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W przededniu 50. rocznicy powołania Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie, w gronie bytowskich muzealników, zrodził się pomysł opi-

sania działalności naszej instytucji. Im więcej o tym rozmawialiśmy w zaciszu 
gabinetów kustoszy, im odważniejsze snuliśmy plany i dzieliliśmy się pomysłami 
jak tego dokonać, jak opowiedzieć o naszym muzeum, tym bardziej byliśmy 
przekonani o potrzebie i konieczności stworzenia niniejszej książki. Wpraw-
dzie dzieje Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie są dość dobrze opisane 
w różnych publikacjach ukazujących się na przestrzeni ostatnich 50 lat i da się 
niejako złożyć je w jedną zwartą historię na podstawie publikowanych od po-
czątku istnienia instytucji sprawozdań, artykułów przyczynkarskich i notatek 
prasowych, jednakże wszystko to nie jest dostępne „od ręki” – tu i teraz. Nie jest 
zebrane w jednej zwartej publikacji, przez co obraz pięćdziesięcioletniego okresu 
istnienia i działalności naszego muzeum jest w jakimś sensie ukryty w rozpro-
szonych materiałach. Ponieważ zebranie go w całość jest dla zainteresowanego 
czytelnika, nie ukrywajmy, trudne i pracochłonne, postanowiliśmy wykorzystać 
niektóre ważniejsze publikacje na temat muzeum, zebrać je i zamieścić w niniej-
szej monografii oraz dodać materiały nowe, niepublikowane. 

Książka ma zatem określoną formę. Składa się zarówno z tekstów nowych, 
powstałych na potrzeby monografii, jak i tych już publikowanych, powstałych 
w różnym okresie dziejów naszej instytucji, napisanych zarówno przez pracow-
ników, jak i osoby spoza muzeum. 

Przygotowując monografię nie ingerowaliśmy w teksty opublikowane wcze-
śniej. Zostały one przedrukowane w oryginalnej formie, czasem tylko bardzo 
nieznacznie przeredagowane. 

Wszystkie zamieszczone artykuły nie tworzą linearnej ciągłości następujących 
po sobie zdarzeń i okresów, aczkolwiek staraliśmy się je ułożyć w spójną całość, 
opisującą dzieje muzeum od powstania do współczesności. Teksty zamieszczone 

WSTĘP
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w książce mają także różny ładunek emocjonalny. Od „zimnych”, faktograficz-
nych relacji po opisy bliższe formie eseju. Założeniem naszym było, że muzeum, 
obok samych faktów zawartych w sprawozdaniach, tworzą ludzie i ich codzienne 
działania z dylematami, rozterkami, trudnościami i merytorycznymi problema-
mi. Oczywiście nigdy się nie dowiemy, co myślał Walter Keller, przedwojenny 
nauczyciel i ludoznawca, autor zbioru podań o ziemi bytowskiej opublikowanym 
w 1920 roku, pierwszy organizator muzeum na parterze zamkowego Domu 
Wdów od roku 1929. Co nim powodowało, co sprawiało trudności, czym był 
podekscytowany, jak wyobrażał sobie „swoje” muzeum za sto lat? Co prawda 
muzeum to nigdy nie powołano administracyjnie, de facto nigdy ono nie pow-
stało oficjalnie, ale udostępniało zbiory i gromadziło eksponaty. Tym samym,  
z tym „kellerowskim” muzeum, choć nie wiąże nas bezpośrednia ciągłość  
trwania, wiąże nas jednak swoista tradycja, która źródeł bytowskiego, współcze-
snego muzeum każe szukać kilka dziesięcioleci wcześniej. Ze źródeł pisanych 
wiemy, że problemy, dylematy i plany na przyszłość snute przez organizatorów 
muzeum w latach 30. jak i w 70. były bardzo podobne, co dodatkowo zbliża nas 
do siebie. 

Dlatego między innymi staraliśmy się nie unikać, w pisanej przez nas historii 
instytucji, osobistej perspektywy wypowiedzi na przeróżne tematy, nie unikać 
powtórzeń opisujących przeróżne fakty i zdarzenia, bowiem często jedna sprawa 
widziana być może z różnych perspektyw i dlatego inaczej interpretowana przez 
opowiadającego; może być też zapamiętana w różny sposób, a ważność niektórych 
spraw i wydarzeń dziejących się w muzeum może posiadać dla piszącego różnie 
ocenianą rangę i znaczenie. Jak to zostało już powiedziane, dzieje muzeum to 
opowieść przede wszystkim o ludziach, którzy tworzą jego dzieje, o ludziach 
którzy uczestnicząc w życiu muzeum nie tylko to życie opisują, ale i w określony 
sposób zapamiętują. 

Książka opowiada o małym muzeum, o instytucji działającej z dala od cen-
trów prezentacji narodowej kultury. Z pewnością to małe muzeum nie skupia 
takiej uwagi, jak muzea z największymi dziełami i supernowoczesnymi rozwią-
zaniami ekspozycyjnymi. A jednocześnie stanowi wartość kulturową poprzez 
swą codzienną działalność i wkład do Polskiego muzealnictwa, w którym nie 
wyobrażamy sobie istnienia wielkich muzeów bez tych małych, doskonale wpi-
sujących się w pejzaż kulturowy lokalnych społeczności i realizujących dobrze 
swoje zadania statutowe i ustawowe. Ileż to razy słyszeliśmy opinie zwiedzających 
i wystawiających u nas artystów, że małe muzea nie są może tak powszechnie 
znane i opisywane, ale emanują niepowtarzalnym klimatem. 

Jednak początki naszego muzeum były trudne. Przed rokiem 1972, kiedy 
powołano instytucję, od kilku lat wcześniej działał już Społeczny Komitet 
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Organizacyjny, który zgromadził ponad 1600 muzealiów, ale wobec niegotowej 
jeszcze infrastruktury magazynowej, eksponaty składowane były w kilku miej-
scach, zarówno w Bytowie, np. w wieży po kościele św. Katarzyny, jak i poza 
miastem, w dawnej szkole w Kłącznie, co powodowało duże trudności nie tylko 
w tworzeniu odpowiedniej dokumentacji ewidencyjnej, ale również ograniczało 
możliwości związane z zabiegami renowatorskimi i konserwatorskimi. Zgro- 
madzenie wszystkich muzealiów w jednym magazynie głównym, w bytowskim 
zamku, następowało stopniowo po roku 1992, kiedy oddano do użytku wyre-
montowane skrzydło północne budowli – Dom Zakonny. Wtedy też bardzo 
prężnie zaczęła działać pracownia stolarsko-renowatorska zapewniając należyte 
zabezpieczenie i konserwację. 

Muzeum, jak można przekonać się ze sprawozdań z tamtych początkowych 
lat, było w permanentnym stanie „organizowania się”, powstawania, z ogro-
mem spraw do wykonania. Jeszcze pod koniec lat 80. XX w., w publikowanych 
sprawozdaniach powtarzały się stwierdzenia, że od chwili powołania w 1972 
roku muzeum pozostaje w stadium organizacji: Dom Zakonny jest cały czas 
remontowany, a w terenie istnieją dwa niezupełnie dotychczas zorganizowane 
oddziały – nieukończona zagroda skansenowska w Sominach i stała wystawa 
w Płotowie w Muzeum Szkoły Polskiej.

Ostatecznie ekspozycje w Domu Zakonnym zostały otwarte w 1992 roku, 
Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie wcześniej, w 1979 roku, ale cały czas mu-
zeum było jakby „niegotowe”. 

Pewne początkowe zamierzenia udały się, inne nie. Tylko połowicznie po- 
wiodły się próby utworzenia oddziału muzeum (typu skansenowskiego) w So- 
minach na bazie istniejących tam i odnowionych dwóch XIX-wiecznych budyn-
ków krytych trzciną: podcieniowego chlewu i tzw. chaty owczarza. Co prawda 
w Sominach do dziś funkcjonuje mini skansen, udostępniany publiczności, ale 
od roku 1994, na podstawie decyzji wojewody słupskiego, teren wraz z zabudo- 
waniami został przekazany gminie Studzienice. Wcześniej pojawiła się też kon-
cepcja utworzenia muzeum budownictwa ludowego w Płotowie i przeniesienia 
tam budynków z Somin, nieopodal przejętej przez nasze muzeum zagrody 
rodziny Styp-Rekowskich. Ostatecznie i te zamierzenia nie zostały zrealizowa-
ne, ponieważ w Płotowie nie udało się zakupić terenu pod przyszły skansen, 
który miał być usytuowany naprzeciwko zagrody Styp-Rekowskich, po drugiej 
stronie jeziora. A samo płotowskie gospodarstwo, z murowanym budynkiem 
poinwentarskim i drewnianym budynkiem mieszkalnym zwanym „dworkiem 
Styp”, ulegało stopniowej degradacji, zwłaszcza po rozbiórce dworku w roku 
1988 z założeniem jego ponownego postawienia. Jednak do odbudowy dwor-
ku nigdy nie doszło. Dopiero w 2015 roku udało się zrewitalizować budynek 
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poinwentarski, w którym stworzono miejsce zarówno wystawiennicze, jak i kon-
ferencyjno-edukacyjne. Połączono wówczas Muzeum Szkoły Polskiej z położoną 
nieopodal Zagrodą Styp-Rekowskich w jeden oddział terenowy w strukturach 
działu etnograficznego naszego muzeum, pod nazwą Muzeum Szkoły Polskiej 
i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie. 

Z pewnością niełatwe zadanie miał Piotr Cielecki, pierwszy zarządzający 
muzeum: od 1972 do 1976 roku pełnił funkcję kierownika muzeum, a od 1976 
roku był powołany na stanowisko dyrektora, które sprawował do roku 1982. 
W latach 1982–1999, do chwili przedwczesnej śmierci, pełnił funkcję kustosza. 
W latach 80. i na początku 90. był de facto jednoosobowym kierownikiem działu 
etnograficznego i artystyczno-historycznego. Z wykształcenia był historykiem, 
z pochodzenia poznaniakiem, który zostawił pracę w muzeum w Zamku w Kór-
niku i przyjechał wraz z żoną organizować nasze muzeum. Kolejnym pracowni-
kiem merytorycznym był historyk Janusz Kopydłowski (zatrudniony w muzeum 
od roku 1976), bytowianin, w latach 1982–2014 sprawujący funkcję dyrektora, 
który przez ponad 30 lat wytyczał szczegółowe ścieżki rozwoju instytucji, cho-
ciażby w zakresie ukierunkowania się muzeum na określone rodzaje kolekcji. 
W latach 2014–2016 do chwili przejścia na emeryturę, pracował jako starszy 
kustosz w dziale artystyczno-historycznym. Od 2014 roku kontrakt dyrektorski 
w Muzeum Zachodniokaszubskim sprawuje piszący te słowa, długoletni pra-
cownik muzeum, zatrudniony w bytowskim muzeum w 1991 roku, etnograf, 
absolwent etnografii Uniwersytetu Łódzkiego i etnolog po studiach doktorskich 
w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Pierwszym pracownikiem administracyjnym była, wówczas dwudziestopa-
roletnia Ewa Sielska, która pracowała w muzeum do emerytury. A zatem w 1972 
roku muzeum zaczynało od dwuosobowej obsady. Na Piotrze Cieleckim i Ewie 
Sielskiej spoczywał ciężar organizowania działalności muzeum. Dopiero w po-
łowie lat 70. doszło kilku pracowników. Nie było księgowości – obsługiwała nas 
główna księgowa w dzisiejszym Urzędzie Miasta i Gminy, a dopiero od lat 80. 
mieliśmy własną – pierwszą księgową w naszym muzeum była Maria Kułakowska 
– dziś na emeryturze, ale aktywna społecznie, prężnie działająca w miejscowym 
oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Stopniowo zatrudniani byli też 
rzemieślnicy, którzy początkowo uczyli się renowacji zabytków w specjalistycznej 
pracowni konserwatorskiej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Najstarsi 
stażem to Czesław Żywicki (od marca 2022 roku jest emerytem muzealnym) 
i Jerzy Wojniak – renowator z 40-letnim stażem muzealnym do dziś pracujący 
w muzeum. Sukcesywnie dołączali pracownicy obsługi – do najdłużej pracujących 
w muzeum należą Zofia Formela i Klara Naczk, dziś emerytki, a także Teresa 
Treder z 30-letnim stażem muzealnym. 
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Pracownicy merytoryczni natomiast wywodzili się z różnych miejsc w Pol-
sce i różnych uczelni – na początku byli to absolwenci Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, a ostatnimi laty absolwenci 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jak trudno było budować doborową kadrę merytoryczną, w stale organizu-
jącym się muzeum, niech świadczy fakt, że początkowo kadra ta wykazywała 
swoistą płynność. Z dwóch kolejnych, zatrudnionych po sobie etnografów, 
Mariusza Janiszewskiego i Andrzeja Chwalińskiego, absolwentów Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – żaden nie został w muzeum na dłużej. 
Stabilizacja kadrowa nastąpiła dopiero od połowy lat 90., ponieważ od tamtej 
pory już nikt z zatrudnionych w muzeum pracowników merytorycznych nie 
odszedł. Sądzę, że jednym z powodów była i jest atrakcyjność pracy w muzeum, 
niewątpliwy prestiż, i co nie mniej ważne, urok samego historycznego średnio-
wiecznego miejsca, a także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju  
zawodowego. Zawsze w naszym muzeum zachęcano do podyplomowych stu-
diów muzealniczych lub innego rodzaju działalności rozwojowej. I tak się działo. 
Mamy obecnie dwóch pracowników z tytułem doktora, dwóch kustoszy dyplomo-
wanych – którym ów tytuł zawodowy przyznawany jest po spełnieniu trudnych 
kryteriów, dwoje pracowników jest w trakcie pisania prac doktorskich, jeden 
z kierowników działu –  Maciej Kwaśkiewicz, etnolog, zdobył także dodatkowe 
specjalistyczne uprawnienia w zakresie konserwacji zabytków metalowych.

Obecnie jako zespół muzealny, pracujemy w grupie 20-osobowej. Mamy  
4 etnografów/etnologów, historyka, muzyka/literaturoznawcę, zabytkoznawcę 
po konserwatorstwie, archeologa; pracowników obsługi i administracji, pion 
rzemieślniczo-renowatorski. 

W strukturze organizacyjnej muzeum posiadamy dwa działy merytoryczne: 
etnograficzny i artystyczno-historyczny oraz dział administracyjno-księgowy. 
Do połowy lat 90. działy merytoryczne nie miały pełnej, właściwej obsady 
merytorycznej. Toczyły się wówczas nieustanne i niełatwe zabiegi o pozyskanie 
pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Dziś w strukturze działu etnograficznego znajduje się oddział terenowy Mu-
zeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie – zarządza całością 
kustosz Jaromir Szroeder. Działem artystyczno-historycznym kieruje starszy ku-
stosz Maciej Kwaśkiewicz – w dziale tym znajduje się oddział terenowy: Gotycka 
Wieża świętej Katarzyny (w centrum Bytowa), a także pracownie: biblioteczna, 
stolarsko-renowatorska i archeologiczna.

Książka, choć nie mówi o wszystkich, których powinno się wspomnieć, jest 
jednak hołdem dla wielu osób. W dziejowej pamięci, związanej z powstaniem 
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muzeum, z pewnością zapisał się prof. (wówczas doktor) Ryszard Kukier, pra-
cownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który nadzorował 
i koordynował bezpośrednio proces zbierania eksponatów do formującej się 
instytucji w latach 60., jeszcze przed oficjalnym powołaniem muzeum w roku 
1972. Wspomnieć trzeba też Stanisława Kaweckiego, który był kierownikiem 
Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie do 1968 
roku i jego następcę Jana Tyborczyka, którego bardzo osobiste zaangażowanie 
w sprawę znacznie przyspieszyło prace związane z powołaniem muzeum. Nie 
bez znaczenia była pomoc Stanisława Szroedera z Kłączna, znanego działacza 
regionalnego, pedagoga i potomka najznamienitszych działaczy Związku Polaków 
w Niemczech w okresie międzywojennym, który przez wiele lat współpracował 
z Ryszardem Kukierem, pomagał mu gromadzić obiekty do przyszłego muzeum 
w składnicy urządzonej w szkole w Kłącznie, którymi właśnie tam opiekował się 
osobiście w początkowym okresie istnienia muzeum. 

Niemałe zaangażowanie wykazali również urzędnicy samorządowi – na  
początku muzeum znajdowało się w województwie słupskim, później pomor-
skim. Na marginesie dodam, że nobilituje nas fakt znajdowania się obecnie 
w gronie muzeów finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. 

Duży wkład w „budowanie” muzeum miały służby konserwatorskie na czele 
z byłym szefem Słupskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Zdzisławem Daczkowskim oraz obecnie z Krystyną Pawlukiewicz-Palacz. Wiele 
obiektów trafiło do muzeum dzięki wymienionym tu konserwatorom, a sporo 
prac, w zabytkowej budowli pokrzyżackiej, była możliwa dzięki ich przychylno-
ści i pozytywnym decyzjom. 

Rozwój muzeum w początkowym, trudnym okresie istnienia, możliwy był 
wyłącznie we współpracy – a nie w osamotnieniu – bardzo ścisłej i konkretnej 
z innymi muzeami. Dotyczyło to chociażby porad odnoszących się do aranżacji 
wystaw aż po konsultacje z dziedziny przepisów prawa. Dość wymienić tu muze-
alników z Koszalina na czele z dyrektorem Juliuszem Sienkiewiczem, Szczecinka 
na czele z Jerzym Dudziem, Słupska na czele z Ludwikiem Przymusińskim i póź-
niej z Mieczysławem Jaroszewiczem, a ostatnio z dyrektor Marzenną Mazur. 

Przez wszystkie te 50 lat jednym z naszych priorytetów była rozbudowa 
infrastruktury muzeum. Zaprojektowany w latach 60. ubiegłego stulecia układ 
magazynów, sal wystawowych i innych pomieszczeń pod przyszłe muzeum był 
przemyślany bardzo dobrze, ale nie pozostawiał wiele miejsca na modyfikacje 
w miarę rozwoju muzeum i bieżących potrzeb, bowiem jak łatwo zauważyć ogra-
niczeniem zasadniczym jest tu sama zabytkowa budowla. Mimo to, szczególnie 
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po roku 2000, rozbudowaliśmy infrastrukturę wystawienniczą (często kosztem 
innych również potrzebnych pomieszczeń) – ale jednocześnie w taki sposób aby 
nie naruszać samego zamkowego charakteru budowli. W 2008 roku stworzyliśmy 
nową stałą ekspozycję współczesnej sztuki ludowej Kaszub i Pomorza, w 2020 
roku nową stałą ekspozycję o wielokulturowości Bytowa, w 2021 – stałą wystawę 
poświęconą twórczości Józefa Chełmowskiego (za którą w 2021 roku kustosze 
Tomasz Siemiński i Jaromir Szroeder otrzymali Nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego w konkursie Pomorska Nagroda Muzealna)1. Wcześniej, bo w 2005  
roku otworzyliśmy wystawę stałą w Gotyckiej Wieży Św. Katarzyny na placu 
garncarskim w Bytowie, a w roku 2015 otwarty został całkowicie nowy obiekt 
w Płotowie pod nazwą Zagroda Styp-Rekowskich. Nowe oblicze uzyskała też 
w 2011 roku wystawa stała poświęcona Związkowi Polaków w Niemczech w Mu-
zeum Szkoły Polskiej. Natomiast od 2015 roku I piętro Domu Zakonnego, repre-
zentacyjne pomieszczenia z czasów krzyżackich, w całości przeznaczone zostało 
na ekspozycję stałą i od tej pory nie urządza się tam już wystaw czasowych. 

Otwarcie muzeum 15 kwietnia 1992 roku w wyremontowanym Domu Za- 
konnym dało nowe możliwości rozwojowe. Wcześniej w północnym skrzydle  
zamku, w baszcie prochowej, mieściły się biura muzeum i biblioteka oraz 
na parterze organizująca się pracownia stolarsko-renowatorska, a niewielkie sale 
wystawowe znajdowały się na poddaszu Domu Wdów w skrzydle wschodnim 
zamku. Po roku 1992 muzeum mogło się poszczycić powierzchnią 2500 m2, 
z czego większość przypadało na sale ekspozycyjne i magazyn zbiorów. 

Nową cenną jakością dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 
po otwarciu muzeum w wyremontowanym Domu Zakonnym były też duże, 
coroczne zakupy eksponatów. W 1992 roku posiadaliśmy około 3000 obiektów. 
Obecnie mamy prawie 7000, z czego około 1/3 stanowi współczesna sztuka lu-
dowa. Odbywające się konkursy na sztukę ludową przyczyniły się do powstania 
sieci rozbudowanych kontaktów z twórcami reprezentującymi przeróżne dzie-
dziny sztuki i rzemiosła artystycznego. Dzięki temu udało się zgromadzić jedną 
z większych na Pomorzu kolekcji współczesnej sztuki ludowej, a w tym największy  
zbiór na świecie prac jednego z najwybitniejszych artystów sztuki nieprofesjo-
nalnej, „sztuki trudnej do nazwania” – jak mawiał prof. Aleksander Jackowski 
– Józefa Chełmowskiego. W 2021 roku dzięki naszym staraniom i wsparciu fi-
nansowemu władz Samorządu Województwa Pomorskiego otworzyliśmy długo 
wyczekiwaną stałą wystawę twórczości zmarłego w 2013 roku artysty.

1 Rok później (w 2022 r.) kolejną Pomorską Nagrodę Muzealną otrzymał kustosz Jaromir 
Szroeder za wystawę pt. „Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni 
kulturowej Polski”.
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Dziś sztuka „trudna do nazwania” stanowi mocny punkt naszych zbiorów, 
bo nigdy nie mogliśmy pochwalić się np. kolekcją średniowiecznej rzeźby 
czy malarstwa, posiadaliśmy jedynie kilkanaście mebli, gdańskich i z warsztatu 
Beckera ze Słupska, i kilka ciekawych zabytków z kościoła św. Jerzego w Bytowie, 
jak chociażby XVII i XVIII-wieczne epitafia. 

Aktywna działalność terenowa etnografów pozwoliła także znacznie roz-
budować kolekcję obiektów związanych z kulturą materialną. Zbiór obiektów 
„kultury technicznej” w naszym muzeum należy do największych na Pomorzu, 
a stała ekspozycja pt. „Kultura materialna Kaszubów bytowskich”, mieszcząca się 
w sześciu salach na parterze Domu Zakonnego – do najbogatszych.

Obok niewątpliwie przełomowego roku 1992 dla naszego muzeum, inną 
ważną datą był rok 2015. Wówczas nastąpiło otwarcie nowego oddziału mu-
zeum: Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie. Fakt ten spowodował konieczność 
zmiany sposobu naszego działania i długofalowego myślenia o muzeum jako 
całości. Powstanie Zagrody Styp-Rekowskich wymagało zmiany struktury or-
ganizacyjnej, a sam nowy oddział dobrych pomysłów (które były, jak się zdaje), 
ale które należało wdrożyć i realizować. Mój serdeczny przyjaciel, zmarły nie-
dawno tragicznie, muzealnik, kierownik Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 
Henryk Soja powiedział mi w 2015 roku, że samo wybudowanie i wyposażenie 
budynku to nic z problemami, które nas dopiero czekają, a dotyczą rozwijania 
działalności. I właśnie to stanowi prawdziwe wyzwanie. Z perspektywy siedmiu 
lat żywię nadzieję, że miejsce to dobrze służy celom, do których zostało powo-
łane. Ale nie chcemy na tym poprzestać – jednym z długofalowych planów jest 
odbudowa w Zagrodzie Styp-Rekowskich tzw. dworku Styp – domu, rodowe-
go gniazda Styp-Rekowskich (niepodległościowych działaczy na pograniczu 
etniczno-językowym), domu, którego dziś nie ma, a który byłby niezbędnym 
i koniecznym dopełnieniem muzealnej Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie. 
Otwarcie nowego oddziału – Zagrody Styp-Rekowskich – było możliwe dzięki 
finansowaniu unijnemu, ale nie doszłoby do realizacji inwestycji bez dużej po-
mocy Marszałka Województwa Pomorskiego i wsparcia organizatora muzeum 
– Samorządu Województwa Pomorskiego oraz przychylności Departamentu 
Kultury Urzędu Marszałkowskigo Województwa Pomorskiego.

Pozostając w tematyce rozwoju muzeum – inwestowaliśmy też w infrastruk-
turę techniczną: w nowe, nowoczesne oświetlenie w salach wystaw czasowych 
(2020), nowe oświetlenie awaryjne (2019/2020), system sygnalizacji włamania 
i napadu (2015), monitoring wizyjny (2022). Dokonaliśmy przebudowy ciągów 
komunikacyjnych na II piętrze Domu Zakonnego w postaci oddzielenia ruchu 
zwiedzających od części biurowej muzeum (do 2019 roku turyści, aby wyjść 
z muzeum musieli przejść przez część naszej instytucji, w której znajdowały się 
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biura, magazyny i pracownie). Usprawniliśmy poruszanie się po muzeum po-
przez wykonanie dodatkowego wejścia do „dużej sali” wystawowej na II piętrze 
z głównego korytarza w Domu Zakonnym (2020). Wykonaliśmy także prace 
poprawiające sposób przechowywania i ochrony muzealiów, chociażby w postaci 
remontu i unowocześnienia głównego magazynu zbiorów (2020), który przez 
ostatnie 50 lat z dość obszernego miejsca, „skurczył się” i już od dawna brakuje 
nam w nim przestrzeni, co wynika ze znacznej rozbudowy kolekcji. Całkiem 
świeżą, wspólną z właścicielem zamku inwestycją jest otwarty niedawno, po kil-
kuletnim wyłączeniu dla zwiedzających, mur kurtynowy (2022). Wszystko to 
zrealizowaliśmy bądź z dotacji podmiotowej, bądź były to środki inwestycyjne 
pozyskane przez nas dzięki dobrej woli Departamentu Kultury. 

Przez ostatnie 50 lat zorganizowaliśmy bez mała 480 wystaw czasowych 
w muzeum i poza nim, w tym kilka zagranicznych prezentacji naszych zbiorów, 
m.in w Templinie (w Niemczech), w Jurbarkas (w Litwie), w Bergen (na Rugii), 
w Budziszynie (na Serbołużycach w Niemczech). Nasze muzeum było na po-
czątku lat 90. miejscem prezentacji sztuki performans. Kilka edycji festiwalu 
pod nazwą „Zamek Wyobraźni” wzięło nazwę od naszego zamku. Na kilka dni 
udostępnialiśmy wówczas niektóre pomieszczenia muzeum głównemu organi-
zatorowi – Towarzystwu Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku i Bałtyckiej 
Galerii Sztuki Współczesnej. 

Warto też powiedzieć o innych wspólnych przedsięwzięciach i dobrej współ-
pracy. Myślę tu chociażby o odbywających się od ponad 20 lat comiesięcznych 
koncertach muzyki poważnej w naszej sali portretowej, organizowanych przez 
Bytowskie Centrum Kultury. I tu trzeba podkreślić wzorową wręcz współpracę 
i relacje między muzeum a władzami Miasta i Gminy Bytów oraz Starostwem 
Powiatowym. Pomagamy sobie nawzajem i czerpiemy, jak sądzę, z tej współpracy 
obopólne korzyści.

Organizowaliśmy plenery artystyczne, w których brało udział przede wszyst-
kim gdańskie środowisko reprezentujące w większości malarstwo i tkaninę 
artystyczną. Obecnie urządzamy plenery sztuki ludowej oraz cykliczny konkurs 
im. Józefa Chełmowskiego, który jest argumentem służącym podtrzymaniu 
nieprofesjonalnej twórczości z ludowymi korzeniami. 

Zatem zajmowaliśmy się wieloma rzeczami, jak to w każdym muzeum 
– oprócz urządzania wystaw, organizowania konferencji, prowadzenia dzia-
łalności wydawniczej, edukacyjnej, naukowej – konserwowaliśmy i rekonstru-
owaliśmy eksponaty, prowadziliśmy zakupy do zbiorów…, itd., ale niestety, nie 
zajmowaliśmy się muzyką ludową, bo jak wiadomo częstą bolączką muzeów 
etnograficznych jest brak specjalistów z odpowiednim muzycznym przygoto-
waniem. Aż do roku 2011. Wówczas w ramach programu Ministerstwa Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji, z finansowym wsparciem Urzędu Miejskiego 
i Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdań-
sku zrealizowaliśmy projekt „Cassubia Cantat”, z wcześniej pozyskanych zaso- 
bów muzycznych zgromadzonych w IS PAN w Warszawie z lat 50. XX w.  
i od tej pory organizujemy festiwal i wydajemy co roku płytę z nowymi opraco-
waniami muzycznymi dawnych treści folkloru, a wszystko to udało się dzięki 
muzykowi z wykształcenia – Jaromirowi Szrederowi – dziś kierownikowi działu 
etnograficznego. 

Przez ostatnie lata muzeum okrzepło jako instytucja na tyle, iż mogliśmy już 
wyjść ze stanu permanentnego organizowania się i mówić o sobie jako o muzeum 
w pełni ukształtowanym. Ugruntowaliśmy swą pozycję w muzealnym świecie, 
nawiązywaliśmy kontakty z innymi muzealnikami w całej Polsce, stawaliśmy się 
rozpoznawalni, a przy tym oferowaliśmy konkretne pomysły współpracy i dzia-
łalności na różnych polach. Co prawda nie mieliśmy ciągle jeszcze odpowiedniej 
ilości pracowników merytorycznych i obsługi, ale sytuacja ta powoli się zmie-
niała. W połowie lat 90. mieliśmy już na tyle profesjonalną kadrę merytoryczną, 
że pozwalało nam to poważnie myśleć o powołaniu własnego wydawnictwa, 
rocznika pod nazwą „Nasze Pomorze”. Fenomenem tego naukowego periodyku 
jest fakt, że powstaje w małym mieście, małym muzeum i nie posiada wokół 
takiego zaplecza naukowego jak muzea w ośrodkach uniwersyteckich. Dodać 
trzeba, że pismo tworzone jest przez niewielki zespół redakcyjny, który dzieli 
pracę muzealną z wysiłkiem przygotowywania kolejnych numerów pisma do dru-
ku, a więc i z pozyskiwaniem autorów tekstów dotyczących różnych aspektów 
historii i kultury Pomorza. 

Po 1992 roku zainicjowane były także terenowe projekty badawcze, w których 
pełnoprawnie uczestniczyliśmy lub podejmowaliśmy je sami. Wśród zrealizo-
wanych projektów były, np. takie jak: „Kulturowa kreacja otoczenia wizualnego 
na współczesnej wsi kaszubskiej”, „Estetyzacja codzienności”, „Lecznictwo 
ludowe”, „Przemiany ludnościowe na ziemi bytowskiej po 1945 roku”, „Projekt 
Cassubia Cantat”, „Zaginiony świat drewnianej architektury ziemi bytowskiej”, 
„Te deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców 
ziemi bytowskiej”, „Wystawa Świąteczna” (cykl wystawienniczy o idei święta 
w polskiej kulturze). Efektem tego rodzaju przedsięwzięć zawsze były bądź 
artykuły naukowe w „Naszym Pomorzu”, bądź osobne wydawnictwa, w tym  
fonograficzne, wystawy, a także szeroka dokumentacja zgromadzona w archi-
wach działowych. 

Podjęliśmy się również zadania organizowania konferencji naukowych. 
Nawiązaliśmy współpracę z wieloma naukowcami, m.in. z prof. Czesławem 
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Robotyckim i prof. Janem Święchem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jadwigą 
Kucharską i Ewą Nowina-Sroczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Cezarym 
Obracht-Prondzyńskim z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Zenonem Romano-
wem, prof. Danielem Kalinowskim i prof. Adelą Kuik-Kalinowską z Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, prof. Wojciechem Łysiakiem i Waldemarem Kuligow-
skim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Jackiem Zdyblem 
i prof. Jackiem Kornackim z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Można by 
jeszcze długo wymieniać. Wszyscy oni istotnie przyczynili się do rozwoju kadry 
merytorycznej naszego muzeum i spowodowali, że wyższe uczelnie służyły nam 
partnerską pomocą i to bez jakichkolwiek kompleksów z obydwu stron. Wspólnie 
przygotowywaliśmy wiele konferencji w kilku, a nawet kilkunastu odsłonach, 
takich m.in. jak: „Życie dawnych Pomorzan” (3 edycje), „Konferencja Kaszu-
boznawcza” (21 edycji), „Motywy przez wieki” (2 edycje), „Jesienne Warsztaty 
Antropologiczne” (5 edycji). 

Ostatnimi laty do naszych muzealnych zobowiązań dołożyliśmy jeszcze, 
ważne jak sądzę działania performatywne, jak chociażby cykliczną imprezę ro-
dzinno- edukacyjną pod nazwą „Imieniny Borowej Ciotki” i również cykliczną, 
w steatralizowanej formie, rekonstrukcję „Marszu Kaszubów na Bytów z 1920 
roku” – której istotą jest przypominanie głównie młodzieży, tradycji polskich 
dążeń niepodległościowych na ziemi bytowskiej spod znaku Rodła. 

* * *
W dniu 21 czerwca 2022 roku miała miejsce uroczystość jubileuszu 50-lecia 
powstania Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Przybyli szacowni 
goście, m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, Wicedyrektor 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
Beata Jaworowska, władze miejskie i powiatowe Bytowa na czele z burmistrzem 
Ryszardem Sylką i starostą Leszkiem Waszkiewiczem oraz muzealnicy, przyja-
ciele muzeum i przedstawiciele przeróżnych środowisk. Obok okolicznościo-
wych wystąpień dyrektora muzeum i kustosz Katarzyny Juchniewicz na temat 
dziejów muzeum, miało miejsce uhonorowanie ośmiu pracowników muzeum 
za zasługi dla rozwoju instytucji. Nagrody i wyróżnienia ufundował Marsza-
łek Województwa Pomorskiego oraz Burmistrz Bytowa. Nagrodę oraz medal  
de nihilo nihil fit otrzymał Tomasz Siemiński, natomiast nagrody i wyróżnie- 
nia: Lucyna Sokołowska, główna księgowa, kustosz Katarzyna Juchniewicz, 
kustosz Jaromir Szroeder, kwalifikowany opiekun ekspozycji Teresa Treder, 
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kwalifikowany opiekun ekspozycji Halina Szach, renowator Jerzy Wojniak, 
rzemieślnik Karol Piechowski, społeczny opiekun Muzeum Szkoły Polskiej 
w Płotowie Brygida Pakulnicka.

* * *
Książkę wypełnia wiele fotografii. Bardzo trudno wybierać zdjęcia, które mają 
opowiedzieć o 50-letnich dziejach muzeum, zwłaszcza że należy zachować gra-
nice proporcji między słowem pisanym a ilością zdjęć. Dlatego każdy taki wybór 
i selekcja jest wysoce subiektywna. Z pewnością wiele kadrów z życia muzeum 
zostało tu pominiętych, jednak przy wyborze fotografii starałem się nie pominąć 
ludzi, którzy tworzyli i tworzą muzeum oraz tych, którzy byli z różnych powodów 
dla nas ważni. 

Jest jeszcze jedna sprawa, którą trzeba tu wyjaśnić. Zapis nazwy naszej 
instytucji zmienił się w 2012 roku. Na początku stosowano zapis: „Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie”, później pojawiła się nazwa bez łącznika w brzmieniu 
„Muzeum Zachodniokaszubskie”. Ponieważ publikowane w książce teksty 
pochodzą z różnych lat, cytaty w nowych tekstach o muzeum także pochodzą 
z okresów kiedy stosowano nazwę muzeum z łącznikiem, dlatego w książce będą 
się pojawiały obydwa zapisy. 

* * *
Wszystko to, co zasygnalizowane zostało w niniejszym wstępie, a także dużo, 
dużo więcej znajduje rozwinięcie na kolejnych kartach tej książki. 

    Tomasz Siemiński



Część I

Początki muzealnictwa  
w Bytowie





1

Miasto Bytów położone jest u zbiegu dwóch wąskich dolin: rzeki Bytowej 
i wpadającego do niej potoku Boruja. To okolica krajobrazowo niezwykle 

atrakcyjna z górującym nad miastem pokrzyżackim zamkiem. W przeszłości 
pełnił on wiele funkcji: od strażnicy granicznej, poprzez siedzibę administracji 
zakonnej, rezydencję książęcą Gryfitów, do mniej chlubnych magazynów zbo-
żowych, stajni, chlewów, słodowni, urzędu podatkowego, sądu powiatowego 
i więzienia2.

Początki muzeum

O funkcjonowaniu przedwojennego Heimatmuseum w Bytowie istnieją skromne 
i zróżnicowane wiadomości. Według dr. Otto Kunkla – dyrektora Prowincjo-
nalnego Muzeum Pomorskich Starożytności w Szczecinie (Provinzialmuseum 
Pommerscher Altertümer in Stettin), który w 1933 roku opracował krótki artykuł 
o pomorskich muzeach, zamieszczony w „Pommersche Heimatpflege”, dowia-
dujemy się, że zostało ono zorganizowane w 1930 roku i obejmowało powiat 
bytowski3. Z tych wiadomości jednak nie wynika, przez kogo i w jakich okolicz-
nościach powołane było do życia oraz gdzie w Bytowie taka placówka miała się 

1  Tekst ten ukazał się pierwotnie w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego w Bytowie”, 2006, nr 8, s. 7-35, Bytów 2007. Został napisany z okazji jubile-
uszu 35-lecia muzeum w roku 2007. Obecna wersja tekstu różni się bardzo nieznacznie 
od źródłowej oraz nie zawiera, jak pierwotnie, fotografii (red.).

