje za ręce chwecele 
I do picczor łesogorściech na doł sę spuscele” '4.

Rodowód Smętka -  jak pisał Jan Drzeżdżon łatwo znaleźć w 
wierzeniach ludu kaszubskiego, pojmującego go jako realnego, konkretne
go, choć niewidzialnego sprawcę szczególnego rodzaju zła. Można po
wiedzieć, iż występuje on jako rzeczywisty zwiastun klęski, upadku i 
niemocy, a sam stanowi ciężar przygniatający człowieka15.

Krytyka literacka wskazuje na podobieństwa w kreacji demonicznej 
postaci Smętka zwłaszcza u Derdowskiego i Majkowskiego16. U autora 
Życia i przygód Remusa pojawi się już w jego pierwszych próbach 
literackich, warto tu przywołać debiutancki utwór autora Pomorzan (Jak w 
Koscerznie koscelnygo obrele, abo pięć kawalerów a jedna jedyno brutka). 
W cztery lata po wydaniu drukiem tego utworu tworzy Majkowski 
powiastkę Jak Smętk po swjece wędrował, którą rozpoczął pisać w czasie 
pobytu na studiach medycznych w Monachium (sierpień 1903 r.). 
Przyglądając się kreacji Smętka w twórczości Majkowskiego, nie można 
pominąć jeszcze jednego ogniwa w tym łańcuchu kreacji najbardziej 
kaszubskiego z demonów. Jest nim pisana w latach 1916-1918 powieść 
Pomorzanie, w której postać Smętka mniej już ma cech postaci 
demonicznej, raczej staje się emanacją smutku, by nic rzec -  tragicznym 
przeznaczeniem, rodzajem fatum ciążącego na pomorskiej ziemi oraz na

14 H. Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachol, dz. cyt., s. 39,44.
J. Drzeżdżon, Smętek kaszubski. „Pomerania”, Gdańsk 1968, nr 4, s. 13.
Zob. J. Samp, Aleksandra Majkowskiego przygoda ze Smętkiem, [w:] „Życie i przygody 

Remusa" Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, Słupsk 
1999, red. T. Linkner, s. 57-64.
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losach jej rdzennych mieszkańców17. Wreszcie wprowadzi go do świata 
powieści Życie i przygody Remusa, dokonując całkowitego przewartościo
wania smętnego ducha Pomorza. Toteż odtąd, ilekroć pojawi się jego imię, 
będzie się ono jednoznacznie kojarzyć z przebiegłym i podstępnym 
wrogiem wszystkiego, co twórcze i ożywcze18. Warto tu również przywołać 
współczesne inspiracje tą postacią chociażby w powieści Jana Drzeżdżona 
Twarz Smętka.

Wracając do Derdowskiego -  poematy jego pisane są językiem 
niezwykle dynamicznym, żywym, łączącym różne estetyki literackie: 
groteskę z humorem i pastiszem, wzorowaną na tekstach sowizdrzalskich, 
styl gawędziarski z rubasznymi czy poważnymi treściami, przypominający 
w strukturze narracji Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. Narrator Jaśka z 
Knieji sytuuje własną osobę w centrum prowadzonej opowieści. Jest 
zarówno jednym z bohaterów snutej historii, z własnego doświadczenia 
opowiada o wypadkach, wzmacniając tym samym ich wiarygodność i 
autentyzm, jak też sprawozdawcą-narratorem tychże zdarzeń, które 
podlegają jego weryfikacji i ocenie. W inicjującej całość poematu 
autoocenie przedstawia siebie jako postać, dla której opowiadanie „łgarstw” 
(zmyślonych opowieści) jest chlebem powszednim:

„Webóczta, proszą, panowie Kaszebi,

Szlachta i chłopi, Fejny jak i Grebi,

Żc mimo waju głośnego szemranió 
Znöwü sä bierzä do grzesznego łganió,
Widzyta, bieda mocno mnie doküczö,

W żołądku żabę niecerphwie mruczą 
A czej timezasä ni ma na to leków.
Trzeba sä chwitac starech łgórsczech neków 

I zmeszlac różne figle jak i żartc:
19Tej nc gadzene ikechną umarte” .

l7Tamże, s. 60.18tTamże.
19H. Derdowski, Jasiek z  Knieji, Gdańsk 2001, s. 11.
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Styl poematów Derdowskiego nosi w sobie cechy swoistego 
indywidualizmu. Okraszony jest soczystym humorem, jedynym w swoim 
rodzaju charakterystycznym dla społeczności kaszubskiej, który definiuje 
się w tym oto stwierdzeniu: „Dobri żórt tinta wórt”20.

Warto tu nie tylko pamiętać o poematach, ale również o zbiorze 
kaszubskich porzekadeł. Oto jedno z nich, rubasznie ukazujące sytuację 
„baby”: „Ni miała baba kłopotu, kupiła so prosä, a to prosä zesrało sa”21. Czy 
też: „Białce bez szertucha jak krowie bez ogona”22.

Znany z zamiłowania do podróży i wędrówek Hieronim Derdowski 
wszystkich bohaterów swoich poematów wyprawia w świat, konstruuje 
fabułę z przygodami przeżywanymi podczas pokonywania drogi. Podróż 
sama w sobie jest wartością, dzięki niej bohaterowie sprawdzają się w życiu. 
Jeden z nich jedzie do Pucka po sieci (Czorliński), drugi -  po mydło do 
Gdańska (Jasiek z Knieji), a trzeci do Ameryki „po farmę” (Szymekz Wiela 
do Ameryki). Każdy z nich to swoisty „łazik”, nie tyleż z Tormesu, co z 
rodzimych Kaszub:

„Jasiek rod, że sä w świat wenekó z checze,

I choc na chwilka przed biedą ücecze.
Poszedł do stani. pofutrowół gniadą 

I wnet do Ciduńska ze Zóbrodzczim jadą”2'.

Biografia Derdowskiego staje się niejako matrycą wzorcową dla 
poczynań jego postaci literackich. Nie bez przyczyny nazywany jest 
„łgorzem z Wiela”, co w dobrotliwy sposób oddaje jego nieposkromiony 
temperament i skłonności do „bajenia”, „gawędziarstwa”. Z pewnością 
słowo „łgorz” nie jest znaczeniowo identyczne z polskim wyrazem 
„kłamca”, „oszust”, ani z niemieckim „der Lügner”, raczej z „der 
Aufschneider”24. W barwnym życiorysie Derdowskiego szczególnie

24

J. Derdowski, Nórcyk kaszebsczi ahn knreszk i jedna maca jädrny prówde, dz. cyt., s. 20. 
Tamże, s. 15.
Tamże, s. 20.
H Derdowski, Jasiek z Knieji, dz. cyt., s. 23.
Tamże, s. 8.
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podkreśla się jeden z epizodów dotyczący wyprawy do Włoch, aby 
zaciągnąć się w szeregi obrońców Ojca Świętego. W czasie tej wyprawy „z 
powodu braku dokumentów i za włóczęgostwo gimnazjalista z Braniewa 
przesiedział w Padwie trzy miesiące w areszcie. Według głoszonej przez 
samego poetę i innych legendy, chcąc wyratować się z rozpaczliwego 
położenia i wrócić do kraju, zdobył się na iście sowizdrzalski sposób: przy 
pomocy usłużnej osoby wysłał do ojca sfingowany list, donoszący o śmierci 
Hieronima i żądający 200 talarów na jego pogrzeb. Kiedy pieniądze 
nadeszły, udał się w drogę powrotną. Jak zanotował Bolesław Piechowski, 
gdy właśnie urządzano stypę pogrzebową, młody wędrowiec przybył do 
domu razem z wujkiem, Kąkolewskim z Gliśna, który miał wstawić się u 
ojca, by wybaczyć synowi przebiegły występek. Scena ta później opisywana 
była w kilku humorystycznych gawędach kaszubskich, między innymi 
przez Jana Karnowskiego, Leona Roppla i ks. Bolesława Knittra (Dyrda 
zmartwychwstały j ”25.

Wskazując na paralele pomiędzy biografią pisarza a biografią bohatera 
literackiego, warty podkreślenia jest jeden z aspektów „nakładania się” tych 
dwóch planów, jakże bliskich romantycznej idei współzależności między 
nimi. Na planie dosłownych znaczeń konieczność opuszczenia swojego 
domu-przystani życia dyktowana jest poszukiwaniem źródła zarobku, 
zmianą na lepsze możliwości zapewnienia rodzinie podstaw egzystencji. 
Natomiast w warstwie metaforycznej podróż bohatera jest swoistym 
poszukiwaniem źródeł kultury pomorskiej. Podobny sens został wpisany w 
wędrówkę bohatera Majkowskiego -  Remusa, a jak już wiemy, jest to 
kolejna reminiscencja poematu Derdowskiego O Panu Czorlińscim.

Na zakończenie jeszcze jedna refleksja dotycząca całościowego 
ogarnięcia twórczości H. Derdowskiego i jej znaczenia dla tradycji literatury 
kaszubskiej, w szerszym aspekcie: pomorskiej. Przytoczmy tu jedną z 
wypowiedzi Derdowskiego z rozmowy z lingwistą, Leonem Biskupskim: 
„Jeżeli tak znakomity filolog będzie torował drogę kaszubskim pisarzom, to 
literatura kaszubska wnet z powijaków wyrośnie. Poważną pewnie nigdy się 
nie stanie, ale właśnie z powodu swej żywotności i naiwnej prostoty

25 Tamże, s. 17.
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mogłaby się z czasem przydać do powiększenia humorystycznego działu 
powagą przeważnie tchnącej literatury polskiej”26.

To ważna wypowiedź, bo z dystansu zarówno wobec kaszubskiej, 
polskiej, jak też własnej twórczości pisana. Wartość poezji Derdowskiego 
nie tyleż tkwi w warstwie artystycznej czy ideowej. Istotna jest dla poety 
trwałość języka kaszubskiego, gdyż wraz z jego utratą ginie naród, któremu 
zwłaszcza w XIX wieku grozi całkowite wynarodowienie. Romantyczna 
idea, tkwiąca w Liebeltowskim stwierdzeniu: „naród żyje, dopóki język 
żyje”, jest podstawowym przekazem dla Derdowskiego, by jedna ze 
wspólnot słowiańskich nie uległa zatraceniu. Majkowski zaś troskę o jej 
przetrwanie ujął w rozległej panoramie historycznej następująco: 
„Wspomnieć, żeśmy byli przecież ludem największym nad Bałtykiem, bo 
po obu brzegach dróg wodnych Odry i Wisły rozsiadłym. Wspomnieć, że 
Tacyt już nas zna na Rugii żeśmy za czasów Ottona wśród wielkiej rzeszy 
ludów słowiańskich najwyższą szczycili się kulturą, żeśmy posiadali liczny 
ród milesów, kniaziów, książąt dzielnych w boju jak i w międzynarodowej 
walce dyplomatycznej. Cóż tego pozostało? Kiedy Stefan Ramułt naliczył 
nas wszystkiego ćwierć miliona, mówiących jeszcze po kaszubsku, gdzie 
przyjęto jego liczbę z ironią i niedowierzaniem? Na Kaszubach. Kiedy 
wydał swój epokowy słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, 
gdzie powstał największy krzyk? Na Pomorzu, u nas. Wszak twierdził, że 
kaszubszczyzna to język odrębny, którym przed kilku wiekami mówił 
liczny lud pomorski na pobrzeżach Bałtyku od Nogatu do Wamawy. 
Najnamiętniej zaprzeczali Pomorzanie sami. Wola życia w tym ludzie 
zgasła. Marnieli śpiąc i było im wygodnie. Kiedy przyszedł ktoś, by ich 
budzić, kopnęli za nim nogą i obracali się na drugi bok. Ludzie nie lubią 
zboczyć z wytartych dróg. Wobec tego, że nauka niezbicie dowiodła, że 
kaszubszczyzna jest samoistnym językiem słowiańskim, szereg się uniósł 
pytań dla nas i nam najbliższego Księstwa. Tu jest ostatni kres naszego 
tragizmu dziejowego, w którym grozi nam ostateczne zniknięcie z 
ostatniego kąta naszego obszaru historycznego. Fatalne jest położenie. Z 
jednej strony tradycja łącząca nas z Polską. Z drugiej samowiedza narodowa

26Cyt. za: S. Jankę, Wstępne słowo autora, [w:] Derdowski, dz. cyt., s. 9.
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pomorska. Przypominasz sobie postać Smętka, którą stworzył w swej 
epopei o Czorlińścim nasz wesoły Derdowski. Lud nie zna tej postaci w 
pojmowaniu mitu.

Otóż każdy raz, kiedy zastanawiam się nad nieszczęśliwymi dziejami 
narodu naszego pomorskiego, z każdej karty dziejowej patrzy na mnie 
Smętk pomorski”27.

27 A. Majkowski, Pomorzanie. Powieść, z rękopisu do druku przygotowała i wstępem 
opatrzyła D. Majkowska, Gdańsk 1973, s. 44-45.
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Hieronim Derdowski i literatura kaszubska

W jednym z esejów Leszek Kołakowski napisał, że dla żywotności i 
rozwoju kultury potrzebne są spory ideowe, skłócenie przeciwstawnych 
racji'. Ideowe i twórcze polemiki towarzyszą kulturze kaszubskiej od jej 
zarania.

Do najstarszych zabytków piśmiennictwa kaszubskiego zalicza się Dutki 
brzeskie, urzędowe zapiski z Brześcia Kujawskiego z 1402 roku. 
Słownictwo kaszubskie wykorzystywali w XVII i XVIII-wiecznych 
modlitewnikach i katechizmach protestanccy duchowni żyjący na terenach 
zamieszkiwanych przez Kaszubów nadłebskich\ Jednak właściwą 
twórczość literacką zapoczątkował dopiero w połowie XIX wieku, w 
okresie Wiosny Ludów, dr Florian Ceynowa (1817-1881), pisarz i badacz 
folkloru, redaktor pierwszego pisma kaszubskiego Skórb kaszebsko- 
słoyjnskje mowę. Działalność Ceynowy była reakcją na wzrastające na 
Pomorzu wpływy niemczyzny. Uznał, że najlepszą obroną Kaszubów 
wobec germanizacji powinno być trwanie przy własnej, macierzystej 
mowie. F. Ceynowa był autorem pierwszej gramatyki kaszubskiej i podjął 
próby stworzenia kaszubskiego języka literackiego3.

L. Kołakowski. Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków' 1999, s. 23.
H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna, Warszawa 1980, s. 13.
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, Gdańsk 1982, s. 39.
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Pod koniec XIX wieku zaczęły się ukazywać humorystyczne teksty 
Hieronima Derdowskiego (1852-1902), pierwszego poety kaszubskiego. 
Derdowski był autorem trzech żartobliwych poematów kaszubskich. 
Największy rozgłos zdobyła jego pierwsza epopeja O Panu Czorlińscim co 
do Pucka po sece jachoł (1880). Z entuzjazmem przyjęta przez środowiska 
akademickie i literackie, otworzyła drogę kaszubszczyźnie do kultury 
polskiej. Napisany z okazji dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej epos 
Kaszuba pod Widnem (1883) zyska! podobną popularność jak Czorlińsci. 
Miał dotychczas jedenaście wydań i został przełożony na język angielski. 
Ogłoszony na początku 1885 roku, tuż przed wyjazdem poety do Stanów 
Zjednoczonych, poemat Jasiek z Knieji należy niezasłużenie do najmniej 
znanych utworów Derdowskiego. Epopeja ta została wznowiona przez 
Aleksandra Majkowskiego w piśmie „Drużba” w 1905 roku i przez ks. 
Józefa Wryczę w 1935 roku4.

„Był następcą Ceynowy -  pisał po latach o Derdowskim Bolesław 
Piechowski -  lecz nie szedł w jego ślady. Podczas gdy Ceynowa przez swoje 
prace wbijał klin między Polaków a Kaszubów, przedstawiając język 
kaszubski jako odrębną mowę, stał Derdowski zupełnie na gruncie polskim i 
uważał Kaszubów za prawdziwych Polaków, chociaż nie posiadających 
tego poziomu kultury polskiej jak ich sąsiedni bracia”5.

Zarówno kaszubocentryzm Ceynowy, jak i polonofdski pogląd na 
kaszubszczyznę Derdowskiego, nie tylko były żywo obecne w dziejach 
kaszubskiego ruchu etniczno-kulturowego, ale także wzajemnie się 
uzupełniały i wzbogacały. Co więcej, tendencje te przetrwały do czasów 
współczesnych i są nieodłącznymi pierwiastkami aktualnego oblicza ruchu 
kaszubskiego.

Na początku minionego stulecia, po indywidualnej, samotnej 
działalności zarówno F. Ceynowy, jak i H. Derdowskiego, zawiązało się w 
Gdańsku Towarzystwo Młodokaszubów. Młodokaszubi, używając hasła 
„Co kaszubskie, to polskie”, uznali, że niezależnie od odrębności językowej

4 S. Jankę, Derdowski, Gdańsk 2002, s. 87.
5 B. Piechowski [Kossobudzki], Przyczynki do życiorysu Derdowskiego, „Gryf’ 1910, nr 2, 
s. 360.
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kaszubszczyzny, Kaszubi wraz z Polakami stanowią jeden naród, złączony 
silnymi wiązami wspólnoty kościelnej, kulturalnej, tradycji historycznej i 
niedoli. Z inicjatywy i pod patronatem Młodokaszubów od 1908 roku zaczął 
ukazywać się „G ryf, pierwsze na Pomorzu pismo artystyczno-literackie. 
Na łamach pisma, poza artykułami w polszczyźnie literackiej, zamieszczano 
liczne bajki, wiersze i pieśni napisane po kaszubsku. Założycielem i 
redaktorem „Gryfa” oraz przywódcą Młodokaszubów był dr Aleksander 
Majkowski, autor pierwszej powieści kaszubskiej Żece iprzigode Remusa6.

Twórczość autora Czorlińsciego stała się podstawowym źródłem 
inspiracji artystycznych Aleksandra Majkowskiego i Jana Karnowskiego, 
czołowych przedstawicieli ruchu młodokaszubskiego, pierwszego nurtu 
ideowo-literackiego w dziejach piśmiennictwa Kaszubów. 
Współpracującego początkowo z młodokaszubami, lecz nie 
utożsamiającego się z ich ideami, Franciszka Sędzickiego określano wręcz 
epigonem Derdowskiego.

Majkowski, jeszcze jako student medycyny na uniwersytecie w Berlinie, 
zadebiutował humorystyczną epopeją Jak w Koscerznie koscelnygo obrele 
abo Pięć kawalerów a jedna jedyno brutka (Gdańsk, 1899). Czytając ten 
poemat, nie można mieć wątpliwości, że Majkowski zarówno od strony 
językowej, jak i twórczej czerpał z ducha Czorlińsciego. Jednak w 
przeciwieństwie do pełnego polotu i zwiewności poematu Derdowskiego, 
utwór Majkowskiego naszpikowany jest ciężkim humorem zaściankowym, 
karykaturalnymi opisami kaszubskich typów oraz natarczywym morali
zatorstwem. Dopiero w opublikowanej w całości po śmierci autora po- 
wieści-arcydziele Żece i przigode Remusa -  ze wspomnianym wcześniej 
motywem z Czorlińsciego: wędrówki bohatera po obrzeżach Kaszub -  czuć 
rozległą przestrzeń kultury śródziemnomorskiej, ducha europejskiego 
zafascynowanego bogactwem ludowych mitów.

Aleksander Majkowski spopularyzował dorobek Derdowskiego już w 
pierwszych latach pracy publicystycznej, redagując „Drużbę. Pismo dlö 
polscich Kaszubów” (1905), wychodzące jako bezpłatny dodatek do

6 J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska, Warszawa 1986, s. 31.
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„Gazety Gdańskiej”. Na łamach „Drużby” opublikował w odcinkach Jaśka z 
Knieji i Kaszube pod Widnem. W 1911 roku jako redaktor kościerskiego 
„Gryfa” wznowi! Czorlińsciego i napisał do tego wydania słowo wstępne; 
opracowaniem redakcyjnym poematu zajął się na zlecenie „Gryfa” 
Franciszek Sędzicki. Kościerskie wydanie Czorlińsciego wyszło w na
kładzie 3 tysięcy egzemplarzy i miało być preludium do wydania dzieł 
wszystkich Derdowskiego, ale tego ambitnego zamiaru nigdy nie udało się 
zrealizować. We wstępie do nowego wydania epopei Majkowski polemizo
wał z oponentami twórczości autora Czorlimciego: „Odmawianie ka- 
szubskości utworom Derdowskiego muszę nazwać wprost niebywałym. 
Nigdy po nim bowiem nie pisano rzeczy tak wybitnie kaszubskich, jak 
Czorlińsci i Jasiek z  Kniei. Szczególnie ten ostatni może znawcę ducha ludu 
kaszubskiego bogactwem zwrotów rdzennie kaszubskich i treścią odzwier
ciedlającą ducha ludu wprost w zachwyt wprowadzić. Jeżeliby językowi 
tych utworów z powodu tak drugorzędnych cech, jak akcent, chciano 
odmówić kaszubskości. wtenczas by zarzut ten odnosił się także do 
wszystkich poezji ludowych kaszubskich”7.

W początkowym okresie pracy twórczej redaktor „Giyfa” prowadził 
poszukiwania materiałów dotyczących zarówno dorobku artystycznego, jak 
i biografii Derdowskiego. Świadczy o tym między innymi relacja córki 
Derdowskiego -  Heleny Zimniewiczowej, która wyznała, że kilka lat po 
śmierci poety Majkowski pisał listy do Ameryki w poszukiwaniu numerów 
„Wiarusa”. Zachowały się także świadectwa, że młodokaszuba korespondo
wał w sprawie poetyckiej i publicystycznej spuścizny po Derdowskim z ks. 
Alfonsem Mańkowskim i ks. Józefem Szydzikiem, proboszczem w Wielu. 
Ten ostatni w jednym z listów (27 11910) napisał mu, że „Bernard Sieracki, 
kupiec we Wiciu posiada manuskrypta Jarosza Derdowskiego jeszcze nie 
drukowane”. Prawdopodobnie wiadomość ta była nieprawdziwa, bo w 
żadnym z późniejszych pism i publikacji ani Majkowski, ani inni badacze 
twórczości autora Czorlińsciego nie wspomnieli o tej rewelacii.

7 A. Majkowski, Szkic literacki. Przedmowa do wyd. II „O Panu Czorlińscim co do Pucka po 
sece jachoł", Kościerzyna 1911, s. 6.
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Jan Karnowski z twórczością Derdowskiego zetknął się już we 
wczesnym wieku młodzieńczym, gdy uczył się w progimnazjalnym 
Collegium Marianum w Pelplinie. Z kolegami szkolnymi, wśród których był 
spokrewniony z poetą Bolesław Piechowski, czytywał Czorlińsciego. 
„Chociaż dla strony estetycznej wtenczas nie mieliśmy zrozumienia -  
wspominał -  jednakowoż porwała nas swojskość, komizm i plastyka tego 
dzieła”. Już wówczas pod wpływem poematu zapaliła się, jak wyznał, jego 
twórcza fantazja i podjął pierwszą próbę na niwie literatury. W wieku 
gimnazjalnym spore wrażenie wywarło na nim przedstawienie teatralne, 
wystawione przez kolegów w Brusach, o humorystycznych perypetiach 
powrotu Derdowskiego z Włoch. Podczas studiów prawniczych we 
Fryburgu, w jednym z odczytów adresowanych do tamtejszego polskiego 
środowiska akademickiego przedstawił twórczość autora Czorlińsciego8.

Na początku lat dwudziestych Karnowski, podczas pobytu w Toruniu, 
napisał opowiadanie Sowizdrzół u Krebanów, wzorowane na humo
rystycznych motywach i legendarnych przygodach Jarosza. Z kolei życiowe 
wędrówki autora Czorlińsciego zainspirowały go do napisania poematu 
Bojka o Sodłutym, o przygodach siodłatego gęsiora, który w poszukiwaniu 
wolności wybrał się w podróż z rodzinnego gniazda w daleki świat. Luźną 
adaptacją poematu Kaszeba pod Widnem jest trzyaktowe widowisko 
Karnowskiego Kaszubi pod Widnem. Szczególną wartość mają jednak 
przyczynki o życiu i twórczości Derdowskiego, które Karnowski opubli
kował na łamach prasy pomorskiej. Autor traktował te poszukiwania nauko
we jako wstępne przygotowania do napisania pełnej biografii9.

Najmniejsze wpływy twórczości Derdowskiego widać w dorobku ks. 
Leona Heykego, pierwszego poety z kaszubskiej północy. Heyke jednak, 
podobnie jak Derdowski, nie próbował tworzyć kaszubskiego języka 
literackiego, pisał natomiast w gwarze rodzinnych stron, czyli Cierzni i 
Bieszkowic pod Wejherowem. W sztuce scenicznej, szołobułce jak Heyke 
po kaszubsku nazywał swoje dramaty. Katilina autor Kaszebsczich śpiewów

8 J. Karnowski, Moja droga Kaszubska, Gdańsk 1981, s. 81.
9 C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i 
kaszubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999, s. 203.
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utrwalił Derdowskiego (Derdę) jako wiecznego wagabundę. Główni 
bohaterowie sztuki wypowiadają słowa: „Niech żeje nasz Derda, ten 
wiedzół fife!” (Katilina), „On zawde ten sóm. Przenógłi poriw/1 ju go ni ma, 
le wiater łapój” (Ciciero). W okresie kościerskim (1920-1939) Leon Heyke 
pisał o literaturze i języku poezji Derdowskiego w pracach kaszubologicz- 
nych10.

Franciszek Sędzicki, początkowo związany z młodokaszubami, później 
jednak, sprzeciwiając się ich idei kaszubskiej, odłączył się od tej grupy. Był 
przez całe twórcze życie apologetą Derdowskiego. Jan Karnowski w Muzie 
kaszubskiej powojennej napisał: „Tradycyjność jest cechą jego pism, a 
Derdowski alfą i omegą w politycznym i literackim pojmowaniu rzeczy 
kaszubskich. Wierszowane opowiadania Franciszka Sędzickiego, Gódka o 
Januszu Skwierku oraz Jóchim Czwaruch, wzorowane są w dużej mierze na 
Czorlińsczim Derdowskiego”11.

Podobnie jak dla młodokaszubów, dorobek literacki Derdowskiego miał 
również istotny wpływ na „zrzeszińców”, grupę ideowo-artystyczną 
skupioną wokół pisma „Zrzesz Kaszebskó”. Felietonista i humorysta 
kaszubski Aleksander Labuda, przywódca „zrzeszińców”, niejednokrotnie 
w swojej twórczości przywoływał postać Derdy i czerpał inspiracje z 
motywów ludycznego humoru autora Czorlińsciego. We wspomnieniach z 
okresu młodości napisał, że „wesoły epos Jarosza” należał do jego 
pierwszych lektur kaszubskich. Również dla poety Jana Trepczyka poznanie 
podczas spotkania z Aleksandrem Majkowskim głównych rysów 
twórczości Derdowskiego było jednym z bezpośrednich motywów 
przyłączenia się do kaszubskiego ruchu społeczno-kulturalnego, a w 
późniejszym okresie zachętą do podjęcia własnej pracy twórczej 2. 
Popularyzacja sylwetki autora Czorlińsciego na łamach prasy pomorskiej 
zainspirowała młodego wówczas twórcę Franciszka Gruczę, kleryka

l0S. Jankę, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr Leona Heykego (1885-1939), 
Gdańsk 1998, s. 81.

A. Bukowski, Franciszek Sędzicki jako poeta i pisarz. „Głos Wybrzeża”, 1967, nr 95, s. 8.
J. Trepczyk, Moje życie. W : J. Drzeżdżon, Współczena literatura kaszubska, Gdańsk 1986, 

s. 228.
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Seminarium Duchownego w Pelplinie, do napisania scenicznej adaptacji 
pierwszego poematu, czteroaktówki Vanoga Czorlińsciego do Pucka. 
Sztukę tę wystawili członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w 
Gowidlinie w 1935 roku.

Z programem ideowym i twórczością Derdowskiego całkowicie utoż
samiali się „klekowcy”, autorzy publikujący w wydawanym w Wejherowie 
piśmie „Klęka”. Jeden z czołowych twórców tej grupy — Józef Ceynowa 
poznał rzeczy Derdowskiego już w okresie wczesnej młodości, a 
zainspirowany Czorlińscim stworzył kilka wierszowanych opowiadań, 
poemat epicki Rzeź Kaszebów w Gduńsku oraz żartobliwe pieśni zwane 
przez niego szętopórkami. Zainteresowanie Derdowskim przez cały okres 
pracy twórczej i edytorskiej przejawiał Leon Roppel, autor wstępów oraz 
opracowań ortograficznych i redakcyjnych kolejnych wydań poematów O 
Panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, Kaszube pod Widnem.

Z powojennego pokolenia kaszubskich poetów szczególnie ceniona jest 
twórczość Alojzego Nagła, Jana Piepki i Stanisława Pestki, podpisującego 
się pseudonimem Jan Zbrzyca. Każdy z nich wybrał indywidualną drogę 
twórczych poszukiwań. Debiutowali w latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych na łamach „Rejsów” (cotygodniowym dodatku kulturalnym „Dzien
nika Bałtyckiego”), dwutygodnika „Kaszebe” (Kaszuby) i „Biuletynu 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. W okresie powojennym poeci 
kaszubscy coraz bardziej zaczęli odchodzić od postulatywności, obecnej 
szczególnie w twórczości Derdowskiego, młodokaszubów i „zrzeszińców”. 
Kaszubszczyzna z biegiem czasu stawała się bardziej tworzywem literackim 
niż podłożem ideowych poszukiwań.

Najbardziej zbliżona do ideowego, patriotycznego nurtu w literaturze 
kaszubskiej, który reprezentowali „zrzeszińce”, jest twórczość Alojzego 
Nagła, autora kilku tomików wierszy, w tym m.in. „Procem noce” 
(Przeciwko nocy) -  1970, „Astrę” (Astry) -  1975, „Otemknij dwierze” 
(Otwórz drzwi) -  1992. Poezję Nagła znamionuje osobliwa lapidarność i 
prostota wypowiedzi, a także stylistyka, odzwierciedlająca w dużej mierze 
kaszubszczyznę z rodzinnej wsi Kielno, leżącej na środkowych Kaszubach. 
Poeta głęboko doświadczony przez los, znający okrutne oblicza hitleryzmu i 
stalinizmu, w swoich wierszach daje świadectwo głębokiej wiary w Boga, z
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pokorą przyjmuje gorzki smak życia, zgrzebną powszedniość, z szacunkiem 
odnosi się do cichego heroizmu1'.

Poezja Jana Piepki, podpisującego się pod niektórymi utworami jako 
Staszków Jan, przypomina łatwe w odbiorze, pisane lekkim językiem teksty 
piosenek. Autor tomiku poetyckiego Stojedna chwilka opiewa nade 
wszystko piękno kaszubskiej ziemi, jest zauroczony różnorodnymi prze
jawami natury, pór roku, próbuje utrwalać zmienność codzienności i materii 
ożywionej. Podobnie jak Alojzy Nagel, jest oszczędny w słowach, aczkol
wiek bardziej spontaniczny i otwarty, traktujący twórczość jako 
niezobowiązującą zabawę. Chce i umie mówić o własnych uczuciach, prze
żywaniu miłości. Jan Piepka był też twórcą licznych wierszowanych 
utworów satyrycznych, w których szydzi i ośmiesza plotkarstwo, chciwość i 
upór Kaszubów. W tej twórczości można wyczuć odległe echo wątków i 
motywów zarysowanych w poematach Hieronima Derdowskiego'4.

Niewykle nowatorska i oryginalna w literaturze kaszubskiej jest twór
czość poetycka Stanisława Pestki, autora zbiorów wierszy Południca 
(kaszubski demon, uosobienie południowego wiatru). Wizre e deche (Zjawy 
i duchy) oraz Wieczorny widnik (Wieczorny widnokrąg). Poeta z pietyzmem 
odnosi się kaszubskiego słowa, zdającego się być, mówiąc metaforycznie, 
magiczną obecnością duchowego bogactwa Kaszubów. Pestka, posługując 
się archaizmami i lokalnymi słowami z rodzinnych, południowych stron 
Kaszub, symboliką zaczerpniętą z mitologii i historii, kreuje osobliwe 
obrazy poetyckie -  pełne metafor, aluzji, wieloznaczności. Mozaikowa, 
misterna, trudna w odbiorze poezja Stanisława Pestki stanowi próbę 
połączenia wielowiekowej kaszubskiej tradycji z nowoczesnym modelem 
regionalizmu15.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na łamach 
wydawanego w Gdańsku kaszubskiego miesięcznika społeczno-kultu
ralnego „Pomerania” zadebiutowało kilku młodych poetów, którzy jako

E. Puzdrowski, Pobocze. „Pomerania”, 1976, nr 3, s. 20.
14 R. Karwacki, Staszków Jan czyli Jan Piepka. „Pomerania”, 1978, nr 3, s 3.

E. Puzdrowski, Pomiędzy nadzieją a spełnieniem, o poezji Jana Zbrzycy. „Pomerania”, 
1975, nr 2, s. 17.

266



/ fierorim Derdoxvski i literatura kaszubska

tworzywo literackie wybrali kaszubszczyznę. W gronie tych debiutantów 
znaleźli się m.in. Jaromira Labudda, Krystyna Muza, Jerzy Łysk, ks. Jan 
Wal kusz. W opinii recenzentów i krytyków literackich to pokolenie poetów 
wyrosło na glebie kulturowego przebudzenia Kaszubów. Oni sami również 
przyznają, że kaszubszczyzna i świadomość etniczna pojawiły się w ich 
życiu niczym olśnienie. Obecnie każdy z tych autorów ma w swoim 
twórczym dorobku co najmniej jeden tomik poezji.

Poezja Labuddy i Muzy, pełna odniesień do surowej natury Północy, z 
pietyzmem odnosi się do archaicznych mitów podkreślających konieczność 
harmonii człowieka z przyrodą. Kaszubszczyzna, zwroty z potocznego, 
macierzystego języka służą poetkom za punkt wyjścia do kreowania 
refleksji, zadumy nad światem, fenomenem istnienia i ludzkiego bytu. Z 
kolei do głównych motywów poetyckich wypowiedzi Jerzego Łyska, autora 
ballad i pieśni, należą elementy przyrody i krajobrazu północnych Kaszub 
oraz idea kaszubska. Tę ideę Łysk przekazuje, podobnie jak „zrzeszińcy”, 
słowami pełnymi patosu i dramatyzmu. Język poezji autora obfituje 
natomiast w wyrazy zdrobniałe i pieszczotliwe, pospolite zwroty, jakby 
żywcem przeniesione z jarmarcznego żargonu. Liryka ks. Jana Walkusza 
jest swoistą sakralizacją kultury i miejsc egzystencji człowieka. W poezji 
Walkusza Pan Bóg, Matka Boska, święci przemawiają przez licznie obecne 
w kaszubskich domach figury i obrazy, przypominają się w rytmach 
rodzimych zwyczajów i kościelnego roku.

Niemal w całości doświadczeniom wiary poświęcona jest poezja Idy 
Czjiny i Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego, należących do najmłodszego 
pokolenia kaszubskich twórców. Ich wiersze są sugestywnymi przesłaniami 
mówiącymi, że ból egzystencji i udręki życia można pogodzić i zharmo
nizować z jasnymi i radosnymi stronami istnienia. Poezja tych autorów jest 
apoteozą życia jako daru Niebios, pragnieniem zjednoczenia się z Bogiem.

W ciągu ponad studwudziestoletniej historii poezji kaszubskiej ukazało 
się kilkadziesiąt tomików wierszy, kilka antologii, a także wiele utworów na 
łamach czasopism i w okolicznościowych publikacjach. Poezja kaszubska 
doczekała się antologii w języku białoruskim i niemieckim, licznych 
przekładów na języki europejskie, w tym przede wszystkim słowiańskie.
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Jest jednak niemal nieobecna w tłumaczeniach w najbliższym kaszub- 
szczyźnie języku polskim16.

Droga kaszubskiej poetyki, wiodąca od ludowej gawędy, lirycznego 
gaworzenia, poprzez hymny i manifesty nawołujące do trwania przy 
macierzystym języku, pielęgnowania swojszczyzny, coraz bardziej kieruje 
się w stronę egzystencjalnej, teologicznej i eschatologicznej refleksji. 
Kolejny w dziejach ludzkości szlak ku kulturowemu uniwersum usłany jest 
znakami dziedzictwa i tożsamości tej swoistej wspólnoty słowiańskiej, która 
nie przestaje śpiewać hymnu Hieronima Derdowskiego: „Nigde do zgubę / 
Nie przińdą Kaszube, Marsz, marsz za wrodżiem! / Me trzimóme z 
Bodżiem!” (Nigdy do zguby / Nie przyjdą Kaszuby, / Marsz, marsz za 
wrogiem! / My trzymamy z Bogiem).

1 f> S. Jankę, W kręgu poezji kaszubskiej. „Przegląd Powszechny”, 1997, nr 1/905, s. 74.
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Jowita Kęcińska

„Derda łgorz" i „kaszubskji pjekło” w powieści 
Aleksandra M ajkowskiego Życie i przygody Remusa

Dyrda zmartwychwstały -  taki tytuł nosi humorystyczna gawęda ks. 
Bolesława Kninera, dotycząca najgłośniejszego z figlów Hieronima 
Derdowskicgo. O tymże znanym sowizdrzalskim sposobie zdobycia 
pieniędzy na powrót z Italii do kraju pisali zresztą także Jan Karnowski, 
Leon Roppel, Stanisław Jankę1. Przypomnijmy: gimnazjalista Hieronim 
Derdowski namówił kolegów na romantyczną wypawę do Włoch, by 
zaciągnąć się w szeregi obrońców Ojca Świętego. Gimnazjaliści dotarli do 
Padwy, zostali tam zatrzymani. Za brak dokumentów i włóczęgostwo 
Derdowski przesiedział trzy miesiące w areszcie. Chciał wrócić do kraju, z 
powodu braku pieniędzy było to niemożliwe, wysłał więc do ojca 
sfingowany list donoszący o swojej śmierci i żądający 200 talarów na 
pogrzeb. Za te pieniądze zdążył akurat na własną stypę...

Psotnik Derda takich figlów miał na sumieniu więcej. Oto z gimnazjum 
chojnickiego, w którym uczył się od 1862 roku, po czterech latach nauki 
został wydalony. Według kolegi szkolnego Franciszka Łangowskiego za 
„figle i patriotyczne transparenty”, według Leonarda Derdowskicgo, 
kuzyna Hieronima, za wybryk na chojnickim rynku. A figiel ten wyglądał 
następująco:

1 S. Jankę, Derdowski, Gdańsk 2002, s. 17.
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Na rynku w Chojnicach rozległ się krzyk i lament, „że aż szyby drżały”. 
Jakiś młody człowiek drze się wniebogłosy, następnie wijąc się w bólach, 
pada na ziemię i błaga o ratunek. Był to akurat dzień targowy, więc wnet też 
zebrało się wokół niego sporo gapiów i nie omieszkano posłać po 
miejscowego cyrulika. Ten wnet się zjawił i z całą powagą zaaplikował jakiś 
proszek, po którym „chory” -  jakby ręką odjął -  wstał i jako zupełnie 
uzdrowiony zaczął wychwalać nadzwyczajną mądrość owego pigularza i 
jego rzekomo znakomite środki mogące wyleczyć nawet umierającego. Byl 
to naturalnie swoisty trick reklamowy, w którym główną rolę zagrał Heruś2.

Do figlów i psot Derdowskiego, ale już typu literackiego, zaliczymy 
Oracyjępożegnalną dlo Pana Feliksa Czorlińściego -  wydaną w kilkunastu 
zaledwie egzemplarzach i rozpowszechnioną na bankiecie pożegnalnym 
przed wyjazdem Czarlińskiego do Ameryki. Zapewne przy licznych 
toastach odczytany był ten satyryczny wiersz Derdowskiego. Bo też od 
dobrej kompanii, dobrego piwa (najlepiej puckiego) i licznych wiców, 
kawałów, które sam najchętniej opowiadał, nie stronił Derdowski, o czym 
dość często znaleźć możemy wzmianki w książce Jankego. To może także 
dopomogło mu zdobyć ludzi jemu przyjaznych w Warszawie, we Lwowie i 
w innych miastach poza Pomorzem, był bowiem Derdowski, który poznał 
nie tylko Pomorze, ale Polskę poza granicami ówczesnego państwa 
niemieckiego, jedynym literatem kaszubskim znanym w środowiskach 
pisarskich zaboru rosyjskiego i austriackiego (inna rzecz, że niewiele mu to 
w życiu przyniosło konkretnych korzyści).

Ponieważ większość utworów Derdowskiego to pisane „jędrnym 
narzeczem” (jak mówił o języku swych utworów sam autor1) utwory 
humorystyczne, to i nie dziwota, że Derdowski sam siebie łgorzem zwał. 
Stylizował się też pewnie na takiego wesołka, a może łatwiej było mu tak 
żyć, bo jeśli weźmiemy pod uwagę warunki, w jakich przyszło mu działać 
jako pisarzowi i człowiekowi prasy, to nie były one lekkie. Skoro zaś sam 
taki swój wizerunek kreow ał, to nie dziwota, iż w felietonach Aleksandra 
Labudy odnajdujemy w kilku miejscach nawiązania do psot Derdowskiego. 
Wipkorz, jeden z artykułów, cały poświęcony jest „Jaroszowi Derdze -

2 Tamże, s. 16.
Patrz: F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdansk 1982, s. 73.
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wieldżiemu wipkorzowi, który sto lat slode żił i dzejoł na Kaszebach”, zaś w 
Vipkach ostatni tekst opowiada o jeszcze jednej przygodzie włoskiej 
Jarosza4.

A może były to jakieś rodzinne skłonności? Dzięki korespondencjom z 
Kaszub, zamieszczanym w „Wiarusie” wychodzącym w Winonie, 
dowiadujemy się o... „patriotycznym czynie”, którego wykonawcą był 
prawdopodobnie Teofil Derdowski (brat Hieronima): na wieść o śmierci 
„Starego Wilhelma” na znak żałoby wywiesił on na dachu parę spodni i 
spódnicę... A kiedy został przez miejscowego kowala Behrendta za- 
denuncjowany, w jego obronie stanęli gospodarze z Wiela, wypędzając z 
chałupy i kuźni kowala5.

Nie dziwne też, że u największego pisarza kaszubskiego znalazł się 
Derdowski i to przedstawiony jako niezwykły łgorz. Czy tylko jako łgorz? 
Przejrzyjmy strony arcydzieła Życie i przygody Remusa autorstwa 
Aleksandra Majkowskiego i sprawdźmy, jak wyrysował on sylwetkę 
Derdowskiego na jego kartach.

Oto Remus i Trąba, wędrując w kierunku Jeziora Sorbskiego, napotkali 
na swej drodze karetę, „v chtemi sedzoł pon w latach, a na procem jimu 
młodi człovjek”f’ (s. 431). Pan Młotk z Sorbska nakazał owemu mło
dzieńcowi: „Panje Derda (...), pomożce kuczroyji scignąc karę tego 
człoyjeka na kozeł a jego pakji vezme na voz” (s. 432). Wiemy już więc, kto 
pojawia się na jednej z Remusowych dróg. Jaki zamiar przyświeca 
Majkowskiemu, który akurat tutaj, prawie na krańcu wędrówki Remusowej 
stawia Derdowskiego?

Oto do pokoju, w którym znaleźli się wędrowcy, „nadszedł służka, a z 
njim młodi człoyjek, chtemimu pon no moyjił: Derda. Jak służka szedł, tak 
Trąba wobroceł sę z pitanjim do Derdi:

- Panje Derdo! Veboczce, że tak pitom. Ale rod bem yjedzoł, chdze ma tu 
są?

- V pjekle! -  wodrzekł pon Derda!” (s. 436)

4
A. Labuda, Guczów Mach godo, Gdańsk 1992, s. 158, 160.

5 S. Jankę, dz. cyt., s. 109.
Wszystkie cytaty z wydania: A. Majkowski, Das abenteuerliche Leben des Remus, Bohlau 

Verlag Koln Wien 1988.
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„W piekle!” -  wrażenie było oczywiście piorunujące! Wprawdzie 
Remus „nje beł pevni, cze może nje rągo” (s. 436), ale:

„Trąba wuyjerzeł wod razu i sę głośno jisceł (...), chvecel Derdę za rękov 
i rzekł:

- A v e  nje rągoce?
- Jakuż jo mom rągac -  rzekł Derda -  kjej jo som jem djobłem z pjekła!” 

(s. 436)
A więc nie tylko piekło, ale i diabeł z piekła rodem. W tejże konwencji -  

pełnego wciągania nieszczęsnego Trąby w owo wymyślne piekło -  ciągnie 
dalej Derda rzecz swą z pełną fantazją i wszelkimi (dla Trąby) oznakami 
prawdopodobieństwa. Na stwierdzenie: „tec ve vezdrzece, jak zveczajni 
człoyjek!”, odpowiada: „Bo jo też mom pozvolenje wod samigo Lucypra, 
żebe v ludzkji postaceji vaju womanic. Takje pozvolenje mają kjile służkóv. 
Kuczer, co vaju vjozł i pon som.”

Zaczynają się tu womony, rzucanie uroków słów, które mogą 
rzeczywiście omamić. Zaczyna się zabawa słowna Dedry? Majkowskiego?, 
która w wykrzywionym zwierciadle „sorbskiego pjekła” pokazuje realia 
kaszubskiego (i nie tylko kaszubskiego) świata. Poznajemy w przedstawio
nych obrazach pomorski świat literatów i ludzi prasy, świat, w którym 
przyszło się obracać i nieraz gorzko go przeżywać -  i Derdowskiemu, i 
Majkowskiemu.

Odzywają się dalekie echa piekła Dantego, bliższe -  Mickiewiczowskich 
Dziadów, czasem słyszymy o karach godnych pędzla Boscha -  w swych 
wymyślnościach i okrucieństwie, a przecie wedle ludowego pojęcia -  
sprawiedliwych i koniecznych. Nawiasem mówiąc -  świadczy to raz jeszcze 
o świetnej znajomości kultury światowej u Majkowskiego i o oryginalnym, 
twórczym jej wykorzystaniu w swoim dziele.

Trąba tłumaczy zwabienie go do piekła swym grzechem, jakim było 
wygrywanie na „katolickich skrzypkach przegrzeszonych njemjeckich 
frantóvkóv” dodając jeszcze, „żem zgrzesził czężko, grający robaczi 
frańtóvki na ti sami trąbje, chtemą graję w Mjirachowskjim Lese co rok na 
chvałę Bożą”. Dopiero zaś na końcu „piekielnej” przygody, kiedy czomy 
zaczyna do Trąby podchodzić, przyznaje się wystraszony muzykant, 
dlaczego Złe ma do niego przistęp: „A tej jesz v ni stodole v njijakjis
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Dąbrovje bjałka mje skuseła na w u strzechą, mje, starigo grzesznjika” (s. 
441).

Jak wygląda to kaszubskie piekło w relacji Derdy? „Budink, chturen va 
vjidzale, najachavsze z naszim panem, to le scana wod przodku. V ten won 
sęcignjc yjele mil, a pod njim je sto pjęter, pełnich djobłóv i potępjeńcóv” (s.
437) . Wielkość owego piekła, nawet jeśli uwzględnimy chęć Derdowskiego, 
by przedstawiany obraz był jak najbardziej sugestywny, daje i tak wiele do 
myślenia: budynek na wiele mil, ma sto pięter! Czyżby aż tak wielu było 
potępieńców, że piekło musi być tak ogromne?

Piekło urządzone jest z wielkim porządkiem, posiada „svoje paragrafe 
wustanovjone”, a każdy, kto tu trafił, „będze spravjediivje wobsądzoni” (s.
438) .

1 iak -  „wobmowa na drugjich ludzc” -  karana będzie sypianiem „v noce 
na verach pełnich żogovek”, po którym to spaniu „wonji skakać będą, njibe 
rebe w jądrach” (s. 437).

O wiele większą winą jest, gdy „v lestach, ksążkach abo v gazetach wo 
svojich bliźnich zle piszą”. Jaka na to kara? „Tim pjekjelni doktor codzeń 
reno tępim kurkjem vkolnje ve vątrobę i półkvaterk żołce wutoczi. Bo wu 
tim zorte grzesznikov żołce kożdigo momańtu dobec możesz kuli żadno”. 
Wytoczenie żółci, której ci grzesznicy mają pod dostatkiem, to dopiero 
część piekielnej kary. Część druga jest znacznie straszniejsza: „Wosobno do 
ti robote nasadzoni djobeł bjerze gork żołce z ręku pjekjelnigo doktora i 
mjcszo ję z tintem i kreyjąropusząi jim tego napjitku nalevo v gordzel. Wod 
tego jich vezną krampe, że żol patrzeć, a po krampach przindze żeganje.” (s. 
438).

Męka jest jeszcze stopniowana w zależności od tego, co kto pisał -  list, 
gazetę czy książkę: „le wu njich je żot takji, że co veżego, to list, gazetę abo 
ksążkę. Nomjejszo męka tich, co małą gazetkę veżegac muszą. Veplują i jim 
dobrze! Ale są jinszi, co szvotołe duzi jak żogle rebackjigo szkuta zvracac 
muszą, a to baro zimko gordzelą przechodzi. Vjater, not do tego, z 
vnętrznosce neko te szvotole z takjim gvohem, że wone wo łbie tich drugjich 
pjekjelnikov tego zortu bjiją, a ti jim zos wodpłocają. I tak wodę łba do łba 
lotają te produkte żołce, tińtu i ropuszi kreyji, że szum i krzik i grzemot i 
smród yjeczni v tim dzelu pjekła panuje.” (s. 438).
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I najokrutniejszy stopień tej kary: „Straszne mękji cerpją ti, co całe grube 
książki żegac muszą. Tim sę peskji vekrzivjająna vszeskji stronę vjatru. Bo 
to czasem wod tego vepjitego trenku pjekielnego jich tak rozpjero, że tełem i 
przodkjem jidą knegji, duże jak poł dvjerzi, i to żaru kopami. Czortoyje, co v 
tim dzelu pjekła służbę mają, lozują sę co dvje godzene, bobe dłużij nje 
strzimele. Le doktor, jako że przevikłi do brzedalstva, procuje tam przez całą 
dobę.” (s. 438).