2 T. Garczyński, Bytów i okolice (przewodnik), Poznań 1977, s. 6-29; także J. Kopydłowski, 
Bytów (folder), Bytów 1990. 

3 O. Kunkel, Pommersche Museen. „Pommersche Heimatpflege”, Stettin 1933, 4 Jg., H. 3, 
s. 95, mapa.
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mieścić. Nie znajdujemy też wzmianek o placówce w Bytowie w lakonicznych 
notatkach o muzeach na Vorpommern i Hinterpommern, opracowanych w 1933 
roku przez Helmutha Bethe, muzealnika – kustosza Muzeum Prowincjonalnego 
w Szczecinie4. Nie znalazły się też informacje o tym muzeum w powojennym 
artykule O. Kunkla z 1972 roku, dotyczącym losów muzealnictwa pomorskiego 
po zawierusze wojennej, opublikowanym w roczniku „Baltische Studien”5. Moje 
poszukiwania w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Koszalinie i w Słupsku 
czy też w archiwach muzealnych kilku obecnych muzeów na Pomorzu Środko-
wym (Słupsk, Koszalin, Bytów) nie wniosły niczego nowego. Również spraw-
dzenie popularnych kalendarzy niemieckich, m.in. „Bütower Schloss-Kalender” 
za lata 1927, 1936 i 1930–1939 lub „Heimatkalender für Ostpommern” za lata 
1929–1941 i gazet „Ostpommersche Heimat” i wielu innych nie przyniosły spo-
dziewanych wiadomości.

Jedyną informację, chociaż wielce lakoniczną, uzyskałem w „Unser Pommer-
land” z 1925 roku, w całości poświęconym historii, kulturze i dziejom Bytowa, 
gdzie autorka jednego z rozdziałów, w trybie przypuszczającym, sugeruje, aby 
takie muzeum regionalne, jeżeli powstanie, było umieszczone w zamku w Wieży 
Młyńskiej (Mühlen Turm)6. Daje ona nawet pewne propozycje rozmieszczenia 
zabytków na trzech kondygnacjach wieży. Pierwsze piętro miałyby zajmować 
zbiory geologiczne i różnorodne skamieliny z powiatu bytowskiego (koralowce, 
amonity, rozgwiazdy) odciśnięte w skałach, na drugim proponuje umieścić 
znaleziska prehistoryczne, głównie urny gliniane oraz kamienne toporki i inne 
narzędzia kamienne, natomiast trzecie piętro należy przeznaczyć ogólnie na zbio-
ry etnograficzne, m.in. na sztukę ludową, sprzęt domowy, aż do „futrzanych 
czapek kaszubskich”, jak autorka pisze w artykule. Tekst zakończony jest nawet 
intencją, aby w muzeum zbiory wystawiane były „starszym na pamiątkę, młodym 
dla nauki”. Tak więc była to pierwsza wiarygodna informacja, z której wynikało, 
że na zamku już od jakiegoś czasu gromadzone są zabytki z myślą o urządzeniu 
w Bytowie muzeum7.

Dopiero jednak spenetrowanie archiwum naukowego działu archeologicznego 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie spowodowało, że natrafiłem w teczce arche-
ologicznej miejscowości „Bytów” na różnorodną korespondencję z lat 1929–1942, 

4 H. Bethe, Die pommersche Heimatmuseen, „Pommersche Heimatpflege”, Stettin 1933,  
4 Jg., H. 4, s. 110-111; H. 5/6, s. 153-156.

5 O. Kunkel, Aus der Geschichte des Pommerschen Museumswesens, „Baltische Studien”, 
NF, Hamburg 1972, Band 58, s. 77-113.

6 E. Lipp, Stadtbummel durch Bütow, „Unser Pommerland”, Stettin 1925, 10 Jg., H. 10/11, 
s. 411.

7 Tamże.
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chociaż niestety szczątkową, prowadzoną pomiędzy Starostwem Powiatowym 
w Bytowie i Powiatowym Kuratorem Młodzieży (Kreisjugendpfleger) Walterem 
Kellerem a Muzeum Prowincjonalnym w Szczecinie, którego adresatem był 
najczęściej dyrektor dr Otto Kunkel lub kustosze: dr Franz Balke i dr Helmuth 
Bethe8. Znalazła się w tych materiałach również ankieta muzealna Heimatmu-
seum Bütow, która była odpowiedzią na zawarte w niej pytania, opracowane dla 
wszystkich muzeów regionalnych na Pomorzu w 1932 roku na spotkaniu zespołu 
roboczego przedstawicieli pomorskich muzeów w Świnoujściu. Ankiety takie 
miały na celu inwentaryzację dotychczasowego stanu muzealnictwa pomorskiego 
na potrzeby placówki nadrzędnej, jaką było Provinzialmuseum Pommerscher 
Altertümer in Stettin9.

Z wypełnionej i podpisanej 28 listopada 1933 roku przez W. Kellera ankiety 
dowiadujemy się, że muzeum w Bytowie zostało założone w 1929 roku na Zamku 
Młodzieży (Jugendburg), którym określano wówczas zamek pokrzyżacki z racji 
przeznaczenia go na Schronisko Młodzieżowe i do użytku innych organizacji 
młodzieżowych, i że zajmuje ono parter skrzydła krajoznawczego (Heimatflügel) 
zbudowanego w 1623 roku. Z tego więc wniosek, że na miejsce lokalizacji mu-
zeum przeznaczono tzw. Dom Wdów pobudowany przez Bogusława XIV dla 
księżnej Zofii Saskiej, wdowy po księciu Franciszku, wzniesiony przy gotyckim 
skrzydle krzyżackim z wejściem bocznym od bramy wjazdowej. Od połowy 
XIX wieku w tym skrzydle, jak i w części dobudowanej do skrzydła książęcego 
(południowego) mieszczącego kancelarię książęcą, znajdowały się mieszkania 
dla administracji i więzienie10. Zamek jednak za czasów pruskich coraz bardziej 
popadał w ruinę i były nawet propozycje jego wyburzenia11. Dopiero na początku 
XX wieku zaczęto zabezpieczać dachami istniejące ruiny budynków i przystąpio-
no powoli do ich odbudowy. Dalsze prace budowlano-rekonstrukcyjne na zamku 
rozpoczęły się w latach trzydziestych i trwały do 1938 roku, jednak nie zostały 
zakończone, bo przerwała je II wojna światowa12. Skrzydło Wdów było jednak 
na tyle dobrze zachowane i możliwe do przystosowania na muzeum, że rozpo-
częto prace adaptacyjne w tym kierunku. Część pomieszczeń zajmowała jeszcze 
pralnia i przedszkole, które miały być stamtąd z czasem usunięte.

8 Muzeum Narodowe w Szczecinie (dalej: MNS), dział archeologiczny, teczka nr 1830.
9 Bestandsaufnahme der pommerschen Heimatmuseen. Tgb. 1929/1930. Nr 1509. Bütow, 

MNS, teczka nr 1830.
10 H.W. Janocha, F.J. Lachowicz, Zamki Pomorza Środkowego, Koszalin 1990, s. 29-36.
11  Z. Radacki, Zamki województwa koszalińskiego i problemy ich konserwacji, Szczecin 1959, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie, mps, teczka nr 461, s. 13-15.
12  Tamże.
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Z tych informacji wynika, że gromadzone już od jakiegoś czasu zabytki 
w Wieży Młyńskiej, kiedy ta ze skrzydłem gotyckim (północnym) zaczęła być 
remontowana, zostały przeniesione do Domu Wdów i tam od co najmniej 1929 
roku wystawiane. Muzeum nie było jeszcze statutowo powołane i administrowane 
tak, jak powinno, ale działało i to głównie dzięki społecznikowskiemu zaan-
gażowaniu Powiatowego Kuratora Młodzieży Waltera Kellera z Bytowa, który 
był jednocześnie kierownikiem muzeum. Prawnym administratorem muzeum 
było Miasto i Powiat Bytów, natomiast finansowo wspierał tę instytucję Wydział 
Powiatowy w Bytowie (Kreisausschuss). Nie była to wielka kwota, bo wynosząca 
rocznie tylko 100 RM (tak przynajmniej podaje ankieta) i to przyznawana niezbyt 
systematycznie, o czym świadczy suma 175 RM przyznana na potrzeby admini-
stracyjne i ogrzewanie w latach 1929–1933. Walter Keller dopłacał z własnych 
środków na organizację i utrzymanie muzeum, i dopiero pod koniec 1933 roku 
Starostwo wyrównało mu wydane dotychczas pieniądze13. Muzeum zajmowało 
pomieszczenia na parterze tzw. skrzydła krajoznawczego w zamku, którego wła-
ścicielem był Związek Niemieckich Schronisk Młodzieżowych Oddział Pomorze 
(Gau Pommern). Warunkiem korzystania z tych pomieszczeń było przejęcie 
kosztów utrzymania plus 10 % dochodu z biletów wstępu. Kierownik muzeum 
pracował samodzielnie i jednoosobowo. Nie był uzależniony od nadrzędnych 
gremiów w formie np. Stowarzyszenia czy też jakiegoś Kolegium.

Celem tego muzeum, według ankiety z 1933 roku, miało być zbieranie i opieka 
nad prehistorycznymi znaleziskami i eksponatami z terenu powiatu bytowskiego. 
Wynika więc, że zabytki archeologiczne były priorytetowe w działalności placów-
ki, ale to chyba z racji tego, że tych zabytków było najwięcej w zbiorach i że teren 
powiatu bytowskiego leżał w sąsiedztwie granicy z Polską. Panowała wtedy ten-
dencja dokumentowania germańskich ziem przygranicznych, któremu właśnie 
służyły obiekty archeologiczne, jakże często subiektywnie interpretowane.

Muzeum w skrzydle Domu Wdów zajmowało w tym okresie pięć pomiesz-
czeń o powierzchni 120 m², z których jednak tylko dwa (o powierzchni 30 m²) 
były wykorzystywane. Widzimy zatem, że nie była to zbyt wielka ekspozycja, 
ale tylko dlatego, że jeszcze nie wszystkie pomieszczenia oddano do dyspozycji 
muzeum. Zbiory nieeksponowane, czyli badawcze, jak to ankieterzy odnotowali, 
przechowywano w szafach i skrzyniach magazynowych.

Urzędowa nazwa tej placówki brzmiała Kreisheimatmuseum für den Kreis 
Bütow (Powiatowe Muzeum Regionalne dla powiatu Bytów)14. Muzeum czyn-
ne było od wtorku do czwartku w godzinach 15-17; za wstęp dorośli płacili 20, 

13  Ankieta muzeum w Bytowie z 28.11.1933., archiwum MNS, teczka nr 1830.
14 Tamże, s. 5.
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a dzieci 10 fenigów. Poza godzinami otwarcia można było zwiedzać muzeum 
po uprzednim zgłoszeniu się u Powiatowego Kuratora Młodzieży Kellera, który 
po jakimś czasie dostawał od starosty niewielki dodatek pieniężny za sprawowanie 
tej funkcji. Był on nie tylko organizatorem tej placówki i jej kierownikiem do 1936 
roku, ale także pełnił funkcję, najpewniej społecznie, zastępcy Państwowego 
Opiekuna Zabytków Archeologicznych (Bodenaltertümer) w powiecie bytow-
skim. Ponad to był także kierownikiem biblioteki objazdowej i powiatowym 
fotografem15.

Muzeum miało charakter regionalny ze wszystkimi możliwymi do przedsta-
wienia zjawiskami z zakresu przyrody, kultury i historii. Zbiory w tym czasie 
nie były podzielone na działy, ponieważ nie wszystkie pomieszczenia były 
do dyspozycji muzeum. Oczekiwano jeszcze na wykupienie dwóch pokoi, które 
zajmowała Powiatowa Kasa Nadleśnictwa. Jeżeli w przyszłości okazałoby się, 
że na działalność muzeum będą potrzebne następne pomieszczenia, to zostaną 
włączone jeszcze trzy pokoje, które zajmowało wówczas przedszkole miejskie.

W chwili wypełniania ankiety zbiory składały się z zabytków archeologicz-
nych, wśród których przeważały popielnice z grobów skrzynkowych kultury 
pomorskiej z Niezabyszewa, Masłowiczek, Udorpia, Krosnowa, Piaszna, Pół-
czna, Trzebiatkowej oraz urny i przystawki z grobów kultury łużyckiej, m.in. 
z cmentarzyska kurhanowego w Ząbinowicach, czy też z grobów ciałopalnych 
odkrytych w miejscowości Chomice (Rosenfelde), a także z miejsca przy Wieży  
Ciśnień w Bytowie (inaczej Wieża Wodna ) i Sowiej Góry (Eulenberg)16. Ponad- 
to wystawiono ozdoby z brązu (Tągowie, Modrzejewo, Półczno), siekierki brą-
zowe (Struszewo, Modrzejewo) oraz bardzo cenny miecz brązowy z Gostkowa 
o długości 39 cm, ze sztabką do rękojeści, z III okresu epoki brązu17. Z młodszej 
epoki kamienia prezentowano toporki kamienne z Tuchomka, Grzmiącej, Tą-
gowia, Żukówka, Gostkowa i Struszewa oraz niezwykłe motyki z jeleniego rogu 
z Ugoszczy i Sierzna, a także narzędzie dłutowate z Niezabyszewa, które obecnie 
znajduje się w Muzeum Historycznym w Stralsundzie 18. Eksponowano również 
zespół zabytków z okresu wpływów rzymskich, m.in. z Gostkowa, Modrzejewa, 
Pomyska Małego i Struszewa, w tym wiele ozdób brązowych i paciorki szklane. 
Wystawiono również czaszkę ludzką osobnika płci męskiej z cmentarzyska 

15 Tamże, s. 8.
16 H.J. Eggers, Übersicht über die vorgeschichtlichen Funde, w: G. Bronisch, W. Ohle,  

H. Teichmüller, Der Kreis Bütow, Stettin 1938, s. 19-24; 109, 178, 195, 196, 199, 211-275.
17 Tamże, s. 9.
18 Katalog im der Kulturhistorischen Museum Stralsund befindlichen Gegenstände der 

ehemaligen „Provinzialsammlung” der Landesmuseums Stettin. Vorgeschichte, Teil I, 
Funde vom Gebiet der Volksrepublik Polen, archiwum autora.
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ludności kultury wielbarskiej w Struszewie z II wieku n.e., która została znale-
ziona podczas orki w 1897 roku19.

Na terenie Bytowa były jeszcze prehistoryczne zbiory prywatne, jedne w po-
siadaniu właściciela browaru Johanna Herra (Vorgeschichtliche Sammlung von 
Brauereibesitzer) i drugie, będące własnością radcy medycznego dr. Hülsmeye-
ra (Vorgeschichtliche Sammlung von Medizinalrat). Pierwsze z nich liczyły 173 
pozycje, głównie z powiatu bytowskiego, ale były także zabytki archeologiczne 
z ówczesnego sąsiedniego powiatu miasteckiego (np. Kramarzyny, Przyborze, 
Wałdowo), słupskiego (Zalesie Słupskie, Czarna Dąbrówka), nieliczne z człu-
chowskiego, chojnickiego, sławieńskiego, grudziądzkiego czy też kartuskiego. 
O te pierwsze zabiegał, jeszcze w 1923 roku, organizator Muzeum Regionalnego 
w Słupsku Johann Werner, równocześnie dyrektor Rzeźni Miejskiej, jednak te 
pertraktacje nie doszły do skutku. Z tej przyczyny znamy ich wykaz, który J. Herr 
przesłał, w maju 1923 roku, dyrektorowi Wernerowi do Słupska20. O prywat- 
nych zbiorach archeologicznych dr. Hülsmeyera wiemy tylko tyle, że przed 1929 
rokiem podobno zostały pozyskane do zbiorów bytowskiego muzeum21.

Z zabytków etnograficznych eksponowano urządzenia i wyroby tkackie,  
a także różne drobne prace ręczne z włosia, łyka i drewna. Był też kącik miesz-
czański w stylu biedermeierowskim, uzupełniony różnymi pamiątkami z po-
dróży zagranicznych (np. chiński bożek domowy). Prezentowano także zabytki 
związane z działalnością i historią zamku, „wszelką broń ze starszych i młodych 
czasów” z panowania krzyżackiego, jak i z okresu, kiedy ten obiekt pełnił funk-
cję więzienia, m.in. „kajdany z więzienia sądowego”. Z historycznych pamiątek 
wystawiono też kolekcję bytowskich notgeldów z czasów inflacji22.

Oprócz archeologii i etnografii, muzeum posiadało też zbiory rzemiosła i sztu-
ki sakralnej. Część z nich wymieniona jest w ankiecie muzealnej, inne zawiera 
inwentarz powiatu bytowskiego sporządzony w 1935 roku przez Konserwatora 
Prowincjonalnego w Szczecinie, w którym zapisane obiekty mogły znajdować 
się w muzeum w Bytowie.

W ankiecie z 1933 roku wymienia się rzeźbę o wysokości 85 cm, z drewna 
lipowego, św. Anny Samostrzeć z kościoła w Pomysku Wielkim, datowaną na  
1430 rok, misę chrzcielną z mosiężnej blachy kutej o średnicy 43 cm, z wize-

19 MNS, dział archeologiczny, teczka nr 169; F. Rożnowski, Analiza antropologiczna czaszki 
ludzkiej z cmentarzyska w Struszewie, gm. Borzytuchom, województwo słupskie, „Kosza-
lińskie Zeszyty Muzealne” (dalej: KZM), Koszalin 1982, t. 12, s. 37-42.

20 Katalog zbiorów archeologicznych Johanna Herra z Bytowa. Słupsk 22 maja 1923 r., 
archiwum działu archeologicznego Muzeum w Koszalinie (teczka Bytów).

21 Ankieta Muzeum w Bytowie z 28.11.1933, MNS, t. nr 1830.
22 Tamże, s. 12.
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runkiem w lustrze sceny grzechu pierworodnego, z kościoła św. Jerzego w Bytowie 
(Bergkirche), która posiada muzealny nr inw. 374, figurę Chrystusa o wysokości 
70 cm z przydrożnego krzyża z Czarnej Dąbrowy, o nr. inw. 342, drewnianą 
płytę nagrobną (Grabdenkmal) młynarzowej Krause z Ugoszczy (1776–1846) 
o wysokości 1,70 m i szerokości 60 cm, z kościoła św. Jerzego, która od 1935 
roku znajdowała się w muzeum z adnotacją „czasowo”, statek wotywny z XVIII 
wieku (połamany) również z tego kościoła, „drogocenne pisma cechów z XVII 
i XVIII wieku z dużymi pieczęciami i wszelkie przedmioty cynowe cechów rze-
mieślniczych” oraz zbiory ornitologiczne, m.in. wypchany kormoran i sowa23. 
W ankiecie umieszczono zapewne te najważniejsze.

Zbiory muzealne zarejestrowane były w ogólnym katalogu książkowym, 
a poszczególne zabytki miały założone karty inwentarzowe według wytycznych 
Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie. Aktualne zabytki muzealne i inne 
informacje z działalności muzeum publikowano w „Bütower Anzeiger”.

W ankiecie z 1933 roku zaznaczone jest, że muzeum organizuje również 
wystawy czasowe. Dotychczas prezentowano wystawę o rzemiosłach i cechach 
bytowskich oraz wystawę o pograniczu pomorskim z racji sąsiedztwa powiatu 
bytowskiego z Polską. Akcent tzw. ziemi granicznej jako bardzo ważny dla tego 
muzeum będzie się przewijał i później, w trakcie przygotowywania do organizacji 
nowej, powiększonej wystawy w skrzydle Domu Wdów na zamku krzyżackim. 
Nie tylko zresztą w muzeum bytowskim ten polityczny temat Grenzlandu będzie 
aktualnym punktem stałych ekspozycji muzealnych w powiatach granicznych. 
Tak było np. w muzeum w Słupsku24, w Lęborku25, a także w Bytomiu na Gór-
nym Śląsku26. 

Liczba zwiedzających w okresie sprawozdawczym za 1932 rok wyniosła  
493 osoby, w tym indywidualnych 89, a pozostałą frekwencje uzupełniło 6 klas 
szkolnych z Bytowa z liczbą 253 uczniów i 5 klas ze szkół powiatowych z obecno-
ścią 151 uczniów27. Wniosek z tego, że społeczne zapotrzebowanie na muzeum 
w Bytowie było aktualne, pomimo że działało ono w skromnych warunkach  
i nie było jeszcze wyposażone w dostateczną ilość zabytków.

23  Tamże s. 9-11. W tym miejscu pragnę podziękować panu Maciejowi Kwaśkiewiczowi 
z Muzeum w Bytowie za udostępnienie swoich materiałów dotyczących zbiorów Kreis-
heimatmuseum w Bytowie.

24 I. Skrzypek, Organizacja i zbiory słupskiego Heimatmuseum do 1945 roku, w: Muzea 
pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe. VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, 
red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk – Gdańsk 2005, s. 31.

25 I. Skrzypek, Z historii muzealnictwa środkowopomorskiego, KZM, Koszalin, 1997, t. 21, 
s. 10.

26  I. Skrzypek, Organizacja..., dz. cyt., s. 31.
27  Ankieta muzeum w Bytowie..., dz. cyt., s. 15.



28 Ignacy Skrzypek

Organizacja Kreisheimatmuseum 

Powstania muzeum w Bytowie od władz Starostwa domagał się także Powiatowy 
Opiekun Zabytków Archeologicznych, nauczyciel Püggel (Kreispfleger für Boden-
altertümer), który uzasadnił celowość takiej decyzji przygranicznym położeniem 
Bytowa. Pisał, że „[…] mieszkańcy miasta i powiatu muszą dokładnie poznać 
swoją historię i kulturę, aby z całą świadomością wypełniać posłannictwo, jakie 
winny mieć społeczności terenów przygranicznych”28. Już w końcu 1929 roku 
pisał też, że gdyby Bytów posiadał dostateczną ilość zabytków i odpowiednie 
pomieszczenia, to można byłoby już teraz otworzyć muzeum, ponieważ jest 
wielkie zapotrzebowanie na taką instytucję29. Na lokalizację wskazał oczywiście 
zamek krzyżacki, „który jest prawdziwym świadkiem historii”. Tę koncepcję 
popierał także prze cały czas dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie 
O. Kunkel, który pisał w tej sprawie nawet do prezydenta Rejencji w Koszalinie 
(1937), wskazując na zamek zakonny, że „każdy mieszkaniec pogranicza musi 
znać to niemieckie »przedmurze« i jego historię”.

W celu pozyskania różnorodnych zbiorów stosowano już od 1929 roku za- 
biegi, skierowane do Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie. Starostwo w By- 
towie i Powiatowy Kurator Młodzieży skierowali pismo do dyrektora tegoż mu-
zeum dr. Otto Kunkla z zapytaniem, na jakich warunkach mogliby otrzymać  
z powrotem zbiory z powiatu bytowskiego, które od końca XIX wieku były 
kierowane w większości do Muzeum w Szczecinie. Odpowiedź Muzeum Pro-
wincjonalnego nie była pocieszająca. Wymawiano się od oddania zabytków, 
uzasadniając tym, że większość jest na wystawach i zabieranie ich stamtąd sta-
nowiłoby „bolesną stratę dla wystawiennictwa szczecińskiego”!30.

W zamian Muzeum Prowincjonalne oferowało pomoc merytoryczną w orga-
nizacji muzeum bytowskiego, m.in. w sporządzeniu projektu ekspozycji i gablot, 
rozmieszczenia zabytków we wnętrzach zamku, fachowy opis zabytków, dobranie 
map, wykresów i innych rozwiązań graficznych. Do tych zadań poproszony został 
kustosz Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie Franz Balke, który doradzał 
w sprawie nie tylko merytorycznego rozmieszczenia poszczególnych zabytków, 
ale także oświetlenia, malowania ścian i gablot. Zajmował się tymi zadaniami 
tylko do czasu, kiedy został awansowany, w listopadzie 1931 roku, na Prowin-

28 MNS, t. 1830, s. 8.
29 Tamże, s. 14.
30 Tamże, s. 15.
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cjonalnego Konserwatora Zabytków31. Później zastąpił go w tych pracach inny 
kustosz Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie dr Helmuth Bethe, który 
odwiedził nawet Bytów i uzgadniał z Powiatowym Opiekunem Młodzieży Kel-
lerem kosztorysy robót budowlanych, a nawet palety farb, które miały być użyte 
do malowania pomieszczeń i gablot32.

Przebudowę pomieszczeń Domu Wdów na Muzeum Powiatowe w Bytowie 
finansowała firma pn. Niemieckie Schroniska Młodzieżowe, Oddział Pomorze, 
która miała na ten cel niewielkie pieniądze, bo wynoszące zaledwie 600 MK. 
Powiat też nie kwapił się na wydatkowanie większej kwoty. Oferował na gabloty 
200 MK, chociaż Keller liczył, że na urządzenie pomieszczeń miasto i powiat 
przeznaczą wspólnie 500 MK. Szczupłe środki ograniczały wyposażenie wnętrz 
do najprostszych rozwiązań w zakresie mebli, gablot wystawienniczych czy też 
malowania ścian. Według kosztorysu sporządzonego przez dr H. Pethego, suma 
miała dokładnie wynieść 231,04 MK. W 1930 roku Walter Keller sporządził 
generalny plan remontu i organizacji muzeum na sumę 3 000 MK, ale tych pie-
niędzy nie udało się zebrać i musiał zadowolić się niewielkimi kwotami i skromną 
aranżacją wnętrz muzealnych. Rozbudową zamku w Bytowie zajmowała się firma 
architektoniczna Fritza Ebharda z Berlina.

Z korespondencji, jaką znamy z lat 1929–1938 i sporadycznej z roku 1942, 
wynika, że przy realizacji remontu zamku na cele muzealne napotykano na cią-
głe trudności. Wynikało to z braku na miejscu w Bytowie osób kompetentnych 
do przygotowania ekspozycji muzealnej, a także z rozwiniętej pruskiej biurokracji. 
Każdy projekt wyposażenia pomieszczeń w meble, gabloty oraz w zabytki, a także 
kolorystykę ścian i oświetlenie uzgadniano wielokrotnie z Muzeum Prowincjo-
nalnym w Szczecinie i osobiście z Państwowym Kuratorem Muzeum Prowincji 
Pomorze, którym był Otto Kunkel, jednocześnie dyrektor placówki muzealnej 
w Szczecinie. Ten z kolei musiał przekonywać Nadprezydenta Prowincji Pomorze 
w Szczecinie i Prezydenta Rejencji w Koszalinie o merytorycznej potrzebie po-
wołania muzeum w Bytowie i jego profilu, nakierowanym szczególnie na propa-
gowanie „wschodnioniemieckiej ziemi granicznej”33. Kurator Muzeum Prowincji 
(O. Kunkel) zastrzegał wręcz, że typowego muzeum regionalnego nie popiera, 
a wystawy regionalne należy ograniczyć do minimum. Akceptował w pełni projekt 
nowego kierownika muzeum w Bytowie od 1936 roku, nauczyciela Lietzau, który 
przedstawił decydujące punkty widzenia profilu muzeum. Były to:
1) graniczno-polityczne znaczenie powiatu;

31 Tamże, s. 19-20.
32  Tamże, s. 22.
33 Tamże.
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2) właściwości zamku jako jednego z najbardziej czcigodnych pomników historii 
wschodnich Niemiec;

3) prehistoria powiatu ukazująca jasno, że ziemia ta jest germańska;
4) etnografia powiatu przedstawiająca skład ludnościowy powiatu, pomniki 

kultury i przyrody.

Muzeum miało być także wykorzystywane jako placówka edukacyjna służąca 
różnorodnym imprezom współczesnym.

W trakcie remontu i przygotowywania wszystkich pomieszczeń muzealnych 
przewidywano również pokój na bibliotekę, pracownię naukową i magazyn zbio-
rów. Wystawy miały być udostępniane etapami. W pierwszej części planowano 
wyeksponować zabytki z czasów Zakonu Krzyżackiego i Fryderyka Wielkiego, 
które usilnie starano się zakupić lub wypożyczyć, ponieważ w zbiorach nie było 
ich zbyt wiele. Monety z czasów Zakonu planowano kupować u antykwariuszy 
w Berlinie. Na wszystko jednak potrzebne były pieniądze, których brakowało, 
bowiem miasto nie bardzo kwapiło się, aby wspólnie z powiatem utrzymać taką 
placówkę, chociaż założenia na wstępie były takie, że miasto pokrywać miało 
1/3 rocznych kosztów utrzymania muzeum34.

Zamek w Bytowie od 1935 roku poddany został generalnym pracom rekon-
strukcyjno-restauratorskim, mającym na celu wydobycie walorów krzyżackiego 
zamku. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora G. Bronischa do 1938 
roku, jednak nie wszystkie pomieszczenia wyremontowano35. Po zakończeniu 
prac budowlanych w skrzydle zakonnym, 17 grudnia 1938 roku o godzinie 14,  

odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na tym skrzydle. Obecny był m.in. 
Nadprezydent Prowincji Pomorze, dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Szcze-
cinie dr Otto Kunkel i kustosz dr Helmuth Bethe.

W lipcu 1937 roku prowadzono prace przy badaniu fundamentów wieży czwo-
rokątnej (Vierecksturm) w skrzydle zakonnym, określanej także jako krzyżacki 
Bergfried, wysadzonej przez Szwedów przed opuszczeniem zamku w 1657 roku. 
Powiatowy Opiekun Zabytków Archeologicznych, którym teraz był nauczyciel 
Lietzau, dostał polecenie nadzorowania prac ziemnych. W ich wyniku uzyskano 
wiele ciekawych naczyń: mis, dzbanów, talerzy XVII-wiecznych i kafli miskowych 
z XV-XVII wieku, które znalazły się w zbiorach muzealnych i z racji niezwykłej 
ornamentyki kolorowej były publikowane w „Baltische Studien”36.

34  Tamże.
35 G. Bronisch, O. Ohle, H. Teichmüller, Der Kreis Bütow..., dz. cyt., s. 147, 160.
36 „Baltische Studien”, NF, 1940, XLII, Taf. 18. Dziękuję za materiały w tej sprawie panu  

M. Kwaśkiewiczowi z Muzeum w Bytowie.
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Na czas remontu zasoby Muzeum Powiatowego w Bytowie zostały spakowane 
i przeniesione na strych szkoły im. Hindenburga (obecnie Gimnazjum przy ul. 
Mierosławskiego)37, chociaż według innych informacji miała to być zabytkowa 
kamienica przy Lauenburgstrasse (dzisiaj ul. Sikorskiego)38. Chyba jednak ta 
pierwsza lokalizacja jest prawdziwa, ponieważ mowa o niej w korespondencji 
Urzędu Doradztwa Archiwalnego Prowincji Pomorze do dyrektora Muzeum 
Prowincjonalnego w Szczecinie z 19 października 1942 roku39.

Od 1935 roku rozpoczęto katalogowanie zbiorów muzeum bytowskiego z my-
ślą o opracowaniu inwentarza zabytków powiatu bytowskiego sporządzanego 
przez Konserwatora Prowincjonalnego. Inwentarz wymienia niektóre zabytki 
związane z cechami i częściowo ze sztuką kościelną, z których część mogła być 
w muzeum40. Zdjęcia zabytków do inwentarza wykonywano na dziedzińcu zamku 
bytowskiego na tle odbudowującego się skrzydła zakonnego (północnego).

Z zabytków wpisanych do inwentarza wymienić należy: drewniane (dębowe) 
lady cechowe, a wśród nich ladę cechu piekarzy z 1913 roku, rzeźników z XIX 
wieku, kowali i krawców z XVIII wieku, garncarzy z 1767 roku i szewców z na-
pisem Anno 1810; dziewięć pieczęci cechowych z inskrypcjami Bütow, w tym 
miedziana piekarzy z XVIII wieku, dwie szewców, z których jedna pochodziła 
z 1791 roku, druga natomiast z pierwszej połowy XIX wieku, dwie mosiężne 
cechu krawców z 1738 i 1739 roku, jedna żelazna z 1746 roku, dwie tegoż cechu 
z XVIII wieku, w tym jedna z herbem oraz owalna krawców z herbem z 1854 
roku i okrągła również krawców z tego samego roku41.

Bardzo popularne w zbiorach wszystkich Heimatmuseów były zabytki cynowe, 
w tym szczególnie ozdobne willkomy, dzbany i kufle związane z działalnością 
rzemiosła. Do inwentarza muzeum w Bytowie wpisany był pod nr. 412 cynowy 
willkom cechu garncarzy o wysokości 48 cm z 1767 roku, ozdobiony przywiesz-
kami w kształcie lwich główek i figurą wojownika na pokrywie, willkom cechu 
piekarzy z 1789 roku wpisany pod nr. 372 i cynowy dzbanek o wysokości 15 cm 
cechu garncarzy z XVIII, figurujący pod nr. 413. Te zabytki były z pewnością 
eksponowane w Muzeum Regionalnym w Bytowie, natomiast inne naczynia 

37  Archiwum MNS, t. 1830, s. 23.
38 I. Skrzypek, Zarys dziejów kolekcjonerstwa i początki tworzenia muzeów w prowincji po-

morskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, „Strargardia”, Stargard Szczeciński 2001,  
t. I, s. 137.

39 Archiwum MNS, t. 1830, s. 22-23.
40 J. Kochanowska, Zbiory zaginione muzeów regionalnych w zakresie dzieł sztuki, Szczecin 

1999, mps, znajdujący się w regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Dziedzictwa Kul-
turowego.

41 Tamże, por. G. Bronisch, O. Ohle, H. Teichmüller, Der Kreis Bütow..., dz. cyt., s. 93-97.
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cechowe i dokumenty, oprócz dokumentów cechu rzeźników, które przecho-
wywano w muzeum, znajdowały się prawdopodobnie do 1938 roku pod opieką 
Nadburmistrza42. Ich losy powojenne nie są znane. Być może całość tych zbio-
rów, pod koniec wojny, również znalazła się dla bezpieczeństwa w tym samym 
budynku, w którym były przechowywane zbiory muzealne. Być może sugestia, 
że zostały wywiezione przez Niemców, jest prawdziwa43. Niektóre wilkomy, znaj-
dujące się pod opieką Ratusza, są rozpoznawane. Takim jest np. wilkom cynowy 
cechu rzeźników z 1728 roku, cechu szewców z przywieszonymi plakietkami 
1647 roku, cechu kowali z 1712 roku, cechu krawców z 1689 roku oraz wilkom 
i dzban cechu stolarzy z 1746 roku44.

Prawdopodobnie również w muzeum bytowskim miały być przechowywane 
czasowo dwa nagrobki drewniane, wypożyczone z muzeum w Darłowie, pocho-
dzące z jakiegoś cmentarza ze wsi Słowińców45. Z zabytków historycznych były 
tam również widoki Bytowa, w tym chyba najwięcej obrazów zamku krzyżackiego 
oraz widok starej kuźni. Była też stara mapa powiatu i mapy granic gruntów wsi 
Gostkowo, jedna z roku 1831, druga z 177546.

Wśród zaginionych zabytków bytowskich był także olejny obraz widoku 
Bytowa z 1705 roku, który w roku 1935 znajdował się w posiadaniu Ratusza. 
Ogólny widok Bytowa i okolicy wykonany przez Friderika Augusta na zlecenie 
radnych, miał rozpowszechniać zalety miasta, a także stanowić swego rodzaju 
wotum przebłagalne, w intencji uchowania miasta w przyszłości od takiego 
losu, jakim był wielki pożar w 1700 roku. Panorama ta przynosiła wiele danych 
o zabudowie i zagospodarowaniu podmiejskich i dalszych okolic Bytowa47. Nie 
jest jednak pewne, czy kiedykolwiek stanowił własność muzeum48.

Jak z tego krótkiego przeglądu wynika, nie były to zbiory bez znaczenia dla 
średniowiecznej i nowożytnej sztuki oraz rzemiosła pomorskiego. Nie mamy 
przecież wszystkich danych i wymieniliśmy tylko te zabytki, co do których są 
jakieś wiadomości.

42  Tamże.
43 D. Kaczmarzyk, Straty wojenne Polski w dziedzinie rzeźby, Warszawa 1958, s. 26.
44 J. Kochanowska, Zbiory zaginione…, dz. cyt.
45  Informacja od prof. dr. hab. Wojciecha Łysiaka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, za którą dziękuję.
46 Ankieta muzeum w Bytowie, dz. cyt., s. 5. Również uprzejma informacja M. Kwaśkiewicza, 

za którą dziękuję.
47 E. Gwiazdowska, Historyczne znaczenie ikonografii Bytowa z okresu od XVII do XX wieku, 

w: Życie dawnych Pomorzan II. Materiały z konferencji, Bytów, 17-18 października 2002, 
red. W. Łysiak, Bytów – Słupsk 2003, s. 75-76.

48 J. Kochanowska, Zbiory zaginione…, dz. cyt.
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W czasie trwania remontu pomieszczeń zamkowych postarano się, aby Mu-
zeum Prowincjonalne w Szczecinie przekazało wszelkie wskazówki dotyczące 
opisu zabytków i ich inwentaryzacji w księdze przychodów, według rubryk, jakie 
obowiązują w muzeum nadrzędnym. Miejscowe społeczeństwo, po ogłoszeniu 
pomysłu utworzenia muzeum, składało wiele eksponatów i była potrzeba ich 
właściwego zapisania.

Przeciągający się remont przyszłych pomieszczeń muzealnych powodował, 
że przechowywane na ten czas zabytki znajdowały się w zbyt prowizorycznych 
i nieodpowiednich warunkach. To z kolei przysparzało kierownikowi muzeum 
złej opinii.

Znalazcy zabytków archeologicznych nie chcieli przekazywać znajdowanych 
naczyń do muzeum, które nie działało. Pewna skarga leśniczego z Nadleśnictwa 
Nowy Kraków na kierownika muzeum w Bytowie spowodowała, że 19 września 
1937 roku subwencja na muzeum od burmistrza miasta Bytów została wstrzy-
mana, z uwagi na złe zarządzanie placówką. Dopiero interwencja dyrektora  
O. Kunkla u Prezydenta Rejencji w Koszalinie spowodowała, że w grudniu  
1937 roku Starostwo wzięło odpowiedzialność za finansowanie Muzeum w By-
towie i zapewniło, że Miasto również będzie ponosić pewne koszty utrzymania 
tego muzeum49.