Strzeżcie się, literaci, woła z tych kart książki Derdowski z Majkowskim. 
I wcale nie jest tu przeszkodą, że: „mjedze timi gazecorzami je vjele takjich, 
chtemich woje vegnoł, bo nji mogle sę nawuczec worać v jego vołe, tej są i 
takji, co zbankrotovale na handlu z gęsami. Ti też nje wumieją vjele vjęcji, 
jak jimję i przezvisko napjisac. Gruńt, żebe wumjele szkalovac, bo tej ludze 
zchęcączetająjich żegovjine. Konotera ludzko ju tako, że geldzi ję, kjej co 
brzedkjego wo bliźnim czuje, a boli ję, kjej bliznigo sę chvali.” (s. 439).

Nie są to już wcale kaszubskie winy-przewiny, ale jakże uniwersalne, 
ogólnoludzkie. Iluż z pisarzy mogłoby tu za Derdowskim powtórzyć: „Bo 
natura ludzka już jest taka, że sprawia jej przyjemność, gdy czegoś 
brzydkiego o bliźnim się dowiaduje, a boli ją, gdy bliźniego się chwali.” (s.
439)!

Ostatni krąg piekła prawdziwie kaszubski nie jest ani dla Trąby, ani dla 
Remusa: „To je tam, chdze skórę ścigają. Bo vejcele tu wu naju, to je 
provdzeve pjekło kaszubskji. Kożdi naród mo svoje vłasne pjekło. A wod 
pjęcset lot i dłużij dzeje sę tak, że nom z njemjeckjego pjekła, naszigo 
sąsada, przesełają całe vojska potępjińcóv, że to njibc nje ich ludze. Za zeco 
na zjemi to Njemce jich rechovele do svojich, ale v svojim pjekle wonji jich 
mjec nje chcą.” (s. 439).

Dochodzimy więc do kwestii dla Derdowskiego (i Majkowskiego) 
najważniejszej -  sprawy poczucia tożsamości, sprawy bycia (lub nie) 
Kaszubą. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu antynomii Polak -  Kaszuba, tylko 
Niemiec -  Kaszuba. Jakaż kara czeka takiego odszczepieńca. który stał się 
Niemcem? „Na takjich je wurządzoni brzedkji djobeł, chtemimu mjasto 
cnijka sztoperczi z tvarze spiczasti stalanni dzub. Tim won takjigo 
wodmjeńca dzubnie, chdze sę trafi, i wod razu vccknjc, cze tam spodkjem je 
kaszubsko skora, cze nje? Żeli tak, to njeszczestlivimu porę czortov nę
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njemjecką skorą wod pjęt przez głovą scigną. Czasem ta cuzo skora je tak 
cenko jak pajączena. V tim razu mu ją czorte cegłami zeszorują. Ale czasem 
wona je tak grubo narosło, że trzeba ją scigac jak ze skopa, a czasem jak wu 
zajka, dzewjąc skór scignąc trzeba, njim stanje Kaszuba woczeszczoni i 
provdzevi.” (s. 439-440). 1 tu znów w piekielnych okropnościach wyobraże
nia iście Derdowskie: „Naju pjekło kaszubskji zresztą na tim mo vzątk 
dobri, bo ne scignjąti skore przedaje Njemcom do Berlina i to przez 
yjecznego żeda. chturen je co zamanąwsze halivo i dobrze płaci.” (s. 440).

Jak podobne są wyobrażenia tak odległych wydawałoby sią ludów jak 
kaszubski i litewski. W Mickiewiczowskich Dziadach tak samo lud wie, że 
za grzech musi być kara, że za mniejszy grzech kara jest mniejsza, 
odpowiednio sroga za grzech ciążki... Wydaje sią też, iż w wymalowaniu 
kaszubskiego piekła odbija sią Derdowskiego (mniej) i Majkowskiego 
znajomość i fascynacja dziełami polskich romantyków.

Cóż dalej z Derdowskim, którego Trąba pyta z przekonaniem pomie
szanym z niedowierzaniem: „co ve, chturen vemiszloce, jak żijąci człoyjek. 
moce v tim pjekle do robote?

- Jo jezdem vobcąna głupich. Mje vesełają, żebe potąpjonich zvabjic do 
kaszebskjigo pjekła. Z ti prziczine jo mom volą nosec wurodą żijącigo 
człoyjeka.” (s. 440).

A kiedy za oknem ukazuje się Murzyn (który był jedną z przyczyn 
wymyślenia całej psoty przez Derdę): „Derda rzekł: Aha! To gvesno po vaju 
przesełają na sąd pjekjelni (...) i jesz domoyjoł:

- Jidzta le z njim! Won njic nje moyji, bo von znaje le pjekjelną godkę. A 
ti va naprzód vcknąc muszita.” (s. 440).

Kiedy cała historia wyjaśniła się i Trąba uwierzył, że nie jest w piekle, 
jeden ze służących objaśnił: „V tim jo poznaję spravkę tego przepjitigo 
sztudańta Derde. Nasz pon go chdzes wobroł na drodze jak vaju i go trzimo 
prze se, bo mo z njego vjele krotochvjile.” (s. 444).

Bo z niego wiele krotochwil... Po to przede wszystkim pan Młotk 
przygarnął kaszubskiego sztudańta. Ale nie tylko. Bo gdy wieczorem 
przyjął wędrowców u siebie, wyjaśnił:

„- Czuł jem, że moji ludze vama psotę robjile. Vszetkimu yjinjen ten 
vjisus Derda, chtrenego va tak polubjua, jak jo, żeli sę z njim bliżij
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zkamrocita. Meszlę, że mu ten żort veboczita, boje to dobri Kaszuba, a co 
yjęcij, pjisorz i poeta kaszubski” (s. 448).

A więc vjisus, rągorz, wipkorz, wesmjevocz, urągocz Derda (ani razu nic 
używa Majkowski całego nazwiska), ukazany jest wreszcie z innej strony. 
Pisarz i poeta. Mimo iz jeszcze student (choć. przypomnijmy tu, z powodu 
braku funduszy, po nauce w pięciu aż gimnazjach, nie podjął Derdowski 
studiów). Dowiadujemy się też dalej, że Derda „tero dzcń i noc sędzi nad 
historicznim. ksążkami” (s. 467).

Pojawia się ta postać następny raz w powieści, gdy Remus po 
przeżyciach w komnatach pana Młotka stracił przytomność, a gdy oczy 
odemknął: „stojele vkoł mje dobri Trąba, dvomjik i filut Derda”. On też to 
rzekł do Remusa: „Gorzełasta sę gvesno na mje! Ale czc jo nji mjoł provde, 
że tu piekło.” A kiedy wędrowcy zadecydowali, że ruszają od razu w dalszą 
drogę, dodał: „Jidzta z Bogjem! (...). Jo wostanę, bo chcę tu jesz grzebać w 
starich szvotołach, co tam pjisanc wo naszich dzejach. Jak stari i jego pjekno 
córka pudą na drugji syjat, tej to vszetko njcmjecko zaleje, a Njemce svojim 
zveczajem znjiszczątu kożdąpamjątkę!” (s. 471).

Coraz wyraźniej za łgorzem Derdą widzimy tego, kto z oddaniem, z 
pasją, z potrzeby serca zajmuje się szukaniem tego, co kaszubskie -  w 
historii, w książkach, dokumentach. Takiego też widzimy Derdę w ostatniej 
odsłonie. Kiedy Remus z Trąbą oglądają smołdziński kościół, pojawiają się 
koło nich pan Młotk z Derdą. Pan prosi jeszcze Remusa o pokazanie 
ryngrafu. Następuje jedna z najbardziej uroczystych scen powieści, kiedy 
pan mówi: „Za gore i rzekji mesie moje lotą po bjołe wopokji Arkone. 
Przegrałasma vojnę tesącletną i tam poza sobą wostayjiłasma grobe 
przodkov naszich. Klęknjijma i zmovma pocerz za wumarłich. (...). A 
Derda, ten smjeszni i yjedno kumre mająci v głoyje, stanął pełen 
statecznosce, vecignął rękę v stronę, zkąd płinęła Łeba, i rzekł mocnim 
głosem:

- Tam stoją nasze szańce, a z njich me woddobędzeme, co nasze!” (s. 
492).

I tak to w ostatniej scenie z Derdą okazuje się ów łgorz jedną z 
najbardziej, najuczciwiej, najgłębiej i najemocjonalniej zaangażowanych w 
sprawę ratowania kaszubszczyzny postaci powieści. Zostaje jak pomnik na
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wysokim postumencie. Raz jeszcze mówiący nam z tego pomnika: Jestem 
Łgorz Derda, odgadnijcie, jakie jest moje prawdziwe oblicze.

Nadmieniłam już, że Majkowski oryginalnie włączył swe dzieło w 
dokonania wielkiej literatury polskiej i europejskiej, warto więc zauważyć, 
że w dziele tym znalazło się także odniesienie do literatury kaszubskiej, 
potraktowanej już jako klasyka współtworząca wartości i wyobrażenia, 
którymi żyje kultura naszego kontynentu.
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Hieronim Derdowski, Pan Czorlińści i Żydzi

Humor czy antysemityzm?

Przy pierwszej lekturze O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachol 
kilkakrotnie w czytelniczym odbiorze może pojawić się odczucie, iż oto 
obcuje się z dziełem dość niesympatycznie opisującym Żydów. Choć 
wyraźnie widoczna jest tu humorystyczna konwencja dzieła, trochę 
niepokoi nieco antysemicka nuta.

Aby wyjaśnić ten problem, trzeba wrócić do fascynacji literackich 
Hieronima Derdowskiego i do dominujących w II połowie XIX wieku 
tendencji w literaturze. Jeśli chodzi o samego pisarza, to najmocniej 
podlegał wpływom tekstów humorystycznych dwojakiego pochodzenia. Z 
jednej strony fascynował się twórczością Adama Mickiewicza, szczegól
nym upodobaniem darząc jego gawędziarsko-obyczajowy aspekt, a z 
drugiej dolnoniemieckimi humoreskami Fritza Reutera o sowizdrzalskim 
zacięciu1. Oczywiście dla poematu epickiego Derdowskiego można by 
znaleźć także inne konteksty, jak np. pisarstwo Marka Twaina, lecz to raczej 
Mickiewiczowski żywioł upamiętniania najdrobniejszych przejawów życia 
obyczajowego i Reuterowska pasja satyryczna zadziałały najmocniej. Skąd

' O literackich uwarunkowaniach utworów Derdowskiego wspomina Jerzy Samp w 
Przedmowie do: H. Jarosz-Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, 
Gdańsk 1990.
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jednak wątki żydowskie o humorystycznej tonacji? Raczej nie z Pana 
Tadeusza, gdyż -  jak kąśliwie zaznaczył Cyprian Norwid -  w arcypoemacie 
Mickiewicza , jedyną figurą serio jest Żyd”.

Popatrzmy wszakże szerzej, gdyż w końcu Fritz Reuter nie był jedynym, 
który przedstawiał Żydów w złośliwym i negatywnym świetle. Nade wszystko 
przywołać trzeba dziewiętnastowieczne piśmiennictwo polskie, zwłaszcza to z 
drugiej połowy wieku, w którym jakże często pojawia się wówczas tzw. 
kwestia żydowska2. Nie ma potrzeby rozwijać myśli, jakie były podobieństwa i 
różnice w rozwiązywaniu tego zagadnienia między literaturą niemiecką a 
polską, gdyż Derdowski zanurzony był w sensie erudycji literackiej bardziej w 
świat kultury polskiej. Reuter, jeśli nawet negatywnie przedstawiał Żydów, 
pisał w czasach, kiedy pod wpływem haskali zanikała odrębność kulturowa i 
obyczajowa niemieckich Żydów. W kulturze polskiej problem żydostwa 
najpełniej omawiany jest dopiero w pozytywizmie, a więc w czasie dzia
łalności literackiej Derdowskiego. Pisarz z Wiela, choć inspirował się 
Reuterem, bezpośrednio utrzymywał kontakt z pozytywistyczną literaturą 
polską i to stąd mogły do niego płynąć wszelkie literackie obrazy żydostwa 
Oczywiście można by tu jeszcze mówić o historycznych uwarunkowaniach i 
analizować, jaka za czasów Derdowskiego była relacja między Żydami a 
Niemcami, Żydami a Kaszubami. To jednak zadanie dla historyka lub 
socjologa, nie zaś dla literaturoznawcy, dlatego skupić się trzeba na ściśle 
literackich aspektach utworu pisarza z Wiela.

Stereotyp Żydów w opowieści o Czorlińskim

Literacki stereotyp Żyda widoczny jest w dziele Derdowskiego przede 
wszystkim na przykładzie postaci czapnika Szmula. Oto jak widzi go pan 
Czorliński:

2 Warto sięgnąć w tym momencie do takich syntetycznych opracowań jak choćby: T. 
Jeske-Choiński, Żyd w powieści polskiej, Warszawa 1914; J. Winczakiewicz, Izrael w poezji 
polskiej. Warszawa 1958; A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1961; A. Cala, 
Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konjhkty, stereotypy, 
Warszawa 1989; Literackie portrety Żydów, red. E. Łoch, Lublin 1996; M. lnglot. Postać 
Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864, Wrocław 1999.
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„Szmulek nibe mnie powitoł czule, doch z przekąsem,
Lesym ślepiem wzeroł na mnie, smniejąc sę pod wąsem.” (s. 11)3

Tego typu przedstawienie czapnika koresponduje z innymi jeszcze 
określeniami typu „chytry chaja”, „paskudny obdartus”, „chytra jucha”, 
„głupi żed” czy „szachraj”. Pamiętać jednak trzeba, że to Czorliński jako 
pierwszy okłamał żydowskiego czapnika, sprzedając mu zamiast wełny 
pakuły. Negatywne więc patrzenie kaszubskiego szlachcica na Żyda w 
pewnej mierze bierze się z wyrzutów sumienia, jakie odczuwa za swoje 
oszukańcze sztuczki. Najpełniej niechęć do Szmula rozwinie się w 
Czorlińskim, kiedy odkryje, że to czapnik rzucił na mego przekleństwo 
uniemożliwiające mu szczęśliwy i szybki powrót do domu. To przy postaci 
Szmula wyraźnie zarysowuje się również przeciwieństwo chrześcijaństwa i 
judaizmu, które dosadnie wyartykułował pan Czorliński w słowach: 
„Prędzy djobeł porwie żeda, niżle katoleka” (s. 15).

Oprócz Szmula poznajemy jeszcze w eposie Derdowskiego innych 
Żydów. Oto pan Czorliński decyduje się pod wpływem słów czapnika i 
trzydziestotalarowego napiwku zawieść do Sianowa całą grupę żydowskich 
kupców. Pierwszy ich opis, jaki napotkamy w opowieści, nie należy do 
emocjonalnie neutralnych:

„Leże Jakub z pod Kościerzne, co hędluje bedlem 
I żyd Danjel ze Stężece, chtoren jezdzy z medłem:

Za nim leże stary Abram, co je kąsk kulawy 
I żyd Czomy ze Skorzewa, co mo chód koszlawy;
Wchodzy Zyskan też z Kalesza, co patrzy ukosem 
I Elijosz ze Szymbarku z bardzo dłudzim nosem;

Zjowio sę też żedek Lajzer, co szynkuje wódką 
I żyd zwany Czarowniciem z oną szadą bródką.

Dali wchodzy cechy Bartek z Brus pod Chonicami 
I żyd Mitin ze wse Wielo z czomemi ślepiami.” (s. 12)

Cytaty według wydania: H. Jarosz-Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece 
jachoł, Gdańsk 1990. W nawiasach po cytatach podaję numer strony z powyższego wydania.

.
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W tej dziesięcioosobowej grupie ludzi nagromadził Derdowski szereg 
dość stereotypowych informacji o ówczesnych Żydach4. Poznajemy więc 
ich profesje: handel rogacizną, prowadzenie szynku i handel mydłem. 
Przedstawia nam się również typowe wyobrażenia fizjonomiki semickiej, 
które w połączeniu z karykaturalnymi opisami postaci tworzą obraz dość 
niesympatyczny. W najbardziej rozpoznawalne cechy zewnętrzne Żydów 
zaopatrzony został Eliasz, który ma długi nos, oraz Czarownik rzucający się 
w oczy dzięki wyrazistej brodzie. Z przesądami, jakie żywiła prosta ludność 
chłopska w stosunku do Żydów, związane są opisy Mitina, który niepokoi 
czarnymi oczami (w domyśle: rzuca nimi uroki), oraz Zyskana patrzącego z 
ukosa, czyli także czyniącego czary. Ostatnie wreszcie postacie Żydów 
obdarzone zostały przez Derdowskiego kalectwem (Żyd Daniel kuleje, 
Abram koślawo się porusza), których wyolbrzymione cechy wywołać mają 
uśmiech poczucia wyższości u czytelnika.

Do pełni satyrycznego obrazu Żydów w kaszubskim eposie należałoby 
jeszcze dołączyć opisy scen zbiorowych. Oto bowiem Żydzi porozumiewają 
się między sobą „szwargotem” albo niemiecko-żydowską mieszaniną 
językową („Wilkąm! Wilkąm! Wejta mąm furmana!” lub „Gajdę dromtes! 
Diydre, drala!”). Pana Czorlińskiego denerwuje nie tylko ów żydowski 
sposób mówienia, ale również jego intensywność, głośność i zgiełk. Aby 
znaleźć posłuch wśród żydowskich podróżników, Czorliński zrzuca ich z 
sani, w drastyczny sposób wyciąga Bartka ze studni, siłą wymusza szacunek 
dla chrześcijańskich symboli, okładając Żydów biczem:

„Cieł widziałe, że nie żarte, tej sę żede zlękłe,
Zaro więc odkrełee głowę i na saniach klękłe. -  
To beł tryjąf, moja bjałko. chwoła naszy wiarę!

Szpos ten doch je więcy wortny, jak sztere talare!” (s. 20)

4 ,Ujęć stereotypowych Żydów nie brakowało także u innych dziewiętnastowiecznych 
autorów polskich. Niektórzy z nich stworzyli postacie niebanalne, niektórzy poprzestali na 
schemacie. Wspomnijmy tylko o kilku utworach, w których postacie Żydów występowały: J. 
Ursyn Niemcewicz, Lejba i Sióra (1821); Z. Krasiński. Nie-Boska komedia (1835); J. 
Korzeniowski, Kollokacja (1847); J. I. Kraszewski, Żyd (1866); E. Orzeszkowa, Meir 
Ezofowicz (1875); B. Prus, Placówka (1886); M. Gawalewicz, Mechesy (1893).
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Mimo tych „nauk” Czorlińskiego żydowscy podróżnicy ciągle narażają 
go na coraz to nowe nieprzyjemne zdarzenia. To właśnie ich bijatyka i 
późniejsze oskarżenia, jakie wysuwają Abraham i Czarownik wobec 
kaszubskiego szlachcica, wywołują aresztowanie Czorlińskiego w Sia
nowie. Po jego uwolnieniu autor eposu szkicuje kolejną scenę zbiorową, w 
której przypisuje Żydom jeszcze jedną negatywną cechę -  fałszywość 
zachowania. Również podczas pobytu naszego bohatera w Sianowie 
widzimy żydowską chciwość. Jedynie przy scenie ratowania koni 
Czorlińskiego jednolitość zachowań grupy Żydów zamieniona zostaje na 
kilka portretów, przekraczających satyryczno-groteskowe ujęcia. Dominuje 
jednak jednostronny opis Żydów, którzy obdarzani są niewybrednymi 
epitetami, posądzani o najgorsze instynkty, podejrzewani o karygodne 
czyny. 1 choć wszystkie te tendencyjne opisy Żydów mają humorystyczną 
otoczkę, trzeba zauważyć, że ciężki to dowcip i nie zawsze śmieszny. 
Trzeba bowiem mieć specyficzne poczucie humoru, aby uważać za 
śmieszne scenę okładania biczem Żydów po głowach, aby oddali szacunek 
przydrożnej Bożej Męce, lub widok wprzęgniętych do zaprzęgu końskiego 
staro- zakonnych kupców obijanych batem.

Obecność literackiego stereotypu Żydów ma również swoje uza
sadnienie w kreacji samego narratora-bohatera poematu. Oto pan Czorliński 
jest człowiekiem z jednej strony pobożnym, czułym, bystrym i z fantazją. 
Jednakże jednocześnie widzimy go jako przesądnego, rubasznego, nie
wykształconego i skąpego. Zwłaszcza te negatywne cechy bohatera pro
wadzą do tak niewybrednych żartów, jakie płata Żydom.

Inni bohaterowie także zostali zaopatrzeni przez Derdowskiego w takie 
cechy, że łatwo im przychodzi wobec Żydów przyjąć postawę zaczepną lub 
lekceważącą. Można tu wspomnieć żandarma rozdzielającego żydowską 
bijatykę w Sianowie czy nawet żonę Czorlińskiego, która co prawda 
szlachetnie nakarmiła zgłodniałych Żydów, lecz ich opowieść o losach męża 
skwitowała słowami: „Tero mota, chaje, szachrow waszech skutek!” (s. 97).

Trzeba jednak przyznać Derdowskiemu rację natury artystycznej i 
kompozycyjnej w tym, że dla humorystycznej, sowizdrzalskiej tonacji 
kaszubskiego eposu żydowskie postacie doskonale efekt ten uwyraźniły. To 
właśnie skontrastowanie przejrzystego w motywacjach i uczuciach
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Czorlińskiego i tajemniczych, niezrozumiałych Żydów stworzyło napięcie 
wywołujące szereg sytuacji komicznych, to właśnie zetknięcie się ze sobą 
inności ubarwiło podróżniczo-folkloiystyczną opowieść. Napięcie to 
zresztą w miarę rozwoju eposu coraz bardziej malało, aby niemal zaniknąć 
w trzeciej księdze. Dla wartości artystycznej utworu Derdowskiego 
niebagatelne znaczenie ma fakt, że można w nim również znaleźć ciekawą 
próbę odejścia od stereotypowego wizerunku Żyda dzięki kreacji Bartka z 
Brus.

Bartek z Brus - próba literackiego portretu Żyda

Inność Bartka z Brus wyodrębnianego przez Derdowskiego z grupy 
żydowskich kupców widać już przy pierwszej prezentacji postaci, pod
kreślana jest bowiem jego cichość i skromność. Na tle hałaśliwych i 
chaotycznych niekiedy zachowań grupy starozakonnych, Bartek wydaje się 
być niepozorny i bez wyrazu. Jednakże cecha ta stoi w pewnej sprzeczności 
z takim aranżowaniem sytuacji fabularnej w eposie, w której to właśnie ów 
niepozorny Żyd z Brus częściej niż mni podróżnicy doznaje nieprzyjemnych 
przygód:

„Ale Bartek z Brus, co w tele sedzoł so na mniechu,
Zacząn z górę w doł sę kulać, że belo do smniechu,
Tak sę bjedok kuloł, kuloł, jak ciej knope z grzępe,
Jaż nareszcie wpod do studni, prosto w samą szlępę!” (s. 17)

Cały ten opis, choć utrzymany w humorystycznej tonacji, zawiera już 
sygnały na rodzaj współczucia czy sympatii dla Bartka, mówi się wszak o 
nim „biedak”. Mimo więc zabawnego widoku Żyda w studni, wy
glądającego jak „mucha w rosole”, pan Czorliński postanawia ratować 
nieszczęśnika. Po wyciągnięciu ze studni Bartek potrafi uprzejmie 
podziękować za pomoc i to właśnie jego obyczajność szczególnie ujmuje 
Czorlińskiego. Kaszubski szlachcic dostrzega nieżydowską w jego mnie-
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maniu uczuciowość i dając swoistą dobrą radą, a zarazem dowód zaufania, 
poleca Bartkowi przyjąć chrzest.

W dalszych partiach kaszubskiego eposu kilkakrotnie spotkać można 
taką strategie narratorską, w której zarówno główny bohater utworu, jak i 
sam narrator przejawiają pozytywne nastawienie do Bartka. Być może ta 
sympatia przejawia się już w samym wyborze imienia dla żydowskiego 
kupca. Nie jest wszak ono ani żydowskie, ani niemieckie, kojarzone bywa 
raczej w eposie ze słowiańską kulturą ludową. Kiedy Derdowski opisuje 
moment, gdy Bartek nieszczęśliwie zgniótł jaja kupione przez jego 
współtowarzyszy w Kantrzynie, pierwsze wersy mają charakter komiczny. 
Jednakże w końcowej części opisu satyra ustępuje na rzecz współczucia:

„Zaczynają jego dusec, mniechami obkładać,

Tak go bjese umęczcie, że mog ledwie gadać:
Wsześci razem bez litosce biją go, le pęko,

Bartek ju  sę nie obgąnio, le żałośnie stęko.” (s. 29)

Derdowski tak prowadzi postać, że Bartek w dalszym rozwoju akcji 
utworu coraz bardziej będzie się w swych wyborach czynów odsuwał od 
pobratymców, aby w zamian zyskiwać uznanie u Czorlińskiego. Pełnię 
dobrych cech Bartka poznajemy przy uwolnieniu Czorlińskiego z więzienia 
w Sianowie. Oto bowiem, właśnie dzięki Bartkowi, bohater eposu dowia
duje się o oskarżeniach, jakie wysuwali Żydzi Abraham i Czarownik, a 
dzięki zeznaniom Bartka w sądzie może być uwolniony. Od tego momentu 
postać Żyda z Brus będzie przez Derdowskiego konsekwentnie ukazywana 
w' pozytywnym aspekcie, co więcej — stanie się on wiernym przyjacielem 
Czorlińskiego. Widzimy to na przykład w scenie ratowania koni kaszubskie
go podróżnika, kiedy to jedynie Bartek prawdziwie współczuł mu w 
nieszczęściu i on jedynie okazał serce zwierzęciu. W dalszej podróży z 
Sianowa żydowski kupiec cieszy się specjalnymi względami Czorlińskiego 
i nie musi podróżować piechotą. Nie dane mu jednak będzie długie życie, 
topi się w Jeziorze Łebskim wraz z całym dobytkiem Czorlińskiego. Ten zaś 
szczerze przejęty losami Żyda mówi:
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„Szkoda, że tak mamie Banek zeszed z tego świata,

Jo doch jego tak żem kochoł jak włosnego brata. -  
Ciejbe jesz choc dzonek dłuży beł prze żecu ostoł,
Bełbem okrzceł nieboroka, tak go Smętek dostał.” (s 72)

W wyobrażeniu Czorlińskiego to chrzest właśnie miał być największą 
nobilitacją dla Bartka. W rzeczywistości eposu marzenie kaszubskiego 
szlachcica ziszcza się, gdyż według lokalnego podania Jezioro Łebskie 
było poświęcone przez misjonarza Pomorza biskupa Ottona, w związku 
z czym ma właściwości wody święconej. Dla dalszego osadzenia 
żydowskiego bohatera w chrześcijańskim światopoglądzie Derdowski 
komponuje scenę marzenia sennego Czorlińskiego, w którym widzimy 
Bartka w czyśćcu. W śnie owym dostrzec możemy również inną 
znaczącą zmianę. Oto Bartek tłumaczy Świętemu Piotrowi, iż nie jest już 
Żydem, lecz Kaszubą. Ta zmiana nie jest jednak dość wystarczająca dla 
osiągnięcia chrześcijańskiego raju. albowiem Bartek nie ma na głowie 
typowej dla Kaszub czapki. I ten właśnie grzech musi odpokutować, aby 
być przyjęty w poczet zbawionych. Całą ostatnią scenę można traktować 
jako podsumowanie przechodzenia „inności” w „swojskość”, „odrębno
ści” w „tożsamość”, „żydowskości” wreszcie w „kaszubskość”. Cała 
kreacja postaci Bartka z Brus ukazuje poniekąd, jak Derdowski rozumiał 
proces „oswajania” obcych przez społeczność kaszubską. Aby mogli 
zostać uznani za swoich, musieli porzucić swoją narodowość, religię, a 
ponadto upodobnić się również zewnętrznie do Kaszubów'.