Z chwilą wybuchu wojny wszelkie prace w muzealnych pomieszczeniach 
na zamku zostały wstrzymane. Społecznie pracujący kierownik Lietzau został po-
wołany do wojska i nie wiadomo, kto sprawami muzeum się zajmował. Urzędowo 
i oficjalnie Powiatowe Muzeum w Bytowie jeszcze nie zostało powołane, a sprawa 
złego przechowywania zbiorów znowu odżyła w 1942 roku. Urząd Doradztwa 
Archiwalnego w Szczecinie zobowiązał dyrektora Muzeum Państwowego (Lan-
desmuseum) w Szczecinie do zajęcia się zbiorami bytowskimi. 1 grudnia 1942 
roku dr O. Kunkel przyjechał do Bytowa i rozpoczął prace przy wydzieleniu ze 
zbiorów muzealnych zabytków metalowych. Wydaje się, że z jednej strony była 
to troska o los tych zabytków przed złymi warunkami przechowywania, ale rów-
nież segregacja co cenniejszych zbiorów i przygotowywanie ich do wywiezienia 
w głąb Rzeszy, z racji rozwijających się działań wojennych. Urząd Doradztwa 
Archiwalnego prosił też dyrektora Kunkla, aby ten poczynił starania i dowie-
dział się czegoś o zaginionych dokumentach cechowych. Po powrocie z Bytowa  
O. Kunkel odpowiedział Urzędowi, że obecnie nie można stworzyć lepszych 
warunków przechowywania zbiorów, ponieważ w najbliższym czasie niemożliwe 
jest urządzenie muzeum powiatowego. Z różnych względów niemożliwa jest tak-
że likwidacja tych zbiorów. Co do dokumentów cechowych w owych zbiorach,  

49 Archiwum MNS, t. 1830, s. 22.
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to nikt z odpowiedzialnych w tym czasie osób w Bytowie nie mógł nic powie-
dzieć o owych zabytkach50.

Wiadomości dotyczące bytowskiego Heimatmuseum kończą się na 1942 roku, 
przynajmniej w tych materiałach, do których udało nam się dotrzeć. Jedno jest 
pewne: miała to być całkiem znaczna placówka, jak na owe czasy, mieszcząca 
się w pięciu salach wschodniego skrzydła zamku krzyżackiego (Dom Wdów). 
Sporządzone były dokładne plany przyszłej ekspozycji w salach zamkowych, 
które zachowały się w teczce archiwalnej, w dziale archeologicznym Muzeum 
Narodowego w Szczecinie51.

Powojenne losy zbiorów

Zabytki, które przed wojną zostały zgromadzone w muzeum i przez jakiś czas 
eksponowane w zamkowych pomieszczeniach, były dość znaczne. Świadczy o tym 
ogólny wykaz zabytków po dawnym Heimatmuseum, sporządzony w 1946 roku 
dla potrzeb Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (szczegółowy spis nie zachował 
się). Aby zabezpieczyć zbiory przed panującym szabrem, przechowywano je cza-
sowo w gmachu Starostwa, w Referacie Kultury i Sztuki. W zestawie zabytków 
figurowały 1142 obiekty, głównie eksponaty archeologiczne i etnograficzne52. 
W tej liczbie wymienia się 48 urn, następnie misy, dzbany i garnki w liczbie  
24 sztuki, 12 zabytków z brązu, 13 z żelaza, 11 z drewna, 3 monety, 1 taca 
ozdobna z 1482 roku (prawdopodobnie misa chrzcielna), ale najwięcej było 
zabytków krzemiennych i kamiennych w liczbie 363 eksponatów (wydaje się, 
że policzono masowo materiał krzemienny w postaci wiórów, odłupków, łusz- 
czni, rdzeni itp.). Było jeszcze około 30 pudełek z przepalonymi kośćmi z po-
pielnic oraz kości szkieletów, być może z jakiś cmentarzy przykościelnych (może 
spod kościoła św. Katarzyny lub kościoła św. Jerzego). Pozostałe okazy, które 
znalazły się w bytowskim starostwie, to prawdopodobnie zabytki etnograficzne, 
miejskie i sakralne53.

Ze sprawozdania z działalności Referatu Kultury i Sztuki powiatu bytowskie-
go za okres od 20 maja 1945 do 15 kwietnia 1946 roku, sporządzonego przez 
kierownika tego urzędu Tadeusza Szewczyka, a podpisanego przez wicestarostę  
I. Ołtarzewskiego, wynika, że przechowywane zabytki pochodziły z byłego 

50 Tamże, s. 23.
51 Tamże, korespondencja z 1930 r.
52 Archiwum Państwowe w Szczecinie, UWS, sygn. 4964.
53 Tamże.
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muzeum prywatnego w Bytowie (?), natomiast Muzeum Państwowe, jakie znaj-
dowało się w zamku w Bytowie, zostało przez Niemców wywiezione (?). Czyżby 
były to zabytki, głównie archeologiczne, należące do browarnika Johanna Herra, 
a sugestia prof. D. Kaczmarzyka, zajmującego się stratami wojennymi Polski, 
że niektóre zabytki sakralne z Bytowa zostały przez Niemców wywiezione w 1944 
roku, może być prawdziwa? Trudno jest na to odpowiedzieć. A może powojenni 
urzędnicy uznali za zbiory prywatne zabytki muzealne przechowywane w szkole 
im. Hindenburga, przeniesione tam na czas remontu?

Ze zgromadzonych w Starostwie przedwojennych zabytków planowano, 
w styczniu 1946 roku, urządzić muzeum w zamku pokrzyżackim, po uprzednim 
jego remoncie i zaadoptowaniu sal. Jednak potrzeb wtedy było tak wiele, jak np. 
organizacja szkolnictwa w pierwszym rzędzie, że obiekty kultury musiały zejść 
na plan dalszy. Od 1946 roku rozpoczęto zabezpieczanie zamku przed plądro-
waniem i przed jego niszczeniem powodowanym warunkami atmosferycznymi. 
Musimy bowiem pamiętać, że przed wojną nie dokończono pełnego remontu 
zamku i taki stan rzeczy trwał od co najmniej 1939 roku.

W maju 1946 roku przeprowadzono rejestrację zabytków malarstwa i rzeźby 
znajdujących się w Starostwie, na zamku pokrzyżackim i w kościołach bytowskich. 
Zarejestrowano 11 obiektów zabytków nieruchomych oraz 63 sztuki zabytków 
ruchomych. W zamku zabezpieczono organy i rzeźby pochodzące z kościoła 
Bożego Ciała w Gdańsku. Już w sierpniu podsekretarz Starostwa J. Kłodnicki 
napisał do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie prosząc, „[…] aby zarządzić 
przekazanie do któregokolwiek muzeum eksponatów muzealnych zgromadzo-
nych w tutejszym Referacie Kultury i Sztuki, gdyż zabytki przechowywane są 
w jednym pomieszczeniu, które jest bardzo potrzebne na biuro […]”54.

Urząd Wojewódzki podjął decyzję i nakazał Staroście bytowskiemu spako-
wanie zbiorów i dostarczenie ich do Szczecina. Zabytki miało przyjąć ówczesne 
Muzeum Miejskie w Szczecinie. Starosta prosił na tę okoliczność o zapewnienie 
kwoty 2.600 zł potrzebnej na transport samochodowy do Szczecina. Wobec tego, 
że są to głównie urny i garnki gliniane, nie można ich było wieźć koleją. Wyko-
nując polecenie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Referat Kultury i Sztuki 
informował, że zgromadzone zabytki zapakowano do 5 skrzyń o wadze około 
500 kg i już od 12 października 1946 roku czekały na decyzję co do warunków 
ich przewiezienia. 13 września, do składnicy muzealnej w Szczecinie, przeka- 
zano dwa zabytki archeologiczne: żelazny grot oszczepu ze średniowiecza i neo-
lityczny topór kamienny55.

54 I. Skrzypek, Z historii muzealnictwa…, dz. cyt., s. 29.
55 Archiwum Państwowe w Szczecinie, USM, sygn. 5078.
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W kolejnym sprawozdaniu z działalności Referatu Kultury i Sztuki w Byto-
wie, z 31 grudnia 1946 roku, podsekretarz Starostwa pisał, że zabytki są spako-
wane i znajdują się pod opieką jego urzędu, czekając nadal na decyzję Urzędu 
Wojewódzkiego o warunkach ich przekazania. W tym samym sprawozdaniu 
pisze: „prawdopodobnie zabytki te były na zamku w Bytowie, w muzeum” (?)56. 
W kolejnych comiesięcznych sprawozdaniach urzędniczych, przez prawie cały 
1947 rok, powtarzają się informacje o „czekających” zabytkach. W końcu zabytki 
zostały zabrane przez kierownika działu archeologicznego (mgr. Tadeusza Wie-
czorowskiego) Muzeum Miejskiego w Szczecinie (dzisiaj Muzeum Narodowe) 
18 października 1947 roku, gdzie znajdują się do tej pory57.

Na remont zamku nie było po wojnie pieniędzy. Zabezpieczono tylko prowi-
zorycznie dach budynku, aby uchronić wnętrza od zalania. Z braku odpowiedniej 
ochrony budowla była penetrowana przez przypadkowe osoby. W kwietniu 1948 
roku, w jednej z wież zamkowych (prawdopodobnie Młyńskiej), znaleziono  
50 szt. karabinów – samopałów jeszcze z czasów krzyżackich (?), o których 
dalszych losach brak wiadomości58. Do dzisiaj brak także informacji na temat 
zbiorów etnograficznych z byłego muzeum niemieckiego, które na pewno były, 
zważywszy na silne regionalne tradycje ludowe.

W kierunku Muzeum  
Zachodnio-Kaszubskiego

1 stycznia 2007 roku minęło 35 lat od oficjalnego otwarcia w Bytowie Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego, najmłodszego z grona muzeów regionalnych na Po-
morzu, które po drugiej wojnie światowej udostępniły społeczeństwu swoje 
wystawy stałe. Jednak jak wykazała pierwsza część mojego artykułu, idea mu-
zealnictwa w Bytowie i proces organizacyjny, przerwany przez wojnę, sięga co 
najmniej 1929 roku. Mimo że z przedwojennych muzealiów bytowskich, które 
częściowo ocalały i znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
nie eksponuje się obecnie żadnych zabytków, to jednak należy uszanować po-
czątki zbieractwa regionalnego, które również miało zaowocować przed wojną 
utworzeniem na zamku pokrzyżackim muzeum powiatowego. Szanujmy doro-
bek wszystkich pokoleń59.

56 Tamże, USM, sygn. 4991.
57 Tamże.
58 Tamże, USM, sygn. 4998.
59 I. Skrzypek, Organizacja Heimat-Museum na Pomorzu Zachodnim, „Szczecineckie Zapiski 

Historyczne”, Szczecinek 2000, nr 4, s. 15.



37Dzieje muzeum w Bytowie

Pomysł odtworzenia muzeum regionalnego w Bytowie pojawił się w grudniu 
1956 roku, w kręgu miejscowej inteligencji i działaczy społecznych, powsta-
jącego właśnie Zrzeszenia Kaszubskiego w Bytowie. W 1957 roku miejscowy 
oddział Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich poparł Zrzeszenie w działa-
niach zmierzających do urzeczywistnienia tego projektu. W lutym 1957 roku, 
na zjeździe organizacyjnym Zrzeszenia, jednym z postulatów zgłoszonych przez 
Wacława Gelgera, ówczesnego przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, 
było rozpoczęcie działań na rzecz powołania muzeum w bytowskim zamku60. 
Utworzona w tym samym roku komisja do spraw odbudowy i renowacji zamku 
wysunęła koncepcję zagospodarowania tej zabytkowej budowli przez placówki 
kulturalno-oświatowe, w tym muzeum regionalne.

Członkowie Zrzeszenia Kaszubskiego oraz Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Zachodnich w swoich działaniach starali się nawiązywać do bogatej przeszłości 
ziemi bytowskiej w czasach historycznych. Organizowali spotkania, odczyty 
i pogadanki popularyzujące wiedzę o regionie, a także gromadzili zabytki. 
Dopiero jednak badania etnograficzne dr. Ryszarda Kukiera, adiunkta Katedry 
Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (później profesora tej 
uczelni), rozpoczęte w 1962 roku i pozyskiwane tą drogą duże ilości zabytków, 
skłoniły miejscowe władze i organizacje społeczne do zainteresowania się moż-
liwością stałego eksponowania tego dorobku61. Inspiracją była także opinia 
muzealnika mgr. Mariana Sikory, ówczesnego dyrektora muzeum w Koszalinie, 
który poparł pomysł badań naukowych dr. Kukiera, wskazując jednoznacznie 
na zamek jako miejsce przyszłej placówki muzealnej. Od roku 1962 rozpoczęto 
też renowację bytowskiego zamku krzyżackiego i cenne były wszelkie koncepcje 
jego wykorzystania.

Wkrótce potem, 22 listopada 1962 roku, odbyło się w Bytowie spotkanie 
znaczących w środowisku osób, przedstawicieli władz wojewódzkich z Koszalina 
i członków Zrzeszenia Kaszubskiego na temat przyszłego muzeum w Bytowie. 
Zebranie otwierał mgr Marian Sikora z Muzeum w Koszalinie, a referat o po-
trzebie powołania muzeum wygłosił dr Ryszard Kukier62. Zebranie zakończyło 
się powołaniem Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum, na którego 
czele stanął Jan Mazurek – przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w By-
towie, a członkami zostali: Stanisław Kawecki – kierownik Wydziału Kultury 

60 J. Tyborczyk, Ile ja tam włożyłem swego trudu, tego w ogóle nie da się opowiedzieć. Początki 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w świetle listów profesora Ryszarda Kukiera, 
„Nasze Pomorze”, Bytów 2005 (2004), nr 6, s. 7-59.

61 I. Skrzypek, Organizacja nowych placówek muzealnych na terenie woj. koszalińskiego, 
KZM, 1971, t. I, s. 144-146.

62 J. Tyborczyk, Ile ja tam włożyłem.., dz. cyt., s. 8.
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Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, inicjator i gorący zwolennik powstania 
tego muzeum, także Hubert Kreft – prezes Powiatowego Komitetu Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego, Leon Wysiecki – nauczyciel z Ugoszczy, Stanisław 
Szreder – nauczyciel z Kłączna, Kazimiera Styp-Rekowska z Płotowa i wielu in-
nych63. Patronat nad działalnością Komitetu powierzono Ryszardowi Kukierowi.  
Spotkanie to było jednocześnie pierwszym zebraniem organizacyjnym Społecz-
nego Komitetu, na którym ustalono, że siedzibą muzeum będą pomieszczenia 
w jednym ze skrzydeł zamku oraz że będzie nosiło nazwę Muzeum Zachodnio-
-Kaszubskie.

Działalność Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum skupiła się 
głównie na gromadzeniu zabytków etnograficznych i historycznych. Drogą ba-
dań, zakupów, darów i przekazów Komitet zgromadził w latach 1963–1971 około 
1640 zabytków, które przechowywano w zaadaptowanej wieży pokościelnej nie-
istniejącego kościoła św. Katarzyny w Bytowie, w gmachu Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Bytowie oraz w Szkole Podstawowej w Kłącznie. Rozpro-
pagowaniu idei utworzenia muzeum miała służyć zorganizowana w 1969 roku  
wystawa w Powiatowym Domu Kultury pt. „Kultura ludowa Kaszubów bytow-
skich”. Wsparciem finansowym zakupu muzealiów były dotacje przeznaczone 
przez Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie i Wy-
dział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Na przyspieszenie 
prac związanych z powołaniem bytowskiego muzeum miało wpływ osobiste 
zaangażowanie Jana Tyborczyka, kierownika Wydziału Kultury Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Bytowie (od połowy listopada 1970 roku do końca 
maja 1975 roku), który zabiegał, aby ciągle powiększająca się kolekcja zabytków 
była jak najszybciej inwentaryzowana i naukowo opracowywana64. O trudnej 
i wieloletniej drodze dochodzenia do otwarcia Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skiego w Bytowie pisałem już w 1971 roku a następnie w roku 1997 (por. przy- 
pis 24 i 58).

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie powołano z dniem 1 stycznia 1972 
roku uchwałą nr 62/218/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie 
z 8 czerwca 197165.

Na siedzibę wybrano najstarszą budowlę zamku krzyżackiego, tzw. Dom 
Zakonny. Początkowo warunki lokalowe były bardziej niż skromne i ograniczały 
się do jednego pomieszczenia o powierzchni 45 m², na ostatnim piętrze wieży 

63  Tamże szczegółowe informacje o Komitecie i jego skład osobowy, s. 8-9.
64 K. Stępień, Droga do muzeum. „Kurier Bytowski”, 30 I 1997 r., s. 11.
65 J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja muzeum, „Nasze Pomorze”, Bytów 2000 (1999), 

nr 1, s. 15-34.
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kwadratowej zamku. W 1975 roku przekazano do użytku muzeum prowizoryczny 
magazyn zbiorów, zlokalizowany na poddaszu Domu Zakonnego o powierzchni  
367 m², natomiast w roku 1983 wykonawca remontu przekazał na potrzeby 
muzeum zaadaptowane pomieszczenia Baszty Prochowej o powierzchni około  
480 m². Pod koniec 1991 roku zakończony został remont Baszty Młyńskiej 
i Domu Zakonnego, które weszły w skład dotychczas już użytkowanych pomiesz-
czeń zespołu zamkowego. W wyremontowanych pomieszczeniach zamkowych 
do dyspozycji muzeum oddano 15 sal wystawowych o łącznej powierzchni  
ok. 900 m². Inauguracja Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie miała 
miejsce 10 kwietnia 1992 roku, w dwudziestolecie istnienia placówki. 

Szczegółowe funkcjonowanie bytowskiego muzeum omówione zostało 
przez dyrektora tej placówki66. Pięcioosobowa obsada merytoryczna i personel 
pomocniczy wspólnoty muzealnej (oraz ich poprzednicy) powinni być dumni 
z dotychczasowych osiągnięć w zakresie działalności naukowej, wystawienniczej 
i popularyzatorskiej.

66  Tegoż, Funkcjonowanie muzeum bytowskiego w warunkach zróżnicowania etniczno-kul-
turowego społeczności lokalnej, w: Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe. 
VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk – Gdańsk 
2005, s. 172-185. 





Część II

Organizacja  
Muzeum  

Zachodniokaszubskiego 





KULIERA1

Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego
 

Na początku lat 60. ubiegłego wieku Ryszard Aleksander Kukier (14 czerwca  
1924 – 6 lipca 2000) – autor rozprawy doktorskiej: Ugrupowania etniczne 

i etnonimiczne Pomorza Wschodniego, obronionej w 1960 r., pracownik na-
ukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozpoczął 
badania etnograficzne na zachodnich krańcach Kaszub2. Za pośrednictwem 
Muzeum (Archeologiczno-Historycznego) w Koszalinie, wystąpił do Wydziału 
Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie o przyznanie dotacji 
na prowadzenie badań terenowych oraz na zakup zabytków ruchomych, w celu 
uchronienia ich przed zniszczeniem. Dyrektor Muzeum w Koszalinie, w piśmie 
nr MK I 146/62 z dnia 3 listopada 1962 roku, stwierdził m.in. że „zakupione  
zabytki winny stać się początkiem zbiorów dla przyszłego muzeum regionalnego, 
a Bytów posiada ku temu doskonałe warunki w postaci zabytkowego zamku, 

1 Tekst ten pierwotnie ukazał się w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego w Bytowie”, 2004, nr 6, Bytów 2005, s. 7-59.

2 Por. Tomasz Antoni von Piechowski: Ryszard Kukier in memoriam, w: „Nasze Pomorze. 
Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2000, nr 2, s. 7-23.
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który przynajmniej w części można by wykorzystać już w najbliższych latach 
na cele wystawowe”3.

Wkrótce potem – 22 listopada 1962 roku – odbyło się (w sali posiedzeń 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej) na ten temat zebranie znaczących 
w środowisku osób. Wprowadzenia dokonał Marian Sikora – dyrektor Muzeum 
w Koszalinie, a referat o potrzebie powstania muzeum w Bytowie wygłosił  
Ryszard Kukier. 

Zebranie zakończyło się powołaniem Społecznego Komitetu Organizacyjnego 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w następującym składzie: 1. Jan 
Mazurek – przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie,  
2. Leon Wysiecki (Ugoszcz, nauczyciel), 3. Stanisław Szroeder (Kłączno, nauczy-
ciel), 4. Kazimiera Styp-Rekowska (Płotowo, rolnik), 5. Hubert Kreft (Bytów, 
prezes Powiatowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego), 6. Ana-
stazja Borzyszkowska (Piaszno, nauczyciel), 7. Jan Jasiński (Bytów, nauczyciel 
historii w PLP), 8. Józef Sobczak (Bytów, nauczyciel historii w PLO), 9. Stanisław 
Hiller (Bytów, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), 10. Mikołaj Turkie- 
wicz (Bytów, kierownik Państwowego Domu Dziecka), 11. Stanisław Kawecki 
(Bytów, kierownik Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej), 
12. Michał Majkowicz (Bytów, sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej), 
13. Henryk Mazur (Bytów, Powiatowy Dom Kultury), 14. Jan Wojak (Bytów, 
inspektor oświaty), 15. Barbara Wańkowska (Bytów, kierownik Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej), 16. Henryk Szulc (Bytów, nauczyciel historii).

Z tego składu wyłoniono Prezydium Komitetu Organizacyjnego Muzeum. 
Tworzyli je: Jan Mazurek – przewodniczący oraz członkowie: Hubert Kreft, 
Leon Wysiecki, Jan Wojak, Henryk Szulc. Patronat nad działalnością Komitetu 
powierzono Ryszardowi Kukierowi4. Tak zaczęła się, trwająca ponad dziesięć 

3 Cytuję z maszynopisu (bez daty i podpisu) sporządzonego na moją prośbę w maju 
lub czerwcu 1975 roku przez Stanisława Kaweckiego (1900–1991) – emerytowanego 
(wieloletniego) kierownika Wydziału Kultury PPRN w Bytowie. Stanisław Kawecki za-
trudniony wówczas na części etatu, podjął się przygotowania w celu przekazania do Ar-
chiwum w Słupsku dokumentów (akt) Wydziału Kultury, będącego wtedy (od września 
1973) częścią Wydziału Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Przyczyną bezpośrednią tych działań (i mojej prośby) była likwidacja powiatu w wyniku 
nowego terytorialnego podziału kraju.

4 W zebraniu, jak wynika z notatki, uczestniczyli także: Henryk Jaroszyk – kierownik Wy-
działu Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, Stefan Świątek 
zastępca kierownika Wydziału Kultury PWRN w Koszalinie, Feliks Ptaszyński – woje-
wódzki konserwator zabytków, Zefiryn Szymczak – kierownik Wydziału Propagandy 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie, Wiktor 
Szalewski – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, w zastępstwie za przewodniczącego 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytowie.
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lat, współpraca Ryszarda Kukiera ze Społecznym Komitetem Organizacyjnym 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, z władzami miasta i powiatu 
bytowskiego oraz z placówką muzealną w pierwszych latach jej działalności.

W sprawozdaniu z badań terenowych, przedstawionym na zebraniu Komitetu 
we wrześniu 1963 roku, Ryszard Kukier stwierdził, że – drogą zakupów i darów 
– pozyskał wiele cennych obiektów z zakresu kultury materialnej, społecznej 
i duchowej. Zabytki ruchome rejestrował w prowadzonej przez siebie księdze 
inwentarzowej, a gromadził je i przechowywał, za zgodą władz oświatowych, 
w jednej z sal w Szkole Podstawowej w Kłącznie. Uzyskał ponadto zgodę wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków na składowanie pozyskanych obiektów 
w przystosowanej do tego celu (przeprowadzono odpowiednie prace remontowe) 
zabytkowej wieży – pozostałości po kościele św. Katarzyny w Bytowie. 

Komitet Organizacyjny pozytywnie odniósł się do propozycji druku ulot-
ki skierowanej do społeczeństwa Ziemi bytowskiej, informującej o potrzebie 
utworzenia muzeum regionalnego. Ponadto przyjęto do wiadomości, że należy 
poddać konserwacji zabytki ruchome, a prócz tego zamówić wykonanie 5 tys. 
sztuk metryczek oraz zlecić opracowanie (naukowe) zbiorów5. 

Do końca 1971 roku odbyły się jeszcze cztery zebrania Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie:

1) 6 kwietnia 1966 roku
Ryszard Kukier poinformował, że Muzeum w Słupsku oddało do dyspozycji 
Komitetu 200 eksponatów pozyskanych w powiecie bytowskim. Zebrani po-
stanowili wystąpić o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup 
haftów kaszubskich od Anastazji Borzyszkowskiej (Piaszno), Pelagii Heringowej 
(Młynki) i Koła Gospodyń Wiejskich w Płotowie. 

Z innych informacji wynika, że w 1967 roku uzyskano na te cele środki 
w wysokości 10 tys. zł. W swoim sprawozdaniu z badań i zakupów muzealiów 
w roku 1967 Ryszard Kukier zawarł wniosek w sprawie wydzielenia w budżecie 
Wydziału Kultury PPRN, w ramach odrębnego rozdziału, środków na finanso-
wanie działalności Komitetu. Ponadto, z inicjatywy Ryszarda Kukiera rozpoczęto 
w 1968 roku zlecanie konserwacji zbiorów Michałowi Wazgirdowi – chemikowi 
z Torunia6.

Wcześniej, 5 kwietnia 1966 roku, Ryszard Kukier wygłosił na sesji popular-
no-naukowej, która miała miejsce w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, 
a poświęcona była 1000-leciu dziejów ziemi bytowskiej, referat: Podstawy 

5 Podaję za maszynopisem...
6 Tamże.
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kształtowania się kultury Kaszubów bytowskich. Oprócz Niego prelegentami 
byli (przepisuję z druku zaproszenia): doc. dr Kazimierz Ślaski, który wygłosił 
referat Bytów i ziemia bytowska w 1000-leciu; dr Klemens Trzebiatowski, który 
przedstawił temat: Wpływ oświaty na kształtowanie się świadomości narodowej 
i poziomu kulturalnego ludności polskiej powiatu bytowskiego oraz Jan Mazurek 
(przewodniczący PPRN w Bytowie) z referatem pt. Osiągnięcia powiatu bytow-
skiego w okresie XX-lecia PRL. 

Wspomnieć może warto, że w tym czasie Ryszard Kukier występował często 
w roli prelegenta. Na przykład podczas Dni Oświaty Książki i Prasy w 1966 
roku (Dni takie obchodzono zawsze w maju) wygłosił prelekcje na następujące 
tematy: Przemiany etniczne na ziemi bytowskiej; Z zagadnień kultury ludowej 
Kaszubów bytowskich; O stroju, ubiorze, obyczajach i obrzędach rodzinnych Ka-
szubów bytowskich.

2) 13 września 1968 roku
Ryszard Kukier, oprócz informacji o swoich działaniach i potrzebach finansowych 
(głównie na zakup obiektów), ponowił apel o opracowanie stosownej ulotki. 
Członkowie Komitetu i inni zaangażowani w sprawy tworzenia muzeum (łącznie 
20 osób), otrzymali egzemplarze książki autorstwa Ryszarda Kukiera: Kaszubi 
Bytowscy 7. Prócz tego, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, za-
kupiło 50 egzemplarzy tej książki – jako pamiątkę i nagrodę dla wyróżniających 
się działaczy kultury. Postanowiono także wystąpić do Wydawnictwa Morskiego 
w Gdyni o zwiększenie nakładu (pracę wydano w nakładzie 1270 egzemplarzy 
na zlecenie KTSK – Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego). 
Na tym zebraniu podjęto decyzję o utworzeniu Komisji:
– Etnograficznej w składzie: Ryszard Kukier, Hugona Wójcik-Ostrowska 

(z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku), Danuta Ptaszyńska (z Biura 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), Stanisław Szroeder, Stanisław 
Kawecki;

– Archeologiczno-historycznej w składzie: Jan Mazurek, Leon Wysiecki, Jan 
Gierszewski (z Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Bytowie), Stanisław Galikowski (z Wydziału Oświaty Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Bytowie), Tadeusz Lenartowski (z Komitetu Powia-
towego PZPR).

3) 27 września 1969 roku
W zebraniu uczestniczył Zygmunt Gręźlikowski z Muzeum Pomorza Środko-
wego w Słupsku. Wystąpił on z wnioskiem, by na zamku w Bytowie wydzielić 

7 Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1968.
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pomieszczenie na magazyn zbiorów dla Muzeum w Słupsku. Na wniosek Ryszar-
da Kukiera do Komitetu włączono nauczyciela-regionalistę, kierownika Szkoły 
Podstawowej w Parchowie Zbigniewa (?) Wirkusa, który wystąpił z inicjatywą 
utworzenia w tej miejscowości muzeum. Komitet sugerował, by rezultatem jego 
pasji zbierackiej była szkolna Izba Pamiątek.

W swoim sprawozdaniu Ryszard Kukier podał, że zgromadził w obu skład-
nicach 1350 zabytków ruchomych. Zgłosił potrzebę zatrudnienia pracownika, 
do którego zadań należałaby opieka nad zbiorami. Ponadto upomniał się o lepsze  
zabezpieczenie zbiorów przed włamaniami, kradzieżą i ogniem (założenie krat 
w oknach dolnej kondygnacji wieży pokościelnej, zakup i założenie gaśnic  
p/poż.).

4) 16 kwietnia 1971 roku 
Zapoznano się m.in. z zaawansowaniem prac remontowych w Zamku oraz dysku-
towano m.in. nad projektem zagospodarowania części przeznaczonej na muzeum. 
Opracowanie projektu wnętrz muzealnych wojewódzki konserwator zabytków 
w Koszalinie zlecił artyście plastykowi Witoldowi Gyurkovischowi z pracowni 
w Poznaniu. Zapoznano się także z koncepcją utworzenia zagrody skansenow-
skiej (kaszubskiej) w Sominach. Uznano, że potrzebne staje się uaktywnienie 
działań Sekcji Archeologiczno-Historycznej. Ryszard Kukier zaproponował, by 
zwrócić się do doc. dr. hab. Stanisława Gierszewskiego z Uniwersytetu Gdań-
skiego o przyjęcie opieki nad Sekcją. Ponadto, co należy podkreślić, poparto 
wniosek Wydziału Kultury w sprawie podjęcia starań o formalne utworzenie 
placówki muzealnej. 

W roku 1971 odbyły się, oprócz zebrania ogólnego, dodatkowo dwa zebra-
nia Sekcji Archeologiczno-Historycznej (brak dokumentów potwierdzających 
zebrania Sekcji Etnograficznej):
– 16 lipca 1971 roku. Obecny był profesor Stanisław Gierszewski. Nakreślono 

ramowy plan działania. Obok zbierania dokumentów (pamiątek rodzinnych, 
korespondencji, kronik, wspomnień, w tym nagrań), postanowiono gromadzić 
księgozbiór oraz opracować stosowny apel do ludności. Zebranie prowadził 
Jan Gierszewski, zastępca inspektora szkolnego;

– 27 października 1971 roku. Przyjęto tekst ulotki – apelu w wersji zapropo-
nowanej przez profesora Stanisława Gierszewskiego. Apel postanowiono 
opublikować w nakładzie 2 tys. egz. Prócz tego przyjęto zaproponowany 
przez Niego konspekt pogadanki na temat organizującego się muzeum oraz 
zbierania eksponatów (pamiątek). Za potrzebne uznano opracowanie tekstu 
podziękowania oraz pokwitowania (druku) odbioru eksponatu. Ponadto spre-
cyzowano stanowisko sekcji w sprawie miejsca i funkcji działu historycznego 
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w przyszłym Muzeum. Uznano mianowicie, że istnieć powinny trzy równo-
rzędne działy: etnograficzny, historii sztuki i dział historyczny. Upomniano 
się o prawo wglądu do opracowywanego scenariusza zagospodarowania 
pomieszczeń muzealnych.

Po formalnym utworzeniu placówki muzealnej w Bytowie, co nastąpiło dnia 
1 stycznia 1972 roku, Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Zachodnio-
-Kaszubskiego zaprzestał działalności. W formie dotychczasowej nie była ona 
już potrzebna. Można uznać, że cel, przyświecający inicjatorom powołania 
tego społecznego organu, a zarazem swoistej grupy wsparcia, został osiągnięty.  
Nieprzemijającą zasługą osób, tworzących ów Komitet, jest przede wszystkim  
to, że – niezależnie od innych motywów i działań – udzieliły wsparcia projek- 
towi badawczemu i organizacyjnemu przedstawionemu w 1962 roku przez Ry-
szarda Kukiera.

Stwierdzić można, że Ryszard Kukier, podejmując w latach 60. badania et-
nograficzne na zachodnim obszarze Kaszub, stawiał sobie dwa cele: zebranie 
materiału niezbędnego do napisania pracy habilitacyjnej oraz zgromadzenie 
eksponatów do przyszłego muzeum w Bytowie. Cele te osiągnął. W trakcie 
realizacji tych projektów napotkał jednak na przeszkody, których źródła tkwiły 
głównie, jak się wydaje, w mentalności osób, z którymi współpracował. Musiał 
bowiem przeciwstawiać się różnym opiniom i podejmowanym – z pominięciem 
jego osoby – działaniom. Sukcesom towarzyszyły przykrości.

Warto tutaj przypomnieć, że w 1969 roku profesor Ryszard Kukier uhono-
rowany został przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie prestiżowym Medalem 
Stolema. Redakcja miesięcznika gdańskiego „Litery” przyznała Mu Order Stań-
czyka. W tymże 1969 roku zorganizowano w Bytowie (Powiatowy Dom Kultury) 
wystawę części zebranych przez Profesora eksponatów etnograficznych. W 1971 r.  
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytowie wyróżniło Go medalem (wybi-
tym z okazji 625-lecia nadania praw miejskich) – „Zasłużony dla Miasta Bytowa”, 
a w 1972 roku, podczas XVI Wojewódzkiego Zjazdu Społecznych Opiekunów 
Zabytków w Bytowie, został uhonorowany Srebrną Odznaką „Za Opiekę nad 
Zabytkami”. To są oczywiste, choć skromne, dowody uznania.

Bogata materiałowo i erudycyjnie książka Kaszubi Bytowscy (1968), przyjęta 
zrazu życzliwie, stała się jednak później przedmiotem polemik i ataków, których 
powody nie były dla mnie wtedy i nie są nadal, jasne8.

8 Tomasz Antoni von Piechowski, odnosząc się do pism (listów) oraz recenzji Leona Młyń-
skiego, opublikowanej w „Etnografii Polskiej”, t. XVII, z. 1 z 1973 r., stwierdza: „Trudno 
odmówić racji uwagom recenzenta”.
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Powstała na bazie zbiorów etnograficznych, zgromadzonych z ogromnym 
poświęceniem przez autora tej monografii, placówka muzealna w Bytowie, trak-
towana była przez niego życzliwie, ale z coraz większym dystansem. Listy, które 
przytaczam, tylko częściowo wyjaśniają przyczyny takiego stanu rzeczy.

Listy profesora Ryszarda Kukiera  
z lat 1971–1975

Ryszard Kukier wszystkie sprawy związane z prowadzonymi przez siebie ba-
daniami terenowymi, a co się z tym wiąże, z gromadzeniem, opisywaniem, 
konserwowaniem zbiorów oraz z działalnością upowszechnieniową uzgadniał 
głównie z Wydziałem Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie.  
W tym okresie Wydziałem kierowali: Stanisław Kawecki (do listopada 1968), 
Ludomir Gałkowski (od listopada 1968 do sierpnia 1970)9 i niżej podpisany 
(od połowy listopada 1970 do końca maja 1975 r., przy czym, od jesieni 1973 
jako zastępca inspektora szkolnego w ramach łączonego – z kulturą, sportem, 
kulturą fizyczną i turystyką – Wydziału Oświaty i Wychowania).

Podejmując obowiązki kierownika Wydziału, w listopadzie 1970 roku, 
zapoznałem się ze stanem zgromadzonych eksponatów muzealnych oraz z do-
kumentami (pismami, umowami i sprawozdaniami rocznymi), obrazującymi 
dotychczasową działalność naukowo-badawczą i organizacyjną Ryszarda Ku-
kiera. Znałem też – z wcześniejszej lektury – monografię etnograficzną Kaszubi 
Bytowscy. Autora miałem poznać bezpośrednio nieco później.

Przygotowując na początku 1971 roku zebranie Komitetu Organizacyjnego 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, doszedłem do wniosku, że ko-
nieczne staje się formalne utworzenie placówki muzealnej. Ponadto uznałem, 
że utworzenie placówki muzealnej, mogłoby – jak wtedy sądziłem – być dodat-
kowym argumentem za przyspieszeniem ukończenia remontu zamku pokrzy-
żackiego – siedziby muzeum10. 

9 Ludomir Gałkowski – ceniony nauczyciel, wieloletni kierownik/dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Bytowie.

10 Z opracowanej przeze mnie informacji na posiedzenie Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Bytowie z dnia 4 czerwca 1971 roku warto przypomnieć niektóre fakty. 

  Zamek pokrzyżacki w Bytowie zaliczony został i wpisany do rejestru jako zabytek klasy 
pierwszej. Prace ratownicze i zabezpieczające zaczęto podejmować na szerszą skalę 
od 1956 roku. Wtedy też (w 1957 roku) powołano (społeczną) Komisję do sprawy re-
stauracji zamku. Komisja przedstawiła władzom miejskim i powiatowym dwie koncepcje 
zagospodarowania obiektu: 1) przez placówki kulturalno-oświatowe i muzeum kaszubskie 
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W tym też czasie grupa młodych etnografów z Koszalina: Anna Chwojka 
(obecnie Mosiewicz), Julian Sienkiewicz i Urszula Dalska (obecnie Sienkiewicz), 
a także inż. Zdzisław Hejger ze Słupska, wystąpiła z inicjatywą ratowania obiektów 
ludowego budownictwa. Powstał projekt utworzenia zagrody skansenowskiej 
w Sominach. Zgodziłem się podjąć związane z tym niezbędne czynności, nie 
tylko urzędowe. 

(regionalne): z placówek oświatowych wymieniano m.in. bibliotekę powiatową i szkołę 
podstawową; 2) przez jednostki spółdzielcze – Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni 
(PZGS) oraz Powszechną Spółdzielnię Spożywców (PSS). Proponowano też adaptację 
pomieszczeń na hotel turystyczny. Propozycje zmieniały się, w zamku miały się mieścić 
m.in.: Miejska Rada Narodowa i zarządy organizacji młodzieżowych i społecznych. 
Zmiany koncepcji spowodowały opóźnienie opracowania projektów techniczno-budow-
lanych, a tym samym prac remontowych. Wstępne (całościowe) założenia projektowo-
remontowe opracowano dopiero w 1966 roku, a właściwe prace remontowe i adaptacyjne 
zaczęto w 1968. Ostateczny plan zagospodarowania zamku ustalono w październiku 
1969 roku. Wtedy też zrezygnowano z przygotowywania w zamku pomieszczeń dla 
Miejskiej Rady Narodowej i różnych organizacji społeczno-politycznych. Ówczesnym 
ustaleniom nadano formę i rangę dokumentu urzędowego: uchwały Nr 12/34/69 z dnia 
17 października 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie w spra-
wie zagospodarowania poremontowego Zamku oraz określenia administratora Zamku. 
Zleceniodawcą prac dokumentacyjnych i remontowych był Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Koszalinie, głównym wykonawcą Przedsiębiorstwo Państwowe – Pracownia 
Konserwacji Zabytków (PKZ) Oddział w Szczecinie. Natomiast nadzór budowlany zlecano 
kilkakrotnie, gdyż otrzymywano odpowiedzi odmowne, Rejonowej Dyrekcji Inwestycji 
Miejskich (RDIM) w Słupsku. Do projektu remontowo-budowlanego, opracowanego 
przez PKZ w Szczecinie, art. pl. Hubert Marchlewicz z Pracowni Sztuk Plastycznych 
w Koszalinie wykonał, w grudniu 1970 roku, dokumentację wnętrz skrzydła wschodniego, 
przeznaczonego na bibliotekę. On też sprawował nadzór autorski nad pracami. Warto tu 
nadmienić, że w wyniku systematycznie organizowanych przez Wydział Kultury Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej (w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Koszalinie) spotkań koordynacyjnych uzupełniano, aktualizowano i modyfikowano 
zarówno założenia techniczno-ekonomiczne zagospodarowania całości remontowane-
go zamku, jak poszczególnych jego części. I tak, np. w lutym 1971 roku uzgodniono, 
że obowiązki inwestora bezpośredniego w skrzydle hotelowym Zamku przejmie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bytowie (MPGK) oraz Zrzeszenie Gospo-
darki Komunalnej w Koszalinie. W tym też czasie podjęto ważne ustalenia dotyczące 
tzw. infrastruktury: zasilania zamku w energię, budowy wspólnej kotłowni centralnego 
ogrzewania itp.; dokonano też uzgodnień analitycznych do projektu architektonicznego 
przyszłego muzeum. Wykonania projektu wnętrz podjął się art. pl. Witold Giurko-
visch z Poznania w oparciu o scenariusz autorstwa R. Kukiera oraz L. Przymusińskiego  
i H. Ostrowskiej-Wójcik z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 Dodać warto, że zmiany inwestorów i wykonawców robót, które nastąpiły po utworzeniu 
województwa słupskiego w 1975 roku, nie spowodowały znaczniejszych zmian w kon-
cepcji zagospodarowania zamku.
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Zapewne poinformowałem o wszystkim Ryszarda Kukiera, wysyłając stosowne 
pismo. Był to początek naszych kontaktów listownych. Trwały one do połowy 
1975 roku, tj. do likwidacji administracji powiatowej (od jesieni 1975 roku nie 
byłem już mieszkańcem Bytowa). Ostatni z zachowanych listów nosi datę 6 maja 
1975 r. Czy są to wszystkie listy? Nie potrafię tego z całą pewnością potwierdzić  
ani temu zaprzeczyć. Prawdopodobnie były jeszcze pocztówki przesyłane z róż-
nych miejscowości, w których Profesor prowadził badania (np. z Wolina). 

Ryszard Kukier odpowiadał na moje listy. Poruszał różne sprawy, także oso-
biste. Wyrażał otwarcie swoje opinie. Osądzał, czasem bardzo krytycznie, moje 
(i nie tylko moje) działania i decyzje. Starał się jednak zawsze oddzielać ziarno 
od plew, sprawy ważne od błahych. Muszę tu jednak zaznaczyć, że w tym czasie 
zaledwie przekroczyłem trzydziestkę (Profesor zaś zbliżał się do 50.), a moje 
doświadczenia zawodowe ograniczały się do pracy nauczycielskiej. Nie byłem 
zatem z natury rzeczy partnerem do podejmowania dyskusji na tematy naukowe 
czy muzealne. Tym bardziej doceniam uprzejmość Profesora, jego cierpliwość, 
wyrozumiałość, dobroć i szczerość. Nie byłem jego jedynym korespondentem. 
Wiem, że utrzymywał także kontakty listowe z innymi mieszkańcami Bytowa 
i powiatu, w tym, od 1972 roku, z pierwszym kierownikiem/dyrektorem Mu-
zeum – Piotrem Cieleckim. 

Mój dialog listowy z Profesorem nie był pozbawiony akcentów polemicznych. 
Upływający czas zweryfikował zarówno ówczesne nasze poglądy jak i działania. 
Zweryfikował na korzyść Profesora.

Przytaczając listy, nie dokonuję w nich żadnych korekt stylu ani pisowni, 
ani interpunkcji. Jeśli jest to konieczne, podaję w nawiasie wyraz opuszczony 
lub jego właściwą formę gramatyczną. Ponieważ prawie wszystkie listy zaczy-
nają się od zwrotu: Wielce Szanowny (lub Szanowny) Panie Magistrze, pomijam 
tytulaturę. Listy kierowane do mnie przesyłane były nieodmiennie na Wydział 
Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, potem Urzędu Powiatowego 
w Bytowie. Nie dysponuję żadnymi kopiami czy brudnopisami swoich listów. 
W swoich komentarzach do listów Ryszarda Kukiera, ograniczam się do wy-
jaśnienia ówczesnych realiów, sięgając do archiwum pamięci i posiłkując się 
szczątkami zachowanych dokumentów „urzędowych”.

Zachowałem kilkanaście (19) listów: 9 z roku 1971, 4 z 1972, 1 z 1973,  
3 z 1974, 2 z roku 1975. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, to maszynopisy (niektóre 
zawierają odręczne dopiski i poprawki). Również adresy na kopercie wypisywane 
były maszynowo.

Listy Ryszarda Kukiera zawierają wiele cennych informacji o sprawach i lu-
dziach, o problemach z pozyskaniem, opracowaniem i konserwacją powiększa-
jących się zbiorów muzealnych. Niezależnie od intencji Nadawcy, odsłaniają Jego 
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charakter, sposób myślenia, wartościowania; miejsca wrażliwe. Zawierają zatem 
jakby Jego autoportret wewnętrzny. Niech to będzie dodatkowym uzasadnieniem 
ich upublicznienia. Dodatkowym, gdyż pierwszym i podstawowym, motywem 
jest przyczynienie się do upamiętnienia działań człowieka wielce zasłużonego – 
dla Bytowa, Kaszub i całego Pomorza. 

Coraz bardziej oczywiste staje się bowiem „po latach”, że bez Jego zaanga-
żowania placówka muzealna w Bytowie, pewnie nie powstałaby w ogóle albo – 
gdyby jednak powstała – miałaby zupełnie inny charakter. Przyznać trzeba rację 
Profesorowi, gdy stwierdza: „Ile ja tam włożyłem swego trudu, tego w ogóle nie 
da się opowiedzieć” (list z dnia 14 lipca 1971 r.). „Tak na dobre, to pewnie nikt 
z nas nie orientuje się w ogromie wykonanej przeze mnie pracy w ciągu tych  
10 lat” (list z dnia 7 kwietnia 1972 roku). Mam nadzieję, że świadectwo Pro-
fesora, wyrażone w listach w niczym nie umniejsza wielkiej wartości działań  
i zasług innych osób, w tym pierwszego kierownika/dyrektora placówki muze-
alnej Piotra Cieleckiego oraz osób zaangażowanych w powstanie i funkcjonowa-
nie Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie czy podejmujących ogrom starań w sprawach remontu i (sensownego) 
zagospodarowania Zamku.

Listy z roku 1971 – etap organizacji Muzeum

1) Toruń, dnia 27 marca 1971 r. 
(kartka formatu pocztówkowego, papier gruby, zapisana dwustronnie) 

Skoro jeszcze w dotychczasowych planach Wydziału nie doszło do zwołania posie-
dzenia Komitetu Organizac. Muzeum Zachodniokaszubskiego – to bardzo proszę 
jeszcze o uwzględnienie mej nieobecności do dnia 15 kwietnia włącznie /z uwagi 
na leczenie borowinowe, które kontynuuję/. Po tym czasie dysponuję (w) czwar-
t(a)k(i)ami, piątkami i sobotami każdego tygodnia i zjawię się już bez większego 
konsultowania.

W międzyczasie byłbym wdzięczny Panu za skontaktowanie się z panią Mgr 
Opowicz, Waszą geografką, odnośnie aktualnego zatrudnienia Jej syna etnografa*, 
po specjalizacji warszawskiej etnografii i przekazanie ewentualnej propozycji od-
nośnie przejścia tego Pana od nowego roku do Bytowa na samodzielne stanowisko 
etnografa? W przeciwnym przypadku będę się konsultował z innymi absolwenta-
mi etnografii. Na stanowisko do przyszłego działu historycznego Muzeum, mam 



53Ile ja tam włożyłem swego trudu...

tu na miejscu miłą i pracowitą kandydatkę**, która w czerwcu ukończy studia 
historyczne. Pochodzi i mieszka w Gacnie pomiędzy Tucholą a Kościerzyną przy 
samej linii kolejowej Kościerzyna-Bydgoszcz. Praca taka na etapie wstępnym 
organizacyjnym odpowiadałaby tej dzielnej osobie, a potrzeby są wielkie, wszak 
niezależnie od profilu etnograficznego Muzeum w przyszłości ma być przecież 
i dział historyczny. Serdecznie Pana i Pana Kaweckiego pozdrawiam, jak i miłą 
Panią Sekretarkę***. Ryszard Kukier. 

Pod spodem podpis odręczny nieczytelny. Z boku dopisek odręczny: PS! Jakie 
kwoty na 1971 r. są zarezerwowane na działalność muzealną?

Objaśnienia do listu z 27 marca 1971 r.
* Z mgr Reginą Opowicz, swoją nauczycielką ze szkoły średniej, kontaktowałem 
się kilkakrotnie w sprawie podjęcia przez jej syna Bogdana pracy w muzeum 
bytowskim. Nawiązałem także kontakt bezpośredni z kandydatem i odbyłem 
z nim na ten temat rozmowę w Warszawie, gdzie mieszkał i pracował. Nie był 
zainteresowany. 
** Sprawy zatrudnienia „miłej i pracowitej kandydatki” nie podejmowałem.
***  Stanisław Kawecki – emerytowany, wieloletni (od 1955 do 1968 roku) kie-
rownik Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie; 
organizator życia kulturalnego w mieście i powiecie (prowadził m.in. teatr 
amatorski oraz kaszubski zespół pieśni i tańca); wówczas zatrudniony na czę-
ści etatu. Wielokrotnie korzystałem z jego bogatego doświadczenia życiowego 
i zawodowego. 

Elżbieta Żmuda Trzebiatowska (obecnie Czapiewska) – starszy referent 
w Wydziale Kultury, w latach późniejszych nauczycielka historii w Zespole Szkół 
Zawodowych w Bytowie. Wydział Kultury dysponował wtedy jednym pokojem 
biurowym. Pracowaliśmy zatem wspólnie i tworzyliśmy, jak dzisiaj sadzę, zespół 
ludzi dobrze rozumiejących się i wzajemnie wspierających. Tak było i później, 
gdy – po połączeniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania – mieliśmy do dyspo-
zycji dwa pokoje, a obowiązki referenta ds. kultury wykonywała – do likwidacji 
powiatu – Janina Suszko (obecnie Mariuszyc).

2) Toruń, dnia 5 kwietnia 1971 r. 
(papier maszynowy formatu A4, zapisany jednostronnie)

Dziękuję serdecznie za przesłane wiadomości i proponowane terminy posiedzenia 
Komitetu. Wybieram ten pierwszy, bowiem 23 kwietnia z uwagi na możliwość 
posiedzenia Rady Wydziałowej Uczelni – nie byłby terminem możliwym. Z tej 
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racji ślę wiadomość ekspresem, by z kolei Pan Magister był w stanie zorganizować 
należycie posiedzenie.

Gdyby z jakichś względów okazało się, że 16.IV. nie jest możliwy – posiedzenie 
mogłoby się odbyć 17 kwietnia, ale wtedy należałoby przesunąć o jeden dzień 
noclegi w hotelu; mnie zaś powiadomić listownie lub telefonicznie tel. 63-80 /
domowy/ o tej zmianie*.

Sądząc z zapodanych wstępnie informacji – mamy mieć rok raczej dla organi-
zującej się placówki bytowskiej pomyślny – oby zatem tak było istotnie i by prace 
na zamku postępowały należycie, tak by nasze wprowadzenie z eksponatami oka-
zało się możliwe w 1973 roku.

Dziękując za nadesłane pozdrowienia – łączę drugostronne, jak najserdeczniej-
sze Panu Magistrowi jak i pozostałemu personelowi Wydziału w nadziei szybkiego 
spotkania w Bytowie. Ryszard Kukier (powyżej podpis odręczny – nieczytelny).

Objaśnienia do listu z dnia 5 kwietnia 1971 r.
* Zebranie sprawozdawczo-organizacyjne odbyło się 16 kwietnia 1971 roku. 
Zachowałem tekst Zawiadomienia z dnia 10 kwietnia 1971 r. z pieczątką nagłów-
kową: „Komitet Organizacyjny Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 
podpisanego odręcznie i z pieczątką: „Przewodniczący Prez. Pow. Rady Naro-
dowej mgr Jan Mazurek”. 

Porządek zebrania obejmował: 1. Sprawozdanie doc. dr. hab. Ryszarda Ku-
kiera z działalności w zakresie powiększenia i konserwacji zbiorów muzealnych 
w 1970 r. 2. Informacja Woj. Konserwatora Zabytków o stanie prac renowacyj- 
nych w zamku. 3. Przedstawienie scenariusza zagospodarowania części muze-
alnej zamku. 4. Omówienie spraw związanych z organizowaniem filii muzeum 
w Sominach. 5. Zadania dla Komisji: archeologiczno-historycznej i etnograficz- 
nej Komitetu Organizacyjnego. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał. 8. Wolne wnio-
ski. Zebranie odnotowano w „Głosie Koszalińskim”. Autorem notatki (podobnie 
jak i wielu innych) był Marian Kwiatkowski, wówczas wiceprzewodniczący 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie.

We wspomnianym maszynopisie, sporządzonym przez Stanisława Kaweckie-
go, a zawierającym wypisy z akt, zawarte są ustalenia, m.in.: a) termin ukończenia 
prac remontowych w zamku określono na rok 1973; b) projekt wnętrz opracuje 
artysta plastyk Witold Gyurkowisch; c) ekspozycja historyczna ma objąć lata 
1918–1945; d) Profesor R. Kukier zaproponował uaktywnienie sekcji historycz-
nej poprzez powierzenie opieki nad nią docentowi dr. hab. Stanisławowi Gier-
szewskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego. Przyjęto także koncepcję utworzenia 
zagrody kaszubskiej w Sominach. Dwa zabytkowe obiekty znajdujące się w tej 
miejscowości: chatka owczarza i chlew zrębowy uzupełnione mają być innymi 
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zabudowaniami i „w ten sposób powstanie pełne gospodarstwo kaszubskie. 
W zagrodzie eksponowane będą obiekty kultury rolnej, pasterskiej itp. Przygoto-
wano pomiary wysokościowo-sytuacyjne pod zagrodę. Z nadwyżki budżetowej 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej uzyskano (znaczną) kwotę 120 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na prace renowacyjne i wykup obiektów”.

3) Toruń, dnia 22 kwietnia 1971 r. 
(papier formatu A4, zapisany jednostronnie)

Zaraz po przyjeździe zgłosiłem na piśmie akces na ręce Pana Czyża w PDK* i ocze-
kuję informacji, by z kolei po uzgodnieniu terminu dać Panu swe dalsze propozycje 
na „Dni Oświaty Książki i Prasy.” Myśląc o wyborze tych kilku szkół – czy spo-
łeczności wiejskich, mam nadzieję, że może jednak zostawić (wyraz przekreślony, 
wyżej odręczny dopisek: „uwzględnić”) Parchowo (nazwa miejscowości odręcznie 
podkreślona) – jako większy ośrodek, gdzie w początkach maja zacznę robić dalsze 
poszukiwania, a ponadto – można(by) by jakieś dwie, trzy mniejsze czy większe 
szkoły. Dawniej chętnie bywałem w Studzienicach, ale teraz możnaby odmienić 
na Borzytuchom, Kołczygłowy (nazwy miejscowości odręcznie podkreślone), 
czy jeszcze tam na wschodzie powiatu, to znaczy w Jamnie, Sylcznie, Jeleńczu – 
pomyślę nad tym, by dać Panu swe propozycje w następnym liście.

Przed dwoma dniami nadszedł wprost na moje ręce list od rzeźbiarza Pana 
Władysława Licy z Wdzydz Tucholskich z powiatu chojnickiego, skąd mamy przejąć 
zamówione rzeźby w drewnie. Już zawczasu bardzo Pana proszę o zarezerwowa-
nie jednego dnia, (skreślone: „w tych właśnie dniach naszego wspólnego pobytu 
na badaniach”) i środka lokomocji, tak byśmy mogli pojechać do tych Wdzydz**. 
Na razie oczekuję jeszcze wiadomości w sprawie dojazdu, bowiem do tej wsi 
z dojazdem było zawsze źle, i pytam (dopisek odręczny: „w liście”) o możliwość 
dopłynięcia przez Jezioro Wdzydzkie z Wdzydz Kiszewskich, dokąd jest już bity 
trakt od strony Piechowic. Nie wiem, czy Pan zna te kątki, ale to inny, dawny świat 
„zabity deskami” tak było przynajmniej 10 lat temu gdy tam pieszo zaczynałem 
swe wędrówki. Myślę, że byłoby najlepiej abym mógł przed wyjazdem do Wdzydz 
przedstawić rozliczenie z pobranej na zakupy gotówki, a wówczas otrzymałbym 
następną kwotę, bowiem Pan Ertel*** nie wydaje powyżej 3 000 zł, zaś na Wdzydze 
musielibyśmy mieć pięć tysięcy złotych. Stąd pewnie zacznę swoje „wojaże” od Sylcz-
na, Jeleńcza, Gołcewa, Parchowa /tam będzie odczyt/ i tak po drodze od wschodu 
będę się zbliżał do Bytowa poprzez bednarza w Mokrzynie, gdzie mam zamówiony 
w renowacji bosy wóz.
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Przejęcia rzeźb z Wdzydz nie chcę zostawiać na czas późniejszy, gdyż wzmo-
żony napływ turystów, zawsze wprowadza niepokoje. Serdecznie Pana i Panią 
Elżunię, oraz Pana Kaweckiego pozdrawiam – Ryszard Kukier (podpis odręczny, 
nieczytelny).

Objaśnienia do listu z dnia 22 kwietnia 1971 r.
* Henryk Czyż był wówczas dyrektorem Powiatowego Domu Kultury w By-
towie. 
** Towarzyszyłem badaczowi w drodze do Wdzydz Tucholskich (samochodu 
służbowego użyczył przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Jan 
Mazurek). Byłem świadkiem zakupu wspomnianych rzeźb. Daty nie zapamię-
tałem. Nie pamiętam już też, co (kogo) przedstawiały rzeźby. Wspólny wyjazd 
był okazją do dłuższej rozmowy na tematy nie tylko muzealne. Ryszard Kukier 
znał dobrze teren i wielu ludzi. Wymieniał nazwiska, dzielił się spostrzeżeniami. 
O mnie także zebrał trochę wiadomości „biograficznych”, co ułatwiło mi roz-
mowę. Zapamiętałem, że gdy zawoziliśmy zakupione rzeźby do wieży Kościoła 
Świętej Katarzyny, proboszcz bytowski (ks. Jan Rychlicki), dostrzegłszy nas, 
pobłogosławił. 
***  Paweł Ertel – główny księgowy w Wydziale Budżetowo-Gospodarczym 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie. 

4) Toruń, 28 maja 1971 r. 
(papier formatu A4, zapisany dwustronnie, w lewym górnym rogu drukowane 
inicjały: R. K.)

Szczęśliwie, w sobotę nad ranem wróciłem do Torunia /niestety PKS. słupski spóźnił 
się w Chojnicach na toruński/ i odjechałem pociągiem trochę okrężnie przez Piłę, 
odsypiając zaległości, których tym razem w badaniach nazbierało się wyjątkowo 
dużo i jakoś nie miałem należytej kondycji do badań – nazbyt zdrożyłem się na tych 
pustkowiach w Nakli, Sylcznie i Parchowie, a po tym jeszcze z tymi „maratonami” 
(cudzysłów odręcznie) w okolicach Jasienia, bowiem PKS – niestety tylko na ta-
blicach informacyjnych ładnie się zgadzają – a nie w rzeczywistości. Pamiętam, 
jak w czwartek dobiegłem lasem w Sylcznie do przystanku PKS – na 18-tą, a tu 
PKS – odszedł już z dziesięć minut temu. Nareszcie w tej Nakli z tym pieskiem, 
który ugryzł mnie w kostkę i poszarpał spodnie u jednej nogawki u dołu.

Tym niemniej badania były jednakże bardzo owocne i ogromnie cieszę się, iż po-
łowę penetracji mam już za sobą – w każdym razie – zawdzięczam to i Panu /nasz 
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wyjazd do Wdzydz, po bardzo piękne jednak okazy/, i Panu mgrowi Wirkusowi 
w Parchowie, skąd przez 5 dni robiłem wypady w okoliczne pustkowia i pod jego 
osobistą opieką w dwa dni co najmniej.

W Uczelni – lawina posiedzeń – najróżniejszych włącznie z nieprzewidzianymi 
posiedzeniami rady wydziałowej Instytutu – wszędzie na szczęście mogę być i mam 
nadzieję, że około 10 czerwca, kiedy już będzie koniec zajęć dydaktycznych i za-
liczeń – atmosfera się wyjaśni i wtedy znów na tydzień czasu przybędę na dalsze 
penetracje.

Pan Magister Wazgird podpisał „in blanco” wniosek – niechaj zatym Panna 
Elżunia odnajdzie ubiegłoroczny druk umowy i powtórzy tekst z uwzględnieniem 
zmiany kwoty i terminów wykonania, jak pisze o tym pan Magister Wazgird.

Jeśli spotkamy się w początkach czerwca mam jeszcze do przedstawienia osobi-
ście pewną sprawę i chciałbym poradzić się jak zacząć – chodzi tu o pewne próby 
szkodzenia działalności „Komitetowi Muzealnemu” (dopisek odręczny: „bowiem”) 
znaleźli się tacy, którzy twierdzą, że Komitet /ja przede wszystkim/ miałbym szko-
dzić dobremu imieniu ludności rodzimej. Niestety – proweniencja tych insynuacji 
jest aż nadto wymowna i bardzo bliska jeśli chodzi o zaangażowanie się (dopisek 
odręczny: „w sprawie rzekomo”) „uciśnionych” Kaszubów, bowiem wychodzi nawet 
od osób z gmachu Prezydium*. Bardzo się tym zmartwiłem, ale pośpiech w takich 
kwestiach nie jest wskazany – trzeba to jednak przemyśleć należycie. Ale po co ja 
Panu o tym piszę – wszak Pan ma pełne ręce pracy i też ledwo nadąża za wzmożo-
nymi obowiązkami w Wydziale – wiadomo, że Pan ma największy udział w (skre-
ślenie: „w jego”) pracach (dopisek: „Wydziału”) i największe zaangażowanie.

Dziękując serdecznie za należytą atmosferę do mych poszukiwań, za ułatwienie 
odbycia terenowych spotkań ze społeczeństwem, miłe gawędy i poczęstunki kawowe 
– łączę serdeczne pozdrowienia i podziękowania Panu, także ukłony Pannie Elżuni 
i Panu Kaweckiemu. Ryszard Kukier (powyżej podpis odręczny – nieczytelny).

Objaśnienia do listu z dnia 28 maja 1971 r.
* Różne krzywdzące profesora R. Kukiera opinie istotnie krążyły w środowisku. 
Mimo że starałem się zachować bezstronność, miały one jednak negatywny wpływ 
na mój do niego stosunek. Przede wszystkim wzbudziły nieufność i przyczyniły 
się do nadmiernej ostrożności, dystansu, co z kolei prowadziło do powstania 
różnic w sprawach organizacji muzeum i propozycji personalnych.
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5) Toruń, dnia 17 czerwca 1971 r. 
(papier maszynowy formatu A4, zapisany jednostronnie)

Najserdeczniej dziękuję za list z dnia 11 czerwca br. w którym w sposób nie budzący 
wątpliwości wyjaśnia Pan nurtujące mnie kwestie w związku z moją działalnością 
w „Komitecie...”. Nie jestem jednak nazbyt wielkim optymistą w tym względzie, 
znając skłócenie typowe i dla tamtejszego środowiska. Tym ni(e)mniej jest to dla 
mnie również pewne uspokojenie w sytuacji, chociaż coraz realniej myślę o wyco-
faniu się ze współpracy – naturalnie w sytuacji, gdy będzie już etatowy personel 
muzealny – na co wskazują ostatnie posunięcia Prezydium i przychylność Dyrekcji 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Miejmy nadzieję, że i decyzja ministe-
rialna będzie po naszej myśli także, oby tak było*.

W mych ostatnich badaniach (w zespole Parchowa, Brzeźna Szlacheckiego) 
w dniach 4-12 czerwca br. przyjechałem do Bytowa w sobotę dnia 12 czerwca, 
kiedy Prezydium było już zamknięte.

Trafiłem jednak na okazję, że Panowie („owie” dopisane odręcznie): Mazurek, 
Maj, Kwiatkowski i Majkowicz** – oczekiwali na kilku profesorów poznańskich 
i dzięki temu w godzinach 15-17,00 mogłem obejrzeć dokładnie wnętrze odbu-
dowywanego zamku i wysłuchać „gospodarskiego” komentarza ze strony Pana 
Kwiatkowskiego i Pana Mazurka. Po obejrzeniu zamku – byłem proszony na bankiet 
do sali Prezydialnej – ale nie mając jeszcze w ręku informacji zawartych w Pańskim 
liście, zachowałem należytą ostrożność i podziękowałem za zaproszenie, wychodząc 
z założenia, że z pewnością nie byłem tam przewidziany – podziękowałem w miarę 
układnie, a chłodno i o 17 min. 30 wyjechałem do Torunia.

W załączeniu przedkładam rozliczenie z zaliczki, nie czekając mego osobistego 
przyjazdu, który może być w końcowych dniach czerwca, a nawet w początkach 
lipca, zaś Pan Ertel bardzo prosił, by nie przetrzymywać rachunków. Proszę zatem 
złożyć rozliczenie, zaś pozostająca reszta kwoty z tego rozliczenia, podobnie jak 
i poprzednie należności rozliczenia kosztów podróży – zostaną przeze mnie pobrane 
osobiście przy nastę(p)nej) bytności.

Dziękując serdecznie Panu, jak i Zespołowi Wydziału za przesłane pozdrowienia 
– łączę drugostronne, jak najserdeczniejsze i do następnego widzenia się. 

(Podpis odręczny nieczytelny).

PS! Gdyby Panu udało się być w Toruniu – bardzo proszę wstąpić do mnie*** – 
jestem już raczej na miejscu, bowiem rozpoczęły się egzaminy wstępne na zaoczną 
Historię (gdzie pytam z geografii), a niedługo zaczną się już egzaminy wstępne 
na dzienne studia. Umowy Pana Magistra Wazgirda nie ma potrzeby poświadczać 
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w Wydz. (odręcznie) Budżetowym – może tylko egzemplarz pozostający w aktach 
Wydziału Kultury. Ryszard Kukier (podpis odręczny nieczytelny).

Objaśnienia do listu z dnia 17 czerwca 1971 r.
* Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, przychylając się do wnio-
sku Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum (właśnie z dnia 16 kwietnia 
1971 roku) oraz Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 
podjęło w dniu 8 czerwca 1971 roku uchwałę nr 62/218/71 w sprawie utworze-
nia z dniem 1 stycznia 1972 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Byto-
wie. Do uchwały załączony był projekt Statutu. Projekt Statutu konsultowałem 
z dyrektorem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – z dr. Ludwikiem 
Przymusińskim. Podjęcie uchwały można uznać za moment przełomowy. 

Cel, dla którego powołano w swoim czasie Społeczny Komitet Organizacyjny 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, został osiągnięty.

Uchwała w sprawie utworzenia muzeum poprzedzona była informacją o prze-
biegu kapitalnego remontu zamku w Bytowie. Z zachowanej kopii przygotowa-
nej przeze mnie pisemnej informacji na ten temat z dnia 4 czerwca 1971 roku, 
wynika, że przedstawiłem sprawy nakładów (i kosztów robót), wykonane prace 
i zmieniające się koncepcje zagospodarowania zamku. W sprawie bazy lokalowej 
dla muzeum stwierdziłem m.in.:

„W styczniu i lutym 1971 roku podjęto także ważne ustalenia w sprawie części 
północnej zamku. Dokonano mianowicie uzgodnienia analitycznego przygo-
towanego projektu architektonicznego muzeum i ustalono następujący profil 
ekspozycyjny przyszłego muzeum: 1) dział historyczno-regionalny, w którym 
eksponowane będą problemy ludności ziemi bytowskiej i jej walki z germanizacją, 
eksterminacja biologiczna ludności w okresie hitleryzmu oraz praca przymusowa 
ludności polskiej w okresie hitleryzmu. 2) dział etnografii i kultury materialnej 
przedstawiający specjalistyczne zagadnienia kaszubszczyzny zachodniej. 3) sale 
wystaw czasowych. Postanowiono też rozszerzyć zagospodarowanie muzeum 
o basztę północno-zachodnią, wprowadzenie do projektu pracowni fotograficz-
nej, opracowanie scenariusza potrzebnego do projektu instalacji elektrycznej 
(...). Również w oparciu o powyższe ustalenia Wojewódzki Konserwator za-
bytków zlecił wykonanie dokumentacji techniczno-roboczej baszty północno-
-zachodniej w zakresie komunikacji pionowej, instalacji elektrycznej, instala- 
cji c-o, detali (kominki, okna, balustrady schodowe, kinkiety) wraz z kosztory-
sem. Wykonania projektu wnętrz muzeum podjął się artysta plastyk Witold  
Gyurkovisch z Poznania w oparciu o scenariusz przygotowany przez doc. dr.  
R. Kukiera, dr. L. Przymusińskiego i mgr H. Wójcikową”.
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** Jan Mazurek – przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
(PPRN), Jan Maj – wówczas wiceprzewodniczący PPRN, Marian Kwiatkowski 
– wiceprzewodniczący PPRN, Michał Majkowicz – sekretarz PPRN w Bytowie. 
Nazwisk profesorów poznańskich, ani celu ich przyjazdu, nie zapamiętałem. 
Nieco później – 20 czerwca 1971 roku – w sprawach remontu zamku i przygo-
towań do utworzenia muzeum, w Bytowie przebywał dyrektor Departamentu 
Muzeów w Ministerstwie Kultury i Sztuki – mgr Jan (?) Ptaśnik. Był m.in. w po-
mieszczeniach zamkowych oraz w zabytkowej wieży pokościelnej, gdzie obejrzał 
zgromadzone przez profesora R. Kukiera eksponaty. 
***  Profesor R. Kukier zawsze podawał adres nadawcy. W tym czasie mieszkał 
w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego, a od lutego 1972 r. przy ulicy Szosa Okrę-
żna 12/8.

6) Toruń, dnia 14 lipca 1971 r. 
(papier maszynowy formatu A4 zapisany dwustronnie)

Cieszę się bardzo, iż Sesja*, w którą włożył Pan także swą cząstkę udała się – bo tak 
należy przecież to rozumieć. Nie było źle z frekwencją i zainteresowaniem, mimo 
późnej pory rozesłania zaproszeń. Ludzie w mieście byli zdezorientowani i nie 
wiedzieli, że Sesja ma charakter publiczny. Pytał mnie o to nauczyciel Pan Edmund 
Kossak-Główczewski (uczący obecnie na „dochodnym” w Udorpiu). W dniu Sesji 
naturalnie i Panu udzieliło się zmęczenie, był Pan jakoś trudniej osiągalny i nawet 
nieco naczekałem się na Pana. Pan mgr Gierszewski** był jednak uprzejmy i skrócił 
me oczekiwanie kawusią i miłą atmosferą w Jego właśnie gabineciku, proszę raz 
jeszcze w moim imieniu podziękować za przyjęcie. Pan Ertel już nie stawiał żadnych 
trudności i wszystko było poprawnie przygotowane, stąd kiedy wyszedłem z Sesji 
po części referatowej, załatwiłem wszystko jak należy.

Obydwaj z Panem Magistrem*** mamy poczucie dobrze wypełnionego obo-
wiązku zaś w niedzielę pracowaliśmy od 6-tej do 21 – bez wychodzenia z wieży, 
bowiem wiele jeszcze do zrobienia, nie mówiąc o Kłącznie, które jest zapewne 
w stanie co najmniej opłakanym.

Korzystając z okazji życzliwości Pana do poczynań muzealnych – byłbym bardzo 
rad, gdyby udało się panu Magistrowi nawiązać w tym roku umowę na zabiegi 
ratownicze w Kłącznie (czyli w tamtejszej składnicy). Istnieją wielkie potrzeby 
rozpisania paruset metryczek, wiele już po tych 7-8 latach się pozacierało i trzeba 
niestety posiedzieć nieco z maszyną do pisania w wieży i w Kłącznie i przepisać, 
„odziać” je w koszulki, które są na wyczerpaniu, i nie wiem, jak je zamówić – 
bo z tego źródła spółdzielczego, jak przed paru laty już niemożliwe. Proponuję za-
tem, by zechciał Pan, jeśli to możliwe nawiązać jeszcze do 20 lipca umowę z Panem 
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Magistrem Wazgirdem na zabiegi konserwatorskie na kwotę 4 tys. złotych, oraz 
ze mną choćby na kwotę tysiąca złotych, bowiem jest niepodobieństwem, bym 
wszystko mógł wykonać społecznie, co robię od wielu lat (tylko jeden raz na 10 lat 
miałem zlecenia na 5 tys. na opracowanie kart szczegółowych); metryczki zaś, co 
jest szalenie pracochłonne – przepisywałem zawsze nieodpłatnie. Wiem, że w tym 
paragrafie są trudności, to jednak Pan przedstawi tę rzecz w Ref. Budżetowym, 
czy też na Prezydium. Myślę, że to nawet będzie dydaktycznie, że Panowie Prze-
wodniczący będą wiedzieli, iż robi się takie prace!

W załączeniu kopia memoriału**** – to też sprawa „gardłowa” (dopisek od-
ręczny: „bowiem do wieży”, skreślony wyraz: „jednak”), można się dostać, a nawet 
jeśli jeszcze nie mogę ustalić strat (mniemając że są) – co widzę po szabli drobno-
szlacheckiej, która przed 6 laty została wykradziona i odnaleziona przez organa 
MO; to tej znów nie ma niestety z całą pewnością mogę to przecież stwierdzić.

Są oznaki „ucztowania” w przyziemiu, w korytarzach (naczyniach zasobowych 
i jestem przekonany, że nie (dopisane odręcznie: „koniecznie”) w celach czysto 
rabunkowych ktoś się tam zawsze dostaje. Wyrwano przecież sztabę żelazną 
od wewnątrz, więc jest już dużo przesłanek. Wciąż nie mogę się doliczyć jeszcze 
wszystkiego – dlatego b. proszę o szczególną uwagę przy przenoszeniu eksponatów 
z PDK do wieży i układanie tychże absolutnie oddzielnie na dużej ławie na II pię-
trze, tak bym w pierwszych dniach września mógł wszystko skonstatować*****.  
No cóż robić, musimy się wzajemnie przestrzegać i korygować, tam jest duża war- 
tość poznawcza i trzeba tego strzec jak źrenicy oka. Koniecznie prowadzić księgę 
personalii osób wprowadzanych do wieży, tego będzie coraz więcej, to rzecz na-
turalna, zabezpieczyć trzeba, bo ludzie mają złe obyczaje w stosunku do mienia 
społecznego. Byłbym przygnębiony do reszty, gdybym dowiedział się o czym mówiła 
mi młodzież operując nazwiskami, jak wieża była przez dwa dni otwarta, nie 
mogę wprost myśleć o tym spokojnie, to jest prawie bolesne, ile ja tam włożyłem 
swego trudu, tego w ogóle nie da się opowiedzieć. Dzisiaj z uwagi na „przypadło-
ści” reumatyczne, nie mógłbym tyle wyświadczyć a ile tam dni, tygodni i miesięcy 
w to włożyłem. Trzeba o tym przypominać bo ludzie są ludźmi a pamięć ludzka 
zawodna. Daleki jestem od przypominania o swych zasługach (jeszcze jestem na to 
za młody), stąd tylko Panu to piszę prywatnie, całkowicie prywatnie!