Wracając jednak do świata przedstawionego eposu, postać Bartka 
stanowi ciekawy sposób ukazania dziewiętnastowiecznego Żyda z Pomorza 
i co najważniejsze -  żydowski bohater literacki różni się rysunkiem 
psychologicznym od ujęć stereotypowego obrazu.

O problematyce tożsamości żydowskiej na ziemiach polskich patrz; A. Eisenbach, Kwestia 
równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972; Żydzi polscy. Dzieje i 
kultura, oprać M Fuks, Warszawa 1982; A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach 
polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.
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Kwestia żydowska na Pomorzu -  kilka postulatów

Lektura eposu Derdowskiego z dostrzeżeniem Żydów w nim wystę
pujących inspiruje do zbadania problemów osadzonych w innych prze
strzeniach niż tutaj wspomniane:

Jak ocenić nie cytowany tutaj (a wymagający osobnych studiów) 
jeszcze jeden utwór Derdowskiego o Żydach pt. Wracanie żydów do 
Palestyny i wejście do obiecanej ziemi (1884), który w całości poświęcony 
iest paszkwilanckiemu przedstawieniu Żydów? Choć znowu jak w Panu 
Czorlińskim utwór przesiąknięty jest rubasznym humorem, to ideowa 
wymowa utworu wydaje się być zdecydowanie antysemicka. Czy pojawiła 
się ona jako wynik pobytu Derdowskiego w Krakowie wśród publicystów o 
konserwatywnych poglądach (krakowski „Czas”) lub po bliższym 
zetknięciu się z Żydami podczas pobytu w lwowskim szpitalu, czy też 
związana jest z określonym typem satyrycznego obrazu Żyda, dominu
jącego w polskiej publicystyce galicyjskiej?

Innym problemem Wracania żydów do Palestyny jest fakt 
wydrukowania pieśni jeszcze w 1884 roku w Chicago przez polonijnego 
działacza i wydawcę Władysława Dyniewicza. Wydaje się, że zaintere
sowanie utworem bierze się właśnie z antyżydowskiej nuty, która mogła być 
skrupulatnie wyzyskana w utarczkach Polonii ze środowiskami żydow
skimi. Sam Derdowski, kiedy przebywał już w Ameryce, nie poddawał się 
jednak ksenofobiom, gdyż wszak przez dwa lata współpracował na łamach 
„Wiarusa” (mimo sprzeciwów ze strony ks. K. Domańskiego) z żydowskim 
publicystą Leonem Hilpemem.

Jaki był status Żydów na Kaszubach w XIX i XX wieku? Jakie 
mieli prawa i obowiązki? Jak liczne były to gminy? Co zostało na Pomorzu z 
ich kultury materialnej i duchowej? Dzięki pracom Hanny Domańskiej na 
niektóre pytania można odpowiedzieć, lecz wciąż więcej jest niewiadomych 
niż faktów rozpoznanych6.

Na ustalenia H. Domańskiej powołuje się badacz kaszubszczyzny Stanisław Jankę w swej 
książce Derdowski, Gdańsk 2002, s. 83-85. Patrz tejże autorki: Zapomniani byli w mieście. 
Dzieje Żydów sopockich. Warszawa 2002.
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Czy istnieje specyficzny związek, stosunek Kaszubów do 
Żydów i Żydów do Kaszubów? Na ile był odmienny od relacji 
Kaszubi-Niemcy, Kaszubi-Polacy? O uprzedzeniu Kaszubów do Żydów 
wspominał już Bcmard Sychta, lecz czy rzeczywiście dotyczyło ono tylko 
„zewnętrznych stron życia”7? Być może warto byłoby bliżej uwzględnić 
stosunek ówczesnego kleru katolickiego, mającego przecież tak ogromny 
wpływ na Kaszubów, do społeczności żydowskiej, który bynajmniej nie był 
przyjazny.

Jak przedstawia się obraz Żydów w całej literaturze kaszubskiej? 
Jak często realizowano ujęcia stereotypowe, jak często udawało się stwo
rzyć obrazy oryginalne? Na ile Żydzi pojawiali się wśród folklorysty- 
czno-literackich figur kaszubskich wierzeń i podań?

Na ile frapująca i adekwatna do sytuacji geopolitycznej Kaszu
bów jest legenda o Ahaswerze? Na ile odczuwano wówczas zbieżność 
losów politycznych, społecznych, religijnych Kaszubów i Żydów, jak to 
rysuje się w powieści Majkowskiego o Remusie?

Wyszczególniony wyżej zestaw pytań jest nie tylko propozycją dyskusji 
o kwestii żydowskiej na Pomorzu, ale również o obecności innych kultur w 
literaturze kaszubskiej. Dopiero bowiem w zetknięciu z innością tworzy się 
tożsamość, autorefleksja i rozwój świadomości sprawy kaszubskiej.

7 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. VI, Wrocław 1973, s. 
295-300.
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Zbigniew Zielonka

Poemat Derdowskiego dzisiaj.
Kilka refleksji w roku Hieronima Derdowskiego

Hieronim Derdowski rozpoczyna dzieje literatury kaszubskiej. Ktoś 
może powiedzieć, że to późno, bo cóż,to za literatura, która ma dopiero 
niewiele ponad 120 lat.

Ale uprzytomnijmy sobie, że początki literatury litewskiej sięgają 
drugiej połowy XVIII wieku -  są o 100 lat starsze, chociaż trzeba tu 
przypomnieć, że pierwszy duży tekst poetycki Metai (Pory roku) Krystyna 
Donelaitisa ukazał się dopiero w druku w 1818 roku. A naród litewski 
(historyczny) był znany już w XIII wieku i wówczas stworzył państwo 
(nawet królestwo), aby od 1386 roku wejść w unię z królestwem polskim i 
odtąd królami polskimi byli książęta litewscy...

Można by powiedzieć, że łatwiej stworzyć wielkie państwo niż wielką 
literaturę, ale historia dostarcza i odwrotnych przykładów. Dzieje literatury 
litewskiej dostarczają dowodów na pierwszy casus, literatury kaszubskiej -  
na drugi. Były z pewnością teksty litewskie, sakralne tłumaczenia już w 
XVI/XVII wieku (choćby Kochanowskiego!), ale zostały z tego ułamki 
utworów i wiadomości. Podobnie zresztą jak w sytuacji Kaszubów. Rok 
1879 możemy uznać za rok narodzin jeszcze jednej europejskiej literatury: 
O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachał zełgoł dla swojech druchów 
kaszubścich Jarosz Derdowski. Łgał co prawda o tym panu Czarlińskim już 
dziesięć lat na łamach toruńskiego „Przyjaciela Ludu”, ale teraz, w 1879 
roku wyszła na świat pierwsza kaszubska książka poetycka!



Zbigniew Zielonka

Poemat Derdowskiego uchodził od początku za utwór komiczny. Dzisiaj 
można by z tą oceną dyskutować. Ba! Julian Krzyżanowski napisał już 
bardziej w naszych czasach, że autor Czorhńsciego to najbarwniejsza postać 
wśród polskich pisarzy ludowych. Jest to pierwsze z zasadniczych 
nieporozumień. Derdowski nie był pisarzem ludowym! Choćby z tego 
prostego powodu, że był inteligentem. To nieporozumienie wzięło się z 
traktowania języka jego utworów jako gwary. Ale co się dziwić war
szawskiemu uczonemu, skoro Andrzej Bukowski był przeciwnikiem 
tłumaczenia powieści Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa 
na język polski. Bukowski wiedział dobrze (bo inaczej być me mogło), że 
powieści Majkowskiego nie przeczyta w oryginale żaden Polak, podobnie 
jak nie przeczyta żaden cudzoziemiec, więc właściwie o co chodziło? 
Pewnie o to samo, co decydentom PRL-u, sprzeciwiającym się umieszcze
niu tej powieści na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Przetłu
maczenie tej arcypowieści na język polski to świadectwo, że język 
kaszubski jest odrębnym językiem (inaczej byłoby to tłumaczenie z 
polskiego na polski), umieszczenie jej na liście UNESCO nasuwałoby 
podatne argumenty -  nie mówiąc już o niestrawnej dla polityków 
PRL-owskich treści tego dzieła.

Tak, mówię tu o polityce i sam politykuję, ale to nie ja wymyśliłem ten 
problem. (Smutno mi tylko, że człowiek tak zasłużony dla kaszubszczyzny 
jak Andrzej Bukowski, okazał się być wierniejszy polityce niż sztuce.) Ale 
Bukowski i PRL -  to nie pierwsze i nie ostatnie wcielenie politycznego 
traktowania literatury kaszubskiej. Od czasów Ceynowy i Derdowskiego do 
dzisiaj istnieje ten sam „problem kaszubski”. Wiemy, że Derdowski (nie 
wiemy do końca, czy z przekonania, czy z oportunizmu, czy z racji 
historycznej) próbował zdecydowanie ten problem rozwiązać: „Nie ma 
Kaszub bez Polonii, ani Polski bez Kaszub!”. I w ramach tej deklaracji: 
„Nigde do zgubę/ Nie przyjdą Kaszube”.

Ale tu tworzy się pewien paradoks. I sądzę, że ten paradoks tkwi 
immanentnie w relacji Polacy-Kaszubi. Po dzień dzisiejszy. Jeśli nigdy do 
zguby nie przyjdą Kaszubi -  to oznacza, że Kaszubi są swoistą odrębnością 
w stosunku do Polaków. Bo przecież nikt nie deklarował, że nigdy do zguby 
nie przyjdą Wielkopolanie, Krakowiacy, Mazowszanie, jacykolwiek
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mieszkańcy regionów, które tworzą Polskę. Brzmiałoby to nawet śmiesznie.
A w zawołaniu Kaszubów brzmi patos. Hymn kaszubski ułożony przez 
Derdowskiego i śpiewany po dziś dzień słyszymy jako pieśni ludzi wolnych 
i dumnych, że są sobą i że pozostaną sobą.

Ale także pierwsze zawołanie -  że nie ma Kaszub bez Polski, a Polski bez 
Kaszub-mówi przecież o dwu podmiotach! To prawda: traktowanych jako 
nierozerwalne małżeństwo, ale w małżeństwie osoby małżonków za
chowują wolność i podmiotowość. Tak więc, jak to zwykle bywa, gdy coś 
choćby najbardziej uroczystego często powtarzamy prześlizgujemy się po 
powierzchni słów, banalizujemy treści, które pierwszy autor wypełniał 
filozofią.

Mimo że w poemacie Derdowskiego znalazły się słowa przysięgi 
małżeńskiej Kaszub i Polski oraz że często w treści było już tylko jedno 
ciało (np. Polsko wiara, polsko mowa/Nigdy nie zadżinie -  a przecież to w 
kaszubskiej mowie ta przysięga jest składana), dzieło pierwszego poety 
kaszubskiego nie zostało przyjęte z entuzjazmem. Na próżno autor 
dedykował je J. I. Kraszewskiemu! Jedyną reakcją na liczne gesty 
hołdownicze kaszubskiego poety było ze strony polskiego pisarza 
stwierdzenie, że powinien pisać poprawnie po polsku. My dziś możemy v 
powiedzieć żeby przestał pisać Ponieważ dusza literatury tkwi w jej 
języku.

Wiemy, że Kraszewski, ba!, że inteligencja pomorska bała się 
separatyzmu kaszubskiego. Jak się napracował redaktor „Przyjaciela Ludu” 
Ignacy Danielewski, aby spolaszyć utwór Derdowskiego! W sferze języka, 
ale zapewne i w sferze idei. Ignacy Danielewski ma ogromne zasługi dla 
pracy organicznej wśród Pomorzan, ale powiedzmy wprost: kto dziś poza 
profesjonalistami wie o Ignacym Danielewskim? A czym by była dzisiaj 
kultura i tradycja pomorska bez utworów Hieronima Derdowskiego? Z 
opryczniny połaszenia i niemczenia poraniony i pokiereszowany wyszedł 
jednak autor Pana Czarlińskiego żywy. Po dziś dzień.

Było to zrozumiałe i w pełni wytłumaczone w latach zaboru pruskiego.
W latach kształtowania się nowożytnych narodów powstających z 
unarodowienia się ludów. W latach walki o nowy naród polski także na 
historycznie polskim Pomorzu zniewolonym przez państwo zaborcze. Tej

291



Zbigniew Zielonka

walki Kaszubi w dalszej perspektywie by nie wygrali -  pozbawieni tradycji 
państwowej, narodu szlacheckiego, inteligencji współczesnej, oficjalnie 
uznawanego języka. Pomorzanie -  polskiego i kaszubskiego rodowodu -  
mieli tego świadomość. Nie pomogłaby idea panslawizmu, czyli po prostu 
opieka Matiuszki Rosiji (stąd taka reakcja na wyjazd Floriana Ceynowy do 
Moskwy), która swoje prawdziwe oblicze pokazywała permanentnie w 
stosunku do Polaków, zabierając im ziemię i wolność polityczną, dążąc do 
zabrania im duszy. I to wszystko we współpracy z Niemcami. Walka o 
prawa języka polskiego, choćby tylko w szkole elementarnej i w kościele na 
Pomorzu, byłaby teraz często bezprzedmiotowa, gdyby podjęto równolegle 
taką walkę o język kaszubski, który powszechnie używany w wielu 
miejscach nie posiadał opracowanej struktury gramatycznej, nie mówiąc już 
o podręcznikach, książkach, nauczycielach. Pomorze (Westpreussen) 
stałoby się przedmiotem manipulacji pruskiej. To nie tylko Polacy, ale i 
inteligenci kaszubskiego pochodzenia, zwłaszcza duchowni, przeciwstawili 
się więc tym projektom jednoznacznie.

Na tym tle tym większa pokazuje się mądrość i zasługa Hieronima 
Derdowskiego. który formułując zasadę nierozerwalności Kaszub i Polski 
jednocześnie budował kaszubską literaturę piękną -  kaszubską nie w 
tematyce, krajobrazie, bohaterach, w całym owym świecie przez niego 
przedstawionym, którego nie ma poza Kaszubarm ale w języku! Tylko 
język tworzy literaturę danego narodu Ba! Na świadomość pisarza w tym 
zakresie wskazują tendencje budowania synkretycznego języka literackiego 
Kaszubów. To, że jego próby spotkały się z krytyką, mówi także o tym, że 
język kaszubski składa się z wielu gwar, których zuniformizowanie po dzień 
dzisiejszy budzi dyskusje. Ale to już temat do rozważań językoznawczych, 
pominę więc jego analizę, pamiętając, że żyją i tworzą dzisiaj wielcy, 
kompetentni kaszubolodzy.

Dzisiaj obawy i argumenty dziewiętnastowiecznych przodowników w 
procesie unarodowienia się ludu nie mają już żadnego uzasadnienia. 
Wszystkim wspólnotom narodowym i językowym współczesność naszej 
Europy dała prawo wolnego oddechu. Skąd więc się biorą głosy 
przypominające najgorsze czasy?
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Dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego” pisze, że chodzi mu po prostu jako 
Polakowi, aby Polska nie utraciła kilkuset tysięcy Polaków. W czasach 
Hieronima Derdowskiego te same obawy wyrażali Niemcy, zatroskani, że w 
wyniku emancypacji narodowej („agitacji wielkopolskiej”) utracą tyle set 
ludzi na Pomorzu i Śląsku! Uderza dosłowność sformułowań. Przy czym nie 
chodzi mi tu o jakąś „dekonspirację” polityczną. Jestem po prostu 
zmartwiony tym, że ludzie różnych narodowości i czasów myślą i czują 
identycznie. I zapominają przy tym, że wyrażają moralność Kalego.

Aktywny działacz samorządowy w województwie pomorskim wypowia
da się publicznie w prasie, że ceni kulturę kaszubską i nie podejrzewa 
Kaszubów o nacjonalizm. Czy Kaszubi mają mu być wdzięczni za jego 
wspaniałomyślność? Zaborcy też dawali prawo do kultury, zwłaszcza 
ludowej, do folkloru, do obyczaju Polakom. W prasie komunistycznej, jeśli 
chciano kogoś przywołać do porządku, ostrzec przed konsekwencjami, 
pisano, że nie wierzy się w jego złą wolę. Żeby było pokrętniej, po
tencjalnymi nacjonalistami są w tej wypowiedzi .przedstawiciele kilkuset- 
tysięcznej wspólnoty etnicznej, przeciwnikiem nacjonalizmu -  członek 
blisko czterdziestomilionowego narodu... Skąd my to znamy? Ale żeby było 
jeszcze paranoiczmej -  wypowiada się przedstawiciel partii liberalnej, 
najbardziej w Polsce proeuropejskiej i prounijnej. Mówi to w trzynaście lat 
po upadku ideologii narodowego komunizmu, w dniach, w których Ślązacy 
odwołują się aż do Trybunału w Strasburgu o uznanie ich praw do 
samookreślenia się narodowego, w roku, gdy zamykamy umowy o zjedno
czenie z Unią Europejską. A my tu, na Pomorzu, jesteśmy w tym samym 
miejscu mentalnym, co w czasach Derdowskiego.

Widoczna jest jednak pewna zasadnicza różnica. Hieronim Derdowski 
okazał się ojcem literatury kaszubskiej. Ojcem bardzo płodnym! Dzisiaj 
mamy setki jego potomków. Dzieci godne ojca, a nawet przerastające go 
niejednokrotnie. Literatura kaszubska w ciągu tych lat, które w roku 
jubileuszowym Derdowskiego wspominamy, zdobyła się na dokonania 
przechodzące oczekiwania jej ojca. Zdobyła się na takie osiągnięcia, do 
jakich polityka kaszubska nie doszła -  mimo wszystkich jej meandrów i 
dokonań.
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Chciałoby się tu zacytować słowa poety Konstantego Damrota: „Czego 
nie zdobyli mieczem waleczni mocarze/ To zdobędą pieśnią pobożni 
pieśniarze.” Chociaż kiedy chodzi o tych mocarzy na Kaszubach...

Literatura kaszubska zaczynała od listów ludowo-żartobliwych. Doszła 
do wyrażania w swym języku tekstów należących do najwyższego sacrum. 
Nie tylko do pobożnych pieśni. A przecież sama uważała się początkowo za 
wyrazicielkę kultury regionalnej, pragnąc przede wszystkim ocalić jej folk
lor, wobec gwałtownego rozwoju i umasowienia druku oraz jego odbioru 
rozumiała, że traci wagę jej przekaz oralny i chciała ocalić go od 
zapomnienia. Sądziła, że ma do zaoferowania przede wszystkim treści 
ludyczne. Że w nich ma jedynie coś do powiedzenia i że nie dla niej styl 
wysoki, choćby tych literatur, które na nią pracowały: polskiej i niemieckiej. 
Jej krąg jest tak mały jak obszar języka i styl tak niski jak poziom 
wykształcenia jej twórców wiejskich. Nie tu miejsce na analizę poematu 
Derdowskiego o panu Czarlińskim, ale sam Derdowski jak gdyby chciał 
potwierdzić ten pogląd, oszukując się już w samym tytule. Inna rzecz, że 
Derdowski, prawdziwy pisarz, jak gdyby wbrew sobie samemu i swej 
deklaracji, przekroczył już granice zakreślone dla swej rodnej literatury. Nie 
miejscowi, regionalni krytycy, ale dwaj profesorowie uniwersytetów -  
Jagiellońskiego (S. Ramułt) i Lwowskiego (J. Tretiak) -  już przywołali przy 
swej ocenie nazwiska Homera i Mickiewicza, Paska i Reja... Ale jeszcze 
Aleksander Majkowski zaczynał swą twórczość od tekstów żartobliwych, 
humorystycznych, jakby potwierdzając, że język (dialekt?) kaszubski tylko 
dla takich utworów jest powołany.

Kiedy jednak dzisiaj spoglądamy na drogę, jaką przebyła literatura 
kaszubska od Derdowskiego po współczesne nam dzieła, to widzimy, żejest 
to bardzo ciekawa, bardzo oryginalna, ale jednocześnie normalna linia 
rozwoju każdej (ambitnej) literatury.

Początek dał Hieronim Derdowski. Przełomu dokonali młodokaszubi 
Co dał modernizm literaturze kaszubskiej -  powiedzieć mogłaby jeszcze nie 
napisana, ale sygnalizowana piórem Tadeusza Linkera, monografia 
literatury tamtego czasu.

Zresztą mogłaby (i powinna) już dzisiaj powstać wielka encyklopedia 
literatury kaszubskiej. Byłaby to encyklopedia wszystkich trendów
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literackich i zmieniających się mód, preferencji artystycznych i świato
poglądów, wszystkich gatunków wypowiedzi i sposobów ekspresji, 
wszystkich stylów i zasad wersyfikacji, jednym słowem -  pomieściłaby 
wszystko, co mieści w pełni rozwinięta literatura. Niestety literaturo
znawstwo nie nadąża za przedmiotem swych badań. Może i dlatego, że 
zaczęło się ono profesjonalnie zajmować literaturą kaszubską zbyt późno.

Już Jan Karnowski odszedł zupełnie od ludowo-ludycznej wypowiedzi. 
Leon Heyke stworzył poematy mitograficzne. Jan Drzeżdżon -  prozę aż 
rozrzutną od propozycji formalnych i treściowych. Anna Łajming -  dzieło 
surowego realizmu. Aleksander Majkowski-jeden z największych pisarzy 
europejskich -  arcypowieść nieprzetłumaczalną, mimo tłumaczeń, jak 
wszystko, co przekracza granice geniuszu.

Czy mam tu mówić o całej palecie poezji i poetów? Jest to ponad 
możliwość czasu, oglądu i percepcji. Można by tylko dzisiaj przygotować 
antologię wybranych tekstów i autorów, gdyż całość obejmowałyby tomy. 
A gdy mowa o antologii: jakaż byłaby niezestawialna miara między poezją 
kaszubską sprzed stu laty a tegorocznym tomem poetyckim Jana Zbrzycy? 
Poezja, która wyszła z ludu, potem powstawała dla ludu, dzisiaj jest dla ludu 
(o ile taki jeszcze jako kategoria socjologiczna istnieje) już niezrozumiała. 
Tak jak poezja polska i innych literatur europejskich.

Sądzę, że najważniejszą refleksją w Roku Derdowskiego jest stwierdze
nie, że od jego czasów powstała w Europie nowa literatura! Literatura w 
swych dokonaniach godna wielkich literatur europejskich. Literatura 
stworzona w języku kaszubskim. 1 jest to najlepsza odpowiedź dana polskim 
nacjonalistom i ksenofobom.

A jeśli jej (literatury kaszubskiej) nie znają? Jeśli o niej nie wiedzą? 
Nadto nie znają języka kaszubskiego... No cóż, żyjemy w czasach, gdy 
książka, zwłaszcza literacka, budzi nudę i odruch niechęci u ludzi życia 
publicznego. Ale, panowie -  książka pozostanie, wiersz pozostanie, na
zwisko pisarza pozostanie. Chyba, że świat do końca zbarbaryzuje się.

Tu zauważmy tylko, że literatury nie stworzyli Ślązacy -  dopominający 
się o status narodu. I jest to ważny argument w polemice nad problematyką 
Śląska. Dokonał on (Śląsk) wiele nie tylko w dziedzinie cywilizacji, ale i
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sztuki. Nie posiadając wszakże własnego odrębnego języka, nie mógł 
stworzyć literatury śląskiej.

A ideały Derdowskiego, a jego program zawarty w Czarlińskiml Bo 
program ten nie ogranicza się tylko do popularnego hymnu. Tkwi on w 
różnych fragmentach tego poematu, które budują mitologię narodu ka
szubskiego. A bez mitologii nie znamy żadnego narodu. Jednak i słuszna 
jego deklaracja o Kaszubach, co nigdy do zguby nie przyjdą, i o małżeństwie 
kaszubsko-polskim, pozostaje nadal programem, nad którym trzeba się 
pochylać. Bo przemilczenia i odrzucenia nie rozwiązują problemów 
historycznych. To od Polaków będzie zależało, czy ten program zostanie 
wpisany w dalsze dzieje polskiego kręgu kulturowego i politycznego. Myślę 
też, że literatura kaszubska nie powiedziała jeszcze ostatniego wielkiego 
zdania o Kaszubach. Że będzie ona budowała twórczą wizję ich przyszłości. 
Kryzys literatury epickiej, programowo poniekąd parenetycznej, który 
przejawia cała literatura polskiego kręgu kulturowego, musi minąć, 
ponieważ takie są prawa rozwoju. Literatura piękna, choćby w innej formie 
wróci do roli, jaką spełniała od najodleglejszej starożytności. Byłoby 
nieszczęściem, gdyby arcypowieść Aleksandra Majkowskiego była pieśnią 
pożegnalną wielkości kaszubskiego mitu, gdyby literatura kaszubska 
wyrażała jedynie gorzki sąd o ludzie, który nie zdążył stać się narodem, 
który nie był godny wizji swych wielkich artystów, bo sprzedawał swoją 
tożsamość i swoje prawa do samostanowienia za miskę soczewicy.

Przy tej okazji -  najbardziej tu się obawiam kaszubskich polityków, 
robiących kariery i działających w III Rzeczypospolitej; mogą oni bowiem 
upodobnić się do polityków litewskich, ruskich czy kaszubskich w I 
Rzeczypospolitej, którzy odeszli od swych korzeni.
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Archiwum prof. Jadwigi Kucharskiej 
w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie

Po śmierci profesor Jadw igi Kucharskiej w 1995 roku1, pozostał w Katedrze 
Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego ogromny materiał terenowy pochodzący z 
lat 1976-1989, zgromadzony przez Panią Profesor i Jej studentów. Spuścizna 
po tej wielce zasłużonej badaczce obejmowała publikowane oraz niepubliko
wane artykuły, fragmenty książek, notatki, sprawozdania i opracowania badań 
terenowych, wywiady przeprowadzane przez studentów, mapy i wyciągi z akt 
urzędowych oraz inne materiały pozyskane w trakcie realizacji pracy 
badawczej. Dokumenty te zostały fachowo opracowane w bibliotece Katedry 
Etnologii, skatalogowane, oprawione w specjalne teczki i zaopatrzone w 
metryczki według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Całość 
archiwum dokumentującego zaledwie cząstkę pracy profesor Jadwigi Ku
charskiej liczy obecnie 83 teczki, zawierające od kilku do kilkudziesięciu stron 
maszynopisu lub tekstów rękopiśmiennych dotyczących terenu Kaszub oraz 
Kanady, gdzie prowadzone były badania etnograficzne w środowisku 
emigrantów kaszubskich.

Koncepcja przekazania Muzeum Zachodnio-Kaszubskiemu w Bytowie 
zgromadzonej w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego spuścizny

Zob. M. Biernacka, Jadwiga Kucharska (1922-1995), „Etnografia Polska”, t. XL, 1996, z. 
1-2, s. 327-333.
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naukowej profesor Kucharskiej, zrodziła się pod koniec lat dziewięć
dziesiątych. Inicjatorami pomysłu był prof. Władysław Baranowski, 
kierownik Katedry Etnologii oraz prof. Ewa Nowina-Sroczyńska, 
kierownik Zakładu Antropologii Kultury. Wpłynęło na to kilka powodów. 
Najważniejszym był fakt, że prof. Kucharska znaczną część swego na
ukowego życia spędziła na Pomorzu i poświęciła problematyce kaszubskiej. 
Wiele Jej wypraw badawczych i długoterminowych pobytów wraz ze 
studentami miało miejsce na ziemi bytowskiej, co owocowało pisanymi 
później pracami magisterskimi młodych adeptów etnografii i publikacjami 
naukowymi Pani Profesor2. Nadto, łączyły prof. Kucharską szczególne 
więzi z Muzeum Zachodnio-Kaszubskim i jego pracownikami; pierwszym 
dyrektorem placówki, Piotrem Cieleckim, jak również obecnym, Januszem 
Kopydłowskim. Już bowiem w latach siedemdziesiątych organizowane były 
w Bytowie praktyki terenowe i muzealne dla studentów, a prof. Kucharska 
otaczała swoistą opieką merytoryczną organizującą się wówczas placówkę. 
Kontakty z łódzką uczelnią, choć już obecnie bez udziału Jadwigi Ku
charskiej, trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. Ostatnimi laty uległy 
nawet wzmocnieniu, bowiem od 1999 roku przez kolejne sezony badawcze 
do Bytowa ponownie przyjeżdżają studenci etnologii, obecnie pod kierun
kiem prof. Ewy Nowiny-Sroczyńskiej, dr Krystyny Piątkowskiej i dr. 
Krzysztofa Piątkowskiego. Zapewne ważnym też powodem przekazania 
archiwum do Bytowa był fakt, iż w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim 
pracuje dwóch absolwentów łódzkiej Katedry Etnologii, którzy po ukoń
czeniu studiów nadal utrzymywali kontakty z prof. Jadwigą Kucharską 
uczestnicząc w Jej ostatnim projekcie badawczym na Kaszubach, reali
zowanym z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego i Komisji Etnologicznej 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku3.

Między Muzeum Zachodnio-Kaszubskim a Katedrą Etnologii Uniwer
sytetu Łódzkiego trwały rozmowy i ustalenia dotyczące sposobu przejęcia 
archiwum. Postanowiono, że całość zgromadzonych materiałów zostanie

2 i ! !
Omówienie pracy naukowej prof. Jadwigi Kucharskiej znajduje się w XXXIV tomie 

^Łódzkich Studiów Etnograficznych” (Łódź 1995).
Opis projektu badawczego prof. Jadwigi Kucharskiej oraz artykuły będące jego plonem 

znajdują się w: Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego „Nasze Pomorze”, nr III, 2001. 
Bytów 2002.
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przekazana podczas odbywających się w dniach 17-18 października 2002 
roku obchodach jubileuszu 30-lecia muzeum.

17 października Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie oficjalnie 
przejęło archiwum. Zasoby te stanowią niezwykle cenną część dokumenta
cji dotyczącej etnografii ziemi bytowskiej i całych Kaszub, gromadzonej od 
początku istnienia placówki.

Poniższy wykaz zawartości poszczególnych teczek został uproszczony 
dla ułatwienia przejrzystości zgromadzonych materiałów. Zrezygnowano ze 
szczegółowego opisu kolejnych dokumentów oraz z podawania not o miej
scu i czasie publikacji niektóiych tekstów. Dokładny opis archiwum i całej 
jego zawartości jest dostępny w muzeum.

Wszystkie teczki pogrupowano według kolejnych lat.

1976

Opracowanie badań terenowych we wsi Płotowo, w dniach: 2.09. -  15.09.1976 (teczki: 
1- 6)

1. Tradycyjna wiedza z zakresu rybołówstwa i związany z nią inwentarz kulturowy, 
opracowała Małgorzata Zawierucha.

2. Historia gospodarstwa, pszczelarstwo, opracowała Bożena Skwarka.

3. Zwyczaje prawne i dziedziczenie, opracował Jan Kwiatkowski.

4. Rozwarstwienie społeczne i tradycje stanu szlacheckiego, opracowała Anna 
Wacławek.

5. Tradycyjne formy zbieractwa i łowiectwa vre wsi Płotowo, opracowała Ewa 
Kolibska-Pawlak.

6. Hodowla, opracował Ryszard Mucha.

7. Dyspozycje, kwestionariusze, opracowała J. Kucharska.
- Wiedza i zainteresowania historyczne mieszkańców wsi kaszubskich w powiecie 
bytowskim (kwestionariusz),
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- Rola religii wżyciu przedstawicieli trzech pokoleń rodzin kaszubskich we wsiach okolic 
Bytowa (kwestionariusz),
- Wiedza, religia, system językowy (ogólne dyspozycje do badań),
- Problematyka ramowa badań stacjonarnych we wsiach okolic Bytowa, Upiec 1975 
(omówienie).

8. Wstępne wyniki badań na temat kształtowania się świadomości narodowej Kaszubów 
okolic Bytowa, autorka: J. Kucharska.

9. Dokumentacja materiałów muzycznych z badań terenowych w Bytowie.
- 16 wywiadów terenowych z Płotowa, z zapisami nutowymi piosenek (rok 1974 i 1976), 
zapisała Joanna Ludwicka,
- 3 zeszyty z zapisami nutowymi pieśni (Płotowo).

10. Świadomość historyczna i je j badanie, publikowany artykuł Gerharda Kioski.

11. Referat z Kongresu Socjologów Wsi w Toruniu, w 1976 roku, wygłoszony przez prof 
Gaspara Rul-lan Buades’a (Cordoba -  Hiszpania), na temat procesów rozwoju wsi. 
Teczka zawiera tekst angielskojęzyczny oraz tłumaczenie na język polski.

12. Wyciąg z książki: Była nas gromadka spora, Władysławy Knosały, dotyczący 
problemów odnoszących się do bytowszczyzny.

13. Uwierzytelniony odpis Repetytorium nr 5 za rok 1958: dotyczy podziału własności 
rodzinnej we wsi Windorp.

4

1977

14. Projekt badań terenowych oraz wywiady przeprowadzone przez J. Kucharską w 
Kanadzie.

15. Kaszubi w Kanadzie, potomkowie emigrantów z  Polski, autorka: J. Kucharska.

16. Initial results o f  the ethnographic research conducted in Ontario Wilno in Canada in 
summer 1977 (Wstępne wyniki badań etnograficznych w Kanadzie Wilno, stan Ontario
-  przeprowadzonych latem 1977 roku), autorka: J. Kucharska (tekst w języku 
angielskim).

17. Badania w Kanadzie, dokumenty.
- Spis osób należących do parafii Wilno w Kanadzie,
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- Szkice sytuacyjne gospodarstw Wilna oraz struktura społeczno-zawodowa właścicieli, 
wykonała J. Kucharska,
- Ogólny szkic sytuacyjny Wilna z gospodarstwami i nazwiskami właścicieli, wykonała 
J. Kucharska,
- Struktura społeczno-zawodowa Wilna, 1977 r., wykonała J Kucharska.

18. Badania w Kanadzie.
- Mapa: The new graphic o f  the cuunty o f renfrew.

19. Samookrcślenie Kaszubów okolic Bytowa oraz Kaszubów kanadyjskich.
*  - Ramowy’ plan badawczy dotyczący terenu bytowszczyzny,

- Wiedza i zainteresowania historyczne mieszkańców wsi kaszubskich okolic Bytowa -  
kwestionariusz,
- Problematyka badań stacjonarnych we wsiach okolic Bytowa,
- Kaszubi kanadyjscy. Przeszłość i przeobrażenia współczesne.
Całość opracowała J. Kucharska.

20. Pieśń polska w powiecie bytowskim.
- 3 zeszyty do z zapisami nutowymi pieśni, pochodzących z ziemi bytowskicj (wyciąg 
rękopiśmienny z roku 1953, z Instytutu Sztuki PAN), zapisała Joanna Ludwicka.

Opracowanie badań terenowych przeprowadzonych w Plotowie i Rekowic, w dniach: 
16-31.07 1977 roku (teczki 21-25)

21. Stan religijności ludu wiejskiego w parajii Niezabyszewo, opracował Dzierżysław 
Prosnak.

22. Rodziny o genealogiach szlacheckich we wsiach okolic bytowa, opracowała Anna 
Sałajczyk.

23. Zróżnicowanie społeczne współczesnej wsi kaszubskiej, opracowała Anna Wacławek.

24. Tradycyjna wiedza z zakresu wybranych działów gospodarki pozarolniczej, 
opracowała Małgorzata Zaw lerucha

25. Obrzędowość rodzinna,opracowała Małgorzata Felczak.

1978

26. Społeczność kaszubska w Kanadzie.
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- Warunki życia i pracy pierwszych osadników z Kolski w Kanadzie (fragmenty 
opracowania), autorka J. Kucharska,
- Społeczność kaszubska w Kanadzie, autorka: J. Kucharska.

27. Więzi gospodarcze, rodzinne religijne w społeczności lokalnej Wilna -  1978 r., 
autorka: J. Kucharska

28. Kaszubi w Kanadzie. Zmiany w poczuciu identyfikacji Kaszubów ze sta)ym krajem, 
autorka: J Kucharska

29. Kaszubi w Kanadzie jako obiekt badań etnograficznych w latach 1977 i 1978, tekst 
napisany przez J. Kucharską w czerwcu 1983 roku.

30. Model kraju przyjazdu -  Kanada w II połowie XIX  ic. Charakterystyka terenu 
osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie, autorka: J. Kucharska.

1979

31. Procesy etniczne, ich uwarunkowania i przebieg we wsiach kaszubskich okolic 
Bytowa, autorka: J. Kucharska.

32. Kaszubi Bytowscy, autorka: J. Kucharska.

33. Zapisy z przewodu karnego przeciwko Janowi Bauerowi od 9 do I I  lutego 1932 r. 
przed Sądem Przysięgłych w Słupsku (maszynopis oprawiony, tłumaczenie z 
niemieckiego: Franciszek Solochewicz).

Opracowanie badań terenowych przeprowadzonych w lipcu i listopadzie 1979 roku we 
wsiach okolic Bytowa (teczki: 34-38)

34. Elementy kultury przeniesione na Kaszuby przez Ukraińców, opracował Janusz 
Frasunkiewicz.

35. Wierzenia demonologiczne we wsiach okolic Bytowa w województwie słupskim-, mora 
-  istota półdemoniczna, opracowała Sylwia Gwiazda.

36. Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zaduszki w tradycji ludowej rodzin kaszubskich okolic 
Bytowa, opracował Wojciech Frankenberg.

3 7. Ludowa wiedza medyczna ludności kaszubskiej, opracowała Stanisława Dłużewska.
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38. Hajt kaszubski we wsiach okolic Bytowa, opracowała Danuta Wachowska.

39. Niektóre tendencje w bada,nach problemów etnicznych u- antropologii 
amerykańskiej, autorka: Katarzyna Kaniowska.

40. Przydomki szlacheckie ludności wsi okolic Bytowa (praca magisterska napisana pod 
kierunkiem doc. dr hab. Jadwigi Kucharskiej, na wydziale filozoficzno-historycznym UŁ 
w roku 1978, autorka: Anna Sałajczyk)

1980

41. Polsc)’pionierzy kanadyjskich prerii, artykuł J. Matejko i A. Matejko, opublikowany 
w „Ethnicity”, nr 5, 1978, tłumaczenie z angielskiego: Katarzyna Kaniowska.

\

42. Podstawy więzi naturalnych ludności okolic Bytowu, autorka: J. Kucharska.

1982

43. Mechanizmy identyfikacji etnicznej w obrębie rodziny kaszubskiej i społeczności 
lokalnej -  wieś Chmielno, autorka: J. Kucharska.

Opracowanie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych we wsi Chmielno w 
dniach: 19-30 lipca 1982 r., (teczki: 44-46).

44. Życie społeczne i religijne wsi. opracowała Ilona Urbaniak.

45. Struktura społeczna wsi, opracowała Katarzyna Markiewicz.

46. Społeczność lokalna i rodzinna, opracowała Bożena Wargowiak-Kopeć.

47. Mapy z Płotowa.
- Mapa w skali 1: 5000 (Gromada Niezabyszewo, Obręb Płotowo Nr 83, Ark. I [2]),
- Mapa w skali 1: 5000 (Gromada Niezabyszewo, Obręb Płotowo Nr 83, Ark. 2 [2]),
-2 mapy (na jednej planszy) w skali 1: 5000 (Gromada Niezabyszewo, Obręb Płotowo Nr 
83, Ark. ł [2] i Ark. 2 [2]).
Wykonawca map: Wojewódzkie Biuro Geodezji i U.T.R. W Koszalinie (1965 r).

48. Dokumenty z badań terenowych w Chmielnie (1982).
- Wypis z książki A. W. Czarnowskiego, Historia rodu Czarnowskich, Gdańsk 1930,
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- Wypis z kroniki szkolnej z Chmielna, sprzed 1939 r.,
- Wypisy różne, dotyczące osadnictwa Kaszubów w Kanadzie. 
Materiały wykonane przez J. Kucharską, rękopisy.

1983

49. Kształtowanie się świadomości etnicznej.
Kształtowanie się świadomości etnicznej (regionalnej) i  narodowej ludności okolic 

Bytowa (autorka: J. Kucharska, maszynopis książki wydanej w ramach „Acta 
Universitatis Lodzicnsis, Folia Ethnologica 2”, Łódź 1985),

Więzi naturalne. Analiza rzeczowych aspektów więzi (fragment I rozdziału w/w 
książki).

Opracowanie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych we wsi Chmielno w 
dniach: 15-30 lipca 1983 r„ »teczki 50-53).

50. Dziecko w rodzinie kaszubskiej, opracowała Ewa Gilewska

51. Nauczyciel i szkoła w społeczności lokalnej, opracowała Katarzyna Markiewicz.

52. Obrzędowość doroczna i rodzinna oraz zagadnienia społeczne i etniczne', pamięć 
historyczna, opracowała Ilona Urbaniak.

53. Stosunek mieszkańców wsi do obcych, opracowała Krystyna Pieronkiewicz.

54. Kaszubi w Kanadzie. Mechanizmy identyfikacji etnicznej, autorka: Jadwiga 
Kucharska.

55. Wstępne podsumowanie materiałów z terenowych badań etnograficznych we wsi 
Zawory, dawnego pow. Karticskiego wraz z  uzupełniającymi materiałami z Chmielna, 
autorka. J. Kucharska.

56 Całościowe opracowanie badań w Kanadzie, autorka: J. Kucharska.

1984

Opracowanie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych w Chmielnie, w 
dniach: 15-30 lipca 1984 r., (teczki: 57-58).

57. Zachowania językowe mieszkańców Chmielna, opracowała Ewa Gilewska.
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58. Zachowania językowe.
- Schemat kwestionariusza do badań zachowań językowych,
- Zwyczajowe zachowania językowe (nawyki) ludności kaszubskiej okolic Bytowa -  
wytyczne, opracowała J. Kucharska i K. Piątkowski.

59. Opracowanie badań ankietowych na temat współczesnej sytuacji języka 
kaszubskiego,przeprowadzonych wśród uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chmielnie, 
opracowała Katarzyna Markiewicz.
Opracowanie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych we wsi Chmielno i 
okolicach w dniach: 1-15 września 1984 r., (teczki: 60-61).

60. Elementy dekoracyjne wnętrz mieszkalnych. Upodobania estetyczne mieszkańców 
Chmielna i okolic, opracowała Joanna Kurowicz-Kalisz.

61. Zwyczajowe zachowania językowe (nawyki) ludności okolic Chmielna, opracowała 
Hanna Mączcwska.

62. Język jako wyznacznik odrębności kulturowej -  Ziemia Bytowska, okolice
Kościerzyny, Kanada, autorzy: J. Kucharska i K. Piątkowski. '

63. Tekst referatu J. Kucharskiej wygłoszonego na konferencji etnograficznej w 
Budapeszcie -  listopad 1984 - pt. Rola tradycji we współczesnym życiu mieszkańców wsi 
kaszubskich okolic Bytowa i Chmielna.

1985

64. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w okolicach Bytowa, Kartuz i w Kanadzie, 
autorka: J. Kucharska.

65. Procesy selekcji i przeobrażeń dawnej kultury regionalnej u osadników kaszubskich 
w Kanadzie -  stan Ontario, parafia Wilno, autorka: J. Kucharska.

66. Etnograficzne badania na Kaszubach, autorka: J. Kucharska.

67. Język kaszubski w zróżnicowanym terytorialnie środowisku ludności zamieszkującej 
dawne tereny przygraniczne poMo-niemieckie, opracował Tomasz Siemiński.

68. Opracowanie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych we wsiach 
okolic Wejherowa w dniach: 2-15 lipca 1985 r.
- Wdowieństwo, opracowała Bogumiła Bruc,
- Procesje w parafii wejherowskiej, opracowała Bogna Ciesielska,
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- Sytuacja społeczno-kulturowa ludzi starych na wsi kaszubskiej, opracował Leszek 
Gawlik,
- Kontrola społeczna w tradycyjnej społeczności lokalnej na Kaszubach, opracowała 
Magdalena Gers,
- Wesele kaszubskie, opracował Jarosław Kalisz,
- Twórczość ludowa, opracowała Grażyna Myszkorowska,
- Chrzest i okres niemowlęctwa na Kaszubach, opracował Janusz Parada,
- Katolickie normy moralne na terenie Wejherowa, opracowała Aldona Plucińska,
- Recepcja elementów haftu ludowego, opracowała Jadwiga Szybilska,
- Parafia -  zbiorowość, czy społeczność lokalna?, opracował Jan Widuliński,
- Język kaszubski, opracował Tomasz Siemiński.

1986

69. Ankiety do badań stosunków językowych wśród młodzieży szkolnej z Parchowa i 
Rckowa, opracował Tomasz Siemiński.

70. Puste noce jako zespół ludowych rytuałów, obyczajów, zwyczajów w procesie zmian 
współczesnych, autorka: J. Kucharska.

71. Problemy świadomości chłopów polskich okolic Bytowa, autorka: J. Kucharska.

72. Referat wygłoszony przez J. Kucharską na konferencji naukowej we Włocławku w 
dniach 13-14.06.1986 r., zorganizowanej przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe I 
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Bydgoszczy, pt. Rola 
świadomości etnicznej w kształtowaniu kultury regionalnej.

Ti. Die nächtlichen Totenwachen als Gesamt—heit von völklischen Rituals, Bräuche und 
Sitte im Prozess der gegenwärtigen Zeitveränderungen (Puste noce jako zespól ludowych 
rytuałów, obyczajów, zwyczajów w procesie zmian współczesnych), autorka: J. 
Kucharska, tekst w języku niemieckim i polskim.

74. Tradycjonalizm rodzimy w życiu gospodarczym i rodzinnym ludności kaszubskiej w 
Kanadzie, autorka: J. Kucharska.

1987

75. Funkcjonowanie tradycji w świadomości i w zachowariach ludności kaszubskiej w 
Polsce i w Kanadzie, autorka: J. Kucharska.

306



Archiwum prof. Jadwigi Kucharskiej

76. Wpływ żywej tradycji współdziałania na ukształtowanie się podstawowych kategorii 
bytu, czasu i przestrzeni odmiennych grup zawodowych -  rotmkow i rybaków, autorka: J. 
Kucharska.

77. Badania etnograficzne procesów asymilacji w parafii etnicznej Wilno (Kanada. 
Ontario), autorka: J. Kucharska, tekst w języku polskim oraz w angielskim.

78. Die Veränderlichkeit der fiunktion des Volkstanzes (Funkcje tańca na Kaszubach), 
autorka- J. Kucharska, tekst w języku niemieckim.
79. Problem badań etnograf icznych po raz drugi, autorka: J Kucharska.

80. Społeczność lokalna w badaniach etnograficznych w św ietle procedury badawczej 
proponowanej przez Kazimierę Zawistowicz-Adamską, autorka: J. Kucharska.

1988

81. Przekaz tradycji językowych we wsiach kaszubskich: Chmielno i Zawory w świetle 
etnograficznych badań z lat 1987 i 1983, autorka: J. Kucharska, tekst w języku polskim i 
angielskim.

82. Informacja o przebiegu badań w roku 1988 -  centrum i południowe tereny Kaszub, 
autorka: J. Kucharska.

1989

83. Die Veränderungen der Sitten und der Brauchtumtradition in den kaschubischen 
Dörfern (Zmiany tradycji i obyczajów we wsiach kaszubskich), autorka: J. Kucharska, 
tekst w języku niemieckim.
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Teresa Lasowa

Przyczynek do badań nad meblarstwem ludowym Pomorza

Malowane meble ludowe stanowią pokaźną i reprezentatywną kolekcję 
w zasobach pomorskich muzeów, dotyczy to w szczególności skrzyń 
wianowych, szelbiągów oraz szaf. Wśród nich znajdują się też pojedyncze 
okazy kołysek, ław i szafek.

O łóżkach malowanych w sposób charakterystyczny dla ludowych mebli 
z tego kręgu kulturowego znajdowaliśmy jedynie wzmianki w literaturze -  
np. u Wł. Łęgi1 i L. Malickiego2.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, iż w muzeach zgromadzono bardzo 
dużą ilość łóżek innego typu -  z wysuwanym bokiem ozdobionych toczo
nymi gałkami na szczytach i wykrojonymi bokami -  o późniejszym pocho
dzeniu.

W czerwcu 2001 r. w muzeum we Wdzydzach poddano konserwacji 
łóżko zużyte długoletnim użytkowaniem na wystawie stałej (ustawione było 
w mrocznym alkierzu chaty gburskiej). Podczas wstępnych napraw dostrze
żono pod niedbale pomalowaną powierzchnią koloru seledynowego inną 
malaturę. Podczas prac prowadzonych pod nadzorem merytorycznym 
kuratora Benedykta Malinowskiego przez Michała Masorza, ujawniono

W. Łęga, Okolice Świecia, Gdańsk 1960, s. 32. „Łóżka bywająjuż tylko najnowszego typu. 
Dawniej używano łóżek wyciąganych o bokach malowanych w motywy roślinne i faliste. 
Nazywano je wero”.