Skoro Pan się rozejrzy w możliwości zawarcia dodatkowych umów – to b. proszę 
sprecyzować także jeszcze kwoty na zakupy i gromadzenie, bowiem kredyt jest już 
wyczerpany. Zauważył Pan zapewne, że od ostatniego żyjącego lutnika Pana Józefa 
Knittera zakupiliśmy z Panem Magistrem Wazgirdem dwoje tzw. „samorobnych” 
skrzypiec, w tym jedne z ozdobną głowicą lwa, to jest ogromnie (dopisek odręczny: 
„cenny”) nabytek. (Odręcznie: „Skrzypce”) leżą zamknięte w skrzyni na II piętrze 
i pokażemy je przy wrześniowej naszej bytności.
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Dziękując za wszystko dobro, łączę bardzo serdeczne pozdrowienia i podzięko-
wania za ułatwianie i życzliwe przyjmowanie nas w Bytowie, za troskę o sprawy 
muzealne. Ryszard Kukier (obok podpis nieczytelny – odręczny).
PS! Na wakacjach jestem od 23.VII. do końca sierpnia.

Objaśnienia do listu z dnia 14 lipca 1971 r.
* W dniach 12-22 lipca 1971 roku odbywały się Dni Bytowa połączone 
z obchodami 625-lecia nadania osadzie praw miejskich. Z tej okazji odbyła się  
12 lipca w Powiatowym Domu Kultury m.in.: sesja popularnonaukowa na te-
mat przeszłości historycznej miasta i powiatu oraz otwarcie wystawy: „Ziemia 
bytowska – historia i dzień dzisiejszy”. W osobnym dziale wystawy pokazano 
zabytki etnograficzne. Ten dział wystawy nosił nazwę: „Z badań nad kulturą 
ludową Kaszubów bytowskich”. Referaty podczas sesji wygłaszali współautorzy 
przygotowywanej publikacji monograficznej pod nazwą Dzieje ziemi bytowskiej 
– m.in. profesor Stanisław Gierszewski (Uniwersytet Gdański) i dr Hieronim  
Rybicki (Archiwum Wojewódzkie w Koszalinie). Wystawę przygotowali pra-
cownicy (instruktorzy) z Powiatowego Domu Kultury (wśród nich Wiktor 
Kuniutis – instruktor ds. plastyki) oraz pracownicy z Muzeum Pomorza Środ-
kowego w Słupsku (kto konkretnie, oprócz Hugony Ostrowskiej-Wójcik, nie 
pamiętam). 

Z okazji obchodów 625-lecia nadania Bytowowi praw miejskich wybito 
okolicznościowy medal pamiątkowy, którym uhonorowano zasłużonych miesz-
kańców miasta oraz innych ludzi, w tym, jak pamiętam, profesora R. Kukiera. 
W fabryce porcelany stołowej w Łubianie k. Kościerzyny zamówiono okoliczno-
ściowe, ozdobne talerze, które także traktowano jako pamiątkę z „lecia”.

Program Dni Bytowa obejmował również pokaz premierowy filmu „Kaszebe” 
(16 lipca, w kinie Albatros) z udziałem autora scenariusza i wykonawcy głównej 
roli – pisarza Jana Piepki oraz przegląd zespołów muzycznych z terenu powiatu 
(22 lipca, nad jeziorem Jeleń), połączony z kiermaszem haftów kaszubskich 
i różnych wyrobów określanych jako ludowe. Uczestniczyły w nim m.in. haf-
ciarki z Bytowa. Zaproszono laureatów Konkursu „Ludowe Talenty” z Gdańska, 
Wejherowa i Wdzydz.
** mgr Jan Gierszewski – wówczas zastępca inspektora szkolnego w Bytowie, 
brat profesora Stanisława Gierszewskiego. Opracował jeden z rozdziałów, miano-
wicie – Życie kulturalne i opieka zdrowotna w latach Polski Ludowej, s. 451-472, 
składających się na monografię Dzieje ziemi bytowskiej (Poznań 1972).
***  Chodzi o mgr. Michała Wazgirda.
****  Memoriał dotyczył zapewne spraw związanych z zabezpieczeniem zbiorów 
etnograficznych. Adresowany był, jak się wydaje do Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków w Koszalinie, a może do przewodniczącego Społecznego Komitetu... 
Jana Mazurka. Kłopotliwe sprawy „opieki” nad zbiorami w wieży częściowo 
wyjaśnia list Ryszarda Kukiera z dnia 15 października 1971 r. (w kolejności 9.).
*****  Chodzi o eksponaty prezentowane na wspomnianej wystawie w Powiato-
wym Domu Kultury.

7) Toruń, dnia 3 września 1971 r. 
(papier maszynowy formatu A4, zapisany dwustronnie)

Na prace terenowe związane zarówno z gromadzeniem zabytków jak ich prze-
jęciem z terenu, metrykacją, porządkowaniem – przeznaczam czas od 10 do 16 
września br. Jak Pan zauważa to z załączników – w dniu 13.IX. czyli w ponie-
działek – pragnę załatwiać drobniejsze kwestie z przejęciem tkanin i przedmiotów 
małych, nie wymagających większego zaangażowania, między innymi muszę 
po(u)przedzić jeszcze pewnych informatorów, gdzie niektóre obiekty były tylko 
„zakontraktowane” i do omówienia. Proszę zatym zaopiniować to pismo i oddać 
je Panu mgrowi Kwiatkowskiemu aby przydział auta był pewny. Na 14.IX.71 r. we 
wtorek – proponuję zwózkę obiektów z terenu, czyli wykonanie najważniejszej pracy 
w roku. Na szczęście – na wczorajszym posiedzeniu Pracowni Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu (w sprawach scenariusza) był także Pan Ptaszyński, który upoważnił  
(dopisek odręczny: „mnie”) do składowania większych przedmiotów wyposażają-
cych jedno wnętrze w wieży zamkowej czworobocznej na ostatnim piętrze, gdzie 
będzie po prostu zaczątek pracowni dla Pana Giurkovischa i dla mnie, ewentualnie 
Pana Magistra Wazgirda. Naturalnie można tam umieścić stół do pracy (przejmę 
z Rokit z parafii), ławy i zydle, szafę oraz może nieco wyposażenia plastycznego. 
W wieży jest już zresztą także porządek, tak że nowy Pan magister Łuczak* –  
będzie mógł się tam poruszać.

Oczekiwałem wciąż doniesienia o zleceniu dalszych prac ratowniczych dla Pana 
Magistra Wazgirda i metrykalnych dla mnie – niczego nie otrzymałem dotychczas, 
więc bardzo proszę o spieszną w tym względzie wiadomość. 

Z koncepcji scenariusza wynika, że na razie (przynajmniej na kilka lat) będzie 
to muzeum jednodziałowe – etnograficzne, zanim Sekcja Historyczna nie zdo-
będzie materiału wystawienniczego**. Zresztą jest wieża „Różana” do ekspozycji 
historycznej i ewentualnie jedna – dwie salki na parterze. Myślę, że na tym etapie 
byłoby dobrze zatrudnieni(e)ć obydwu etnografów, a za rok-dwa personel może 
się powiększyć. Myślę o siłach fachowych a nie porządkowych, w miarę możliwości 
męskich – bo prace terenowe są jednak trudne, a i zaczątek skansenu somińskiego***, 
cały trud z tym związany spadnie na placówkę muzealną bytowską. Rozmawiałem 
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wczoraj z profesorem Bursztą o Jego kandydacie Panu Magistrze Łuczaku – sły-
szałem wiele dobrych i krzepiących słów. Proszę zatym czuwać by ta kandydatura 
była brana w rachubę, podobnie – nie byłoby mi kwestią obojętną, kto byłby  
tym drugim (od nowego roku kalendarzowego), więc bardzo proszę o informacje 
w tym względzie.

Na sobotę dnia 11.IX. bardzo proszę zamówić zaliczkę w rachubie w wysokości 
3000 zł. bowiem zanim zaczniemy zwozić – mam w terenie rozpoczęte transakcje 
o przedmioty niezłej wartości zabytkowej, właśnie meble w Nowej Wsi k. Jasienia, 
środki transportu w Parchowie i narzędzia gospodarskie w Jamnie i Łąkiem Szla-
checkim. Do niektórych z tych wsi dotrę w niedzielę i sobotę, pieszo, autem PKS 
– i poprzedzę nasz przyjazd, muszę mieć zatym gotówkę na działalność. Gdyby 
rachuba nie zgadzała się na większą zaliczkę (dopisek odręczny: „niż 3000,- zł”), 
to wówczas prośba do Pana – by Pan Magister zechciał pobrać zaliczkę na swoje 
nazwisko, nie ma innej rady – obawiam się, że nawał prac na Uczelni z końcem 
września może mi już nie pozwolić na (p)rzyjazd do Bytowa. W związku z tym 
rozmyślam jeszcze, czy nie powinno odbyć się posiedzenie „Komitetu” w tych właśnie 
dniach – to znaczy, albo w sobotę 11.IX. w godz. 9-11,00 albo 15.IX. w dogodnych 
godzinach, chyba, że potraktujemy odbyte niedawno posiedzenie jako tegoroczne, 
a tegoroczne odbędziemy już w początkach 1972 roku, proszę nad tym pomyśleć****. 
Tyle na razie, co nasuwa mi się ważniejszego. Serdecznie zatym pozdrawiam Pana 
i Zespół Wydziału i do zobaczenia w sobotę 11.IX. w godzinach 9-10 przed połu-
dniem. Ryszard Kukier (powyżej podpis odręczny – nieczytelny).

Objaśnienia do listu z dnia 3 września 1971 r.
* mgr (?) Łuczak – absolwent UAM w Poznaniu – złożył propozycję podjęcia 
pracy w muzeum bytowskim i w tym celu przybył do Wydziału Kultury Pre- 
zydium Powiatowej Rady Narodowej, zapoznając się z warunkami przyszłej 
pracy. Po konsultacji z dr. Ludwikiem Przymusińskim – dyrektorem Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, zrezygnowałem z tej kandydatury, przyjmując, 
że przyszły kierownik placówki w Bytowie powinien legitymować się choćby 
krótkim okresem praktyki (pracy) w muzealnictwie. 
** W tym czasie nastąpiło ożywienie działalności Sekcji. W dniu 16 lipca 1971 r.  
odbyło się (w PPRN w Bytowie) zebranie Sekcji Historycznej Komitetu Orga-
nizacyjnego Muzeum... Opiekę nad Sekcją objął doc. dr hab. Stanisław Gier-
szewski (Uniwersytet Gdański), zgodnie zresztą z propozycją Ryszarda Kukiera. 
Opiekun Sekcji Historycznej nie był osobą – w tym środowisku – nieznaną. 
Pod jego redakcją przygotowywana była praca zbiorowa Dzieje ziemi bytowskiej. 
Na zebraniu Sekcji nakreślono plan poszukiwania i gromadzenia dokumentów, 
takich jak: zdjęcia, pamiątki rodzinne, kroniki, wspomnienia, korespondencja. 
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Postanowiono też opracować apel do ludności w sprawie zbierania dokumentów. 
Tekst apelu, zaproponowany przez profesora Stanisława Gierszewskiego przyjęto 
na kolejnym zebraniu Sekcji w dniu 27 października 1971 roku i zalecono wy-
drukowanie w liczbie 2 tys. egzemplarzy, co nastąpiło już w roku 1972. Podczas 
zebrania Sekcji, w dniu 27 października 1971 r., jak odnotowano we wspomnia-
nym maszynopisie sporządzonym przez Stanisława Kaweckiego, Jan Gierszew-
ski przekazał Wydziałowi Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – 
do zbiorów przyszłego Muzeum – dwa egzemplarze kronik szkolnych z okresu 
przedwojennego – z Radusza (z lat 1900–1943) i Budowa (z lat 1912–1936).
***  W lipcu 1971 r. Wydział Kultury PPRN w Bytowie zakupił materiał z rozbiórki 
zabytkowego, drewnianego chlewu i wozowni od gospodarza z Somin – Henryka 
Sierockiego (Danuta Ptaszyńska – w artykule opublikowanym w „Koszalińskich 
Zeszytach Muzealnych”, t. 3, 1973 r., s. 422-440, podaje, że gospodarzem był  
Teofil Sierocki. Jednak, pamiętam to dobrze, umowę kupna-sprzedaży zawiera-
łem w słupskim sądzie z jego synem Henrykiem).

Materiał z rozbiórki – oznakowany i zinwentaryzowany – złożono w Somi- 
nach na działce należącej do Jana Herona obok tzw. domu owczarza, gdzie pla-
nowano utworzyć zagrodę skansenowską. 
****  Zrezygnowano z zebrania „Komitetu” w tym i nie tylko w tym, terminie.

8) Toruń dnia 8 października 1971 r. 
(papier maszynowy formatu A4, zapisany jednostronnie)

Mam nadzieję, że szczęśliwie powrócił Pan z wojaży NRD-owskich*, które zapew-
ne przyniosły spodziewany sukces Zespołowi, w czym i Pańska cząstka, bowiem 
do Jego kompetencji (obok komp. Pana Czyża) należy troska o ten fragment życia 
miasta i powiatu. Panna Elżunia w międzyczasie wie już wszystko o terminie 
naszego przyjazdu do Zakładu Ceramicznego w Chmielnie, ja zaś ze swej strony 
podaję dni wolne od zajęć dydaktycznych w tym pierwszym jesienno-zimowym 
semestrze. Kończę zajęcia w piątek o godz. 13-tej i mam w pełni wolną sobotę, 
zatym i niedzielę (skreślone długopisem: „aż do popołudnia do poniedziałku”). 
Praktycznie – proszę zatym umawiać Chmielno na sobotę, przy czym, ja w piątek 
dojechałbym do Gdańska i tam zanocował, zaś rano dojechałbym do Chmielna, 
gdzie byłaby powiedzmy około 9-tej lub 10-tej PDK-owska „Nyssa” (znak gwiazdki 
i odręczny, długopisem – przypis na dole kartki: „z PDK należy wypożyczyć kilka 
koszy bieliźnianych i nieco tkanin – szmat do zabezpieczenia ceramiki”), tak byśmy 
mogli najpóźniej na (dopisane odręcznie „godz.”) 14 wrócić do Bytowa.
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Proponuję, by ceramikę złożyć na zamku na V piętrze w wieży, dokąd też 
z Panem Dąbrowskim** w tym dniu przewieziemy dwa stoły, 3 ławy i 5 zydli 
zgromadzone w połowie września br. w wieży, które posłużą właśnie Panu mgrowi 
Gurkowitschowi (!) i mnie za miejsce do opracowania w przyszłości (dopisane 
odręcznie: „scenariusza”) /te pomieszczenia/, a (skreślone: „w tychże” i dopisane 
odręcznie u góry: „zaś”) ceramika nie będzie narażona na zniszczenie. Trzeba tylko 
uprzedzić Pana Cudeckiego***, że pomiędzy (odręcznie: „godz.”) 14-15 w danym 
dniu sobotnim będziemy składali te ruchomości, by był na zamku. Ja już we wrze-
śniu rozmawiałem wstępnie na ten temat z Panem Cudeckim.

Panna Elżunia zapyta też telefonicznie, czy może być rachunek płatny przelewem, 
mnie zaś to byłoby na rękę, bo nie trzebaby brać zaliczki i robić rozliczenia.

Gdyby w paragrafie na prace zlecone lub zakupy miały zostać jakieś kwoty – to 
bardzo proszę o zamówienie 2000 szt. okładzin foliowych do metryczek, których 
już niestety nie mamy – a tu na miejscu powtórzyłbym zamówienie jak przed 
paru laty. Prośba do panny Elżuni, by zechciała odszukać starą (sprzed 4-5 laty) 
umowę z panią magister Wazgirdową i przygotować druk zlecenia powtarzając 
tą samą stawkę. Niestety Pani Magister nie ma kopii umowy i nie pamięta, po ile 
była liczona sztuka. Dla orientacji – dołączam taką jedną okładzinę****.

Tyle tymczasem – łączę serdeczne pozdrowienia Panu Magistrowi i Zespołowi 
i do zobaczenia w następnym liście bądź w Bytowie (nieczytelny podpis: Ryszard 
Kukier).

Objaśnienia do listu z dnia 8 października 1971 r.
* W okresie 18-24 września 1971 r. w Okręgu Neubrandenburg w NRD (Nie-
miecka Republika Demokratyczna) zorganizowano Tydzień Kultury Polskiej. 
Towarzyszyłem Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Bytowskiej, który wystąpił z tej 
okazji na uroczystości inauguracji Dni w pałacu kultury w Neubrandenburgu, 
a następnie w kilku innych miejscowościach: Neustrelitz, Passewalk, Prenzlau.

Był to drugi zagraniczny wyjazd Zespołu. Wcześniej w dniach 8-17 sierpnia 
br. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bytowskiej przebywał w Obwodzie Połtawskim 
na Ukrainie, występując w Połtawie, Prijatinie i Kremieńczuku.

Województwo koszalińskie współpracowało z Okręgiem Neubrandenburg 
i Obwodem Połtawskim.
** Edmund Dąbrowski – pracownik gospodarczy z Powiatowego Domu Kultury 
w Bytowie.
***  Stanisław Cudecki – majster i kierownik ekipy budowlanej wykonującej 
prace remontowe i renowacyjne w zamku w Bytowie. 
***  Nie pamiętam, czy w tej sprawie podjęliśmy jakieś działania. Z kolejnego 
listu R. Kukiera wynika, że nie podjęliśmy.
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9) Toruń, dnia 15 października 1971 r. 
(papier maszynowy formatu A4 zapisany dwustronnie; tekst poprzedza wska-
zanie adresata: Pan mgr Jan Tyborczyk Bytów. Nazwisko i nazwa miejscowości 
– pismem z podwójnymi odstępami).

Wnioskując z treści ostatniego listu – jest Pan szczególnie zapracowany od czasu 
powrotu z NRD – wiadomo, szefa nie było, więc spiętrzenie prac, i jeszcze ta właśnie 
uroczystość! O ile – nie zmieni się w mych zamierzeniach i rozkładzie zajęć, to nie 
jest wykluczone, że na 23-24.X. przyjadę do Bytowa, by w składnicy w wieży wyko-
nać niezbędne prace dokumentacyjne (w stosunku do przywiezionych we wrześniu 
obiektów) i ewentualnie odwieźć do wieży zamkowej nieco sprzętu użytkowego dla 
pana mgra Gyurkovischa.

Skoro wyjazd do Chmielna „utyka” z powodu środków komunikacji, więc 
przejmiemy ceramikę w roku przyszłym, zaś kwotę przeznaczoną, czyli pozostałość 
w wysokości 2500 zł. można będzie przeznaczyć na zakup środków transportu 
(bryka na Zielonym Dworze koło Parchowa).

Martwię się, iż nie wspomina Pan o pracach zabezpieczających w wieży, któ-
re miały być natychmiast wykonywane po moim wyjeździe z Bytowa. Sytuacja 
jest tam (w Prezydium MRN) o tyle kłopotliwa, iż ktoś nieodpowiedzialny już 
po śmierci b. przewodniczącego Twardowskiego* tak hojnie dysponował kluczem, 
że tenże właśnie klucz został zagubiony, i do wieży od tego czasu wchodzono przy 
pomocy wytrycha. Zwróciłem uwagę Panu Domiszowi** na niestosowność takiego 
stanu rzeczy, ale nowy przewodniczący obiecał przystąpić niezwłocznie do prac 
zabezpieczających. Kwestie te (bezpieczeństwa zbiorów) i sytuacja w składnicy 
w Kłącznie, gdzie niczego dotychczas nie konserwowaliśmy – martwią mnie bardzo, 
zwłaszcza, iż Szrederowie „poczynali” sobie z niektórymi statkami bednarskimi, 
użytkując je samowolnie na potrzeby gospodarcze. Niektórym statkom przyda się 
taka konserwacja, ale niektóre mogą ulec zniszczeniu***.

Nie podzielam zdania Pana Magistra w sprawie okładzin, bowiem „pod słońcem” 
nie znajdziemy wykonawcy, zaś Pani mgr Wazgird, która rok temu zlikwidowała 
zakład usługowy tej branży, byłaby w stanie jeszcze nas w nie zaopatrzyć. Nie wierzę 
w powołanie dyrekcji muzeum od stycznia 1971 r. (powinno być: „1972 r.”) mimo 
wielkich na tym etapie osiągnięć władz!****. Posyłam zresztą kopię memoriału 
w sprawie ewentualnej obsady personalnej*****. Myślę, że nie byłoby celowym 
przyjmowanie „ad hoc” kierownika – to się dopiero okaże, czy osoba zaangażowana 
byłaby w stanie podołać obowiązkom wynikającym z takiego stanowiska (na dole: 
verte! – wyraz podkreślony).
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Gdyby Państwo uporali się z pracami „Obchodów...”******, a Pani Elżunia 
uzgodniłaby (skreślone: „przyjęcie”) na sobotę dnia 23.X.71 r. przejęcie ceramiki 
w Chmielnie, więc pod zwykłymi warunkami wyrażonymi w mym poprzednim 
liście jestem gotowy udać się do Chmielna. Zaznaczam, iż po tym terminie – nie 
mógłbym już tego uczynić, gdy(ć)ż w listopadzie zmieniam już swe zajęcia, prze-
nosząc z piątku część zajęć dydaktycznych na sobotę. Zatym do ewentualnego 
zobaczenia się w Wydziale w sobotę dnia 23.X.71 r.

Z serdecznymi pozdrowieniami Panu Magistrowi i Zespołowi 

Objaśnienia do listu z dnia 15 października 1971 r.
* Stanisław Twardowski, przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 
zmarł w 1970 roku.
** Marian Domisz – Sekretarz Urzędu Miasta w Bytowie. 
***  Trudno nie zauważyć, że Profesor uznał taką sytuację za humorystyczną.
****  Wniosek podpisany przez przewodniczącego PPRN – Jana Mazurka – 
z dnia 21 lipca 1971 roku, skierowany drogą służbową, przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Koszalinie, do Ministra Kultury i Sztuki, o wyrażenie 
zgody na utworzenie muzeum w Bytowie, załatwiono pozytywnie. Ministerstwo 
Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków pismem z dnia 15 grudnia 
1971 roku (nr MOZ-V-013-11-M.Reg/3/71) skierowanym do Wydziału Kultury 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Koszalinie, przesłało „zatwierdzoną przez Ob. Ministra Kultury i Sztuki 
Uchwałę Nr 62/218/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie z dnia 
8 czerwca 1971 roku w sprawie utworzenia Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie wraz ze Statutem stanowiącym jej załącznik”. 

Nadmienić należy, że w uzasadnieniu przedmiotowego Wniosku z dnia  
21 lipca 1971 r. o zatwierdzenie uchwały PPRN w sprawie utworzenia Muzeum 
powołano się na wyniki działalności Społecznego Komitetu... oraz jego opiekuna 
naukowego profesora Ryszarda Kukiera w zakresie gromadzenia i opracowywa-
nia zbiorów etnograficznych. Prócz tego wskazano na podjęte prace w zakresie 
przygotowywania odpowiedniej bazy – siedziby Muzeum. Na etapie organizacji 
placówka dysponować miała pomieszczeniami zastępczymi. W roku 1972 mia-
ły to być 4 pokoje w wieży kwadratowej o łącznej powierzchni 95 m2. W roku 
1973 – do dyspozycji Muzeum zamierzano przeznaczyć dodatkowo poddasze 
w skrzydle północnym Zamku, dalsze pomieszczenia w wieży kwadratowej oraz 
całą basztę zachodnią, o powierzchni użytkowej 180 m2. Łącznie w okresie póź-
niejszym, po uruchomieniu całego skrzydła północnego (1974), powierzchnia 
użytkowa muzeum miała obejmować 2087 m2 , z tego na sale wystawowe miało 
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przypadać około 950 m2 . Przewidziano też pomieszczenia na magazyny. Poziom 
zatrudnienia określono docelowo na 20 etatów. We wniosku o zatwierdzenie tej 
ważnej uchwały PPRN w Bytowie wskazano także na inne motywy i konieczno-
ści. Mianowicie, na konieczność zinwentaryzowania i opracowania naukowego 
zbiorów muzealnych, przygotowania scenariusza ekspozycji, potrzebę stałego 
już nadzoru przyszłego użytkownika nad pracami remontowo-budowlanymi 
w Zamku. 
*****  Memoriał (drugi już w tak krótkim czasie) był reakcją, jak obecnie mogę 
sądzić, na odmowę zatrudnienia wskazanego przez Profesora kandydata, a prócz 
tego wynikał z ujawniających się różnic w sprawach charakteru ekspozycji etno-
graficznej. W odpowiedzi na jeden (chyba ten właśnie) z memoriałów, napisa-
łem również „memoriał”, w którym wyjaśniałem przyczyny swoich (i Wydziału 
Kultury PPRN) posunięć i podjąłem się obrony przyjętych wcześniej koncepcji 
organizacji muzeum. Pismo wysłałem m.in. do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W swoim memoriale uwzględniłem stanowisko Sekcji Historycznej, 
przyjęte na zebraniu w dniu 27 października 1971 roku: „Przyszłe Muzeum, 
jako regionalne, nie może być tylko historycznym bądź tylko etnograficznym 
lub tylko z zakresu historii sztuki. W muzeum typu regionalnego wszystkie trzy 
działy muszą być pomyślane równorzędnie i tworzyć organiczną całość. Dział 
historyczny w muzeum bytowskim odgrywa istotną rolę poprzez to, że ziemia 
bytowska była obszarem historycznie stykowym, poddana naciskowi germa-
nizacyjnemu, przesycona walką o polskość. Ten właśnie element Sekcja uważa 
za jedynie ważny wyróżnik odrębności muzeum bytowskiego w stosunku do in-
nych placówek tego typu na Pomorzu. W ślad za tym konieczne jest uzyskanie 
przez Sekcję Historyczną wglądu do opracowywanego scenariusza Muzeum 
w celu ewentualnego uzupełnienia go i zaopiniowania – Sekcja uznała, iż jest to 
warunek przyjęcia scenariusza do realizacji”.
****** Chodzi zapewne o obchody Jubileuszu 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca. 
Z tej okazji, 16 października 1971 r., miał miejsce w Powiatowym Domu Kul-
tury uroczysty koncert Zespołu, poprzedzony akademią. Uczestniczyli w niej, 
oprócz ówczesnych, także dawniejsi członkowie i instruktorzy Zespołu. Zespół, 
jako całość i dziesięciu jego członków wyróżniono medalem okolicznościowym 
(wybitym z okazji 625-lecia nadania praw miejskich): „Zasłużony dla Miasta 
Bytowa”.
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Listy z lat 1972–1975 po (formalnym)  
utworzeniu placówki muzealnej

10) Toruń, dnia 7 kwietnia 1972 r. 
(maszynopis formatu A4 zapisany dwustronnie)

W odpowiedzi na list z dnia 26.III. br. – dziękuję za nadesłane pozdrowienia, wia-
domości, jak i życzenia świąteczne, również za noworoczne z grudnia ubr. na które 
nie odpowiadałem powodując się treścią październikowych listów Pana, które 
niezależnie od intencji – były nacechowane bardzo dla mnie dziwnym i niepojętym 
tonem! No – obecnie – co innego, skora Pan czyni z tego powodu przeproszenia, nie 
miałbym i ja powodu do milczenia, chociaż wniosek z tego taki, że należy bardziej 
dokładnie precyzować myśli i zamierzenia; pamiętać o swych uprawnieniach, nade 
wszystko zawsze i wszędzie „przywoływać” się do realiów dnia codziennego, bo ina-
czej rozczarowania. Nie wątpię, iż za Pańskiej obecności na stanowisku (odręcznie: 
„kierownika”) w Wydz. Kultury Prezydium – wiele kwestii nie cierpiących zwłoki 
doczekało się realizacji, jak chociażby powołani(e)a(m) placówki muzealnej przez 
Ministerstwo – co jak wiadomo jest raczej przedsięwzięciem trudnym. Skoro jest 
Muzeum i kierownik placówki*, nowy lokal zamkowy na biuro muzealne – odciążył 
się Pan w różnych pracach z tym związanych, zwłaszcza, że i realizacja skansenu 
w Sominach** wymagała wkładu inwencji i czasu, mimo że ze środkami w tych 
dwu ostatnich latach nie było najgorzej.

W tej sytuacji nie sądzę, by mój udział w dalszych muzealnych poczynaniach był 
konieczny i wniosek z tego, iż należałoby go raczej ograniczać powoli. Rozumiem 
Pańskie intencje w tej sprawie i słowa uznania skierowane za dotychczasową mą 
działalność. Tak na dobre, to pewnie nikt z nas nie orientuje się w ogromie wykona-
nej przeze mnie pracy w ciągu tych 10 lat. O wdzięczności raczej nie myślę, to byłoby 
właśnie rozczarowanie! Chciałbym jednak popracować jeszcze na(d) dokumentacją 
naukową zgromadzonej kolekcji, czego nie byłby w stanie wykonać nawet profesor 
etnografii, i wiem, że są jeszcze duże braki w tym względzie. Mam to wszystko 
w wielotomowych zapiskach i brulionach, w głowie i w terenie. Trzeba jeszcze 
dokończyć zabiegi ratownicze i dokumentacyjne przy kolekcji złożonej w Kłącznie, 
na miejscu – zanim zostanie przewieziona do zamku bytowskiego. Byłbym też 
rad dowiedzieć się o ostatecznej koncepcji podziału pomieszczeń przeznaczonych 
na muzeum, bowiem były wyraźne próby zepchnięcia opracowanego przeze mnie 
scenariusza na „boczny tor”, a zatym i działu etnografii. Jak dalece zatym mój 
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punkt widzenia wyrażony w koncepcji i w scenariuszu będzie realizowany? Nie 
wiem też jakimi zamiłowaniami naukowymi i intelektualnymi legitymuje się Pan 
magister Cielecki, czy jest chociaż etnografem z wykształcenia. Ucieszę się jeżeli 
dowiem się o tym, a wiem przecież, że nikt nie pytał o zdanie Sekcji Etnograficznej, 
której przewodniczyłem tych kilka lat.

Spodziewam się, że nowe kierownictwo Muzeum zarezerwowało także środki 
na dalszą działalność sekcji etnograficznej***. Nie chodzi już może o jakieś nad-
zwyczajne kwoty, ale istnieje pilna potrzeba wykupienia od właścicieli odłożonych 
obiektów zabytkowych, pozostawionych do uzupełnienia, bądź takich z którymi 
ich właściciele z różnych powodów wstrzymywali się od przekazania ich na rzecz 
muzeum. Jeśli znajdzie się pokrycie finansowe na okładziny metryczek – to proszę 
spowodować ich zamówienie w innym miejscu, niż proponowanym przeze mnie 
w Toruniu (Pani Magister Wazgird zdaje się nie prowadzi już tych usług, zaś 
w październiku 1971 r. odmówił Pan ich wykonania w tym właśnie źródle)! Trzeba 
zdawać sobie z tego sprawę, iż zarówno w składnicy w wieży, jak i w przyszłym 
magazynie w zamku – część przedmiotów zabytkowych będzie w formie zmagazyno-
wanej, na wymianę, wypożyczenia, zmiany ekspozycji – a w takich przypadkach nie 
jest miarodajna księga inwentarzowa, traktująca formalnie o pozycji inwentarza, 
nazwie i wartości obiektu. Prowadzone dotychczas metrykowanie wypełnia lukę 
tymczasowo i na dłużej, zanim po latach obiekty nie zostaną pełniej zadokumen-
towane na kartach szczegółowych.

Być może, że kwestie te mniej Pana interesują, że ma Pan Magister i tak dosyć 
zajęć w kwestiach kultury w terenie i na miejscu, m.in. poprzez merytoryczne 
sprawowanie władzy nad PDK-(k)iem, a to wszak machina wielka i zawsze spra-
wiająca wiele kłopotu****.

Spodziewam się, iż tak nagłe ożywienie działalności sekcji historycznej dało 
również spodziewane rezultaty? Istnieje też zapewne wyraźna potrzeba nowych 
deklaracji dotychczasowych członków pracujących w sekcji etnogr. I nowych akcesów 
do Sekcji Historycznej. Kto zatym zostanie nadal w sekcji etnograficznej, to jest 
przecież niezależne od powołania nowych organów o których sugeruje Pan w swym 
liście*****. Jeszcze nie mogę niestety dać odpowiedzi na mój udział w kwietniowym 
posiedzeniu Sekcji, wolałbym w pierwszych dniach maja br., ale nie jest wykluczone, 
że będę mógł przybyć również w końcowych dniach kwietnia. W miarę zarysowania 
się konkretnych terminów – proszę o powiadomienie w tej kwestii.

W załączeniu list Pana Władysława Licy z Wdzydz Tucholskich, który propo-
nuje zakup nowych swych rzeźb – b. proszę przekazać tenże nowemu kierownikowi 
placówki muzealnej. Myślę, że może celowy byłby nasz wyjazd do tychże Wdzydz, 
pamiętam bowiem iż przed rokiem zyskaliśmy tam korzenne plecionki, jakich 
już nie ma na ziemi bytowskiej – i to uważam za cenny nabytek. Rzeźby owszem 
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– budzą zapewne zrozumiałe zainteresowanie, tylu już specjalistów wypowiadało 
się o ich wartości artystycznej.

W nadziei osobistego widzenia się – załączam Panu Magistrowi serdeczne 
pozdrowienia, również serdeczne pozdrowienia dla współpracowników Wydziału 
kultury (odręcznie: „1 zał.”) (podpis nieczytelny – odręczny: Ryszard Kukier).

Objaśnienia
* Kierownikiem nowo utworzonego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By-
towie został z dniem 2 stycznia 1972 roku mgr Piotr Cielecki, absolwent historii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Muzeum Miasta Po-
znania. Placówką bytowską kierował przez 10 lat. Został odwołany z tej funkcji, 
po wprowadzeniu stanu wojennego, na początku 1982 roku. Nadal – do końca 
życia, tj. do października 1999, pracował w Muzeum jako kustosz.
** W roku 1972 rozpoczęto wznoszenie (rekonstrukcję) na działce należącej 
do Jana Herona budynku gospodarczego (chlew i wozownia).
***  Budżet Muzeum w roku 1972 był bardzo skromny. Jak wynika ze Spra-
wozdania Piotra Cieleckiego z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie za rok 1972 („Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 3, 1973 r., s. 478- 
-480), Muzeum zakupiło 43 eksponaty (wartości nie podano) oraz zgromadziło 
w bibliotece naukowej 142 woluminy o łącznej wartości 6 399,50 zł. „Pierwszo-
planowym zadaniem było przejęcie znacznej, bowiem 1640 eksponatów liczącej 
kolekcji etnograficznej, zgromadzonej przez Komitet Organizacyjny”. Przez  
3/4 roku obsada w muzeum była jednoosobowa. W ostatnim kwartale zatrud-
niono (dodatkowo) pracownika administracyjnego – Ewę Newlin-Łukowicz 
(obecnie Sztychmiler).
****  O słuszności tej uwagi przekonałem się wkrótce, gdy wskutek nieporozu-
mień H. Czyż zrezygnował z kierowania domem kultury.
*****  Zastanawiałem się zapewne nad powołaniem jakiegoś kolegium doradczego 
w postaci Rady Muzealnej czy Kolegium Wydziału Kultury. 

11) Toruń, dnia 25 kwietnia 1972 r. 
(papier maszynowy formatu A4, zapisany jednostronnie)

W ślad za mym poprzednim listem, na który nie uzyskałem jeszcze wiadomości – 
pozw(a)lam sobie załączyć kilka słów informacji odnośnie terminu ewentualnego 
zebrania „Komitetu...” w Bytowie. Otóż mam zaproszenie na 12-13 maja do Wej-
herowa – gdzie odbędzie się i sesja referatowa i posiedzenie tamt. Rady Muzealnej* 
i w związku z tym pozwalam sobie zaproponować wzięcie tych dni pod uwagę 
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– bowiem także Pan Docent Gierszewski jest w obu dniach w Wejherowie – a zdaje 
się, że będzie także proszony do Bytowa. Gdyby i Pańskie plany i plany Pana mgra 
Cieleckiego mogły się zjednoczyć z tymi terminami – byłbym wdzięczny, przy 
czym jest mi to najzupełniej obojętne, czy w Bytowie spotkalibyśmy się w czwartek  
11 maja, czy w poniedziałek 15 maja**.

Naturalnie – panowie muszą przewidzieć udział wielu innych osób z terenu 
i z zewnątrz – stąd proponowany przeze mnie termin może okazać się niedogodnym, 
a wówczas proszę zgłaszać inne propozycje. Co do mnie to w tym semestrze mam 
zajęte obłożnie wtorek i środę, poniedziałek mogę zawsze przełożyć dwie godziny 
zajęć (da)dydaktycznych, zaś dni od czwartku do soboty mam na własną pracę, 
i w tych dniach mogę wziąć udział. Czasem na to nakładają się jakieś egzaminy, 
np. w tym roku wstępne na historię i ekonomię mają być w terminie wcześniejszym, 
nic jednakże jeszcze nie jest wiadome. Będę wdzięczny za odpowiednią wiadomość 
w sprawie proponowanych wstępnie terminów.

Z serdecznym pozdrowieniem Ryszard Kukier (powyżej i obok podpis nieczy-
telny zielonym długopisem, również poprawki w tekście – kolorem zielonym).

Objaśnienia do listu z dnia 25 kwietnia 1972 r.
* Nie pamiętam, czy w tym czasie R. Kukier przybył do Bytowa. 13 maja 
1972 roku uczestniczyłem – wspólnie z Piotrem Cieleckim we wspomnianej 
sesji w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. W sesji 
uczestniczył i referat wygłosił, m.in. profesor Gerard Labuda z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ryszard Kukier, w tym dniu, nie był obecny. 
Tomasz Antoni von Piechowski podaje w Ryszard Kukier in memoriam („Nasze 
Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2000, nr 2, 
s. 22), że w roku 1975 Ryszard Kukier został przewodniczącym rady naukowej 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i przez 
szereg lat uczestniczył w jej pracach.
** 14 i 15 maja 1972 roku uczestniczyłem z grupą bibliotekarzy z powiatu by-
towskiego w sympozjum w Złotowie i w Radawnicy. Sympozjum, poświęcone 
książce i czytelnictwu, zorganizowano dla uczczenia 50. rocznicy powstania 
Związku Polaków w Niemczech. Druga część Sympozjum miała miejsce w dniach 
20 i 21 maja w Bytowie i w Studzienicach. Uczestniczyli w nim bibliotekarze ze 
Złotowszczyzny i byli działacze z V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. 
Muzeum bytowskie, podobnie jak złotowskie, przygotowało okolicznościową 
wystawę, prezentowaną w Powiatowym Domu Kultury. Materiały z Sympozjum, 
w którym uczestniczył także Piotr Cielecki, ukazały się w publikacji pod redakcją 
Andrzeja Czechowicza: Książki i biblioteki w Złotowskiem i Bytowskiem, KTSK, 
Koszalin, 1976.
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12) Toruń, dnia 31 maja 1972 r. 
(list adresowany: „Wydział Kultury Prezydium PRN w Bytowie Województwo 
Koszalińskie”)

Potwierdzam odbiór pisma Nr Kl.17/1/72 z dnia 23 maja br. dziękując za wyróż-
nienie, jak i złożone gratulacje z nagrodą gotówkową*, którą odbiorę przy okazji 
następnej bytności w Bytowie.