L. Malicki, Kociewska sztuka ludowa, Gdańsk, 1973, s. 21-22.
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całą pierwotną kolorystykę i zdobnictwo mebla. Na jednym z krótszych 
boków odsłonięto różnobarwny bukiet kwiatów w ozdobnym koszu, oraz 
datą 1823 -  na modrym tle ( biały kontur kosza z czerwonymi i czarnymi 
kropkami, bukiet z tulipanem w centrum, peoniami, malwami i stokrotka
mi). Malatura -  kolorystycznie i stylowo kwalifikuje się jako typowy okaz 
sztuki ludowej z Kaszub. Świadczyć o tym może również pochodzenie 
mebla z dawnej kolekcji T. i I. Gulgowskich3.

Bok łóżka z dekoracją malarską (KPE - W. 28) 
Fot. Dariusz Zaręba

W taki oto nieoczekiwany sposób wdzydzka kolekcja malowanych mebli 
wzbogaciła się o bardzo cenny obiekt. Mebel ten mógł stanowić wzorzec dla 
działalności projektowej Gulgowskich.

W zbiorach muzeum we Wdzydzach znajdują się dwa krzesła oraz 
skrzynia -  wykonane prawdopodobnie w warsztatach w Kościerzynie w

3 Łóżko -  Nr inw. KPE-W. 28, przejęte protokolarnie 20.06.1948 r. przez Muzeum 
Pomorskie od T. Gulgowskiej (E/34/MPG), zwrócone do inwentarza KPE w 1969 r.
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okresie funkcjonowania tam szkoły gospodarczo-przemysłowej ( w latach 
1921-22 ).

Ciekawostką jest też fakt wykonywania kopii takich kompletów w latach 
70-tych XX w. przez stolarza Krzysztofa Marehewicza. Muzeum posiada 
taki zestaw używany do celów świetlicowych.

Jako dobry materiał porównawczy do badań służyć może inny okaz 
pozyskany przeze mnie podczas badań we wsi Żelistrzewo -  do zbiorów 
Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku w 1983 r \  Jest to łóżko o bardzo podobnej 
konstrukcji, krótszych bokach ujętych w słupki i trapezowym zwieńczeniem 
wykończonym listwami. Elementem dekoracyjnym są motywy drzewa 
życia oraz wianka z datą 1841 pośrodku. Całość w typowej kolorystyce 
czerwieni brunatnej, wzór kwiatowy oraz litery ciemnoniebieskie 
(spłowiałe). Dekorację kwiatową tworzą powtarzane motywy o kształcie 
kwiatu goździka -  z białymi kropkami.
4 Łóżko nr inw. MP-1007-E. Zachował się jeden z krótszych boków, drugi -  został zużyty 
przez właściciela do zabudowy stajni. Opis obu części znajduje się w wywiadzie oraz na 
karcie katalogu naukowego.
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Bok łóżka z Żelistrzev a. MP-1007-E Fot. Dariusz Zaręba

Zbliżenie dekoracji łóżka z Żelistrzewa, MP-1007-E. Fot. Dariusz Zaręba
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Oba okazy świadczą o innej konstrukcji, kształcie i zdobnictwie łóżek, 
niż znane i opisane dotychczas. Były one wąskie (75-86 cm), nieco krótsze 
(176-185 cm) od łóżek z wysuwanym bokiem. Posiadały również geome
tryczne elementy wieńczące boki.

Być może dalsze poszukiwania i penetracje choćby zasobów muzeal
nych pozwolą na uzupełnienie tego bardzo interesującego wątku pomorskie
go meblarstwa5.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu posiada podobnej konstrukcji dwa krótsze boki łóżka z 
obszaru Polski Północnej Jeden z zagłówków ma barwną dekorację malarską w postaci 
bukietonu złożonego z kielicha, z którego wyrasta bukiet -  motywy: tulipan, goździk, liście 
duże i małe. Brak materiału ilustracyjnego utrudnia zadanie, lecz opis konstrukcji, 
kolorystyki, oraz zdobnictwa wykazuje duże pokrewieństwo z w/w. meblami pomorskimi.
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Marek Miler

Druki reklamowe z Bytowa w latach 1928-1932

Po długich i cierpliwych poszukiwaniach udało się odnaleźć ciekawe 
druki reklamowe firm bytowskich z łat 1928-1932. Mówią one o tym, co 
można było tu kupić, jakie firmy istniały i w jaki sposób zachęcano do 
zakupów.

Jeżeli ktoś szukał sprzętu gospodarstwa domowego i wszystkiego, co ma 
związek z elektrycznością, szedł do sklepu „Elektro-Müller” przy rynku. Jak 
widać z druku ulotnego, wybór był bardzo duży (Ryc. 1).

Najlepsze obuwie w mieście oferowała firma -,Hugo Gädtke”, która 
mieściła się w R> nku pod numerem 1. Budynek należał do rodziny Gädtke. a 
został nabyty przez nią od Gminy protestanckiej w 1895 roku. 
Prezentowany tu druk ulotny pochodzi z roku 1930 (Ryc. 2).

Specjalnością firmy „Hugo Boldt” w Bytowie przy Rynku stały się 
doskonałe winiaki i koniaki, także cygara i papierosy. Był to duży sklep 
kolonialny (Ryc. 3)

Sklep, w którym można było kupić wszelkiego rodzaju perfumy, a także 
inne artykuły drogeryjne i lekarstwa prowadził Carl Hufnagel przy 
dzisiejszej ul. Wojska Polskiego. Firma nie ograniczała się jednak tylko do 
podstawowej działalności drogeryjno-perfumeryjnej, co widać w ofercie 
reklamowej. W druku reklamowym, pochodzącym z 1931 roku, zwraca 
uwagę połączenie herbu miasta z logo firmy (Ryc. 4)
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Istniejąca w Bytowie drukarnia, która wydawała „Bütower Anzeiger” 
(nazwa lokalnej gazety), nie ograniczała się tylko do podstawowej 
działalności wydawniczej, ale prowadziła sprzedaż artykułów piśmienni
czych i przyborów do pisania, takich jak papier, atrament, pióra, obsadki itp. 
Drukarnia bytowska była także wydawcą opracowania książkowego Kurta 
Mehera o historii protestantyzmu na terenie powiatu bytowskiego, które 
zostało wydane w 1929 roku (Ryc. 5).

Jeśli pieczywo i ciasta, to tylko z pierwszej w Bytowie piekarni parowej z 
zawsze świeżymi wypiekami, która zaopatrywała w pieczywo i wyroby 
cukiernicze oprócz Bytowa wiele miejscowości dawnego powiatu 
bytowskiego. Właścicielem piekarni, cukierni i kawiarni był w owym czasie 
pan Wockenfuss (Ryc. 6).

Poprzez ulotki reklamował się także bytowski hotel. Druk reklamowy 
zachwala pokoje hotelowe, znakomite obiady, a przy tym zapewnia 
umiarkowane ceny. W hotelu znajdowała się oprócz restauracji także 
kawiarnia, kręgielnia, wyświetlano tu filmy. Codziennie od czwartej po 
południu odbywały się koncerty. Dobre wino i piwo zachwala restaurator na 
końcu. Hotel stanowił własność pana E. Nemitza (Ryc. 7).

Ryc. 1
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Ryc. 2

Ryc. 3
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Ryc. 4

Ryc. 5.
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Ryc. 6

Ryc. 7
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Rozmaitości o kulturowym obliczu miasta -  bytowskie WWW

Tegoroczne refleksje na temat kulturowego oblicza Bytowa postano
wiłem przedstawić w specyficzny sposób. Rubryka ta, od trzech lat pro
wadzona w roczniku muzealnym „Nasze Pomorze”, ma na celu tworzenie 
zbioru materiałów, które w przyszłości stać się mają łatwo dostępnym 
źródłem pozwalającym ogarnąć poszczególne lata w przysłowiowych kilku 
zdaniach. Spojrzenie na rok 2002 będzie jednak trochę odmienne. Postaram 
się przedstawić jeden tylko aspekt kulturowego oblicza naszego miasta. 
Zwrócę uwagę na „bytowskie” strony internetowe. Będzie więc ów artykuł 
posiadał podwójny sens, gdyż informacje w nim zawarte przedstawią sieć 
internetową, w której znajdują się materiały poświęcone miastu, jak również 
drugi aspekt, czyli informacje o Bytowie poprzez pryzmat sieci. Mówiąc 
krócej, przedstawię jak prezentuje się Internet pod kątem informacji o 
naszym mieście oraz, jak Bytów jawi się internaucie poszukującym wiedzy 
w sieci. Zmuszony jestem oczywiście dokonać wyboru kilku jedynie 
internetowych stron poświęconych naszemu miastu. Pomijam strony 
bytowskich firm, oraz prywatne strony internautów'. Artykuł nie uwzględnia 
też wszelkich „globalnych” WWW, tj. serwisów informacyjnych, 
internetowych encyklopedii, artykułów, w których wymieniana jest nazwa 
Bytów etc. Zajmując się tym zagadnieniem jestem do takiego postępowania 
wręcz zmuszony, gdyż -  jak pisze Piotr Marecki, próbujący zgłębiać 
obecność literatury w sieci -  „Specyfika Internetu polega na tym, że jest to 
medium niecierpliwe, które >dzieje się<, zmienia w każdej chwili, stąd 
trudno naukowo uchwycić jego istotę i dać pełną, jedyną i satysfakcjonującą 
odpowiedź. Jest to tym bardziej niemożliwe, że Internet to dziecko wolności 
i rozgrywa się w kulturze >hyde parku<, gdzie każdy głos liczy się na równi.
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Internet nie posiada granic, jest strukturą wiecznie otwartą, stąd też przez 
niemożność jej objęcia każde katalogowanie okazuje się zawsze 
częściowym tylko zarzuceniem >sieci< na sieć pod względem czasowym i 
przestrzennym”1.

Nim jednak przejdę do szczegółowego przedstawiania owych paru 
wybranych bytowskich stron WWW, winien jestem dokonać krótkiego 
wprowadzenia w zasadniczą problematykę związaną z omawianym zjawis
kiem.

Internet to globalna sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie 
położono na początku lat 60., kiedy amerykańska firma RAND Corporation 
prowadziła badania nad możliwością dowodzenia i łączności w warunkach 
wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto badania nad 
skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo 
zniszczenia jej części, np. w wyniku ataku atomowego. Badania pro
wadzono w ramach projektów DARPA, ich efektem było powstanie 
prototypowej sieci ARPA-net i opracowanie podstawowych koncepcji 
technicznych, z których głównymi były: pakietowy system przesyłania 
informacji (informacja dzielona jest na małe porcje, z których każda 
przesyłana jest niezależnie, a następnie składana w całość) i decentralizacja, 
czyli równorzędne traktowanie komputerów w sieci (przez co nie istnieje 
centrum, którego uszkodzenie niszczyłoby całą sieć). Pierwsze prototypowe 
fragmenty sieci powstały w latach 1966-1967, a w 1969 roku połączyły 
cztery amerykańskie centra akademickie. Zaczęto wtedy opracowywać 
szczegóły techniczne protokołów komunikacyjnych. W 1973 roku sieć 
przekroczyła granice Ameryki i dołączono do niej pierwsze dwa komputery 
w Europie. Nazwy Internet użyli w 1974 roku Vint Cerf i Bob Kahn 
w artykule Transmission Control Protocol. W 1974 roku Ray Tomlinson 
stworzył program do przesyłania elektronicznych wiadomości w Internecie, 
wtedy też został wysłany pierwszy list elektroniczny -  e-mail. Stopniową 
techniczną ewolucję sieci (np. przejście na znacznie wydajniejsze protokoły 
komunikacyjne) uwieńczyło w końcu lat 80. i w latach 90., przejęcie opieki 
nad rozwojem sieci przez NFS (National Science Foundation). Projekt

P. Marecki, Lite met, [w:] Liternet, literatura i internet, red. Piotr Marecki. Kraków 2002, s. 
7.
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wzbudzał ogromne zainteresowanie środowisk uniwersyteckich nie tylko 
w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. W celu ułatwienia 
wymiany informacji naukowej powstawały w latach 80. sieci wzorowane 
na ARPA. m.in.: przeznaczony dla potrzeb środowisk naukowych BITNET, 
EARN i CSNET, które z czasem, pozostając administracyjnie odrębnymi, 
otwarły się na Internet. Najpopularniejszymi usługami w sieci Internet są 
E-mail, WWW, IRC oraz ICQ.

Poczta elektroniczna, zwana powszechnie e-mail, to jeden 
z najważniejszych sposobów komunikacji poprzez sieć Internet. Polega na 
przekazywaniu listów-' elektronicznych, czyli wiadomości tekstowych, 
dodatkowo opatrzonych adresem e-mail odbiorcy, nadawcy, a także 
dodatkowymi informacjami. Oprócz tekstu, listy mogą także zawierać pliki 
dowolnych formatów (obrazy, dźwięki, pliki danych i inne) przesłane jako 
załączniki. Nazwa e-mail (niekiedy zapisywana jako email) oznacza także 
pojedynczą wiadomość poczty elektronicznej. Do wysyłania i odbierania 
poczty elektronicznej używa się specjalnych programów pocztowych.

WWW (World Wide Web), najpopularniejsza z dostępnych usług w sieci 
Internet, powstała w 1991 roku. Jest to zbiór dokumentów stworzonych 
najczęściej, choć niekoniecznie, za pomocą komputerowego języka HTML 
i odnoszących się do siebie nawzajem dzięki tzw. odnośnikom. Pomimo że 
dokumenty te są umieszczone na różnych komputerach w odległych od 
siebie geograficznie miejscach, wspólny system umożliwia stworzenie 
w ramach danego dokumentu odnośnika do niemal każdego innego, 
dostępnego w sieci Internet. Wielką popularność WWW zawdzięcza 
niezwykłej łatwości obsługi, tworzenia i utrzymywania odpowiednich 
dokumentów, a także atrakcyjnej stronie graficznej. Strony WWW można 
odwiedzać za pomocą programu -  przeglądarki WWW (np. Internet 
Explorer czy Netscape Navigator). To właśnie WWW będzie zajmować 
mnie w tym artykule.

IRC (angielskie Internet Relay Chat), jeden ze sposobów komunikacji 
poprzez sieć Internet, umożliwia użytkownikom sieci prowadzenie 
rozmowy między sobą. W rozmowie może uczestniczyć dowolna ilość 
osób. Każdy uczestnik może wysyłać wiadomości do wszystkich 
rozmówców, może też kierować je do wybranych osób. Użytkownicy IRC
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są rozpoznawani przez użycie pseudonimów. W sieci istnieje wiele kanałów 
tematycznych, a więc miejsc, w których prowadzone są rozmowy na 
konkretny temat. Można także stworzyć własny kanał, na przykład do 
wymiany wiadomości przez grupę znajomych. Do uczestniczenia 
w rozmowie IRC niezbędny jest specjalny program (klientIRC). Owe 
Chat-y, zwane przez polskich internautów również kawiarenkami 
internetowymi, znaleźć można również na bytowskich stronach w sieci. Nie 
są jeszcze wśród mieszkańców miasta zbyt popularne, ale przekonany 
jestem, iż wraz z rozwojem sieci Internet staną się popularnym forum, na 
którym mieszkańcy będą dyskutować, zawierać znajomości czy udzielać 
sobie wzajemnych porad etc.

ICQ to program ułatwiający kontakt w Internecie. Jest on darmowym 
produktem izraelskiej firmy Mirabilis. Każda osoba korzystająca z ICQ 
otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny. Można stwierdzić, czy jakaś 
osoba używajaca ICQ jest w danej chwili załogowana, czyli obecna w sieci. 
Dzięki programowi można wysyłać wiadomości i pliki. Program można 
również tak skonfigurować, by nie otrzymywać wiadomości od nie
pożądanej osoby. Istnieją również polskie odpowiedniki owego programu, 
najpopularniejszym jest chyba Gadu-Gadu. W Bytowie zarejestrowanych 
użytkowników tego programu jest ok. 800 osób.

Szacuje się, że w 1991 roku w ramach Internetu funkcjonowało 5000 
sieci skupiających 700 000 komputerów, z których korzystało ok. 4 000 000 
użytkowników. Był to także rok powstania najpopularniejszej z dotychczas 
wykorzystywanych usług internetowych WWW. Tworzenie stron WWW 
możliwe jest dzięki językowi HTML, który powstał na potrzeby tej usługi.

Obecnie Internet przestał być własnością instytucji rządowych 
i w większości należy do firm prywatnych. Ilość komputerów podłączonych 
stałymi łączami do sieci już w 1995 roku wynosiła ok. 10 min2.

Postaram się więc przedstawić internetowe strony przedstawiające 
Bytów, poprzestając jedynie na wybranych największych i najbardziej 
odpowiadających kryterium mojego wyboru, a więc będących źródłem 
informacji na temat kulturowego oblicza Bytowa.

Informacje na temat internem zostały zaczerpnięte z internetowej encyklopedii WIEM, 
http://wiem.onet.pl
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Internetowy serwis informacyjny Urzędu Miasta w Bytowie 
(http://www.bytow.umig.gov.pl) jest przejrzysty i czytelny. Stronę główną 
zaprojektowano na wzór pierwszej strony codziennej gazety. Nagłówek 
zawiera przyjemny rysunek przedstawiający południowe skrzydło zamku. 
Nie jest to ani herb miasta, który znajduje się zresztą po przeciwnej stronie 
nagłówka, ani logo urzędu miasta, niemniej doskonale odzwierciedla 
charakter Bytowa związanego z widokiem pokrzyżackiej twierdzy. 
Nagłówek zawiera również tytuł informujący o właścicielu strony, adres 
internetowy oraz aktualną datę. Pod nagłówkiem umieszczono trzy kolumny 
będące spisem treści strony. Kolumna środkowa jest najszersza i w chwili 
wyświetlania strony głównej zawiera newsy skupione w trzech zbiorach: 
informacje, imprezy i uchwały. W poszczególnych rubrykach znajdują się 
linki3 do wiadomości poprzedzone krótkim streszczeniem. Kolumna ta jest 
również miejscem, w którym wyświetlają się podstrony całego serwisu 
uruchamiane kliknięciem wybranego odsyłacza znajdującego się w dwóch 
kolumnach po obu stronach ekranu. Kolumna lewa zawiera pięć kategorii 
odsyłaczy do podstron serwisu: „Urząd Miejski” -  zawierający 
najważniejsze dane o organizacji i funkcjonowaniu urzędu, „Aktualności”, a 
w nich zakładki: informacje, dyżury radnych, uchwały i kalendarz imprez. 
Informacje tu umieszczone są zwięzłe i wyczerpujące, a opatrzenie każdego 
z nich datą aktualizacji pozwala na ich usystematyzowanie. Obok danych na 
temat realizacji inwestycji miejskich, terminarza imprez kulturalnych itp. 
znaleźć tu można również takie dane, jak ilość narodzin, zgonów i ślubów 
zarejestrowanych w danym miesiącu przez urząd Stanu Cywilnego. 
Następną kategorią jest zbiór odsyłaczy zatytułowany „Miasto”. Znalazło 
się tu miejsce dla stron poświęconych historii miasta, kulturze, informacji 
turystycznej oraz gospodarczej, galerii przedstawiającej ikonografię miasta 
itp. Rozdział ten zawiera 12 odsyłaczy i zdaje się być wyczerpującym 
kompendium wiedzy o mieście. W trakcie pisania artykułu nie wszystkie 
odsyłacze już działały, gdyż podstrony przygotowywano do publikacji w 
sieci. W kolumnie tej znaleźć można jeszcze 2 kategorie: „Współpraca” -  tu 
opisano stowarzyszenia, których członkiem jest miasto Bytów i jego miasta

3 Link (ogniwo) fragment tekstu lub ikonka której kliknięcie powoduje połączenie z 
odpowiednim adresem, stroną internetową.
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partnerskie, oraz kategorię „Inne” zawierającą linki do innych stron i 
serwisów informacyjnych, jak również księgę gości. Prawa kolumna 
zawiera pięć zakładek, wyliczając od góry są to: „Kontakt”, „Przetargi”, 
„Sonda” (w chwili opisywania strony ankieta dotyczyła społecznego 
poparcia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), „Dyżury radnych”, 
„Unia Europejska”. Na tytułowej stronie znajduje się również data ostatniej 
aktualizacji, licznik odwiedzin wskazujący liczbę 18974 oraz kontakt z 
osobą tworzącą stronę, jak również zastrzeżenie praw autorskich dla Urzędu 
Miejskiego w Bytowie, opatrzone datą 2003 r.

Internetowy portal powiatu bytowskiego jest bardzo rozbudowany i 
obszerny (http://www.starostwo.bytow.pl). Strona główna, podobnie do 
tego rodzaju serwisów informacyjnych, zawiera nagłówek, pod nim trzy 
kolumny i na samym dole stopkę. Trzon dokumentu w wersji wyświetlanej 
jako strona główna zawiera trzy kolumny. Dwie boczne są wąskie i za
wierają odnośniki do materiałów zawartych w serwisie, natomiast środkowa 
zawiera fragmenty najważniejszych i aktualnych informacji i ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego. Każdy z artykułów opatrzony jest oddzielnym 
nagłówkiem z tytułem oraz stopką z datą publikacji, informacją o ilości 
czytań danej wiadomości oraz skrótem umożliwiającym wydrukowanie lub 
przesłanie pocztą elektroniczną danego tekstu. Po kliknięciu hasła „więcej” 
wyświetla się cały tekst artykułu. Wyświetlane jest 10 zapowiedzi 
artykułów. Wąska kolumna po lewej stronie zawiera kilka ramek 
grupujących odnośniki w następujących zbiorach tematycznych: „Menu 
Główne”, „Urząd” (struktura i organizacja/informacje urzędu), „Pomorze w 
intemecie”, „UMiG Miastko”. Tytuły nagłówków tematycznie odpowiadają 
treści zamieszczonych w nich linków, przedstawię więc jedynie zbiór 
zatytułowany „Menu Główne”. Zawiera on następujące zakładki: „Strona 
główna”, „Dział tematyczny”, „Informator Urzędu”, „Powiatowy Urząd 
Pracy”, „Linki”, „Pliki”, „Rekomenduj nas”, „Statystyka”, „Top 10”, 
„Książka gości”. Zakładki te, oznaczone dużymi kropkami, traktowane są 
jako najistotniejsze podstrony serwisu. Poza tym, w tej samej ramce 
umieszczono również zbiór odsyłaczy opisanych jako: „Inne opcje”, a w 
nich: „Historia witryny”, „Kalendarium imprez”, „Napisz do nas”, „Open 
Directory”, „Pogoda”, „Pytania i odpowiedzi”, „Wyszukiwanie”. Nie
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sposób opisać zawartości całego serwisu. Nie jest to też zamierzeniem 
niniejszego tekstu, pragną jedynie przedstawić ogólny zarys obrazu, jaki 
jawi się w sieci. Niemniej jednak zwróciłem uwagę na zakładkę: „Pliki” -  ze 
względu na bardzo przydatne dokumenty tu zawarte i udostępnione do 
ściągnięcia Internetem. Są to zarówno dokumenty wydane przez Starostwo 
Powiatowe, takie jak np. Koncepcja Rozwoju Powiatu Bytowskiego na lata 
2000 -  2006, jak również obszerny zbiór wszelkiego rodzaju formularzy 
niezbędnych petentom urzędu. Wąska kolumna po drugiej stronie ekranu 
zawiera następujące rubryki: „Kartka z kalendarza”, „Ankieta” (podobnie 
jak w UM dotycząca przystąpienia do UE), „Poprzednie artykuły” (a w nich 
również archiwum), „Kategorie” (ogłoszenia i wiadomości), „Kto jest 
On-line”, oraz tabele notowań kursów euro, dolara amerykańskiego oraz 
indeks WIG. Nagłówek strony zawiera informacje o właścicielu witryny, 
jak również liczbę odwiedzin od daty uruchomienia (dn. 12 XI 2001 roku), 
wynoszącą w trakcie pisania niniejszego tekstu 43407 odwiedzin. W rogu 
nagłówka generowana jest również fotografia związana z regionem, która 
przy odsłonie kolejnej strony zmienia się na inną. Stopka strony zawiera 
informacje techn.czne serwisu, zastrzeżenia prawne oraz kontakt z 
twórcami.

Interentowa strona Kuriera Byiowskiego, lokalnego tygodnika 
ukazującego się w mieście od dziesięciu lat 
(http://www.kurierbytowski.com.pl). Na swej stronie startowej zawiera 
winiety tygodnika i drukami. Uruchomienie serwisu tygodnika daje 
możliwość przeglądania gazety zredagowanej w formie on-line. Strona 
skonstruowana jest jak większość serwisów internetowych. Zawiera 
nagłówek i dwie kolumny, z których ta po lewej stronie spełnia rolę 
nawigacyjną, natomiast kolumna wypełniająca większą część ekranu 
spełnia rolę platformy do wyświetlania bieżących podstron. W nagłówku 
obok tytułu strony zawarte są następujące odsyłacze: „Archiwum”, 
„Goście”, „Galeria”, „Telefony”, „Drukarnia”, „Sport”, „Bytovia”, „W 
intemecie”, „E-mail” oraz licznik odwiedzin. Lewa kolumna nawigacyjna 
to spis treści przeglądanego właśnie numeru tygodnika. W oknie prawym 
natomiast wyświetla się aktualnie oglądany artykuł. Witryna ta jest 
świetnym źródłem informacji na temat miasta Bytowa. Archiwum
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umożliwia dostęp do wszystkich artykułów zamieszczonych od 7 I 1999 
roku.