Dzisiaj szczęśliwie dobiegły końca zajęcia na UMK, a już jutro wyjeżdżam 
na Wyspę Wolin na 10-12 dni, bowiem tam wyjeżdżają jeszcze pewnie ostatni przed-
stawiciele dawnej ludności do Niemiec – muszę przeprowadzić wywiady i ewentu-
alnie popatrzeć coś z zabytków ruchomych, by nie uszło uwagi etnografów.

Z Wolina dałbym wiadomość dodatkowo, bowiem być może, iż wprost na kilka 
dni przyjechałbym do Bytowa, i cieszyłbym się by w tym czasie był Pan magister Cie-
lecki (powiedzmy 12-15 czerwca), wszak mamy sporo zajęć, także w terenie**.

Szczęśliwie jestem już i po referacie w Człuchowie – gdzie urządzono semina-
rium naukowe na temat badań toruńskiego ośrodka, głównie archeologicznego 
i historycznego***.

Kończąc, łączę serdeczne pozdrowienia Panu, również dla Zespołu jak i Pana 
mgra Cieleckiego. Doc. dr hab. Ryszard Kukier (powyżej podpis odręczny – nie-
czytelny).

Niżej: adres w Wolinie (na wszelki przypadek)
Stacja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN Wolin, 

Województwo Szczecińskie.

Objaśnienia do listu z dnia 31 maja 1972 r.
* Chodzi zapewne o nagrodę pieniężną z okazji Dnia Działacza Kultury.
** Nie pamiętam, czy przyjazd Profesora do Bytowa doszedł w tym terminie 
do skutku.
***  Ryszard Kukier: Z problematyki tradycyjnej kultury ludowej ziemi człuchow-
skiej. Sprawozdanie z badań etnograficznych w 1972 r., „Koszalińskie Zeszyty 
Muzealne”, t. 3, 1973, s. 396-408.

13) Toruń, dnia 8 lipca 1972 r. 

(Papier maszynowy formatu A4. Adres: „Wydział Kultury Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Bytowie Województwo Koszalińskie”)

Z powodu nawału prac egzaminacyjnych – nie jestem w stanie przybyć do Bytowa, 
celem kontynuowania prac muzealnych. Spodziewam się jednak, iż po zakończeniu 
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sesji egzaminacyjnej i udziału w pracach Komisji Rekrutacyjnej (po 15 lipca 1972) 
będzie to możliwe o czym powiadomię w dodatkowym liście*. Doc. dr hab. Ry- 
szard Kukier (poniżej podpis odręczny – nieczytelny). Toruń 12 – ul. Szosa 
Okrężna 12 m. 8.

Objaśnienia do listu z dnia 8 lipca 1972 r.
* Nie zachowałem innych listów Profesora z tego roku. Nie pamiętam, czy były. 
Profesor, jak wynika z listu z 21 lipca 1973 r., utrzymywał kontakt i współpra-
cował z kierownikiem Muzeum Piotrem Cieleckim. Jesienią, 23 i 24 września 
1972, odbył się w Bytowie Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków. Na pewno 
zapraszaliśmy także Profesora. Wręczono Mu wtedy Srebrną Odznakę „Za Opiekę 
nad Zabytkami”. W publikacji: Zabytki ziemi koszalińskiej. Społeczna opieka nad 
zabytkami (Koszalin 1974), zamieszczono m.in. wykaz (listę) dziesięciu społecz-
nych opiekunów zabytków z powiatu bytowskiego. Współorganizatorem Zjazdu 
było Muzeum Zachodnio-Kaszubskie – oprócz Zarządu Okręgowego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Koszalinie (którym wtedy bardzo krótko był Andrzej Baryżewski, 
po nim przez szereg lat stanowisko to zajmował Jerzy Szwej) oraz Wydziału 
Kultury PPRN w Bytowie.

14) Toruń, dnia 21 lipca 1973 r. 
(papier maszynowy – dwie karki formatu A4, zapisane jednostronnie)

Już po powrocie z podróży zagranicznej do Wilna, Leningradu i na Białoruś – w po-
łowie lipca zastałem Pański list, stąd moja reakcja na zapodane wiadomości jest 
bardzo mocno spóźniona i z tej racji najserdeczniej przepraszam Pana za sprawiony 
sobą kłopot, wszak oczekiwał Pan należnej wiadomości. No cóż – najsmutniejsze 
ze wszystkiego, to zamierzenie odgórne idące w kierunku pozbawienia samodziel-
ności organizacyjnej prowadzonego przez pana Wydziału*. Trudno w tej sprawie 
dyskutować na szczeblu wojewódzkim, bowiem istotnie w skali krajowej takie 
tendencje są realizowane. Naturalnie tu decyduje ranga powiatu i miasta, wszak 
Bytów nie jest miastem wydzielonym i zapewne w rozważaniach na ten temat, 
takie posunięcia. Mam nadzieję, że w tej sprawie złożył Pan w imieniu Wydzia-
łu odpowiedni memoriał u władz wojewódzkich, wszak nie wszyscy być może 
orientują się w randze Bytowa w związku z pracami wokół utworzenia muzeum 
w nowym zabytkowym gmachu, które ma spełniać ważniejsze funkcje od zwykłego 
muzeum typu regionalnego. Jeżeli zajdzie potrzeba – wypowiem się w tej sprawie 
natychmiast gdzie należy.
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W sprawach kadrowych – zapewne sytuacja się polepszyła, i jest już ten 
upragniony etnograf z dyplomem magisterskim**. Co do mnie nie mógłbym już 
w tej sprawie pośredniczyć, bowiem po nieudanych próbach zatrudnienia w roku 
ubiegłym etnografa absolwenta Zakładu Poznańskiego – naraziłem się profeso-
rowi Burszcie i nie podjąłbym się już mediacji. Zresztą mieliśmy odrębne zdania 
w sprawach kadrowych i nie byłoby sensu raz jeszcze łączyć nasze starania.

Pan magister Cielecki jest ze mną w kontakcie i poinformował mnie o tego-
rocznych zamierzeniach wokół skansenu somińskiego i tempa prowadzonych prac 
na zamku. Nie wygląda na to, byśmy w tym roku kalendarzowym mieli pilniejsze 
prace do wykonania. Pozostało jeszcze do dokończenia skontrum i identyfikacja 
obiektów częściowo w składnicy bytowskiej i w Kłącznie, stąd myślę, że w tym 
kierunku potrzebne działanie, i skoro tylko będę miał czas, zgłoszę się z propozy-
cjami do Pana Magistra Cieleckiego, jak to raz już uczyniłem w czerwcu, ale Pan 
Magister był zajęty i zgodnie orzekliśmy, że przesuwamy na czas późniejszy dalsze 
prace***.

Mimo nie najlepiej układającej się w ciągu ostatnich lat współpracy pomiędzy 
tamtejszymi władzami a moją osobą, oddaloną od Bytowa – ani przez myśl nie 
przeszła mi refleksja o tym, bym miał odmawiać swej współpracy w dalszych 
poczynaniach muzealnych. Realia są takie, że działa placówka, są ludzie, a mój 
udział jest już mocno ograniczony do czysto naukowej dokumentacyjnej współpracy, 
do czuwania nad scenariuszem (który nota bene był mocno kwestionowany), ale 
tego się nigdy nie odmawia (współpracy nad całością)! Przecież nigdy nie twierdzi-
łem, iż nie należy ograniczać, czy też utrudniać organizowanie działu historycznego 
(historia miasta i regionu, czy tradycje walk niepodległościowych); życzę – aby takie 
właśnie pełniejsze muzeum było. Realia były i są takie, że narazie dział etnogra-
ficzny jest korzystniej zaopatrzony w muzealia, zaś poczynania sekcji historycznej 
(oby szczęśliwie) mają dostarczyć potrzebnego materiału do ekspozycji.

Nie mam powodu do utyskiwania na Wydział Kultury, bowiem gdziekolwiek 
było to potrzebne, pamiętano o mych zasługach i nagradzano, ale „Góra” Prezy-
dium nie była mi z bliżej nieokreślonych powodów przychylna, stąd odmawiałem 
czasem swego udziału w kameralnych spotkaniach z okazji przyjazdu fachowców 
od muzealnictwa, czy tylko osób z reprezentacji wojewódzkiej (taki już jestem, 
raczej może nie łatwym typem do zmian i raz z góry wypracowanych koncepcji 
i zamierzeń)! Z panem mgr. Cieleckim idzie współpraca jak należy. Skoro z góry 
zakłada się placówkę muzealną wielodziałową, więc naturalnie że dobrze, iż nowy 
etnograf uzyskał, czy uzyska status kierownika działu etnograficznego, zaś dotych-
czasowy pracownik merytoryczny, obok kierownika działu historycznego, sprawuje 
szefostwo nad całością. To dobry zamysł ze strony Pana Magistra.
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Przedawniły się propozycje, za które serdecznie dziękuję. Chciałem dodać, 
iż w marcu 1973 r. byłem w WDK w Koszalinie i prowadziłem seminarium dla 
powiatowych specjalistów od plastyki z ukierunkowaniem na ludową, ale tam 
byli i inni wykładowcy. Późną jesienią 1972 r. jeździliśmy (skreślone odręcznie  
„w” i napisane powyżej „po”) terenie z Panem Magistrem Cieleckim (szlakiem 
mych wędrówek) i różne decyzje podejmowaliśmy (zgodnie) co do konserwacji 
i uzupełnień większych przedmiotów w zakresie transportu, i na szczęście powie-
rzyliśmy kilka prac do wykonania, które w tym roku na jesieni przejmiemy, ale 
martwimy się powolnym tempem prac na zamku i brakiem możliwości należyte-
go składowania tych obiektów. Spodziewam się, iż oddanie części zamku na cele 
muzealne na wiosnę 1974 r. pozwoli nam na pełniejsze rozwinięcie zamierzonych 
do wykonania prac.

Mój list jest bardzo niekompletny, w zakresie treści poruszanych przez Pana 
Magistra, ale też wiele się zdezaktualizowało, więc przepraszam, że nie na wszystko 
należycie i wyczerpująco odpowiedziałem.

Kończąc, łączę wyrazy serdecznych pozdrowień Panu i Panu Cieleckiemu, po-
nadto Pani Elżuni i Panu Kaweckiemu (podpis nieczytelny: Ryszard Kukier).

Objaśnienia do listu z dnia 21 lipca 1973 r.
* Ten fragment listu dotyczy przeprowadzanej wówczas reformy administracji 
terenowej. Utworzono większe gminy, zastąpiono dotychczasowe prezydia urzę-
dami, powołano (w miejsce przewodniczących prezydiów) naczelników gminy, 
miasta i powiatu oraz wojewodów; łączono wydziały. Dotychczasowy Wydział 
Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej połączono z Wydziałami 
Oświaty oraz Kultury Fizycznej i Turystyki. W nowym Wydziale powierzono mi 
stanowisko (jednego z dwóch, obok Jana Gierszewskiego) zastępcy inspektora 
szkolnego. Zajmowałem się nadal sprawami kultury.
** W tym czasie nie udało się zatrudnić etnografa.
**  W czerwcu (17-22) 1973 roku odbywał się w Bytowie Jarmark Folklorystyczny 
połączony z kiermaszem wyrobów ludowych. Zorganizowano również semina-
rium nt. sztuki ludowej i pamiątkarstwa. 

15) Toruń, dnia 8 kwietnia 1974 r. 
(papier maszynowy, trzy karty formatu A4, zapisane jednostronnie)

Przepraszam serdecznie za tak niezwykłe z mej strony milczenie. Wszak minął 
cały kwartał od bardzo pięknego listu wraz z życzeniami, jaki był Pan łaskaw 
skreślić z okazji ferii noworocznych, za co serdecznie dziękuję. Myślę, że Pan także 
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podzieli mój pogląd, iż obecne czasy tak przemijają szybko, że ludzie zaangażowani 
zawodowo ledwie mogą się spostrzec jak mijają miesiące. Nie tak dawno pamię-
tam jeszcze – miesiąc, to był miesiąc, nawet liczyło się dni od poborów, albo kiedy 
znowu będą pobory. Dzisiaj, gdy pobory zwyżkowały i większy przypływ gotówki 
/ja mam 5300 zł/ już się tego nie oczekuje z taką wyrazistością i zacierają się gra-
nice miesięcy, znaczone może bardziej godzinami i dniami bardziej intensywnych 
zajęć dydaktycznych, a w ogóle człowiek coraz częściej staje się bezradny wobec 
wielu zagadnień do rozwiązania, których pomyślne zakończenie wymyka się spod 
inwencji jednostki. Dokąd nie pełniłem prodziekaństwa, byłem wolny od udziału 
w naradach, poza małymi wyjątkami i zawsze ze współczuciem myślałem o tych, 
którzy świadczyli tego rodzaju nie zawsze twórczą pracę. Dostało się i mnie tym 
razem i wypada z honorem dokończyć choćby tej dwuletniej kadencji i zabiegać 
o uwolnienie od następnej. Nie dziwi mnie wszak zatym relacja Pańska o silnym 
obłożeniu zajęciami, wszak reprezentuje Pan obecnie kilka działów pionu kultury, 
oświaty i wychowania, zaś Bytów i powiat, to nie jakaś tam „mini jednostka” jak 
bywało dawniej, a prężnie rozwijający się teren, gdzie nie może także zabraknąć 
Pańskiego głosu.

Coraz bardziej jesteśmy też bezsilni na bieg różnych wydarzeń, które z reguły 
angażują większą liczbę osób, a wówczas coraz trudniej myśleć realnie o termi-
nach. Myślę, że zarówno Pan, jak i Pan Magister Cielecki jak (o) wiele innych osób, 
którym na sercu sprawy kultury – rozczarowuje się kłopotami inwestycyjnymi 
i piętrzącymi się trudnościami wykonawczymi, i od tego już krok od (do) proble-
matyki zamkowej i muzealnej. Pisał o tym także i Pan Magister Cielecki, że przy-
działy kredytów na akcje muzealne niewielkie na 1974 r., że prace na zamku nie 
idą w zadawalającym tempie*. Dla Pana obszarem wielkiej troski jest Powiatowy 
Dom Kultury, który od dawna majoryzuje poczynania kulturalne miasta i powiatu 
i który mimo dokonywanych innowacji budowlanych, jak dotychczas pochłaniał 
gro(s) kredytów przyznawanych miastu i powiatowi na te cele**. Naturalnie – myślę, 
że zagospodarowanie zamku pójdzie w ten sposób, że najpierw biblioteka, po tym 
hotel, a na końcu muzeum – bo takie są pewnie przesłanki z zewnątrz i pewnie 
nawet uzasadnione, ale mogę się przecież mylić, wszak nie pracowałem dotychczas 
w tym pionie gospodarki***. 

Mam nadzieję, iż złożony wniosek o przydział dotacji na częściowe wyposażenie 
wnętrz w zamku w Ministerstwie został załatwiony pomyślnie****, a do tego czasu 
wyjaśniło się sformułowanie imienia biblioteki?*****. Skoro nie bardzo „wzięty” jest 
temat na regionalistykę, to przecież można nawiązać do pięknych postaci z prze-
szłości, byle tylko jednak miało to jakiś związek z dziejami. W takich kwestiach 
dobrze byłoby ogłaszać na łamach „Gazety Koszalińskiej” mini konkurs, jak to się 
dzieje w większych miastach, ale to nie takie znów istotne, i tak najlepszy będzie 
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„modus vivendi”, jak zwykle w takich sprawach wymagających wypowiadania 
się większej grupy osób. Sądzę, że nadwyżki budżetowe w Urzędzie Powiatowym 
coraz bardziej „obłożone” przez inne resorty i obawiam się, że z uzyskanych kwot 
na oświatę, kulturę i wychowanie nie da się wielu kwestii załatwić, tym niemniej 
należy wykorzystać sprzyjający w starostwie klimat i na te cele. Spodziewam się, 
że po wyborach nic się generalnie nie zmieniło, że trójka przełożonych pozostała 
– więc wolna droga dla poczynań kulturalnych i oświatowych.

Pod Pańskim kierownictwem kwestie muzealne będą na pewno należycie do-
patrzone, i jest Pan z pewnością zadowolony z obecnego kierownictwa. Co z mej 
strony możliwe, a w wakacje zawsze – chętnie oddaję się do dyspozycji placówki 
muzealnej i myślę, że na obecnym etapie nie ma innego wyjścia, do czasu uzy-
skania naukowego kierownictwa także w dziedzinie etnografii, o którą Obydwaj 
Panowie z Panem Cieleckim zabiegają nieustannie. Nie traktowałem nigdy tych 
kwestii od strony materialnej, pracując już społecznie z górą 10 lat bezinteresow-
nie, w czasie zaś odznaczeń, jak Pan wie otrzymałem niższą odznakę, niż inni, 
a potym w Koszalinie wielce się dziwiono, że nie powinienem jej przyjąć, co byłoby 
przecież bezsensem, bo cóż znaczą takie zewnętrzne resortowe odznaczenia wobec 
istotnego wkładu pracy w większe dzieło, mające służyć przecież nie tylko jednemu 
pokoleniu******.

Niech Pan zatym nie rozmyśla zbytnio o własnych inwencjach w tworzące 
się dzieło muzealne, wszak i tak będą nas oceniać dopiero następne pokolenia, 
a współczesnym, może się to wydawać inaczej, niż my mieliśmy ochotę to oceniać. 
Ma Pan i ładne zasługi w uaktywnieniu Oddziału Pom-Kaszubsk. który pewnie 
z nazwy tylko egzystował do niedawna*******, w końcu różne akcje idą w toku 
i to się powinno także liczyć. Sominy – nie mogą wyprzedzić Muzeum zamkowego, 
ale chętnie z Panem Cieleckim zrobilibyśmy tam skład większych przedmiotów 
zalegających jeszcze u właścicieli w terenie, co nie przeszkadzałoby jakiejś małej 
ekspozycji. Zapewne otrzymali państwo nieco środków na konserwację obiektów 
już zgromadzonych i na zakupy nowych więc myślę, że Pan Magister Cielecki da 
znać o wszystkim w swoim czasie.

W XVII t. „Etnografii Polskiej”, z. 1: 1974 r. Organ IHKM PAN w Warszawie 
ukazała się recenzja „Kaszubów bytowskich”, napisana przez historyka-amatora 
Leona Młyńskiego, zamieszkałego zdaje się w woj. gdańskim. Wygląda na to, 
że ten Pan działa z inspiracji znanego nam i Panu Przewodniczącemu niejakiego 
Jana Prądzyńskiego z Rekowa, który przed kilkoma laty chciał się usilnie z nami 
sp(o)tkać celem wyjaśnienia jakichś kwestii, i my nawet czekaliśmy na umówiony 
dzień w Prezydium w Wydziale Kultury, ale ten Pan się nie zgłosił. Kiedy byłem 
w 1971 r. z odczytem w tamtejszej Szkole na „Dni Oświaty Książki i Prasy” i było 
sporo ludzi na odczycie, tego Pana także nie było, a Pan Młyński często odwołuje 
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się do środowiska w Rekowie. Ponieważ jest to tendencyjna recenzja, której pa-
tronowały być może jeszcze inne niezbyt światłe umysły, więc ja wypowiadam 
się w tej sprawie w formie „odpowiedzi na recenzję” ustosunkowując się w miarę 
obiektywnie do całości, ale replika nie jest pozbawiona i polemicznych akcentów, 
wszak to „obrzucanie błotem pracy o Kaszubach bytowskich” i nie przez fachowca 
mimo, że w latach 1968–1971 ukazało się kilka przychylnych recenzji fachowców 
i publicystów nie tylko w Polsce, ale i w NRF, gdzie przecież żyje jeszcze część spo-
łeczeństwa z dawnej ziemi bytowskiej.

Naturalnie – z braku możliwości, Pan Magister nie ma okazji sięgnięcia do re-
cenzji /Etnografia ma nakład 500 egz./ i jako pismo specjalistyczne pewnie najbliżej 
jest w Gdańskim Muzeum, czy też w tamtejszej Bibliotece PAN-owskiej.

W ostatnim akapicie recenzji jest takie zdanie, które przytaczam dosłownie: 
„Na opisanym przez autora terenie, i nie tylko tam, wywołała książka niemało 
fermentu i rozgoryczenia”. Moim zdaniem, Pan Magister powinien wypowiedzieć się 
w tej kwestii, bo w końcu w świecie naukowym wszyscy tak pomyślą, że w Bytowie 
praca została przyjęta fatalnie. Co innego w Gdańsku tam były nagrody, odznacze-
nia, publikowane recenzje, więc fachowcy mają rozeznanie i tam w „Pomeranii” 
pewnie trzeba będzie zamieścić jakąś generalną odpowiedź panu Młyńskiemu, 
niezależnie (do) od publikowanej przeze mnie odpowiedzi na łamach „Etnografii 
Polskiej”. Przepraszam, iż na utrudzoną głowę Pańską jeszcze kładę takie wieści 
o monografii – ale wydaje mi się, że Pan reprezentując pion oświatowy i muzealny 
– nie pozostanie obojętny na takie sformułowanie********.

To tyle ode mnie, z okazji ferii świątecznych życzę należytego wypoczynku i chwili 
możliwości refleksji nad pańską pracą doktorską, co mogłoby się stać w czasie spa-
ceru z dziatwą i szanowną Małżonką na trasie jez. Jeleń – Bytów. Z serdecznymi 
pozdrowieniami – Ryszard Kukier (powyżej podpis odręczny – nieczytelny).

Objaśnienia do listu z 8 kwietnia 1974 r.
* Z początkiem kwietnia 1974 roku nastąpił odbiór od wykonawcy (Pracownie 
Konserwacji Zabytków w Szczecinie) skrzydła wschodniego zamku, przeznaczo-
nego na siedzibę bibliotek – publicznej oraz pedagogicznej. 
** Od 1973 roku trwał remont Powiatowego Domu Kultury, m.in. przebudowano 
wtedy salę widowiskową i zaplecze sceny.
***  Tak się stało. W roku 1975 zmieniono ustaloną wcześniej kolejność prac 
remontowo-budowlanych. 
****  Wniosek załatwiono negatywnie. Wyposażenie skrzydła wschodniego i urzą-
dzenie w nim biblioteki publicznej sfinansowano ze środków inwestycyjnych, 
przeznaczonych na budowę biblioteki wojewódzkiej w Koszalinie. Duża w tym 
zasługa inwestora – Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności 
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głównej księgowej – Jadwigi Szymczak oraz wicedyrektora biblioteki wojewódz-
kiej w Koszalinie – Marii Hudymowej.
*****  Nie wyjaśniło się. Do Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury 
Urzędu Powiatowego w Bytowie, odpowiadając na moje w tej sprawie i dyrektora 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Barbary Wańkowskiej – zapytanie, 
skierowane do około 100 osób wybranych losowo – zgłoszono kilka propozycji, 
żadna jednak nie uzyskała akceptacji ówczesnych władz. Na patrona biblioteki 
publicznej proponowano: Hieronima Jarosza Derowskiego, Floriana Ceynowę, 
Szymona Krofeya, Aleksandra Majkowskiego Antoniego Szroedera. Zgłaszano też 
inne nazwy, m.in. Komisji Edukacji Narodowej, Bojowników o Polskość Ziemi 
Bytowskiej, Macierzy Szkolnej.
******  Nie pamiętam, o jakiej odznace resortowej Profesor pisze. Być może chodzi 
o odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami” (były: srebrna i złota).
*******  Powstały w czerwcu 1971 roku Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Bytowie prowadził wtedy intensywną działalność upowszechnieniową, 
m.in. w ramach Studium Wiedzy o Regionie. Spotkania odbywały się w Powia-
towym Domu Kultury, później w pomieszczeniach zamkowych – Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej lub Muzeum.
********  W tej przykrej sprawie nie wypowiadałem się. Wykaz recenzji książki 
Kaszubi Bytowscy podaje Tomasz Antoni von Piechowski: Ryszard Kukier in 
memoriam, w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie”, 2000, z. 2, s. 18 i 19.

16) Toruń, dnia 13 maja 1974 r.
(papier maszynowy formatu A4, zapisany jednostronnie)

Odpisuję niezwłocznie w odpowiedzi na list Pański z dnia 5 maja bowiem zawarte 
w liście propozycje są niecierpiącymi zwłoki.

Otóż mimo najszczerszych chęci, nie mogę przyjąć propozycji spotkań (z) 
w terenie w „Dniach Oświaty Książki i Prasy”, chociaż to były bardzo pożyteczne 
spotkania, a miałem ich corocznie przed 1970 r. po kilka. Po prostu pełniona funk-
cja nie pozwala mi na oddalenie się poza Toruń, a jeszcze trwają zajęcia drugiego 
semestru. Jeżeli można, to bardzo serdecznie proszę o zarezerwowanie takich 
wystąpień w 1975 r. i już zawczasu sobie czas rezerwuję.

Jeżeli drugi termin (odręcznie: „referatowy”) nie przekroczy proponowanego 
15.VI., to z wielką ochotą przybędę na 15 czerwca z referatem*, i dziękuję za wstępne 
zaproszenie a myślę, że w ślad za tym przyjdzie z PTL z Koszalina. Praktycznie 
nawet myślę o tym, że wezmę tydzień wolnego 7-8 do 14-15 czerwca i wtedy wezmę 
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udział w „Jarmarku” i sesji, wyjadę na dwa-trzy dni w teren z Panem Magistrem 
Cieleckim, oraz popracujemy przy skontrum jeszcze przed przybyciem studentów 
Uniwersytetu Łódzkiego**. Wprawdzie rok akademicki kończy się 30.IX. ale zajęcia 
trwają do 5 czerwca; od 17.VI. muszę jednakże przewodniczyć non stop ponad setce 
magisteriów na Wydziale i to potrwa do 28 czerwca włącznie, po tym zacznie się 
orka z egzami(o)nami wstępnymi, a jako prodziekan (owi) ds. nauczania z urzędu 
już powierzono mi obowiązki przewodniczącego wydziałowego. Wszystko jednak 
zrobię z pomocą innych Kolegów, wszak i Pan ma tych obowiązków ponad miarę, 
a jednak prace idą i Pan zdrów i żyw.

Cieszą mnie osiągnięcia w adaptacji wnętrz gotowych partii zamku, tym bar-
dziej, że i Muzeum na tym także zyskało, a przecież stan tymczasowości potrwa 
jeszcze kilka lat, więc lepiej będzie pracował zespół muzealny w takich właśnie 
warunkach. Wszelkie inicjatywy są na dobrej drodze, włącznie z Sominami, to 
także cieszy***.

Zapewne już Pan poczytał recenzję – a ja kilka dni temu odesłałem kilkunasto-
stronicową odpowiedź do „Etnografii”, skoro tam byli tak bardzo „życzliwi” Panu 
Młyńskiemu. Naturalnie najgorszym złem to jest niekompetetność, dyletantyzm 
Młyńskiego, ze stanowiska amatora-historyka i podjuszczenia jednej osoby z Re-
kowa, nie mogło się zrodzić nic obiektywnego. W razie czego przeniosę dyskusję 
na forum pism Wybrzeża, gdzie kilkakrotnie kompetentne osoby recenzowały 
„Kaszubów bytowskich.” Nie namawiałem Pana na recenzję, bo po cóż to byłoby 
nam obu potrzebne, a raczej „na głos z terenu”, jak to powiada Młyński, że tyle 
złego tu narobiła właśnie moja monografia i Pan winien zaprotestować na łamach 
„Etnografii” i „Pomeranii”. Tyle odemnie. Serdecznie pozdrawiam (podpis nieczy-
telny, odręczny: Ryszard Kukier).

Objaśnienia do listu z dnia 13 maja 1974 r.
* Chodzi o referat na seminarium, które towarzyszyło Jarmarkowi Folklory-
stycznemu (14-16 czerwca 1974). Tematu referatu nie pamiętam.
** Późną jesienią 1973 roku profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Jadwiga Kuchar-
ska wystąpiła z propozycją prowadzenia badań nad świadomością narodową 
ludności kaszubskiej. Po konsultacji z przełożonymi podpisałem w imieniu 
Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
umowę, zobowiązując się do pomocy w organizacji i finansowaniu badań. Umowa 
z Uniwersytetem Łódzkim przewidywała także praktyki muzealne studentów 
etnografii. 
***  Optymizm Profesora nieco przesadny. Muzeum uzyskało do użytku (przez 
użyczenie) salę odczytowo-wystawienniczą i pomieszczenie biurowe na pod-
daszu zamku. W Sominach ukończono rekonstrukcję budynku gospodarczego, 
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ale zaszła potrzeba przesunięcia o kilka metrów (a miała pozostać in situ) chatki 
owczarza (wykonawcą była, za zgodą dyrekcji Pracowni Konserwacji Zabytków 
w Szczecinie, ekipa remontowa z Zamku). Wyłoniły się i inne przeszkody. Przede 
wszystkim nie wykupiono działek pod zagrodę skansenowską, gdyż (czego nie 
brano wcześniej pod uwagę) skomplikowały się sprawy własnościowe.

17) Toruń, dnia 17 czerwca 1974 r. 
(papier maszynowy, kartka zapisana odręcznie na jednej stronie)

Jestem bardzo oczarowany udaną imprezą bytowską*. To wykracza poza wszelkie 
dotychczas oglądane przeglądy zespołów, a Pan na swoim koncie ma znów piękne 
osiągnięcia, mimo że tyle osób i instytucji wymieniono w programie.

Załączam bilety powrotne do Torunia i proszę o przekazanie miłej współpracow-
niczce, podobnie jak też rachunek za hotel i 15 zł do rozliczenia, które przekazałem 
Panu magistrowi osobiście (druga część zdania podkreślona). 

Przepraszam, że nie dopisywałem towarzysko, ale za cenę widowisk zrezygno-
wałem z posiłków, także w sobotę wieczór, kiedy pozostałem na występie zespołu 
kościerskiego. Dziękuję również za uprzejmość zaproszenia. Myślę, że sesja była 
udana. Przepraszam za tak nieuporządkowane myśli, ale tylko co wróciłem jak 
zostałem osaczony różnymi sprawami do załatwienia. Serdecznie pozdrawiam 
i łączę uścisk dłoni (podpis nieczytelny: Ryszard Kukier).

Objaśnienia do listu z dnia 17 czerwca 1974 r.
* Profesor skorzystał z zaproszenia na Jarmark Folklorystyczny, zorganizowany 
po raz drugi w Bytowie. Przeglądowi zespołów regionalnych towarzyszył, po-
dobnie jak w roku 1973 kiermasz rękodzieła ludowego. Zorganizowano także 
seminarium na temat sztuki ludowej.

18) Toruń, dnia 9 lutego 1975 r. 
(1/2 karty papieru maszynowego formatu A3, zapisana dwustronnie)

Dziękuję serdecznie za wiadomości zawarte w liście z 26.I. i nadesłany wycinek 
prasowy. Było co do czytania, i przyznam szczerze interesującej przecież lektury 
nieobcych i mnie spraw muzealnych z waszego terenu. Nie wnoszę pretensji o brak 
wcześniejszych wieści, wszak zdaję sobie sprawę, że Pan jest mimo wszystko bardziej 
zapracowany ode mnie, a i mnie nie brak pracy, że chwilami rozmyślam, czy po-
radzę tak długo z tymi rozrastającymi się funkcjami organizacyjnymi w Uczelni, 
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a tu naturalnie jeszcze i terenowe prace do wykonywania, współpraca z Bytowem, 
ostatnio doszła z Wyrzyskiem /skansen archeologiczno-etnograficzny/ w Osieku  
k. Wyrzyska – i to bez możliwości odmowy, bowiem wszystko tak było przygotowa-
ne, że byłem wezwany przez profesora Bursztę do Poznania i postawiony w sytuacji 
przymusowej, bowiem inaczej odmówiłbym wszelkiej współpracy z człowiekiem, 
któremu przecież zawdzięczam najwięcej mimo wszystko w swych sprawach na-
ukowych. W toku pisanie także recenzji przy postępowaniu na profesurę, iluż to 
trzeba życzliwych serc i dusz, by takie postępowanie chociaż częściowo rokowało 
nadzieje pomyślnego załatwienia.

Bytów ma w mych planach swoje należne miejsce – wiem, że i prośby Pana 
Cieleckiego w kwestii inwentarzowej są na czasie – przecież ma być wszystko jak 
należy, i mnie bynajmniej nie chodzi o spisywanie z inwentarza czegokolwiek, boć 
jeszcze nie ujrzało światła dziennego. Muszę się tym zająć naturalnie – ale niechże 
się ociepli i skończą zajęcia dydaktyczne z końcem maja, bowiem obecnie mam 
wprawdzie dwa dni wolne na pracę naukową własną, ale jako prodziekan rzadko 
kiedy mogę z nich skorzystać.

Kształcą się w zakładach etnografii w skali krajowej małe i chude roczniki, ale 
jestem przekonany o tym, że i Bytów dostanie młodego i zdolnego etnografa, tak jak 
doczekał się Szczecin. W Koszalinie i Słupsku kilkoro etnografów nie pracuje w tej 
dyscyplinie, więc może by się dało jeszcze raz rozmawiać z tą Panią Magister z PTL, 
która w czasie „Jarmarku Folklorystycznego” obiecywała nam pomoc i wydawniczą 
naszych referatów – co z tym? Z Panem mgr. Niedźwieckim* to sprawa może nazbyt 
świeża – aż się „zatrze” takie wykroczenie, po iluś tam latach, ja osobiście nie mam 
złego przekonania o tym człowieku, w terenie łatwo paść ofiarą ludzi złych, wiem 
to z własnej praktyki, że kiedy zgłaszałem się po „zamówione” w terenie rzeczy 
po roku, to i wcale nie najmniejsze kwoty szły z prywatnej mojej kieszeni – gwoli 
tylko tego, by nie „stornować” w księdze zakupów i w rachunkach, ale też Pan Ertel 
służył mi bardzo dużą pomocą w różnych kwestiach, by nie dać pożywki „plotce” 
a i tak przecież, ktoś roznosił po terenie plotki, że zabieram muzealia do Torunia, 
że działam bez upoważnienia, a osoby z Domu Kultury jeszcze przed trzema 
laty doniosły mi nawet o „posądzeniach” z grona osób najbliższych obeznanych 
w naszych kwestiach muzealnych. Także wiele było niepotrzebnej goryczy, a mam 
i Pańskie niezbyt przekonywujące listy, brzmiące dziwnie i to tak że mnie zabolało 
mocno! Stąd nie potępiam pana Niedźwiedzkiego i myślę, że byłoby z pożytkiem, 
by był pracownikiem Muzeum w Bytowie – może Pan Dyrektor Przymusiński to 
jeszcze przemyśli, a Pan podejmie jakąś „akcję” w ciągu następnych kilku miesię-
cy – ja bym się mógł także tu prywatnie wypowiedzieć, wszak Pan Niedźwiedzki 
chce pracować w muzealnictwie etnograficznym i terenowym, a inni etnografowie 
wolą prace gabinetowe, pozbawione jakiegokolwiek wysiłku. Przepraszam za takie 
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chaotyczne stawianie sprawy – ale to mi się nasunęło, zapoznając się z lekturą 
Pańskiego listu*.

Ogólnie cieszę się i z tych postępów – chociaż stanowczo idących za wolno, 
ale my pracownicy umysłowi nie mamy na to wpływu, a Panu nie brak inwencji 
twórczej i energii, także w pracach muzealnych, mając jeszcze tak olbrzymi resort 
podstawowy!

Skoro Pan będzie w Toruniu, to serdecznie zapraszam do siebie poniedziałek-
-czwartek w Instytucie naprzeciw Teatru, P Armii Czerwonej 2, telefon domowy 
263-80, i do domu w piątki-niedziele – zawsze Pana zapraszałem, ale Pan nie bywał 
niby ostatnio dawno w Toruniu. 13.II. wyjeżdżam z odczytem do Inst. Śląskiego 
w Katowicach i wrócę w sobotę nad ranem, i 18.II. na jeden dzień do Wyrzyska – 
po tym czasie jestem już zawsze na miejscu**.

Dziękując za nadesłane pozdrowienia – łączę drugostronne, równie serdeczne 
Panu i jego rodzinie a także Panu Piotrowi Cieleckiemu oraz Jego miłej Pani współ-
pracowniczce***. Ryszard Kukier (powyżej podpis odręczny – nieczytelny).

PS! Przed tygodniem był pogrzeb śp. Józefa Wieczerzaka – kierownika skansenu 
w Olsztynku i działu etnogr. na Zamku w Olsztynie, Kolegi ze studiów – przed  
50-tką jeszcze i to był zawał serca z przepracowania jak nic, a Pański poprzed-
nik**** – jak szybko zeszedł z tego świata. Więc czy to dla nas nie są wyraźne 
ostrzeżenia?

Objaśnienia do listu z dnia 9 lutego 1975 r.
* Jan Niedźwiecki – były kierownik Muzeum w Złotowie. Jeden z kandydatów 
ubiegających się o pracę w Muzeum w Bytowie. 
** W Toruniu przebywałem 25 i 26 kwietnia 1975 r. Z Profesorem R. Kukierem 
nie udało mi się spotkać. Pamiętam, że usiłowałem skontaktować się z Nim 
telefonicznie. 
***  Ewa Newlin-Łukowicz (obecnie Sztychmiler).
****  Profesor chyba niewłaściwie odczytał, a może zapamiętał, nazwisko mojego 
poprzednika w Wydziale Kultury. Zapewne pisałem o nagłej śmierci śp. Stanisława 
Galikowskiego, podinspektora szkolnego.

19) Toruń, dnia 6 maja 1975 r. 
(maszynopis, karta formatu A4, zapisana jednostronnie)

Przy ogromnym obciążeniu dydaktycznym i organizacyjnym /sprawowanie funkcji 
prodziekańskiej/, zostałem prawie przymuszony przez profesora Bursztę z UAM 
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w Poznaniu do współpracy przy organizowaniu Rezerwatu Archeologiczno-Etno-
graficznego w Osieku-Wyrzysku. Niestety – z tym wiążą się wyjazdy i poszukiwania 
terenowe, stąd aktualnie każdego tygodnia piątki-niedziele spędzam w terenie. 
Dają auto, zapewniają minimum potrzeb – ale przecież nie o to chodzi, mimo 
nadzwyczaj serdecznej atmosfery, jaką stwarza Pan Rządkowski, dotychczasowy 
przewodniczący Urzędu Powiatowego w Wyrzysku. Z tej to właśnie przyczyny nie 
mogliśmy spotkać się w czasie Pańskiego pobytu w Toruniu, a przecież wiedziałem 
o Jubileuszu profesora Górskiego /w dowód wycinki prasowe/*.

Z tych i innych jeszcze powodów – nie mogę niestety przyjąć zaproszenia Pana 
jak i zaproszenia Przewodniczącego Urzędu Powiatowego na spotkania na ziemi 
bytowskiej, dziękując serdecznie za zaproszenie. Rezerwuję jednak w czerwcu 
nieco czasu i na „Jarmark...” i na ewentualne prace dla Bytowa, jeżeli zajdzie 
tego potrzeba, a jeszcze przed tym muszę być w Wierzchocinie koło Brzeźna 
Szlacheckiego po pozostawione tam tkaniny z roku 1973 (r), aby uzupełnić braki 
muzealiów bytowskich. Z przyjemnością zatym spotkam się w czerwcu w Bytowie, 
i posłucham wieści z niwy Pańskiej działalności kulturalnej i na polu muzealnym. 
Może do tego czasu będzie już ten nowy upragniony etnograf na Zamku**. Łączę 
wyrazy poważania i szacunku (podpis odręczny, nieczytelny).

Objaśnienia do listu z dnia 6 maja 1975 r.
* Dwa wycinki – artykuły z gazety „Nowości. Dziennik Toruński”. Pierwszy 
autorstwa Andrzeja Boryckiego – z dnia 19-20 kwietnia 1975 r. – otwiera in-
formacja: „22 kwietnia osiemdziesięciolecie urodzin obchodzi prof. dr Konrad 
Górski, doktor honoris causa, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 
wybitny uczony i humanista, badacz literatury polskiej, wielce zasłużony dla 
kultury Torunia”. Artykuł zawiera charakterystykę dorobku naukowego i pre-
zentuje w skrócie działalność organizacyjną i kulturalno-oświatową Jubilata. 
Drugi wycinek, sygnowany „s”, pochodzi z tej samej gazety z dnia 28 kwietnia 
1975 r. i zawiera krótką relację z uroczystości jubileuszowej, która odbyła się 
w sali Senatu Collegium Maius 25 kwietnia 1975 r.
** Upragnionego etnografa jeszcze na Zamku nie było.



Początki muzealnictwa na ziemi bytowskiej sięgają okresu międzywojenne- 
go. Wiadomości o działalności istniejącego w Bytowie Heimatmuseum są 

jednak bardzo skąpe. Siedzibą muzeum była najprawdopodobniej kamienica 
przy Lauenburgstrasse (dzisiaj ulica Sikorskiego). Zbiory muzeum musiały być 
dość pokaźne, jeżeli spis zabytków z byłego Heimatmuseum, sporządzony w 1946 
roku zawierał 1142 pozycje eksponatów geologicznych, archeologicznych i et-
nograficznych. Zbiory muzealne przechowywano czasowo w siedzibie starostwa 
bytowskiego, z myślą utworzenia w przyszłości muzeum w zamku bytowskim. 
W sierpniu 1946 roku Urząd Wojewódzki w Szczecinie nakazał staroście przy-
gotowanie zabytków do transportu i wysłanie ich koleją do Szczecina. Zabytki 
miał przejąć dział prehistoryczny ówczesnego Muzeum Miejskiego w Szczecinie. 
Ze względu na możliwość uszkodzenia kruchych zabytków archeologicznych 
zrezygnowano z transportu kolejowego, a eksponaty, zapakowane w pięć skrzyń, 
przewieziono do Szczecina transportem samochodowym dopiero 18 października 
1947 roku. Dziś znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Idea odtworzenia w Bytowie muzeum o charakterze regionalnym narodziła 
się w II połowie lat 50. w kręgach miejscowej inteligencji i działaczy społecznych 
skupionych w Zrzeszeniu Kaszubskim i Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich. 
Powołana w 1957 roku komisja ds. odbudowy i renowacji zamku bytowskiego 
wysunęła koncepcję zagospodarowania tej zabytkowej budowli przez placówki 
kulturalno-oświatowe, w tym i muzeum regionalne. Społeczne inicjatywy, wspie-
rane przez badaczy tej części Kaszub, znalazły zrozumienie ówczesnych władz 
powiatowych w 1962 roku, kiedy rozpoczęto na bytowszczyźnie systematyczne 
badania etnograficzne, w trakcie których pozyskano znaczną ilość zabytków. 

22 listopada 1962 roku z inicjatywy Stanisława Kaweckiego, kierownika Wy-
działu Kultury Powiatowej Rady Narodowej i dr. Ryszarda Kukiera, adiunkta 
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Katedry Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zorganizowano 
konferencję poświęconą sprawie utworzenia w przyszłości placówki muzealnej 
w Bytowie. W trakcie tego spotkania powołano Społeczny Komitet Organizacyj-
ny Muzeum na czele z Janem Mazurkiem, Przewodniczącym Powiatowej Rady 
Narodowej. W skład komitetu weszli, m.in. wspomniany już Stanisław Kawecki, 
Marian Sikora – kierownik Muzeum Miejskiego w Koszalinie, Hubert Kreft – 
prezes Powiatowego Komitetu ZSL i dr Ryszard Kukier, któremu powierzono 
prowadzenie badań terenowych w celu zlokalizowania i pozyskania cenniejszych 
zabytków kultury materialnej i duchowej z terenu ziemi bytowskiej. 

Zgromadzone w trakcie penetracji terenowych eksponaty miały stać się 
w przyszłości zaczątkiem kolekcji etnograficznej i artystyczno-historycznej 
muzeum regionalnego. W drodze zakupów, darów i przekazów Komitet Organi-
zacyjny zgromadził w latach 1962–1971 około 1640 muzealiów. Było to możliwe 
dzięki społecznemu zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży szkół wiejskich 
oraz miejscowych działaczy kaszubskich, takich jak Kazimiera Styp-Rekowska 
z Płotowa, czy Stanisław Szreder z Kłączna. Wsparciem finansowym zakupów 
muzealiów były dotacje przeznaczone na ten cel przez Wydział Kultury PPRN 
w Bytowie oraz środki przekazane przez Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie. W ramach programu upowszechniania wiedzy o re-
gionie i w celu promocji akcji gromadzenia zabytków przygotowano ze zbiorów 
Społecznego Komitetu Organizacyjnego dużą wystawę czasową pt. „Kultura 
ludowa Kaszubów bytowskich”. Zorganizowaną wystawę zaprezentowano w 1969 
roku w pomieszczeniach Powiatowego Domu Kultury w Bytowie.

W zebranej kolekcji zdecydowaną większość stanowiły zabytki kultury ma-
terialnej Kaszubów. Były to m.in.: narzędzia rolnicze, wyposażenie i wyroby 
warsztatów rzemieślniczych, sprzęty gospodarstw domowych i elementy wystroju 
wnętrz mieszkalnych, narzędzia i sprzęty tkackie, rybackie, pszczelarskie oraz 
przedmioty codziennego użytku. Na siedzibę przyszłego muzeum wybrano naj-
starszą część zamku bytowskiego, położony przy północnym murze kurtynowym 
Dom Zakonny. 

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie powołano z dniem 1 stycznia 1972 
roku Uchwałą Nr 62/Z18/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie 
z dnia 8 czerwca 1971 roku. Tą samą uchwałą nadano zatwierdzony przez Mini-
stra Kultury i Sztuki statut muzeum, w którym określono m.in. nazwę, siedzibę, 
teren działania, zadania i strukturę powołanej placówki.

Na kierownika muzeum powołano magistra Piotra Cieleckiego, który ob-
jął stanowisko z dniem 1 stycznia 1972 roku. Piotr Cielecki przed przejściem 
do Bytowa pracował od 1 lipca 1970 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
na stanowisku asystenta muzealnego. 
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Powołanie muzeum było ukoronowaniem wieloletnich starań i zabiegów 
miejscowych społeczników i bytowskich władz powiatowych. Idea powołania 
muzeum w Bytowie znalazła pełne zrozumienie zarówno Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej jak i kierownictwa Wydziału Kultury. Szczególną rolę 
w powstaniu muzeum odegrał doktor Ryszard Kukier oraz Stanisław Kawecki, 
kierownik Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie 
do 1968 roku i jego następca Jan Tyborczyk. Na przyspieszenie prac związanych 
z powołaniem muzeum bytowskiego duży wpływ miało osobiste zaangażowanie 
kierownika Wydziału Kultury PPRN w Bytowie Jana Tyborczyka. Z jego też  
inicjatywy podjęte zostały na początku lat 70. prace związane z utworzeniem  
we wsi Sominy zagrody skansenowskiej. Zgodnie z pierwotną koncepcją na za-
grodę skansenowską miały składać się 4 wytypowane obiekty: chałupa miesz-
kalna, chata owczarza, chlew i stodoła. Planowana zagroda miała w przyszłości 
stać się oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. 

W 1973 roku szczeciński oddział PPPKZ przekazał inwestorowi – Wydziałowi 
Kultury PPRN w Bytowie – wyremontowany XIX-wieczny chlew jako pierwszy 
element zagrody. Prace remontowe przy pochodzącej z przełomu XVIII/XIX w. 
chacie owczarza zakończono w 1975 roku. Niestety był to ostatni obiekt w pla-
nowanej zagrodzie skansenowskiej. Po likwidacji powiatów nie udało się nigdy 
zrealizować pierwotnej koncepcji utworzenia we wsi Sominy kompletnej zagrody 
skansenowskiej. Na przeszkodzie realizacji zamierzenia stanęła m.in. słabość 
finansowa i kadrowa muzeum oraz brak woli decydentów. 

Powołanemu muzeum przyznano, do czasu ukończenia remontu skrzydła 
północnego zamku, tymczasową siedzibę w pomieszczeniach ostatniej kondy-
gnacji Baszty Prochowej. Pomieszczenia baszty zostały wcześniej prowizorycznie 
zaadoptowane na biura kierownictwa budowy zamku oraz biura muzeum. W tym 
czasie trwały, prowadzone od kilku lat przez szczeciński oddział PPPKZ, prace 
adaptacyjno-remontowe wschodniego skrzydła zamku. Muzeum do października 
1972 roku funkcjonowało przy jednoosobowej obsadzie, dopiero w ostatnim 
kwartale roku zatrudniono Ewę Łukowicz w charakterze pracownika admini-
stracyjnego.

Z chwilą powołania muzeum przejęto dwa magazyny zbiorów zlokalizowane 
w Szkole Podstawowej w Kłącznie i wieży pokościelnej w Bytowie. Pierwszopla-
nowym zadaniem placówki było przejęcie i zinwentaryzowanie, liczącej blisko 
1640 obiektów, kolekcji etnograficznej zgromadzonej przez Społeczny Komitet 
Organizacyjny. Identyfikacja i inwentaryzacja zbiorów trwały przez okres kilku 
lat. Od początku powołania placówki kierownik Piotr Cielecki zaczął gromadzić 
zbiory działu etnograficznego i artystyczno-historycznego. Jeszcze w 1972 roku 
zostały wykonane przez kierownika muzeum zestawy kolorowych przeźroczy 
do wykładów na temat: 
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1) Historii zamku bytowskiego, 
2) Budownictwa ludowego w powiecie bytowskim,
3) Zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego.

Organizowane od początku działalności prelekcje i oprowadzanie zorgani-
zowanych grup turystycznych po dostępnych częściach zamku służyły głównie 
promocji zabytku jako przyszłej siedziby muzeum.

W 1973 roku muzeum podjęło działalność wystawienniczą w gościnnych 
pomieszczeniach Powiatowego Domu Kultury, gdzie zorganizowano 3 wystawy 
czasowe. W ramach obchodów Tygodnia Kultury Polskiej w NRD, muzeum 
bytowskie zorganizowało w Templinie wystawę z własnych zbiorów, poświęconą 
kaszubskiej sztuce ludowej. 

Sytuacja lokalowa placówki zmieniła się w 1974 roku, kiedy to oddano 
do użytku skrzydło wschodnie zamku bytowskiego. Całe skrzydło, na które skła-
dały się trzy budynki: Dom Wdów, Wieża Bramna, Dom Sądowy przeznaczono 
na siedzibę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na potrzeby muzeum 
udało się wygospodarować pomieszczenia poddasza Domu Wdów, przezna- 
czone docelowo na magazyny biblioteczne, o łącznej powierzchni ok. 170 m2. 
Z trzech otrzymanych sal, dwie przeznaczono na cele administracyjno-biuro-
we, a jedną o powierzchni 113 m2 na salę wystawową. Posiadanie własnej sali 
wystawowej umożliwiło muzeum wyjście z własną ofertą wystawienniczą na ze-
wnątrz, co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania zbiorami muzealnymi, 
dziejami zamku i historią ziemi bytowskiej. W ramach promocji zarówno wstęp 
do muzeum jak i obsługa ruchu turystycznego były aż do 1992 roku bezpłatne. 
Według szacunkowych danych w 1974 roku wystawy prezentowane w muzeum 
obejrzało ponad 14 000 zwiedzających. 

Na koniec 1974 roku w księgach muzealnych zarejestrowanych było 1899 
zabytków z tego 1873 w dziale etnograficznym i 26 w dziale artystyczno-histo-
rycznym. Księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 281 woluminów.

W 1974 roku zabezpieczono wszystkie muzealia drewniane preparatami 
owado- i grzybobójczymi, i udało się dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Koszalinie zlecić PPPKZ w Poznaniu konserwację 
XVIII-wiecznej szafy gdańskiej. 

Od sierpnia 1974 roku zatrudniono w muzeum Krystynę Duchcik na etacie 
pracownika obsługi. Nie udało się jednak zatrudnić poszukiwanego od dawna 
etnografa. 

W 1975 roku nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym kraju, połączone 
z likwidacją powiatów i utworzeniem nowych województw. Teren byłego powia-
tu włączony został do nowo utworzonego województwa słupskiego. Muzeum 
bytowskie wraz z innymi placówkami z terenu nowego województwa przeszło 
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pod bezpośredni nadzór wojewody słupskiego. Prowadzone, z różnym natę-
żeniem, prace adaptacyjno-remontowe na zamku koncentrowały się w latach 
1975–1976 głównie na skrzydle południowym, przeznaczonym na potrzeby 
hotelu i restauracji. 

W 1975 roku przekazano do użytku muzeum prowizoryczny magazyn 
zbiorów zlokalizowany na poddaszu Domu Zakonnego. Otrzymane pomiesz-
czenia magazynowe, o łącznej powierzchni 367 m2, pozwoliły na przeniesienie 
zbiorów przechowywanych dotychczas w oddalonym o kilkanaście kilometrów 
Kłącznie. W 1976 roku muzeum otrzymało cenny dar w postaci znacznej liczby 
dokumentów rodziny Styp-Rekowskich z Płotowa związanych z działalnością 
na terenie powiatu w okresie międzywojennym Związku Polaków w Niemczech. 
Wśród 85 otrzymanych dokumentów były m.in.: listy obozowe z okresu okupa- 
cji hitlerowskiej, fotografie, kartki świąteczne, druki ulotne, książki i inne pamiąt-
ki rodzinne. W tym roku zapadła też decyzja o zakupie archiwum negatywów 
miejscowego fotografika Jana Pieńkowskiego. Zakupy negatywów dokumentu-
jących całokształt życia społecznego, gospodarczego i politycznego na terenie 
powiatu bytowskiego rozłożone zostały na kilka lat. Ogółem udało się zakupić 
kolekcję negatywów liczącą ok. 30 000 klatek zdjęciowych.

W 1976 roku zatrudniony został historyk Janusz Kopydłowski, tym samym 
personel muzeum wzrósł do 4 osób. Zorganizowane w tym roku wystawy mu-
zealne obejrzało ponad 21 000 osób. Wśród zwiedzających przeważała młodzież 
w wieku szkolnym przebywająca w okresie wakacyjnym na terenie ziemi bytow-
skiej na licznych koloniach i obozach harcerskich. 

W 1977 roku muzeum podjęło współpracę ze słupskim Biurem Wystaw 
Artystycznych. Dzięki tej współpracy poszerzeniu uległa oferta wystawiennicza 
muzeum i możliwa stała się prezentacja w Bytowie dorobku wybitnych artystów 
plastyków. W ramach popularyzacji wiedzy o mieście i regionie pracownicy mu-
zeum prowadzili przy współpracy ze Słupskim Przedsiębiorstwem Turystycznym 
„Przymorze” odczyty adresowane głównie do młodzieży szkolnej, przebywającej 
na obozach harcerskich i koloniach na terenie miasta i regionu. Prelekcje i odczyty 
na temat historii ziemi bytowskiej, dziejów zamku, zbiorów muzealnych były 
kontynuowane z powodzeniem w latach następnych. Szacunkowa frekwencja 
w muzeum wynosiła ponad 20 000 osób.

Rok 1978 nie przyniósł żadnych zmian organizacyjnych i lokalowych w mu-
zeum. Przedłużający się remont południowego i północnego skrzydła zamku 
uniemożliwił utworzenie tak potrzebnej pracowni konserwatorskiej. Muzeum 
nadal gromadziło zabytki i literaturę fachową do biblioteki muzealnej, kupo-
wało negatywy, organizowało wystawy czasowe i obsługiwało ruch turystyczny. 
W 1978 roku zapadła decyzja o utworzeniu Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 
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– nowego oddziału Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Na siedzibę 
Muzeum Szkoły Polskiej wybrano wyremontowany po pożarze budynek Szkoły 
Podstawowej w Płotowie. Otwarcie muzeum, w dniu 3 października 1979 roku, 
poprzedziła sesja naukowa pt. „50 lat szkolnictwa polskiego na ziemi bytowskiej”. 
Podczas sesji, zorganizowanej na zamku bytowskim, wygłoszono 7 referatów 
autorstwa historyków pomorskich zajmujących się dziejami najnowszymi. Po za-
kończeniu konferencji i części artystycznej, w wykonaniu bytowskich zespołów 
folklorystycznych, nową placówkę w Płotowie uroczyście otwarto z udziałem 
władz wojewódzkich i miejskich. Scenariusz ekspozycji płotowskiej przygotowali: 
Piotr Cielecki, dyrektor muzeum w Bytowie i Zygmunt Gręźlikowski kustosz 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Projekt ekspozycji i aranżację wystawy 
powierzono artystce-plastyczce Karolinie Szyman Piórkowskiej, a wykonanie 
zdjęć Janowi Pieńkowskiemu. 

Wielki wkład w organizację muzeum płotowskiego wniosła Władysława Kno-
sała ze Styp-Rekowskich z Płotowa, która po śmierci swojej siostry Kazimiery, 
przyjęła rodzinne zbiory tej wielce dla polskości Kaszub zasłużonej rodziny. Pani 
Władysława Knosała służyła nam cenną radą i fachową pomocą, a na potrzeby 
Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie przekazała rodzinne pamiątki i dokumenty 
z okresu działalności Związku Polaków w Niemczech.

W latach 1980–1981 sytuacja lokalowa i kadrowa muzeum nie uległa żadnej 
zmianie. Muzeum nadal pozostawało w stadium rozwojowym, a przedłużający 
się remont skrzydła muzealnego uniemożliwiał przygotowania do organizacji 
specjalistycznych pracowni konserwatorskich. Nadzieją na szybszy postęp prac 
w skrzydle północnym było zakończenie w 1980 roku remontu skrzydła połu-
dniowego zamku z przeznaczeniem na hotel i restaurację.

W 1982 roku, decyzją wojewody słupskiego, odwołano dotychczasowego 
dyrektora muzeum Piotra Cieleckiego. Pełniący obowiązki dyrektora Janusz Ko-
pydłowski zatrudnił ponownie w muzeum odwołanego Piotra Cieleckiego. Rok 
1982, ze względu na zmiany personalne i ogólne trudności gospodarcze, należał 
bez wątpienia do najtrudniejszych w dotychczasowej działalności muzeum.

W połowie 1983 roku wykonawca remontu zamku PPPKZ Gdańsk przekazał 
na potrzeby muzeum zaadaptowane pomieszczenia Baszty Prochowej. W wyre-
montowanych pomieszczeniach, o łącznej powierzchni około 480 m2, zlokalizo-
wane zostały biura, pokoje gościnne, zaplecze socjalne, pracownie specjalistyczne 
oraz biblioteka. Przejęcie przez muzeum Baszty Prochowej dawało możliwości 
utworzenia pracowni stolarsko-konserwatorskiej, bez której przygotowanie 
zbiorów do przyszłej stałej ekspozycji etnograficznej nie byłoby możliwe. Kie-
rownictwo pracowni objął przyuczony renowator Czesław Żywicki. Organizacja 
i wyposażenie pracowni konserwatorskiej oraz ciągły wzrost zatrudnienia stały 
się najważniejszymi zadaniami muzeum. Systematycznie, w miarę możliwości 
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finansowych, powiększane były muzealne kolekcje i specjalistyczny księgozbiór. 
Na dzień 31 grudnia 1983 roku w księgach muzealnych zarejestrowane były 
2673 zabytki. W okresie luty-maj 1983 roku przeprowadzono na podstawie de-
cyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku pełną inwentaryzację 
zbiorów. W trakcie spisu wydzielona została grupa eksponatów, których stan 
zachowania budził najpoważniejsze zastrzeżenia. Część muzealiów po ocenie 
komisji konserwatorskiej została spisana ze stanu muzeum.

Kolejne lata nie przyniosły żadnych zmian w warunkach lokalowych muzeum. 
Przedłużający się remont Domu Zakonnego uniemożliwiał podjęcie szerszej 
działalności wystawienniczej. Organizowane wystawy czasowe były prezentowane 
w dwóch salkach poddasza Domu Wdów o łącznej powierzchni ok. 150 m2.

Powoli, ale systematycznie, rosło zatrudnienie w placówce. W 1984 roku uda-
ło się zatrudnić poszukiwanego od dawna etnografa. Od 5 listopada 1984 roku 
pracę w muzeum podjął Andrzej Chwaliński, absolwent etnografii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1986 roku zatrudniono na stałe, pracujących 
dotychczas czasowo, rzemieślników-stolarzy, a jesienią tego roku zatrudniono na  
1/2 etatu księgową muzeum. W dniu 31 grudnia 1986 roku w muzeum zatrudnio-
nych było 10 pracowników etatowych, w tym: 3 pracowników merytorycznych, 
3 renowatorów, 3 pracowników administracji i obsługi oraz księgowa. W trosce 
o dalszy rozwój placówki i zatrudnienie niezbędnych fachowców Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Słupsku wystąpił w 1987 roku z inicjatywą przejęcia 
przez muzeum zabytkowego budynku dawnej poczty konnej przy ulicy Wojska 
Polskiego w Bytowie. Z części mieszkalnej remontowanego budynku zamierzano 
wygospodarować parę mieszkań dla przyszłych pracowników muzeum, których 
należało ściągnąć do miasta z ośrodków uniwersyteckich. Po paru latach remon-
tu, wobec braku możliwości zatrudnienia większej liczby fachowców, muzeum 
otrzymało do dyspozycji jedynie trzy mieszkania. 

W latach 1988–1989 kontynuowane były z przerwami prace adaptacyjno- 
-remontowe północnego skrzydła zamku. Prowadzone prace nie miały żadnego 
wpływu na poprawę warunków lokalowych muzeum. Działalność muzealnej 
pracowni stolarsko-konserwatorskiej podporządkowana była przygotowaniu 
zbiorów do stałej ekspozycji etnograficznej na parterze Domu Zakonnego.  
Muzeum organizowało różnotematyczne wystawy czasowe, gromadziło muzealia 
i zbiory biblioteczne oraz prowadziło obsługę ruchu turystycznego. Na dzień  
31 grudnia 1989 roku w Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowanych było 
3001 zabytków, a w inwentarzu bibliotecznym 1527 tomów druków zwartych 
i czasopism. W końcu 1989 roku w muzeum i jego oddziałach (Sominy, Płotowo) 
zatrudnionych było 12 osób, w tym: 7 pracowników działalności podstawowej 
(3 merytorycznych, 3 renowatorów, 1 przewodnik muzealny) i 5 administracji 
i obsługi.
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Pod koniec 1991 roku zakończony został remont Baszty Młyńskiej i Domu 
Zakonnego. Wspomniane budowle, wraz z użytkowaną przez muzeum Basztą 
Prochową, weszły w skład muzealnego zespołu zamkowego. W wyremonto-
wanych pomieszczeniach zamkowych do dyspozycji muzeum oddano 15 sal 
wystawowych o łącznej powierzchni ok. 900 m2 . Po przejęciu wspomnianych 
pomieszczeń przystąpiono do przygotowania stałej ekspozycji etnograficznej, 
stałej wystawy zbiorów artystyczno-historycznych oraz aranżacji wystaw cza-
sowych. W przygotowaniach do otwarcia muzeum korzystaliśmy z pomocy 
zaprzyjaźnionego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Inauguracja działal-
ności muzeum w nowej siedzibie miała miejsce 10 kwietnia 1992 roku. Po ponad  
20 latach od chwili powołania Muzeum Zachodniokaszubskiego placówka uzy-
skała możliwość pełnej realizacji zadań statutowych. W ślad za przeprowadzką 
do nowych pomieszczeń nie poszło niestety wzmocnienie kadrowe instytucji. 
Brakowało szczególnie pracowników obsługi do opieki i dozoru ekspozycji mu-
zealnych. Od chwili przeprowadzki muzeum do nowej siedziby wprowadzono 
płatne bilety wstępu. W latach 1990–1994 muzeum zakupiło 717 muzealiów, 
w tym znaczną ilość wytworów artystów ludowych z terenu Kaszub w celu po-
większenia kolekcji współczesnej sztuki ludowej.

Na dzień 31 grudnia 1994 roku w Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowa-
nych było 3795 zabytków, a w inwentarzu bibliotecznym 1094 woluminy. W ra-
mach przygotowań do 650. rocznicy otrzymania przez Bytów praw miejskich 
zostały zamówione portrety książąt pomorskich – Gryfitów, w których zarządzie 
blisko dwa wieki pozostawała ziemia bytowska.

W latach 1993–1994 muzealne zbiory artystyczne wzbogaciły się o 16 por-
tretów władców pomorskich, które trafiły na stałą ekspozycję artystyczno-histo-
ryczną. Wydarzeniem, które mogło mieć istotny wpływ na losy muzeum i zamku 
bytowskiego był pożar, do którego doszło 16 lutego 1994 roku. Ogień, zaprószony 
na skutek nieszczelnej instalacji kominowej, strawił więźbę dachową i pokrycie 
Baszty Prochowej. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej nie doszło do rozprzestrze-
nienia się pożaru na przyległe budynki Domu Zakonnego i Domu Wdów. Dzięki 
ofiarności pracowników muzeum i szybko podjętej ewakuacji udało się uratować 
od zniszczenia księgozbiór muzealny, zabytki etnograficzne i dokumentację 
naukową. Rozpoczęte bezpośrednio po pożarze prace remontowo-budowlane 
zostały zakończone na początku kwietnia 1994 roku. Całkowita likwidacja skut-
ków pożaru oraz szybka odbudowa zniszczeń była możliwa dzięki pomocy władz 
samorządowych Bytowa i osobistemu zaangażowaniu wojewody słupskiego.  
W 1995 roku muzeum wraz z całym zamkiem wyposażone zostało w instalację 
systemu sygnalizacji pożaru z centralą, która jest dozorowana przez całą dobę. 
Jesienią 1995 roku zlikwidowany został magazyn muzealiów w wieży po koście-
le św. Katarzyny, a zbiory przeniesiono do magazynu głównego na poddasze  
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Domu Zakonnego. We wrześniu 1996 roku na stanowisko asystenta w dziale 
etnograficznym zatrudniony został Maciej Kwaśkiewicz. Zatrudnienie drugiego 
etnografa umożliwiło faktyczne wyodrębnienie dwóch podstawowych działów 
w muzeum. Stanowisko kierownika działu etnograficznego objął, pracujący 
w muzeum od kwietnia 1991 roku, etnograf Tomasz Siemiński. Dział history- 
czno-artystyczny objął historyk Piotr Cielecki. Jesienią 1996 roku powołano 
pierwszą Radę Muzealną muzeum bytowskiego, której przewodnictwo powie-
rzono prof. dr. hab. Józefowi Borzyszkowskiemu z Gdańska.

W latach 1995–1996 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zakupiło 
ogółem 497 muzealiów. Szczególnie wzbogacona została kolekcja współczesnej 
sztuki ludowej, gromadzona drogą zakupów od twórców kaszubskich, biorą-
cych udział w międzywojewódzkich konkursach twórczości ludowej. Na dzień  
31 grudnia 1996 roku w księgach muzealnych zarejestrowane były 4304 muze- 
alia. W latach 1995–1996 muzeum zorganizowało w siedzibie własnej 23 różno-
tematyczne wystawy czasowe, które ogółem obejrzało ponad 32500 zwiedza- 
jących. W 1995 roku przystąpiono do realizacji stałej ekspozycji broni i uzbro-
jenia. Na stale uzupełnianej ekspozycji w Baszcie Młyńskiej znalazły się kopie 
broni i uzbrojenia z okresu XIV–XVI wieku.

Na dzień 31 grudnia 1996 roku w muzeum zatrudnionych było 13 osób, w tym 
4 pracowników merytorycznych. W styczniu 1997 roku Muzeum Zachodnioka-
szubskie święciło jubileusz 25-lecia działalności. Zorganizowanym przez muzeum 
uroczystościom jubileuszowym towarzyszyły otwarcie wystawy malarstwa Tade-
usza Drozdowskiego i koncert kameralny. W marcu 1997 roku muzeum podpisało 
z władzami samorządowymi umowę o warunkach użytkowania dotychczasowej 
siedziby do roku 2000. W tym czasie muzeum było instytucją o charakterze 
wojewódzkim, a zamek od kilku lat stanowi własność miasta. W imieniu władz 
samorządowych nad użytkowaniem całości obiektu czuwa Zarząd Kompleksu 
Zamkowego. Jesienią 1997 roku zostało utworzone w muzeum stanowisko pracy 
dla osoby niepełnosprawnej po podpisaniu stosownej umowy z Wojewódzkim 
Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. 
Muzeum zatrudniło kierowcę i zakupiło samochód służbowy Lublin II. Część 
środków na zakup pojazdu i zatrudnienie kierowcy wyasygnował Wojewódzki 
Urząd Pracy w Słupsku. 

W 1999 roku zgodnie z umową o warunkach użyczenia muzeum skrzydła 
północnego zamku przeprowadzono całkowity remont połaci dachowej Domu 
Zakonnego. W kosztach remontu partycypowały Muzeum Zachodniokaszubskie 
i Zarząd Kompleksu Zamkowego. 

W 1998 roku muzeum zorganizowało w siedzibie własnej 14 różnotema-
tycznych wystaw czasowych i wspólnie z Muzeum Okręgowym w Sieradzu 
przygotowało wystawę pt. „Diabły i anioły w pracach twórców ludowych Muchy 
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i Chełmowskiego”, która w okresie od 5 listopada do 6 grudnia 1998 roku była  
prezentowana w Słoweńskim Muzeum Etnograficznym w Lublanie. Zorgani-
zowane w 1998 roku wystawy czasowe obejrzało w siedzibie muzeum ponad  
24 300 gości. Na koniec 1998 roku zarejestrowanych było w księgach muzeal-
nych 4449 zabytków, a księgozbiór naukowy biblioteki muzealnej liczył 2593 
pozycje inwentarzowe. Większość zbiorów była opracowana na kartach kata- 
logu naukowego i zaopatrzona w dokumentację fotograficzną. Od 1 stycznia  
1999 roku Muzeum Zachodniokaszubskie przeszło pod zarząd Urzędu Mar- 
szałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. W 1999 roku 
muzeum zorganizowało w siedzibie własnej 13 wystaw czasowych i przygo- 
towało wystawę kaszubskiej sztuki ludowej, która w okresie 18.10–28.11.1999 
była prezentowana w Jurbarkas na Litwie. W 1999 roku zakończono realizację 
stałej wystawy historyczno-konserwatorskiej, poświęconej dziejom zamku by-
towskiego i historii jego odbudowy. 

Przygotowanie i zorganizowanie w muzeum wystawy obejrzało około 26 000 
osób.

Aktualnie Muzeum Zachodniokaszubskie współpracuje z kilkunastoma 
krajowymi muzeami, w tym szczególnie z muzeami pomorskimi: Gdańska, 
Gdyni, Słupska, Torunia, Lęborka i Człuchowa oraz Kaszubskim Parkiem 
Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Współpraca owocuje zarówno 
wymianą doświadczeń, jak i wzajemnym wspieraniem się przy organizacji róż-
notematycznych wystaw czasowych. Od szeregu lat muzeum posiada kontakty 
z katedrami etnografii i antropologii kulturowej Uniwersytetów w Łodzi i Po-
znaniu. Pracownicy muzeum realizują autorskie programy badawcze, gromadzą 
i opracowują zbiory, organizują wystawy, biorą aktywny udział w sympozjach 
i konferencjach naukowych, przygotowują do druku wydawnictwa muzealne, 
konserwują zabytki oraz pełnią rolę przewodników po ekspozycjach i zamku 
bytowskim. W muzeum, oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego, reali-
zowane są lekcje muzealne, prowadzone przez: Barbarę Borzyszkowską, Kata- 
rzynę Juchniewicz, Gabrielę Pluto-Prądzyńską, Magdalenę Sudoł, Barbarę 
Łącką i Ewę Drążkowską. Od kilkunastu lat muzeum jest współorganizato-
rem comiesięcznych zamkowych koncertów kameralnych, w latach 90. było 
gospodarzem międzynarodowych spotkań artystów „Zamek Wyobraźni”. Od  
początku istnienia jest inicjatorem i współorganizatorem wielu konkursów, 
przeglądów artystycznych oraz spotkań autorskich i konferencji naukowych. 
W realizacji własnych zadań muzeum współpracuje z władzami samorządowymi, 
oświatowymi, instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury, orga- 
nizacjami regionalnymi, związkami twórczymi oraz fundacjami i stowarzysze-
niami o charakterze kulturalno-oświatowym.
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Niemal w centrum starego Bytowa stoi kwadratowa ceglana wieża – po-
zostałość po najstarszej chrześcijańskiej świątyni, mającej swe początki 

prawdopodobnie w XIV wieku. Do 1945 roku był to katolicki kościół parafial-
ny pod wezwaniem św. Katarzyny. Zawierucha wojenna uczyniła zeń ruinę. 
Po pożarze ocalały jedynie fragmenty wypalonych murów. Na początku lat 60. 
XX wieku rozebrano pozostałości nawy, a w zabezpieczonej wieży utworzo-
no magazyny powstającego z mozołem bytowskiego muzeum. Na początku  
lat 90., zabytki wyprowadzono do zamku – głównej siedziby Muzeum Zachod-
nio-Kaszubskiego, a ich miejsce zajęła prywatna galeria. Po dziesięciu latach 
muzeum powróciło do wysłużonego obiektu aby utworzyć tu oddział histo- 
rii miasta.

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny jest wzmiankowany w źródłach, 
około połowy XIV wieku. Dokładne datowanie niestety jak na razie nie zostało 
przeprowadzone. Badacze zarówno dokumentów pisanych jak i archeolodzy są 
skłonni przesunąć datę powstania świątyni bytowskiej nawet kilka dziesięcioleci 
wstecz tj. w okres przed lokacją miasta, co wydaje się zasadne. Nie wiadomo 
jednak czy była to ta sama świątynia. Źródła ujawniają informacje, na podstawie 
których dowiadujemy się, że najstarszym, znanym proboszczem bytowskim był  
ks. Enslans a kościół za patronkę miał św. Małgorzatę. Funkcję kościoła parafial-
nego pełnił do połowy wieku XVI, kiedy to w wyniku zwycięstwa reformacji na  
Pomorzu znalazł się w rękach ewangelików. Na łono kościoła katolickiego powrócił 
w połowie XVII w. po śmierci ostatniego księcia z dynastii Gryfitów – Bogusława 

1  Pierwotna wersja artykułu została opublikowana w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2005, nr 7, s. 239-254. 
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XIV. Kolejnych faktów dostarczą zapewne badania archeologiczne prowadzone 
w latach 2000–2002 na terenie nawy kościoła i przyległego cmentarza, niestety 
ich wyniki wciąż jeszcze nie zostały opublikowane. W 1629 roku kościół został 
spalony i odbudowany, by ponownie spłonąć tym razem z rąk Szwedów w 1656. 
Odbudowano go ok. 1690 roku na krótko jednak, gdyż w 1700 roku pożar,  
który spustoszył niemal całe miasto, nie oszczędził też kościoła. Odbudowano 
go dopiero po 16 latach w 1716 roku. Ostatniej przebudowy dokonano pod ko-
niec XIX wieku, w latach 1892–1894. Podczas działań wojennych, w 1945 roku, 
kościół niemal doszczętnie spłonął. Resztki nawy rozebrano na początku lat 60.  
XX wieku. Udało się jedynie odrestaurować wieżę pokościelną, nadając jej surowy 
charakter gotyckiej budowli. Nie rekonstruowano barokowego hełmu wieńczą-
cego dach wieży przed ostatnią katastrofą. Zbudowano czterospadowy dach, co 
upodobniło budowlę do baszty prochowej widniejącego nieopodal zamku.