Strona internetowa nosząca tytuł Nieoficjalnej strony o Bytowie, 
zamieszczona pod adresem http://www.bytow.priv.pl, jest obszernym 
serwisem informacyjnym zawierającym krótkie wiadomości na temat 
Bytowa i okolic. Graficzny obraz owej strony przedstawia się następująco. 
Nagłówek zawiera informacje o serwisie zawarte w graficznym logo, 
umieszczonym w lewym gómym rogu strony: „Bytów on -linę”. Logo 
zawiera również herb miasta. Nagłówek, poza tytułem, zawiera również 
cztery kategorie tematyczne z odsyłaczami. Są to: „Hyde Park”, a w nim: 
„Dowcipy”, „Fotki”, „Baraki Prozy”, „Stajnia Poetycka”, „Bytowskie Naj”. 
Tematyka tego zbioru podstron jest przeważnie humorystyczna, znajdują się 
tu dowcipy o Bytowie i okolicy (ciekawe oblicze współczesnego folkloru), 
podobne w tonie fotografie oraz „Bytowskie Naj”, czyli najstarsze, 
największe etc., zjawiska i obiekty związane z miastem. Poza tym znajdują 
się tu również fragmenty twórczości młodych literatów związanych z 
miastem. Odnośnik „Stajnia Poetycka” przedstawia twórczość Jarosława 
Juchniewicza oraz autora występującego pod pseudonimem Aleksy, jak 
również link do internetowej strony „Grupy Twórczej -  Bez Dogmatu”. 
Znalazłem tu również link do litemetowego błoga4 uaktywniającego się pod 
odsyłaczem „Baraki Prozy”. Kolejnym zbiorem w nagłówku jest zbiór 
zatytułowany „Działy tematyczne” (Stowarzyszenia, Piosenki, Film, 
Książki, Miasta Partnerskie, Plan Miasta, Statystyka, Ciekawostki). Wśród 
stowarzyszeń znajduje się opis jednej tylko organizacji: „Młodzi dla 
Bytowa”. Piosenki natomiast są dwie, obie z repertuaru MDK Bytów, które 
zajęły I i II miejsce w konkursie na piosenkę o Bytowie. Piosenki można 
ściągnąć z sieci i posłuchać w wykonaniu zespołu MDK, bądź przeczytać 
ich teksty. Film o Bytowie również dostępny jest w sieci, jest to plik typu 
AVI o wielkości 2,8 MB. Książki przedstawiono trzy: Bytów wszystko o...

4
Litemetowy blog to złożenie dwóch terminów związanych ze zjawiskami sieci Interent. 

Nazwa blog oznacza stronę WWW, na której autor dokonuje bieżących zapisków na wzór 
pamiętnika. Nazwa została utworzona od angielskiej zbitki językowej weblog [rejestr 
sieciowy], Litcrnet natomiast to złożenie terminów literatura oraz internet. Odnosi się do 
zjawisk lierackich obecnych w sieci. Zob. Literatura i internet, red. Piotr Marecki, Kraków 
2002. oraz: http://www.ha.art pl
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Zbigniewa Bukowskiego -  jest to wydany w 1995 roku z okazji 650 lecia 
miasta przewodnik turystyczny i podręczne kompendium wiedzy o historii 
miasta, Teren prywatny Barbary Kosmowskiej -  bytów ianki, laureatki 
konkursu „Pamiętnik Polskiej Bridget Jones, oraz Pożegnani łzami Gerarda 
Czaj i, książka będąca pamiętnikarską refleksją nad historią rodu 
Kotlowskich. Pozostałe odnośniki nie wymagają komentarza. Następną 
grupą tematyczną jest zbiór „Informacje o powiecie”, zawierający 
następujące odnośniki: „Ogólnie”, „Gminy”, „Warto zobaczyć”, 
„Turystyka”, „Test” Zwróciłem uwagę na odnośnik „Warto zobaczyć”. 
Wymieniono tu około 50 atrakcji turystycznych, które rozmieszczone są na 
terenie powiatu bytom skiego. Odnośnik „Test”, zawiera 10 pytań na temat 
powiatu. Można go rozwiązać i otrzymać ocenę, jednakże pytania są bardzo 
trudne i wymagają precyzyjnej wiedzy z zakresu administracji. Ostatnią 
kategorią tematyczną umieszczoną w tym miejscu jest zbiór zatytułowany 
„Wiadomości”. Znalazłem tu 3 kategorie: „News”, „Dodaj Newsa”, oraz 
„Praca”. Link „Praca” otwiera stronę Ośrodka Wspomagania Bezrobotnych. 
W linku „News” znalazłem 13 informacji zamieszczonych tu na przestrzeni 
ostatniego roku. Kolumna po lewej stronie ekranu zawiera sześć pól, na 
których zgromadzono odsyłacze pogrupowane w kategoriach: I. „Miasto” 
(Położenie, Historia, Zabytki, Środowisko, Kultura, Sport, Wydarzenia, 
Informator, Galeria), 2. „Polecamy” (Felietony, Artykuły, Listy, Testy, 
Konkursy, Plebiscyt), 3. „Adresy e-mail”, 4. „Linki” do bytowskich stron 
WWW, 5. „Praca” (Ośrodek Wspierania Bezrobotnych), 6. „Historia 
Bytowa”, zawierająca dzieje miasta od 1945 roku, opracowane na podstawie 
książki Bytów wszystko o... . Znaleźć można tu również księgę gości i chat. 
W kolumnie tej umieszczono też link do strony „Pajacyk”, tworzonej przez 
Polską Akcję Humanitarną oraz licznik aktualnych odwiedzin na stronie 
(zazwyczaj podczas mojego przeglądania strony znajdowało się tam od 2 do 
3 osób.) Kategoria „Miasto” w zasadzie nie wymaga komentarzy, poza 
zwróceniem uwagi na to, iż jest bardzo rzetelnie wypełniona treścią. Poza 
tym zawarta tu galeria jest obszerna i zawiera podkategorie: „Dzisiaj”, 
„Wczoraj”, „Przedwczoraj” i „Pozostałe”. Zawiera dawne i współczesne 
widoki miasta. W zbiorze zatytułowanym „Polecamy”, znajdują się między 
innymi: felietony, artykuły i listy. Są to teksty nadesłane przez mieszkańców
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Bytowa na tematy związane ze zjawiskami mającymi miejsce w mieście. 
Zamieszczono tu czternaście felietonów na przestrzeni 3 lat. Artykuły i listy 
często do nich nawiązywały i na kolejnych odsłonach Nieoficjalnej strony o 
Bytowie można prześledzić społeczną dyskusję na temat np. bytowskiej 
telewizji prowadzonej przez fundację „Kultura Łączy”, programu 
zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa, zachowań 
lokalnych polityków etc. Podobnych źródeł dostarcza podstrona 
„Plebiscyty”, która prezentuje opinie mieszkańców na temat zjawisk i 
dokonań społeczności miasta. Środkowe okno, zajmujące przeważającą 
część powierzchni ekranu, służy jako platforma do wyświetlania podstron 
Podczas ich wyświetlania wszystkie pozostałe kolumny pozostają aktywne. 
W stopce umieszczono również informacje na temat autorów, daty ostatniej 
aktualizacji oraz licznik odwiedzin, który wskazywał liczbę 80878.

To oczywiście tylko fragment rzeczywistości internetowej związanej z 
naszym miastem. Wpisując do wyszukiwarki hasło „Bytów” otrzymamy 
bardzo długą listę adresów w mniejszym lub większym stopniu związanych 
z miastem. Oprócz opisanych tu stron kulturowe oblicze miasta przybliżą 
strony internetowe mniejszości narodowych: niemieckiej i ukraińskiej, 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, 
ośrodków turystycznych, szkół i instytucji związanych z edukacją, 
prywatnych stron mieszkańców i miłośników miasta czy regionu oraz 
licznych firm produkcyjnych i handlowych. Jestem przekonany, że internet 
stanie się niebawem wręcz nieodzownym środowiskiem badawczym dla 
naukowców zajmujących się kulturą. Sieć, jej rozmiary i dostęp do 
zawartych w nich informacji rozwija się w lawinowym tempie, a przecież 
już w tej chwili nie ma takich obszarów kultury, które byłyby nieobecne w 
Internecie.

Maciej Kwaśkiewicz
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„Nasze Pomorze”, nr 4 (2002)

I Konferencja naukowa „Dzieje wsi pomorskiej" 
Włościbórz, gm. Dygowo, 27-28 czerwca 2002 r.

Zgodnie z zamierzeniami organizatorów, konferencja stała się inter
dyscyplinarnym spotkaniem osób zajmujących się naukowo przeszłością i 
teraźniejszością Pomorza w jego historycznych granicach. W programie 
konferencji znalazły się wystąpienia 15 prelegentów z instytucji i ośrodków 
naukowych od Szczecina po Gdańsk i Poznań. Tematyka obejmowała 
historię, geografię, etnografię, historię sztuki, literaturoznawstwo, języ
koznawstwo. Prelekcje ukazywały wieś pomorską w różnych aspektach, 
często ze sobą powiązanych, dzięki czemu powstawał ciekawy obraz 
regionu.

Prezentujemy niniejszy raport z obrad z uwagi na fakt ograniczonego 
dostępu zainteresowanych do materiałów pokonferencyjnych, bowiem 
zostały one wydane na płycie CD, a nie w formie publikacji książkowej.

Prof. dr hab. Adam Wirski przedstawił referat pt. Pomorskie osadnictwo 
wiejskie na prawie rodzimym (polskim) i niemieckim. Wystąpienie w bardzo 
przystępny sposób przedstawiło historię i różnicę kształtowania się form wsi 
pomorskich. Na doskonałym przykładzie wsi Nowe Worowo autor ilustruje 
tezę o umiejscowieniu cezury czasowej pomorskiej wsi w IX wieku, 
następnie ujednolicenia jej struktury wraz z ugruntowaniem się władzy 
książęcej w X-X1 wieku. Wsie te nosiły znamiona prawa polskiego, 
nazwanego tu rodzimym, i były owalnicami grupującymi około 10 zagród. 
Zmiany w ich układzie przyniosły czasy księcia Barnima I (XIII w). 
Wprowadzane w tym czasie osadnictwo i prawo niemieckie upowszechniło 
kształt wsi zwany okolnicą, a jej struktura społeczna i gospodarcza została 
znacznie rozbudowana.
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Mgr Sylwia Wesołowska przedstawiła dzieje, jak również zabytki wsi 
Cerkwica.. Autorka posiłkuje się informacjami z badań archeologi
cznych, wskazujących na początki osadnictwa już w epoce brązu, i innymi 
dokumentami. Po raz pierwszy nazwa miejscowości w formie Szirkwitz 
pojawia się w dokumencie z 1270 roku, w którym jako świadek czynności 
prawnej księcia Barnima I występuje proboszcz Albert z Cerkwicy. W 
wieku XIV wieś weszła w skład dóbr lennych rodu von Woedtke i pozostała 
w jego rękach do roku 1785. Następnie była w posiadaniu m.in. rodu von 
Münchow (1785-1799) i von der Osten (1799-1891). Ostatnimi właści
cielami byli przedstawiciele rodziny von Sydow. Wśród opisywanych przez 
autorkę zabytków znalazły się: wzniesiony w XV w. kościół, we wnętrzu 
którego z dawnego bogatego wyposażenia zachował się barokowy ołtarz, 
chrzcielnica i ambona, pochodzący z przełomu XIX i XX w. dwór oraz 
budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze dawnego folwarku, 
ponadto budynek zajazdu, mleczami i szkoły oraz zbudowana w 1912 r. z 
inicjatywy mieszkańców tzw. studzienka św. Ottona, upamiętniająca 
masowy chrzest Pomorzan, jakiego miał w tym miejscu dokonać biskup 
Otton z Bambergu, jak również „Gaj bohaterów” - cmentarz upamiętniający 
poległych w czasie I wojny światowej członków tutejszej parafii. Każdemu 
z poległych żołnierzy poświęcono jeden dąb i jeden kamień z nazwiskiem i 
datą śmierci.

Sytuacja jeńców i robotników przymusowych na ziemi Kołobrzeskiej w 
okresie 11 wojny światowej to tematyka wystąpienia dr. Hieronima 
Kroczyńskiego. Zarówno jeńcami, jak i robotnikami przymusowymi na tym 
terenie byli początkowo Polacy, później obywatele innych państw, których 
nie ominęła agresja Niemiec. Pierwsza grupa pochodziła spośród jeńców 
polskich umieszczonych w lazarecie polowym w Podczelu. Jeńcy wojenni 
nakłaniani byli do wyzbycia się swojego statusu. Nierzadko do tego 
dochodziło, gdyż sytuacja robotników przymusowych była korzystniejsza. 
Wszyscy obcokrajowcy przywiezieni tu jako siła robocza zmuszeni zostali 
do niewolniczej pracy, mieli ograniczoną wolność osobistą i podlegali 
różnym restrykcyjnym przepisom policyjnym. Znane są przypadki znęcania 
się nad robotnikami. Wiadomo też o karaniu śmiercią za romans z niemiecką 
dziewczyną, przyjęcie papierosa lub chleba od innej osoby. Najgorzej
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traktowano jeńców radzieckich, szczególnie w ostatnim okresie wojny. W 
najlepszej sytuacji byli ci, którzy pracowali u indywidualnych rolników na 
wsi. Tu często robotnicy przymusowi traktowani byli podobnie jak 
członkowie rodziny. Referat dr. Kroczyńskiego został wzbogacony nie 
tylko licznymi dokumentami archiwalnymi, ale i relacjami naocznych 
świadków, jak również doświadczeniami autora przesiedlonego jako 
dziecko w głąb Niemiec. Prelegent zaprezentował również zabytki w postaci 
obowiązkowych plakiet noszonych przez jeńców i robotników różnych 
narodowości oraz odezwy i broszury propagandy niemieckiej 
przygotowujące ludność do „odpowiedniego” przyjęcia robotników 
przymusowych.

Dr Marek Żukowski przedstawił referat pt. Zemsta za Katyń w Dygowie. 
Wystąpienie ukazało mało znany fragment powojennej historii Pomorza 
oraz postawę osadników, me godzących się z polityką władz 
wprowadzających system gospodarki komunistycznej, który dodatkowo 
utrudniał i tak niełatwą sytuację osadników na zniszczonym przez wojnę i 
rozgrabionym przez wojsko radzieckie Pomorzu. Kolektywizacja wsi czy 
też przeciwdziałanie jej skutkom było podstawową przyczyną utworzenia w 
Bardach pod Dygowem organizacji „Zemsta za Katyń”. Weszło do niej 
dziewięciu członków. Wszyscy oni mieli złe doświadczenia z Rosjanami. 
Cele działania „Zemsty za Katyń” były typowe: przeciwdziałanie 
kolektywizacji, zmiana ustroju państwa, wprowadzenie demokratycznych 
zasad działania władz państwowych, odzyskanie ziem wschodnich. 
Warunki działalności organizacji były wyjątkowo ciężkie. Główną barierę 
stanowiła postawa środowiska wiejskiego, gdzie niezwykle trudno było o 
działania, na które nie zwróciliby uwagi sąsiedzi. Pomimo tego członkowie 
„Zemsty za Katyń” podjęli próby przeciwstawienia się systemowi 
wprowadzanemu przez komunistów. Działalność ich dosyć szybko 
przerwały aresztowania. W październiku 1950 r. zastosowano wobec nich 
areszt tymczasowy. W PUBP w Kołobrzegu przebywali przez sześć 
miesięcy. Przesłuchiwano ich kilkakrotnie, stosując przymus fizyczny i 
psychiczny. 22 lutego 1951 r. WSR w Koszalinie rozpatrzył ich sprawę. W 
akcie oskarżenia zarzucano Stanisławowi Czapce i jego kolegom
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popełnienie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Skazani zostali na 
długoletnie więzienie.

Mgr Agnieszka Szepaniak-Kroll przedstawiła referat pt. Pomorskie 
księgi czarów i zaklęcia czarownic. W wystąpieniu przedstawiła historię 
kształtowania się wiedzy i tradycji związanej z czarami, wiarą w nie i 
restrykcjami, jakim poddawane były czarownice. Wśród osób parających 
się magicznym rzemiosłem przeważały kobiety, uważane za naiwne i 
łatwowierne, a tym samym łatwiej ulegające diabelskim pokusom niż 
mężczyźni. Jednym ze sposobów wejścia w arkana sztuki tajemnej było 
odbycie praktyki u doświadczonej wiedźmy, często czerpiącej swą wiedzę z 
posiadanych od pokoleń tajemnych ksiąg. Do najpopularniejszych z nich 
należały Szósta i siódma księga Mojżesza, zwana też Szóstą i siódmą księgą 
masońską, oraz Amadis. Wśród formuł magicznych znalazły się zamawia
nia, zaklinania, zażegnywania, klątwy i błogosławieństwa. Słowom towa
rzyszyły gesty, wykonywane najczęściej z użyciem specjalnych, przezna
czonych do tego przedmiotów. Rytuał magiczny był skuteczny jedynie pod 
warunkiem, że wykonywano go o określonej porze, w ściśle wyznaczonym 
miejscu, skrupulatnie przestrzegając wymaganych w księgach zasad. Z 
biegiem czasu wiedza o zaklęciach stawała się coraz popularniejsza wśród 
zwykłych mieszkańców wsi. Kiedy okazało się, że to nie słowa, lecz 
składniki magicznych wywarów są skuteczne, czarodziejskie księgi stały się 
podręcznikami ludowej wiedzy magicznej.

Symbolika średniowiecznej świątyni chrześcijańskiej na przykładzie 
zachowanych gotyckich kościołów powiatu kołobrzeskiego to temat, jaki 
podjął ks. dr Dominik Kubicki. Na wstępie swego referatu autor stawia tezę, 
iż o ile terytorium Pomorza Zachodniego nie stanowiło na przestrzeni 
wieków obszaru jednolitego pod względem kulturowym, o tyle przyłączenie 
tzw. Ziem Odzyskanych do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1944 
roku nie polepszyło w niczym i nie rozwikłało dziejów Pomorza Za
chodniego, wzbudzając raczej konfrontację dwóch spojrzeń na Pomorze 
Zachodnie: jako dziedzictwa wyłącznie niemieckiego (a więc zabranego 
dotychczasowym właścicielom) oraz jako dziedzictwa wyłącznie słowiań- 
sko-kaszubskiego. Autor proponuje postrzegać okres obecności na Pomorzu 
Zachodnim gotyckiej sztuki sakralnej, w tym także architektury, w prze-
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dziale czasowym od XIII wieku do zaprowadzenia reformy luterańskiej 
Kościoła zachodniopomorskiego, kiedy to koloniści m. in. z Niemiec, Danii, 
Saksonii, Holandii, Fryzji, przyjęci w skład społeczności zachodniopo
morskiej, przyczynili się do zmiany kulturowo-językowego oblicza tego 
nadbałtyckiego regionu. Kresem tego procesu okazała się wprowadzona w 
ciągu XVI stulecia (od 1534 roku) reformacja luterańska na Pomorzu 
Zachodnim, w ówczesnym biskupstwie kamieńskim.

Pozostałe do dnia dzisiejszego gotyckie budowle sakralne w powiecie 
kołobrzeskim autor przybliża przez ukazywanie wyposażenia oraz symbo
liki tych świątyń (poszczególnych elementów konstrukcji i architektury 
budowli), często niezrozumiałej dla współczesnych. Omawia m. in. funkcję 
przykościelnego cmentarza grzebalnego i pochówków znaczniejszych 
członków społeczności wewnątrz świątyni (w krypcie), funkcję i symbolikę 
wieży zachodniej -  dzwonnicy, dzwonów, symbolikę kruchty i świątynnego 
wnętrza, ołtarza i innych sprzętów świątynnych, a także dzieł sztuki 
sakralnej, spośród których szczególnie Grupę Ukrzyżowania, umieszczaną 
na belce tęczowej.

Na bardzo ciekawą, bo niezwykle rzadko podejmowaną przez history
ków problematykę życia codziennego, a dokładniej jego aspektu związane
go z wyżywieniem, zwrócił uwagę Piotr Żak swym referatem zatytuło
wanym Kuchnia wsi pomorskiej w XIX i X X  wieku. Jak sądzi autor, kuchnia 
pomorska wyrosła na korzeniach różnych nacji i ich kultur (słowiańskiej, 
niemieckiej, polskiej, skandynawskiej), w ciągu XIX wieku przeszła 
prawdziwą ewolucję, zachowała jednak swą niepowtarzalną oryginalność. 
Mimo że dla gości „z zewnątrz” nie wydawała się zbyt atrakcyjna, na co 
wpływ miał surowy, pomorski klimat i mentalność ludzi zamieszkujących tę 
krainę, jej prostota stała się z czasem niepodważalnym atutem. Podstawą 
wyżywienia mieszkańców wsi pomorskiej były ziemniaki, kapusta, kasze, 
pieczywo żytnie, ryby, wieprzowina, drób i jabłka. W całych Niemczech 
znane były półgęski pomorskie, nazywane „potrawą bogów”. Obok ryby to 
właściwie gęś i jabłko można uznać za symbol pomorskiej kuchni. Dosyć 
długo opierano się na Pomorzu wszelkim nowinkom kulinarnym, dopiero 
zmiany zachodzące w obyczajowości pod koniec XIX wieku oraz po I 
wojnie światowej sprawiły, że i na pomorskim stole pojawiły się nowe
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produkty. Przez długi czas niedoceniane były ziemniaki i herbata, prawdzi
wej kawy i cukru nie używano zaś z powodów oszczędnościowych, były to 
bowiem produkty drogie i nie każdego było na nie stać. Jednak i z tym 
Pomorzanie sobie poradzili: pito kawę zbożową z dodatkiem cykorii, a 
potrawy słodzono miodem lub melasą. Przed Ił wojną światową nie było już 
dużych różnic między jedzeniem spożywanym przez mieszkańców wsi a 
jedzeniem mieszczan. Kuchnia pomorska nadal jednak (choć w mniejszym 
stopniu) wyróżniała się na tle kuchni regionalnych innych prowincji 
niemieckich.

Dr Ewa Gwiazdowska wygłosiła referat pt.: Nie tylko malowniczy widok, 
ale dokument historyczny-pomorskie budownictwo wiejskie w twórczości 
arty stów XIX wieku. Tak postawiona teza pozwoliła zwrócić uwagę autorki 
na niedostrzegane dziś często funkcje sztuk plastycznych. Autorka podkre
śla, iż XIX-wieczne kompozycje pejzażowe z motywem pomorskiej 
zabudowy rustykalnej miały głównie na celu rozwijanie uczuć patrio
tycznych. Powstawały jako ilustracje albumów malowniczych lub skromne 
studia rysunkowe. Wiele z nich stanowiło też owoc utrwalonego w szki- 
cownikach intymnego i pełnego fascynacji kontaktu artystów z ojczystą 
ziemią. W dziełach przeznaczonych dla szerszej publiczności muzealnej 
motywy budownictwa wiejskiego pojawiały się jako poboczne w scenach 
rodzajowych, których bohaterami byli wieśniacy. W drugiej połowie XIX 
wieku przedstawienia chałup w rezultacie rozwoju etnografii zyskały rangę 
motywów dokumentalnych, rozpowszechnianych przez czasopisma ilustro
wane wydawane w masowych nakładach. W ostatniej ćwierci XIX wieku -  
pod wpływem nobilitacji pejzażu wiejskiego przez realistów i impresjonis
tów-pomorskie chałupy stały się motywem obrazów galeriowych. Motywy 
pomorskiego budownictwa wiejskiego podeimowali nie tylko pomniejsi 
miejscowi rysownicy, graficy, ilustratorzy specjalizujący się w tematyce 
pejzażowej i rodzajowej. Utrwalali je także bardziej znani, a nawet wybitni 
artyści działający w głównych ośrodkach sztuki, takich jak Berlin czy 
Drezno. Typem zabudowy najchętniej podejmowanym była chałupa 
dolnosaska w różnych odmianach jako element pejzażu wysp Rugii i 
Hiddensee bądź wybrzeży Bałtyku. Jej przedstawienia przeważały zarówno 
w kompozycjach romantyków, jak i neoromantyków czy realistów drugiej
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połowy XIX wieku. Powodem była malowniczość tej formy budownictwa i 
jej wartości historyczno-krajoznawcze. W okresie biedermeieru zaintere
sowanie artystów obejmowało różne typy budownictwa, wykazywali oni 
zacięcie inwentaryzatorskie, dokumentowali nowoczesny wizerunek wsi.

Autor tekstu Dawna wieś pomorska w opisach podróżników -  Tomasz 
Siemiński, wychodzi z założenia, że podróżowanie należy do stałych 
zachowań właściwych ludzkiej naturze a wszelkie opisy podróżnicze, bez 
wzglądu na czas ich powstania, tworzone są według uniwersalnych w 
kulturze schematów. Posiadają podobne cechy i operują utrwalonymi 
motywami. Opisy pomorskiej wsi zamieszczane w niemieckich czaso
pismach z przełomu XIX/XX w., do których odwołuje się autor, również 
pisane są w ten właśnie sposób. Problem istnienia reguł, posługiwania się 
wzorem-kliszą do opisu wiejskiej rzeczywistości stawał się ostatnio 
częstym tematem dyskursu naukowego szczególnie dla antropologów 
kultury. Autor spośród owych dyskusji za najważniejszy paradygmat 
uznaje, iż każda podróż to wyprawa do „innego świata”, co determinuje 
pewne zachowania mające swój wyraz w powstającej później relacji 
podróżniczej. Omawia więc te właśnie mechamzmy mitycznego oglądu 
rzeczywistości, ilustrując je zachowanymi materiałami opisowymi. Tego 
typu spojrzenie na relacje podróżnicze jest niezwykle istotne dla 
antropologicznych analiz, ponieważ opisy wypraw są nie tylko źródłem 
informacji o charakterze historycznym, ale przede wszystkim dokumentem 
stanu świadomości lub, inaczej mówiąc, osobowości kulturowej autora. 
Materiał, który został poddany analizie, dotyczył „wypraw” na tereny 
dzisiejszego Słowińskiego Parku Narodowego, jego ruchomych wydm i 
bagien, rybackiej osady w Boleńcu. jeziora Gardno, ujścia rzeki Łupawy i 
kilku pomniejszych.

Prof. Zbigniew Zielonka w swym wystąpieniu poświęconemu 
problemowi tradycji literackich wsi pomorskiej stwierdza, że choć wieś w 
literaturze polskiej ma swoją stałą pozycję, na Pomorzu Zachodnim po II 
wojnie światowej nie znalazła w niej szczególnego miejsca. Uważa również, 
że dzisiejszej zachodniopomorskiej wsi brak zakotwiczenia w tradycji 
budowanej właśnie i odsłanianej przez literaturę. Tu między innymi upatruje 
przyczyny trudnej sytuacji społecznej na wsi, gdyż miejscowa ludność
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wiejska nie znajduje siebie ani w literaturze ziem, które zamieszkała po 
wojnie, ani ziem wschodniokresowych, które utraciła. Sytuację tą 
przeciwstawia temu, co zauważalne jest na Pomorzu Wschodnim, gdzie 
literatura, zwłaszcza kaszubska wyrosła z wsi, żyje wsią i kreuje wieś, coraz 
bardziej nobilitując i rozwijając tradycje Pomorza Kaszubskiego. Pomaga 
tej krainie nie tylko przetrwać lata trudnych transformacji ekonomicznych, 
lecz przyczynia się do jej rozkwitu, daje ludziom nadzieję, buduje dumę, 
odsłania perspektywy. Podsumowując swe uwagi, autor zwraca uwagę na 
wielką rolę, jaką odgrywa kultura, w tym kultura artystyczna, od której 
często tak silnie związana jest dola społeczeństwa, także w przejawach 
egzystencji materialnej.

Prof. Tadeusz Linkner przedstawił referat pt. Anna z Bardzkich 
Karwatowa o wsi pomorskiej końca XIX wieku w epopei »Józef Skawiński«. 
Autor w swym wystąpieniu nie zupełnie zgodził się z tezami prof. 
Zbigniewa Zielonki, twierdząc, iż w II poł. XIX wieku Pomorze miało 
pisarzy, którzy podobnie jak Bolesław Prus, chociaż nie tak doskonale 
literacko, odważnie sprzeciwiali się swoim słowem germanizacyjnym 
poczynaniom zaborcy.

Za jednego z nich uważa właśnie Annę z Bardzkich Karwatową. 
Ponieważ dzisiaj jest ona znana tylko nielicznemu gronu specjalistów, autor 
wystąpienia dość szczegółowo przedstawia sylwetkę literatki, zwracając 
szczególną uwagę na fakt, iż epopeję Józef Skaliński, która jest tu 
przedmiotem badania, pisała wręcz z autopsji. Chociaż mieszkała na wsi 
kaszubskiej, opowiadając o życiu ziemiaństwa pod koniec XIX wieku, nie 
mówiła tylko o swych okolicach, ale widziała zawsze dalej, przedstawiając 
całą pomorską wieś.

Kolejnym referentem podejmującym tematykę kultury pomorskiej w 
literaturze była dr Adela Kuik-Kalinowska, która przedstawiła referat 
poświęcony ważnej postaci literatury kaszubskiej: Świat oczami dziecka. O 
dzieciństwie Anny Łaiming. Autorka wystąpienia skupiła się na odkryciu 
wielości sposobów odczytywań „znaków” wpisanych w najbliższy krąg 
świata doświadczeń i przeżywania bohaterki-narratorki. Pierwszy z nich 
realizuje się w przestrzeni najbliższej -  to świat domu. Tu, w autobiogra
ficznej powieści -  dom jest miejscem mitycznym, podstawowym. Rodzice
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pełnią w nim najważniejszą rolę. Dzięki matce, córka przejmuje umie
jętność życia wśród codziennych realiów, od ojca poznaje zasady moralne. 
Każde z rodziców pełni odmienną rolę w rozwoju bohaterki, przyczyniając 
się do budowania coraz to większej świadomości ich córki. Dziecięcą 
wrażliwość bohaterki rzeźbi także natura. W Dzieciństwie A. Łajming znaki 
przyrody zostały szczególnie wyeksponowane, zwłaszcza świat drzew i 
ptaków. Z nimi właśnie, nie zaś z rówieśnikami, prowadzi dialog. W 
otoczeniu natury dopełnia się jej ciekawość świata i chęć rozumienia go. 
Dziecięcy świat Anny, jak podsumowuje autorka, kształtują więc różne 
czynniki, głównie rodzice, przyroda i dom. Każda z tych wartości niesie ze 
sobą tak literalne, dosłowne, jak i symboliczne znaczenia.

Konferencja skupiła naukowców różnych dziedzin. Wśród nich nie 
zabrakło też językoznawców. Blok trzech wystąpień lokujących swą 
metodologię w tej dziedzinie naukowej otworzyło wystąpienie prof. 
Aleksandry Belchnerowskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, jednocześnie 
opiekuna naukowego całości przedsięwzięcia, poświęcone źródłom znaczeń 
imion nadawanych zwierzętom wiejskim. Artykuł zatytułowany Bazy 
semantyczne zoonimów wiejskich na Pomorzu zawarł klasyfikację 
semantyczną zebranych na Pomorzu Zachodnim i Środkowym wybranych 
zoonimów wiejskich. Autorka dokonała podziału na grupy semantyczne w 
zależności od bazy, od której nazwę utworzono. Są to więc nazwy 
utworzone od baz antroponimicznych, w których wyodrębniono imiona 
autentyczne oraz literackie. Mieściła się ta grupa w obrębie nazw 
utworzonych od innych nazw własnych, gdzie też wystąpiły zoonimy 
utworzone od chrematonimów. Najliczniejszą grupą były nazwy 
pochodzące od apelatywów, a więc nazywających zwierzęta od ich cech 
wewnętrznych i zewnętrznych, charakteru i sposobu zachowania, wyglądu 
itp.

Kolejny referat językoznawczy pt. Struktura zoonimów wiejskich na 
Pomorzu został wygłoszony przez dr Bożenę Frankowską-Kozak. 
Przedmiotem rozważań stała się struktura nazw zwierząt funkcjonujących 
na terenie wsi pomorskich. Autorka wystąpienia przedstawia pogląd, iż w 
tworzeniu zoonimów wykorzystywane są różne techniki nominacyjne: 
transonimizacja, onimizacja, procesy derywacyjne. Zoonimy derywowane
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zostały podzielone na: afiksalne, nieafiksalne (paradygmatyczne, 
altemacyjne i dezintegralne) oraz derywaty tworzone w wyniku łączenia 
różnych typów derywacji (np. sufiksalno-altemacyjne). Charakterystyczną 
cechą afiksalnych derywatów zoonimicznych jest duża liczba tworzących je 
sufiksów. Za produktywne można uznać sufiksy: -ek, -ka, -ik, -uś, -uch, 
-uśka, -ula. Natomiast dla nazw zwierząt gospodarskich charakterystyczne 
są formanty: dla krów: -ula (Gniadula, Krasula), -ocha (Ps trocka, 
Siwocha), -ka (Łatka); dla koni: -ek (tworzący nazwy rodzaju męskiego od 
różnych podstaw -  np. Lalek, Siwek), -ka (tworzący nazwy konia rodzaju 
żeńskiego od przymiotników i rzeczowników -  np. Kasztanka).

Wystąpienie zamykające zarówno blok artykułów językoznawczych, jak 
i całą konferencję, wygłosił dr Andrzej Chludziński. Referat pomysłodawcy 
konferencji podjął problem poprawności nazewniczej w gminie Dygowo. 
Autor wystąpienia zwrócił uwagę na błędy spotykane zarówno w języku 
mówionym, jak i pisanym, ze szczególnym uwzględnieniem nazw 
miejscowych gminy Dygowo. Stwierdził, iż wiele nazw, również tych 
zatwierdzonych urzędowo, odbiega od przyjętych norm. Odstępstwa te 
polegają, według autora, na błędnej pisowni i odmianie, jak również 
niepoprawnym tworzeniu wyrazów pochodnych. Innego typu spostrzeżenia 
dotyczą etymologii, a właściwie -  pseudoetymologii, jakie są tworzone w 
związku z nazwami. Aby problemów w zakresie nazewnictwa miejscowego 
unikać w przyszłości, prelegent opracował gminny słowniczek norma
tywny, który zawiera nazwę miejscową i jej dopełniacz, pochodny 
przymiotnik, nazwę mieszkańca i mieszkanki. Ponadto stwierdzając, iż 
podobne problemy onomastyczne spotykane są także w stosunku do innych 
nazw w Polsce, wniósł postulat, aby opracować na nowo słowniki 
normatywne nazw miejscowości w poszczególnych województwach, 
podejmując się jednocześnie realizacji tego postulatu badawczego na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.

Maciej Kwaśkiewicz

340



„Nasze Pomorze", nr 4 (2002)

Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytów ie za 2002 rok

W roku sprawozdawczym przypadł jubileusz 30-lecia powołania Mu
zeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Uroczystościom towarzyszyła, 
zorganizowana przez Muzeum 17-18 października 2002 roku, II kon
ferencja naukowa pt. „Życie dawnych Pomorzan”. W konferencji wzięli 
udział naukowcy i muzealnicy z pomorskich uczelni humanistycznych, 
muzeów i innych placówek upowszechniania kultury. Kierownictwo 
naukowe konferencji powierzono profesorowi Wojciechowi Łysiakowi z 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W ramach obchodów 
jubileuszu 17 października 2002 roku otwarta została wystawa pokon
kursowa pt. „Współczesna sztuka ludowa Kaszub”. Na ekspozycji za
prezentowane zostały prace laureatów VI edycji międzywojewódzkiego 
konkursu oraz 17. z kolei konkursu współczesnej sztuki ludowej Kaszub, 
organizowanego przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Jubileusz uświetnili swoją obecnością goście i przyjaciele z muzeów w 
Chojnicach, Człuchowie, Gdańsku, Koszalinie, Klukach, Słupsku, Stargar
dzie Szczecińskim, Toruniu i Wdzydzach Kiszewskich. W uroczystościach 
wzięli również udział profesorowie z Katedry Etnologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, z którą muzeum bytowskie współpracuje od wielu lat. Wizyta 
gości z Łodzi stanowiła doskonałą okazję do podziękowania za przekazanie 
do naszych zbiorów archiwum profesor Jadwigi Kucharskiej, zmarłej przed 
kilku laty badaczki Kaszubszczyzny.
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Działalność wystawiennicza i naukowo-oświatowa

W 2002 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zorganizowa
ło w swojej siedzibie 11 wystaw czasowych, w tym 9 krajowych i 2 
zagraniczne. W roku sprawozdawczym w salach wystawowych muzeum 
zaprezentowano wystawy czasowe:

1. Stan wojenny, spojrzenie po 20 latach -  ze zbiorów gdańskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (marzec);

2. Malarstwo Uli Dzwonik (kwiecień-maj);
3. Widoki miast pomorskich w ostatnich wiekach -  ze zbiorów 

Archiwum w Greifswaldzie, przy współpracy Muzeum w Stargardzie 
Szczecińskim (kwiecień-maj);

4. Archeologiczna fotografia lotnicza z terenu Meklemburgii i Po
morza Przedniego -  ze zbiorów niemieckich archiwów i urzędów 
konserwatorskich, przy współpracy Muzeum w Stargardzie Szczecińskim 
(maj-lipiec);

5. Ludowe talenty -  pokonkursowa wystawa twórczości artysty
cznej dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego, zorganizowana przy 
współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (czerwiec);

6. Janusz Trzebiatowski -  malarstwo z cyklu ONA (czer
wiec-sierpień);

7. „Krzyżacy” Aleksandra Forda -  ze zbiorów Muzeum Kinema
tografii w Łodzi, połączona z projekcją filmu „Krzyżacy” na dziedzińcu 
zamkowym (lipiec-październik);

8. Obecność w czasie -  malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia 
uczestników Międzynarodowych Sympozjów Artystów w Tuchomiu 
(sierpień-paździemik);

9. Współczesna sztuka ludowa Kaszub -  wystawa prac laureatów 
kolejnej edycji konkursu sztuki ludowej (październik 2002- luty 2003);

10. Za świętą sprawę. Żołnierze „Łupaszki” — przygotowana przez 
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w 
Gdańsku (listopad);

11. Weduty Romana Timofiejuka -  fotoakwarele przedstawiające 
włoskie portowe miasto Chioggia (listopad 2002-luty 2003). W okresie
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świątecznym; wystawa ta prezentowana była zwiedzającym w bożona
rodzeniowej scenerii.

Organizatorka konfemcji pt. Hieronim Derd(niski i literatura kaszubska, dr Adela 
Kuik-Kalinowska z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz dyrektor 
muzeum, mgr Janusz Kopydłowski (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, 27 09.2002)

Zorganizowane przez Muzeum we własnej siedzibie wystawy zwiedziło 
w ciągu roku 26.076 gości, w tym 19.840 indywidualnie i 6.236 w 193 
zorganizowanych grupach turystycznych. Uczestnicy niemal wszystkich 
zorganizowanych grup wycieczkowych zostali zapoznani, w trakcie 
zwiedzania, ze stałymi i czasowymi ekspozycjami muzealnymi oraz z 
dziejami zamku i historią regionu. W 2002 roku z ogólnej liczby 26.076 
gości muzeum, 4.093 osoby skorzystały z biletów wolnego wstępu.

Łącznie z gośćmi zorganizowanych w 2002 roku wernisaży, spotkań, 
konferencji i lekcji muzealnych, odwiedziło nas około 28.000 osób. Stałą 
ekspozycję terenową w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie zwiedziło ok. 
600 osób.
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W okresie sprawozdawczym zbiory bytowskiego muzeum prezentowane 
były na różnych wystawach czasowych i długoterminowych ekspozycjach 
w instytucjach i placówkach:

Biblioteka Miejska w Bytowie;
Muzeum w Lęborku;
Ośrodek Kultury w Miastku;
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

Uroczystości jubileuszu 30-lecia muzeum. Zaproszeni goście oraz występ 
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Gzube z Tuchomia (17 X 2003).

W 2002 roku pracownicy muzeum przygotowali i przeprowadzili 14 
lekcji na temat historii zakonu krzyżackiego dla 402 uczniów bytowskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz 26 lekcji poświęconych 
obróbce runa owczego pt. „Kręć się, kręć, wrzeciono”, adresowanych do 
dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ogółem w 
40 lekcjach muzealnych wzięło udział 970 dzieci i młodzieży szkolnej. 
Zajęcia te prowadzone w formie pogadanki z aktywnym udziałem 
uczestników, przy użyciu ciekawie dobranych rekwizytów, cieszyły się
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dużym zainteresowaniem zarówno nauczycieli, jak i ich podopiecznych. 
Atrakcją lekcji, poświęconych obróbce wełny owczej, była prezentacja 
przędzenia na kołowrotku, połączona z możliwością sprawdzenia własnych 
umiejętności.

W 2002 roku w czasopismach specjalistycznych i wydawnictwach 
pokonferencyjnych ukazało się 5 artykułów autorstwa muzealników 
bytowskich. W roku sprawozdawczym pracownicy merytoryczni muzeum 
przygotowali i wygłosili 3 referaty na sympozjach i konferencjach w 
Bytowie, Dygowie i Sławnie.

W III kwartale 2002 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
gościło uczestników konferencji pt. „Hieronim Derdowski i literatura 
kaszubska”. Konferencję zorganizowaną przez dr Adelę Kuik-Kalinowską z 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku wsparło organizacyjnie 
muzeum bytowskie oraz miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po- 
morskiego. W listopadzie 2002 roku Muzeum wspólnie z bytowskim 
oddziałem ZKP zorganizowało odczyt profesora Zygmunta Szultki ze 
Słupska na temat: „Pastor Szymon Krofey i jego rodzina”.

W 2002 roku Muzeum brało udział w realizacji programu edukacyjnego 
„Przygody Gryfa”, którego celem było przybliżenie młodzieży szkolnej 
zabytków i historii Pomorza, oraz współdziałało w organizacji zlotów 
turystycznych, konkursów i wystaw szkolnych. Współpracując z pla
cówkami oświatowymi, instytucjami upowszechniania kultury, stowarzy
szeniami i samorządami lokalnymi, pracownicy Muzeum brali udział w 
komisjach przeglądów artystycznych i konkursów, organizacji koncertów 
kameralnych na zamku, konferencjach i sympozjach naukowych oraz 
zjazdach i obchodach jubileuszowych.

W 2002 roku z różną intensywnością kontynuowane były długoletnie 
programy badawcze poświęcone: 

medycynie ludowej; 
dawnym pomorskim nekropoliom;
przemianom ludnościowym na ziemi bytowskiej po 1945 roku; 
kulturowej kreacji otoczenia wizualnego na współczesnej wsi 
kaszubskiej;
dziejom Zakonu Krzyżackiego.
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Sala obrad II konferencji naukowej Życie dawnych Pomorzan, Bytów 2002.
Dr Franciszek Rożnowski podczas wygłaszania referatu.

W roku sprawozdawczym Muzeum wydało drukiem 2 składanki 
poświęcone organizowanym wystawom malarstwa (Ula Dzwonik, Janusz 
Trzebiatowski) oraz wznowiło folder poświęcony stałym i czasowym 
ekspozycjom muzealnym i historii zamku bytowskiego. W nakładzie 300 
egzemplarzy wydany został III numer Rocznika Muzeum Zachodnio-Ka- 
szubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”. Od jesieni 2002 roku prowadzone 
były prace redakcyjne związane z przygotowaniem do druku kolejnego 
numeru tego czasopisma.

Gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów

Dzięki środkom uzyskanym z rezerwy budżetu państwa rok 2002 należał 
do najlepszych od wielu lat pod względem możliwości wzbogacenia 
zbiorów muzealnych. W roku sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Ka-
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szubskie w Bytowie zakupiło 73 muzealia za kwotę 19.170 zł i otrzymało w 
darze 17 muzealiów wycenionych na kwotę 3.060 zł.

Dział etnograficzny Muzeum powiększył swoje zbiory o 68 ekspona
tów, w tym 65 prac artystów ludowych (hafty wielobarwne, czepce, obrazy 
na płótnie i szkle, rzeźba w drewnie, instrumenty ludowe, zabawki) 
zakupionych za kwotę 15.720 zł i 3 dary wycenione na kwotę 240 zł.

Otrzymane przez muzeum dodatkowe środki finansowe umożliwiły 
powiększenie bogatej kolekcji współczesnej sztuki ludowej o prace 
laureatów XVII edycji konkursu twórczości ludowej organizowanego przez 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, które podjęło się 
kontynuacji dawnych międzywojewódzkich konkursów współczesnej 
sztuki ludowej Kaszub.

Skromne stosunkowo zbiory działu artystyczno-historycznego wzbo
gacone zostały o 22 muzealia, w tym 8 zakupionych za kwotę 3.450 zł i 14 
otrzymanych w darze, wycenionych łącznie na kwotę 2.820 zł. Wśród 
zakupów na uwagę zasługują żetony obozu jenieckiego w Bytowie z okresu 
I wojny światowej. Muzeum nabyło ogółem 5 żetonów o nominałach od 1 
feniga do 1 marki. Cennym uzupełnieniem zbiorów działu był dar byłych 
mieszkańców Bytowa -  Bogumiły i Henryka Giygorczyków. którzy 
przekazali muzeum zbiór 12 widokówek z miasta i okolic z I połowy XX 
wieku. Listę 14 darów otrzymanych w 2002 roku przez dział history- 
czno-artystyczny uzupełniają: obraz olejny autorstwa Uli Dzwonik zatytu
łowany „Zabieganie, rozbieganie” i akwarela „Zamek w Bytowie” 
autorstwa Antoniego Dmocha ze Słupska.

31 grudnia 2002 roku w Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowanych 
było 4698 zabytków ruchomych.

W okresie sprawozdawczym księgozbiór biblioteki muzealnej wzbo
gacił się o 8 pozycji zakupionych za kwotę 288.90 zł oraz o 51 woluminów o 
wartości 978.90 zł pozyskanych drogą wymiany, darów i przekazów. 31 
grudnia 2002 roku w inwentarzu bibliotecznym muzeum zarejestrowane 
były 3153 tomy książek i periodyków.

Zakupione w I połowie 2002 roku muzealia zostały opracowane na 
kartach katalogu naukowego i zaopatrzone w dokumentację fotograficzną. 
Ogółem w 2002 roku opracowano około 50 eksponatów, wykonano 25
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uzupełnień i poprawek kart katalogowych oraz sporządzono ok. 250 zdjęć 
dokumentacji zbiorów i bieżących wydarzeń muzealnych. Sukcesywnie 
uzupełniana była komputerowa baza danych gromadzonych zbiorów, 
negatywów bytowskiej kroniki z lat 1946-1975 (wykonanie około 800 
skanów) oraz prowadzonych prac konserwatorskich.

W 2002 roku na wniosek Muzeum Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznało nam dotację celową w wysokości 11.000 zł na 
pokrycie kosztów konserwacji obrazu „Panorama Apokalipsy” Józefa 
Chełmowskiego z Brus. Konserwacji liczącego około 55 m długości płótna 
(5 części w 6 zwojach) podjęła się specjalistyczna pracownia Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku. W ramach prac konserwatorskich uzu
pełniono ubytki gruntów oraz warstwy malarskiej, przytwierdzono odspojo
ną warstwę malarską do podłoża oraz zabezpieczono całą powierzchnię 
werniksem. Wykonanie niezbędnych prac konserwatorsko-zabezpie- 
czających umożliwi prezentację panoramy na przygotowywanej do 
wypożyczeń wystawie monograficznej poświęconej twórczości Józefa 
Chełmowskiego.

W 2002 roku muzealna pracownia stolarsko-konserwatorska konty
nuowała prace renowacyjne grupy wcześniej wyselekcjonowanych 
muzealiów. Konserwacji poddano m.in. kilkadziesiąt zabytków drewnia
nych (meble, elementy wyposażenia domowego, narzędzia rolnicze i 
rzemieślnicze, wyroby bednarskie, sprzęty rybackie i łowieckie) oraz 
kilkanaście eksponatów metalowych (żelazka mosiężne i żeliwne, formy do 
wypieku wafli, wagi, drobne sprzęty domowe, narzędzia kowalskie).

W roku sprawozdawczym muzealna pracownia wykonała ponadto 
konserwację 9 drobnych obiektów metalowych i 1 eksponatu drewnianego 
na zlecenie Muzeum w Grudziądzu oraz odnowiła 3 metalowe zabytki 
więzienne (kajdany, haki, zasuwy) z przygotowanej przez gdański oddział 
IPN wystawy pt. „Za świętą sprawę. Żołnierze Łupaszki”.
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Finanse muzeum

W roku sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
otrzymało dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 
wysokości 334.000 zł oraz dodatkowo 58.000 zł z rezerwy budżetu państwa. 
W 2002 roku Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 120.348 
zł, na co złożyły się wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i usług 
przewodnickich, działalności gospodarczej, odsetek bankowych, darów i 
innych przychodów. Na pokrycie kosztów konserwacji „Panoramy 
Apokalipsy” muzeum otrzymało z Ministerstwa Kultury dotację celową w 
wysokości 11.000 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w wysokości 334.000 
zł została niemal w całości przeznaczona na płace i ich pochodne. Środki 
uzyskane z rezerwy budżetu państwa przeznaczono m.in. na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania, zakupy muzealiów i środków do konserwacji 
drewna, nagrody dla pracowników z okazji jubileuszu Muzeum oraz na 
remonty ogólnodostępnych węzłów sanitarnych. Z dochodów własnych 
Muzeum sfinansowano m.in. niemal całość kosztów utrzymania, usługi 
poligraficzne, bankowe i telekomunikacyjne, organizację wystaw czaso
wych oraz konferencji naukowej.

Oszczędności, spowodowane odejściem z pracy pracownika meryto
rycznego oraz długotrwałym urlopem bezpłatnym jednego z renowatorów, 
umożliwiły zatrudnienie na okres sezonu turystycznego 3 pracownic do 
opieki i dozoru stałych i czasowych wystaw muzealnych oraz do obsługi 
zorganizowanych grup wycieczkowych. Na okres wakacji zatrudniona 
została ponadto opiekunka ekspozycji do oddziału terenowego Muzeum 
Szkoły Polskiej w Płotowie.

31 grudnia 2002 roku w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie 
zatrudnionych było 12 osób, w tym 3 muzealników (1 historyk, 2 
etnografów), 2 pracownice pionu administracyjno-finansowego, prze- 
wodniczka-bibliotekarka, 3 renowatorów zabytków oraz 3 pracownice 
obsługi.

Janusz Kopydłowski
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