Najstarsze dokumenty ikonograficzne świadczą, iż była to świątynia jedno-
nawowa, orientowana, z prosto zamkniętą ścianą prezbiterium. Do północnej 
ściany kościoła przylegała prostokątna zakrystia, zamknięta pulpitowym da-
chem. Od zachodu przylegała wysoka wieża. Kościół był w całości murowany 
na fundamentach z kamienia polnego, a następnie tynkowany. Nawę zamykał 
dach dwuspadowy z dodatkową trzecią połacią, idącą od ściany wschodniej 
prezbiterium do kalenicy. Elewacja południowa była pięcioosiowa. Jedna oś 
składała się z dwóch małych okienek. Elewacja południowa trzyosiowa plus dwie 
osie zakrystii. Natomiast wschodnia, dwuosiowa z jedną osią zakrystii. Okna, 
pochodzące zapewne z odbudowy z 1716 roku, zwieńczone były półkoliście.

Wnętrze prezentowało dość jednolity wystrój, pochodzący z przebudowy 
w 1892–1894 roku. Ściany były tynkowane, wnętrze nakryte prostym stropem. 
Zarówno ściany jak i strop dekorowane były bordiurowym malarstwem z końca  
XIX w. Wystrój wnętrza był skromny a na jego charakterze wywarły swe piętno 
liczne pożary. Ze starszego wystroju do XIX w. zachowała się jedynie ambona  
o barokowej formie (dziś nieistniejąca) oraz skarbonka XVIII-wieczna, jedy-
ny dziś istniejący obiekt, odkryta przez pracowników muzeum w 1995 roku. 
Pozostałe elementy wystroju w okresie międzywojennym pochodziły już  
z XIX w. Ostatnia inwentaryzacja konserwatora zabytków z lat 30. XX w. wy-
mienia w świątyni następujący inwentarz zabytków: trzy XIX-wieczne ołtarze 
i pozostałości ołtarza barokowego; XVII-wieczną, drewnianą ambonę; XVII- 
-wieczne, kamienne płyty epitafijne; srebrną puszkę na hostię; cynowe XIX- 
-wieczne talerze; krucyfiks ołtarzowy z XVIII w.; cztery XVIII- wieczne lichta-
rze; trzy najstarsze XVIII-wieczne ornaty; trzy XVIII-wieczne dzwony i jeden 
z początku wieku XX oraz XIX-wieczne aparaty kościelne – kielichy i naczynia, 
które zastąpiły starsze po kradzieży z 1869 roku.
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Badania archeologiczno-architektoniczne dowiodły, iż kościół św. Katarzyny 
pierwotnie był budowlą dwunawową, a dopiero kolejne przebudowy i rozbudowy 
uczyniły zeń halową świątynię o jednej nawie.

Na początku 2003 roku, w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim, został opra-
cowany projekt zagospodarowania wieży na cele muzealne. Dyrekcja muzeum 
po wstępnej analizie możliwości zrealizowania go, przedstawiła propozycję 
włodarzom miasta. Projekt utworzenia w wieży kościoła oddziału historii miasta 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego wpisywał się w zamierzenia urzędników, 
a sugestie w nim zawarte dotyczące zagospodarowania przestrzeni, na której 
znajdowała się nawa kościoła, okazały się niemal identyczne. Pomimo nie pod-
sumowanych wtedy jeszcze prac archeologicznych ani nie rozpoczętych nawet 
robót budowlanych, podpisano wstępne porozumienie między Urzędem Miasta 
Bytowa a Muzeum Zachodnio-Kaszubskim, zakładające użyczenie muzeum 
wieży do celów ekspozycyjnych.

 

Koncepcja zagospodarowania obiektu  
przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie  
w Bytowie

Ten jedyny, po zamku bytowskim, obiekt gotyckiej architektury w naszym mieście 
winien być otoczony należytą opieką i wykorzystywany w celach muzealnych, aby 
mógł stanowić wraz z zamkiem żywą, turystyczną atrakcję i wizytówkę Bytowa. 
Koncepcja Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego zakłada powstanie na terenie 
korpusu nawowego archeologicznego skansenu, natomiast w wyremontowanej 
wieży, stworzenie ekspozycji stałej o charakterze historycznym, poświęconej 
przeszłości miasta.

Skansen archeologiczny

Idea prezentowania ruin i pozostałości architektonicznych wyeksponowanych 
przez odkrywki archeologiczne sprawdza się w muzealnictwie od wielu dziesią-
tek lat. Co więcej przechodzi obecnie okres zwiększonego zainteresowania. Nie 
sposób wymienić tu wszystkich tego typu obiektów w Polsce, nie wspominając 
o innych krajach, więc zwrócę uwagę na dwa sztandarowe przykłady obiektów 
o podobnym charakterze, a mianowicie: kaplicy książęcej na Ostrowie Lednic-
kim, mateczniku polskiego chrześcijaństwa czy ślady zarysu kaplicy romańskiej 
na terenie wzgórza Wawelskiego. Koncepcja Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 



100 Maciej Kwaśkiewicz

zakłada wyeksponowanie zarysu nawy kościoła św. Katarzyny z uwzględnieniem, 
poszczególnych, odkrytych w toku badań archeologicznych, zmieniających się 
kształtów świątyni. Wyeksponowanie konkretnych murów, przebudów i rozbu-
dów kościoła, jest doskonałym pretekstem do ciekawego zapoznania zwiedza-
jących z muzeum na wolnym powietrzu, z historią miasta, gdyż na jego murach 
historia odnotowała istotne dla Bytowa zdarzenia takie jak: pożary, wojny, ce-
lowe i przypadkowe akty zniszczenia. Kościół św. Katarzyny, po każdym z tych 
nieszczęść, powstawał jak feniks z popiołów. Raz odbudowano go w formie 
potężniejszej, bogatszej, raz przeciwnie – skromniej. Poza wyeksponowaniem 
pozostałości architektonicznych, w przestrzeni zabytku zostaną umieszczone 
tablice informacyjne, przybliżające wiedzę historyczną, jak również pomagające 
właściwie patrzeć na obiekt, dostrzegając istotne szczegóły i detale.

Oddział Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w wieży kościoła 

Wykorzystywanie wież pokościelnych, baszt i średniowiecznych bram obronnych 
w celach muzealnych i ekspozycyjnych jest naturalnym i dobrze sprawdzającym 
się pomysłem na całym świecie. Nie szukając jednak daleko wymienię jedynie 
najbliższe pomorskie przykłady takiego postępowania. Otóż wspaniale rozwi-
jające się pod względem atrakcyjności turystycznej miasto Chojnice, zlokalizo-
wało nie tylko pracownie i magazyny muzealne, ale również sale ekspozycyjne 
w gotyckich wieżach obronnych. Podobny pomysł mają władze Człuchowa, które 
po próbach dzierżawy i pomysłach realizowania w imponującej wieży pozosta-
łej po krzyżackiej twierdzy komercyjnych galerii, podjęło decyzję przekazania 
obiektu Muzeum Regionalnemu. Sytuacja identyczna jak w Bytowie ma miejsce 
w Szczecinku, gdzie sale ekspozycyjne tamtejszego muzeum mieszczą się wła-
śnie w wieży ocalałej po zniszczonym kościele św. Mikołaja. Bardziej oddalony 
od nas Stargard Szczeciński może pochwalić się aż dwoma wieżami miejskimi, 
w których istnieją oddziały miejscowego muzeum. 

Integralną częścią obiektu, którego ów projekt dotyczy jest ocalała z pożo-
gi kościelna wieża. Tu pośród ekspozycji historycznych znajdzie się również 
wystawa przybliżająca historię kościoła, obejmująca dokumenty, archiwalne 
fotografie, zabytki pozyskane w wyniku prac wykopaliskowych oraz jedyne 
ocalone artefakty pochodzące z dawnej świątyni, a zachowane w bytowskim 
muzeum. Należą do nich m.in.: odkryta w 1995 roku XVIII-wieczna skarbonka, 
sygnowana datowanym napisem, potwierdzającym jej pochodzenie. Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie dysponuje też zbiorami o charakterze sakralnym, a wśród 
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nich paramentami kościelnymi pochodzącymi również z tego kościoła, sztuką 
sakralną zarówno rzeźbą jak i malarstwem, które z powodzeniem mogą być 
eksponowane na wystawie poświęconej historii świątyni. 

Pozostałe kondygnacje zostaną wykorzystane do prezentacji wystaw poświę-
conych historii miasta, wystaw archeologicznych ukazujących pradziejową i śre-
dniowieczną przeszłość, jak również wystaw dotyczących czasów historycznych 
od średniowiecza po okres współczesny. Jedna z takich wystaw została przygo-
towana w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim i była prezentowana w okresie lata 
2003 roku. Wystawa ta zatytułowana „Bytów miasto na Pomorzu” jest obecnie 
w muzealnych magazynach, gdyż brak dla niej właściwego miejsca. Ekspozy-
cja ta składa się z następujących grup obiektów: wielkoformatowe fotografie, 
przedstawiające miasto na przełomie XIX i XX w., kolekcja rzeźby i malarstwa 
sakralnego, w tym jedyny malarski wizerunek kościoła św. Katarzyny w Bytowie 
wykonany w latach 30. XX w. (własność parafii rzymskokatolickiej w Bytowie), 
kolekcja historycznych, niespotykanych obecnie paramentów kościelnych (szaty 
liturgiczne i przedmioty wyposażenia świątyni), zespół starodruków pomor- 
skich, w tym niezwykle cenny starodruk z tłoczonym w skórze superexlibrisem 
biblioteki książęcej, meble XVII–XIX-wieczne, pokaźna kolekcja wyrobów cy-
nowych oraz wiele pojedynczych zabytków, których nie sposób tu wymieniać. 

Kolejną ekspozycją, która mogłaby trafić do rewitalizowanej wieży po ko-
ściele św. Katarzyny, jest wystawa archeologiczna poświęcona pradziejom ziemi 
bytowskiej. Wystawa jest właśnie przygotowywana w Muzeum Zachodnio- 
-Kaszubskim i z konieczności eksponowana będzie jako ekspozycja czasowa. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby przeniesienie jej, chociaż we fragmencie, na  
jedną z kondygnacji wieży.

Muzeum posiada też nie eksponowaną kolekcję malarstwa współczesnego, 
gromadzoną od 1972 roku, która mogłaby zagościć etapami, w formie wystaw 
czasowych, w rewitalizowanej baszcie. Obrazy te, m.in. miejscowych artystów, 
przedstawiają historyczne już dziś panoramy miasta. 

Koncepcja Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego przewiduje też utworzenie tu 
małej sali wystaw czasowych, w których można będzie organizować skromne wy-
stawy oraz spotkania. Z doświadczenia siedziby muzeum w zamku oraz w ogóle 
pracy muzealnej wynika, iż jest to niemal niezbędne dla właściwego zapoznawania 
miejscowych odbiorców z działalnością naukową i kulturalną instytucji.

Podsumowując ów projekt, należy dodać, iż rewitalizacja wieży kościoła św. 
Katarzyny w Bytowie, jak również terenu archeologicznej odkrywki fundamen-
tów i posadzki korpusu nawowego, umożliwi efektowne funkcjonowanie działu 
artystyczno-historycznego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, który 
posiadając ciekawe zbiory nie ma możliwości ich stałego eksponowania.
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Projekt zagospodarowania przestrzeni 
i zorganizowania ruchu zwiedzania

Właściwe, niegdyś główne wejście do kościoła jest obecnie nie używane aczkol-
wiek istnieje. Znajduje się ono we wschodniej elewacji. Jest to typowe rozwiązanie 
zorientowania, czyli umieszczenia przez dawnych budowniczych, osi świątyni 
na linii wschód-zachód. To wejście, a więc historyczny portal, będzie wejściem 
do powstałego tu muzeum. Dodatkową atrakcją i celowym zamierzeniem jest 
również fakt, iż na wprost owego wejścia znajduje się urokliwy bramny korytarz, 
który prowadzi przez kamienicę wprost na główny bytowski rynek – centrum 
miasta. Zwiedzający wchodziłby do wnętrza, jak do dawnego kościoła. Na parte-
rze mógłby zapoznać się z ofertą muzeum, stąd przejść dalej do skansenu arche-
ologicznego i powrócić bądź nie, aby zwiedzić kondygnacje wieży z ekspozycjami 
muzealnymi. Teren nawy należałoby ogrodzić symbolicznym, niewysokim pło-
tem. Obszar skansenu mógłby być dostępny bez nadzoru pracownika muzeum, 
natomiast wieża pod nadzorem oraz obsługą przewodnicką. Pozostaje jeszcze 
kwestia parkingu usytuowanego przy dawnej nawie kościoła. Jest to kwestia 
dyskusyjna gdyż de facto znajduje się on na dawnym cmentarzu. Należałoby więc 
podjąć decyzję o formie jego funkcjonowania. Nie byłaby jednak rozwiązaniem 
docelowym jego likwidacja zważywszy na problemy komunikacyjne miasta.

Relacja z przebiegu organizacji wystawy 

Stan wnętrz, przejętych po działającej tu „Galerii Wieża”, wymagał nie tylko re-
montu, ale i adaptacji do celów wystawienniczych. Należało wykonać instalację 
elektryczną i ciepłowniczą, zlikwidować większość działowych ścianek, wykona-
nych z gipsu szkła i drewna, zabezpieczyć sypiące się ściany, gdyż zarówno stare 
gotyckie cegły jak i zaprawa wymagały tego niezwłocznie. Dość szybko upadł 
niestety pierwotny projekt, aby na obchody Dni Bytowa przygotować wstępną 
wystawę, prezentującą projekt zagospodarowania wieży i wyniki zakończonych 
już prac archeologicznych. Niestety prowadzący badania archeologiczne nie  
dostarczył sprawozdania, a stan instalacji elektrycznej oraz ogólna kondycja 
wnętrz nie dawała gwarancji bezpieczeństwa zwiedzającym ekspozycję. Ze szczy-
tu wieży odegrano wówczas jedynie hejnał miasta, a delegacja władz miejskich 
złożyła kwiaty na odsłoniętej rok wcześniej tablicy epitafijnej, upamiętniającej 
dawnych mieszkańców Bytowa, którą wmurowano u wejścia do odkrytej w trakcie 
badań krypty grobowej.
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Kalendarium działań, mających na celu uruchomienie oddziału historii mia-
sta, można prześledzić z notatek czynionych na bieżąco przez piszącego te słowa 
kustosza muzeum oraz obszernej dokumentacji fotograficznej.

Do pierwszych rozmów w sprawie zorganizowania w wieży ekspozycji sta-
łych poświęconych historii miasta doszło w lutym 2004 roku. Ukazał się wów-
czas artykuł w lokalnym dzienniku – „Kurierze Bytowskim”, który informował 
o zmianie obecnego przeznaczenia wieży i wyprowadzenie do nowego budynku 
istniejącej tu od 1996 roku galerii. Po rozmowach z dyrekcją muzeum, kierownik 
działu artystyczno-historycznego przygotował zamieszczony powyżej projekt 
zagospodarowania obiektu, który umożliwiłby stałą działalność wystawienniczą 
o charakterze historycznym. U zarania dziejów tworzenia bytowskiej placówki 
muzealnej istniały dwie sekcje: historyczna i etnograficzna. Sekcja etnograficzna 
prężniej się rozwijała, a muzeum szybko dorobiło się pokaźnych zbiorów oraz in-
teresującej ekspozycji stałej. Natomiast stała ekspozycja historyczna nie powstała 
nigdy. W ostatnich latach, piszący te słowa, w dużej mierze dzięki współpracy 
z muzeami pomorskimi, zaprezentował dwie wystawy poświęcone archeologii 
i historii Bytowa oraz ziemi bytowskiej: „Pradzieje ziemi bytowskiej – arche-
ologiczna opowieść o przeszłości” i „Bytów miasto na Pomorzu”. Ekspozycje te 
prezentowane w sezonach turystycznych 2002 i 2003 miały sporą publiczność i co 
najważniejsze dowiodły, że pomimo szczupłości zbiorów o wysokich walorach 
ekspozycyjnych, wystawy te da się w Bytowie zrealizować. Niejako ich konse-
kwencją stała się ekspozycja prezentowana obecnie w wieży kościelnej.

Od pierwszych rozmów i życzliwego przyjęcia muzealnej propozycji przez 
włodarzy miasta minęło jednak sporo czasu zanim wieżę zwiedzili pierwsi turyści. 
Pierwotna koncepcja zakładała przygotowanie skromnej ekspozycji już na po-
czątku lipca i uroczyste otwarcie jej w Dni Bytowa. Ekspozycja miała prezentować 
przebieg prac wykopaliskowych na terenie kościelnej nawy, fotografie dawnej,  
nie zachowanej zabudowy miasta oraz projekt zagospodarowania obiektu.  
Niestety do jej realizacji nie doszło, o czym pisałem wcześniej.

Termin zrealizowania zamierzeń, związanych z utworzeniem oddziału histo-
rii miasta, przełożono o rok. Postanowiono uruchomić muzeum w momencie 
oddania do użytku odremontowanego placu, który poddany zostanie procesowi 
rewitalizacji, uwzględniającemu wszystkie przesłanki wynikające z prowadzonych 
tu badań archeologicznych. 

Jesień i zima na przełomie 2004 i 2005 roku wykorzystana została do opraco-
wania szczegółowych scenariuszy ekspozycji stałych na poszczególnych piętrach. 
Kwerendy muzealne oraz liczne wizyty i konsultacje wzbogaciły przygotowywane 
ekspozycje o kolejne atrakcyjne zabytki. W dotychczasowych wystawach duży 
udział brały zabytki wypożyczone z muzeów w Słupsku – zbiory historyczne 
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oraz Koszalinie – zbiory archeologiczne, teraz swą daleko idącą pomoc zaofero-
wały Muzeum w Lęborku oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. W tym czasie 
zaprojektowano również instalację elektryczno-oświetleniową oraz zakupiono 
nowoczesne, profesjonalne gabloty wystawiennicze. Niestety na wszystko nie 
wystarczyło pieniędzy. Pomimo, że wiele prac wykonywano sposobem gospodar-
czym, a kustosze muzeum równą ilość czasu poświęcali gromadzeniu zabytków 
i opracowywaniu koncepcji wystawienniczych, co fizycznym robotom budow-
lanym, nie starczyło pieniędzy na wymianę stolarki, wyłożenie betonowych 
podłóg ceramiką, a do projektowanego systemu dozoru video zainstalowano 
tylko okablowanie. 

Intensywne prace adaptacyjne wewnątrz wieży rozpoczęły się w marcu  
2005 roku. Zlikwidowano wszystkie drewniane ścianki działowe, które bardzo 
zmieniały charakter ciekawych wnętrz gotyckiej wieży. Przeprowadzono czysz-
czenie i zabezpieczenie ceglanych, wypalonych ścian, które miejscami wprost 
rozsypywały się w proch. Rozebrano ceglany mur, którym poprzedni użytkownik 
zaślepił dawne wejście do kościoła. Remontu dopełniało pomalowanie sufitów 
i tynkowanych elementów ścian, podreperowanie zachowanej stolarki: drzwi, 
okien i schodów oraz skucie olejnej farby, którą pomalowane były podłogi, aby 
przygotować podłoże do położenia w przyszłości terakoty.

Podczas prowadzonych prac miały miejsce również zabawne i nie do końca 
przewidywane zdarzenia. W tym samym czasie, gdy muzealnicy pracowali we-
wnątrz wieży, ekipa remontowa, często przy użyciu ciężkiego sprzętu, pracowała 
na terenie nawy. Pewnego dnia, kiedy roboty na górnych kondygnacjach były 
już na tyle zaawansowane, aby można było wprowadzić tam gabloty z zabyt-
kami, ekipa budowlana na wprost wejścia do wieży wykopała 2-metrowy dół. 
Do wnętrza można było się dostać jedynie po naprędce skleconej z desek dra-
bince. W miejscu dołu miał powstać drewniany pomost, ale dopiero pod koniec 
prac. Po próbie skonstruowania prowizorycznej pochylni, muzealnicy podjęli 
decyzję o przyspieszonej rozbiórce muru zaślepiającego główne wejście, która 
pierwotnie planowana była na przyszły rok z powodu braku finansów na wy-
mianę drewnianych wrót. 

12 lipca 2005 roku wraz z uroczystym otwarciem wyremontowanego placu, 
na którym niegdyś stała świątynia św. Katarzyny, uruchomiono oddział histo- 
rii miasta. 

Otwarcie oddziału nie przerwało jednak dalszych prac adaptacyjnych wnętrz 
wieży kościoła. Ostatnie, niezagospodarowane piętro posłużyło przez okres zimy 
jako magazyn i pracownia archeologiczna, gdyż w tym kierunku zmierzają obecne 
wysiłki pracowników działu artystyczno-historycznego, wzmocnione kadrowo 
przez zatrudnienie archeologa. Od pierwszych miesięcy 2006 roku rozpoczęto 
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dalsze prace remontowe. Wszystkie kondygnacje zostały wyłożone terakotą, 
zbliżoną stylem do prostej średniowiecznej ceramiki i zniszczonych ceglanych 
elewacji. W najbliższym sezonie wieżę wzbogaci jeszcze jedna ekspozycja uka-
zująca rozwój architektoniczny miasta, której sercem będzie pokaźna makieta, 
prezentująca rekonstrukcję zabudowy Bytowa z przełomu XV i XVI wieku.

Niestety wiosna odsłoniła 
też niepowodzenia w zakresie 
rewitalizacji obiektu. Pieczoło-
wicie odrestaurowane relikty 
świątyni niemal rozpadły się 
w proch w wyniku srogiej 
zimy i dziś wymagają dalszych 
zmagań konserwatorskich.  
Nie jest więc oddział historii 
miasta, utworzony w wieży 
dawnego kościoła, dziełem 
skończonym. W dalszym ciągu 
autorowi niniejszych wspo-
mnień nie udało się dopro-
wadzić zamierzonych planów 
do końca. Najbardziej pa-
lącą sprawą jest teraz zakup 
i zainstalowanie kowalskich 
wykończeń elewacji: krat za-
bezpieczających wejście oraz 
szyldu oznaczającego obiekt. 
Stale prowadzone są również 
wysiłki mające na celu wzbo-
gacenie ekspozycji, zdobycie 
środków na wydanie publi-
kacji poświęconej oddziałowi 
i dalsze udoskonalanie jego 
działalności2.

2  W chwili powstawania tej książki zapadła decyzja o ponownym zorganizowaniu w Gotyc-
kiej Wieży św. Katarzyny (taką nazwę otrzymał obiekt w 2015 r.), wystawy o charakterze 
historycznym, która zastąpi wystawę archeologiczną, przenoszoną od 2022 r. do zamkowej 
siedziby muzeum. Planowana jest też gruntowna rewitalizacja terenu nawy świątyni, gdyż 
stan techniczny archeologicznej odkrywki uległ daleko posuniętej dewastacji.

Fot. 1. Widok kościoła św. Katarzyny w trakcie  
rozbiórki kamienicy od strony rynku,  

początek XX w. Reprodukcja wg. H. Lemcke,  
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks 

Köslin, Stettin 1911
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Fot. 2. Wnętrze kościoła św. Katarzyny, początek XX w. Reprodukcja wg: G. Bronisch,  
W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, Stettin 1938

Fot. 3. Wnętrze parteru wieży – widoczne 
zamurowanie głównego wejścia.  

Roboty remontowe – kwiecień 2005 r.  
Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 4. Widok z wieży na stronę  
nieistniejącej nawy – jedyne wejście 
do obiektu znajdujące się dwa metry  

ponad ziemią. W trakcie remontu  
– maj 2005 r. Fot. M. Kwaśkiewicz
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Fot. 5. Otwarcie oddziału muzeum w wieży pokościelnej – 8 lipca 2005 r.  
Fot. K. Rolbiecki

Fot. 6. Widok wieży w trakcie prac  
remontowych – maj 2005 r.  

Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 7. Widok wieży  
po przeprowadzonej  

rewitalizacji
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Fot. 8. Fragment  
ekspozycji w wieży – 
„Historia Bytowa”, 2005. 
Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 10. Fragment  
ekspozycji w wieży –  
„Historia kościoła”, 2005. 
Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 9. Fragment  
ekspozycji w wieży – 
„Historia Bytowa”, 2005. 
Fot. M. Kwaśkiewicz



Niezrealizowana idea skansenu  
w Sominach i w Płotowie

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, już w chwili powołania, miało 
w swojej strukturze oddział terenowy. Instytucję utworzono na mocy 

uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie z dnia 8 czerwca 
1971 roku. W statucie jednostki wymienia się komórki organizacyjne wchodzące 
w jej skład. Poza działem etnograficznym, działem historyczno-artystycznym 
i biblioteką naukową z działem dokumentacji zabytków znalazła się tam zagro-
da skansenowska w Sominach jako oddział terenowy muzeum, którą docelowo 
miały tworzyć cztery obiekty: chałupa mieszkalna, chata owczarza, budynek 
gospodarczy (wówczas już zrealizowany) oraz stodoła1. Rozbudowa zagrody 
skansenowskiej w Sominach była dla ówczesnego dyrektora muzeum trudnym 
zadaniem ze względu na ilość obowiązków związanych z tworzeniem muzeum 
i niewielką kadrę pracowniczą. W 1974 roku w muzeum zatrudnione były trzy 
osoby: pracownik merytoryczny, pracownik administracyjny i pracownik obsługi. 
Zatrudniano też jednego pracownika ryczałtowego, którego zadaniem był nadzór 
nad zagrodą skansenowską w Sominach2. Głównym zadaniem pracowników 
była w tym czasie organizacja działalności muzeum w jego siedzibie głównej. 
Nie było to łatwe. Zgromadzone na przestrzeni lat przez Społeczny Komitet 

1 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1972, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 3, Koszalin 1973, s. 478.

2 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1974, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 5, Koszalin 1975, s. 391.

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW  
TERENOWYCH MUZEUM  

ZACHODNIOKASZUBSKIEGO  
W BYTOWIE

Jaromir Szroeder
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Organizacyjny obiekty, które stanowić miały początkowe zbiory muzeum, były 
praktycznie nieskatalogowane zaś odbudowa zamku ciągnęła się latami, co wy-
muszało gnieżdżenie się w prowizorycznych pomieszczeniach bez magazynów 
muzealnych3.

Od momentu utworzenia muzeum, tzn. od stycznia 1972 do końca 1974 roku, 
niewiele zmieniło się na terenie zagrody skansenowskiej w Sominach. W 1973 
roku Pracownie Konserwacji Zabytków zakończyły remont i konserwację jed-
nego obiektu – budynku gospodarczego. Planowany na rok 1974 remont chaty 
owczarza – drugiego obiektu na terenie zagrody – znacznie się opóźniał. Dopiero 
w ostatnich tygodniach 1974 roku ruszyły prace remontowe, które nie zostały 
ukończone i większość robót przeniesiono na rok następny. Ówczesny dyrektor 
muzeum Piotr Cielecki w sprawozdaniu z działalności za rok 1974 informował, 
że nadal otwarta pozostawała wówczas sprawa wytypowania planowanych dwóch 
następnych obiektów do przeniesienia na teren zagrody: domu mieszkalnego 
i stodoły4. Ta część projektu, związanego z utworzeniem zagrody skansenowskiej 
w Sominach, niestety nigdy nie została zrealizowana. 

Losy zagrody skansenowskiej w Sominach na pewnym etapie zaczęły się 
przenikać z losami muzealnego oddziału terenowego w Płotowie. Równolegle  
ze staraniami o rozwój zagrody w Sominach, na początku lat 80. XX wieku,  
pojawił się pomysł utworzenia zagrody skansenowskiej w Płotowie (na ba-
zie gospodarstwa Styp-Rekowskich) i przeniesienie tam obiektów z Somin5. 
W sprawozdaniu z działalności muzeum za rok 1983 można bliżej zapoznać 
się z ówczesnymi planami: (…) Według pierwotnych zamierzeń zagroda skan-
senowska w Sominach miała obejmować 4 reprezentatywne dla ludowego 
budownictwa drewnianego obiekty: chałupę mieszkalną, chlew, stodołę i chatę 
owczarza. Do roku 1974 na teren zagrody przeniesiono dwa obiekty: chlew  
i chatę owczarza. Dalsza realizacja zamierzeń potykała się o różne trudności, 
od braku środków i mocy przerobowych poprzez nieuregulowane sprawy wła-
sności terenu, aż po brak obiektów nadających się do przeniesienia. Pod koniec 
1983 roku narodziła się koncepcja przeniesienia nieukończonej zagrody so-
mińskiej do Płotowa i stworzenia tam wokół dworku Styp-Rekowskich zespołu 
skansenowskiego. Jest to w obecnej sytuacji jedyna realna szansa na częściową 
realizację pierwotnych zamierzeń z jednoczesnym uratowaniem popadającego 

3 C. Obracht-Prondzyński, Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświad-
czenia z przeszłości i stan współczesny, w: „Przegląd Zachodniopomorski”, Rocznik XXXII 
(LXI), 2017, z. 3, Szczecin 2017, s. 141.

4 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1974, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 5, Koszalin 1975, s. 391-392.

5 C. Obracht-Prondzyński, Aktywność kulturowa Kaszubów…, dz. cyt., s. 142.
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w ruinę zabytkowego dworku w Płotowie. Propozycja ta spotkała się z akcep-
tacją naszych władz zwierzchnich. W 1984 roku rozpoczną się prace związane 
z pomiarem terenu i sporządzeniem planu pełnej zabudowy (…)6.

Jeszcze w kilku sprawozdaniach, z kolejnych lat działalności muzeum, przewija 
się sprawa utworzenia zagrody skansenowskiej w Płotowie. Ze sprawozdania 
za rok 1985 można wywnioskować, że zapadła wówczas decyzja o likwidacji za-
grody skansenowskiej w Sominach i przeniesieniu obiektów stamtąd do Płotowa: 
„Dalsza rozbudowa zagrody skansenowskiej na terenie przyległym do Jeziora 
Somińskiego okazała się niemożliwa z powodu trudności z nabyciem ziemi. W tej 
sytuacji realizacja pierwotnej koncepcji – utworzenia we wsi Sominy zagrody 
gburskiej stała się niewykonalna. W nowych warunkach jedyną szansą na ukoń-
czenie zagrody jest przeniesienie obiektów z Somin (chlew, chata owczarza) 
w inne miejsce. Robocza wersja rozwiązania tego problemu zakłada przeniesienie 
istniejących obiektów do wsi Płotowo. Tu właśnie, wokół zabytkowego dworku 
zrębowego po znanej kaszubskiej rodzinie Styp-Rekowskich, planuje się utworze-
nie w przyszłości zespołu skansenowskiego. Prowadzona w 1985 roku wstępna 
inwentaryzacja obiektów zrębowych dała pełny obraz fatalnego stanu zachowania 
istniejących w terenie zabytków. Zachodzi więc obawa, że zamierzona rozbudowa 
przyszłego zespołu skansenowskiego w Płotowie do 2-3 charakterystycznych dla 
miejscowego budownictwa ludowego typów zagród, może okazać się nierealna 
z powodu braku obiektów. Istotną przeszkodą może być również brak środków 
na zakup ziemi pod zabudowę i wykupienie wytypowanych obiektów z rąk wła-
ścicieli. Do końca 1985 roku nie zapadły żadne konkretne decyzje o dalszych 
losach zagrody somińskiej”7. 

W 1985 roku nadal trwały działania związane z przygotowaniami do utwo-
rzenia zagrody skansenowskiej w Płotowie: „Koncepcja utworzenia w Sominach 
zagrody skansenowskiej zakładała przeniesienie na teren przyległy do Jeziora So-
mińskiego czterech obiektów: chałupy, stodoły, chlewu, chaty owczarza. Do 1974 
roku na teren przyszłej zagrody przeniesiono chlew i chatę owczarza. Wobec 
niemożności ukończenia planowanej zagrody w miejscu pierwotnej lokalizacji, 
postanowiono przenieść istniejące obiekty na inny teren. Wybór padł, na odda-
loną o 12 km od Bytowa, starą kaszubską wieś Płotowo. Robocza wersja zakłada 
utworzenie wokół opuszczonego dworku po znanej rodzinie Styp-Rekowskich 
niewielkiego muzeum skansenowskiego. Na wniosek muzeum naczelnik Miasta 

6 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1983, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 14, Koszalin 1983 (1986), s. 169-171.

7 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1985, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 1 (16), Koszalin 1986, s. 161-162.
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i Gminy w Bytowie przekazał nam z Państwowego Funduszu Ziemi położoną 
w Płotowie działkę nr 40/1 o powierzchni 0,28 ha, wraz ze wspomnianym 
dworkiem i murowanym budynkiem gospodarczym. Obecnie czynimy stara-
nia o wykupienie z rąk prywatnych terenów przyległych do otrzymanej działki. 
Przewiduje się zestawienie w przyszłym skansenie 2-3 typowych dla miejsco-
wego budownictwa zagród. Koncepcja ta zakłada wkomponowanie w całość 
obiektów z Somin i przeniesienie ich w ostatnim etapie prac. Jesienią 1986 roku 
wykupiliśmy, z zamiarem rozbiórki i przeniesienia do Płotowa, chałupę zrębową 
ze wsi Przewóz. Dalsza realizacja zamierzeń związanych z remontem dworku 
Styp-Rekowskich, wykupieniem wytypowanych obiektów i terenu przyległego 
do posiadanej działki, uzależniona będzie głównie od wsparcia finansowego. 
Fatalny stan istniejących jeszcze w terenie zabytkowych chałup zrębowych i bu-
dynków gospodarczych nakazuje obecnie maksymalny pośpiech8”.

W 1987 roku, w ramach prac nad utworzeniem zagrody skansenowskiej 
w Płotowie, czyniono starania o wykupienie działki bezpośrednio sąsiadującej 
z przekazanym muzeum w 1985 roku terenem o powierzchni 0,28 ha, na któ-
rym znajdował się zabytkowy dworek Styp-Rekowskich. Wobec braku zgody 
właściciela na jej sprzedaż postanowiono postarać się o wykup innego, poło-
żonego nieopodal, terenu: „W tej sytuacji przyjęliśmy propozycję odsprzedania 
(prawdopodobnie chodzi tu o propozycję złożoną muzeum przez właściciela 
gruntu – przyp. J.S.) ok.1,5 ha gruntów z działki położonej po drugiej stronie 
jeziorka w pobliżu budynku szkolnego, w którym mieści się Muzeum Szkoły 
Polskiej. Obecnie trwa załatwianie formalności związanych z wykupieniem 
i przejęciem terenu. Do przyszłego zespołu skansenowskiego, mającego objąć 
2-3 charakterystyczne dla miejscowego budownictwa zrębowego typy zagród, 
zostaną w ostatnim etapie przeniesione obiekty z Somin. Przekazany nam zabyt-
kowy dworek Styp-Rekowskich zostanie odrestaurowany. Remontu, na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku, podjęło się PKZ Oddział 
Gdańsk. Niezbędne ekspertyzy i dokumentacja zostały już wykonane. Do prac 
remontowych przystąpi wykonawca w 1988 roku. Po zakończeniu remontu 
dworek zostanie wyposażony w niezbędne meble oraz sprzęt z okresu między-
wojennego i udostępniony zwiedzającym. Będzie stanowił cenne uzupełnienie 
położonego opodal skansenu9”.

8 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1986, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 2 (17), Koszalin 1987, s. 161-162.

9 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1987, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 18, Koszalin 1990, s. 164-165.
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Ostatnia wzmianka na temat zagrody skansenowskiej w Sominach w sprawoz-
daniach z działalności muzeum pojawia się w sprawozdaniu za lata 1988–1989: 
„W latach sprawozdawczych sytuacja oddziałów terenowych w niczym się nie 
zmieniła. Przesądzona jest jedynie sprawa przeniesienia ze wsi Sominy dwóch 
istniejących tu obiektów, które miały stanowić zaczątek zagrody skansenowskiej 
(chata owczarza, chlew). Realizację zamiaru uniemożliwia brak środków finan-
sowych na wykupienie ziemi pod przyszłą zabudowę, rozbiórkę i przeniesienie 
obiektów10”. 

Natomiast, jak wynika z pisma, z dnia 27 października 1995 r., skierowanego 
przez dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie do Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Słupsku, pod koniec lat 80. XX w. zabytkowy 
rodzinny dworek Styp-Rekowskich rozebrano w oparciu o projekt oznakowania 
elementów drewnianych. W piśmie tym zawarta jest informacja, że po dokona-
niu rozbiórki i ocenie stanu elementów konstrukcji okazało się, że: „(…) ponad 
60 % pierwotnej tkanki budynku nie nadaje się do ponownego wykorzystania 
przy jego rekonstrukcji. Wybrane elementy konstrukcji złożono w budynku 
gospodarczym, położonym w obrębie działki, resztę złożono bezpośrednio na te-
renie działki. Część elementów składowanych na działce została wykorzystana 
przez miejscową ludność jako materiał opałowy. Odbudowa dworku w chwili 
obecnej wymagałaby rekonstrukcji około 70-80% elementów konstrukcyjnych 
(…)11. Cytowane powyżej pismo jest prośbą o wyrażenie opinii przez WKZ 
w Słupsku na temat ewentualnego przekazania przez muzeum na rzecz zasobów 
komunalnych Gminy Bytów działki, na której znajdował się zabytkowy dworek  
Styp-Rekowskich. Drugą ewentualnością, przedstawioną w piśmie, jest informa-
cja o tym, że: „(…) przejęciem wspomnianej działki i jej przeznaczeniem na cele 
turystyczne zainteresowany jest od wielu lat pan J.Ch.G. (w miejsce pełnego 
imienia i nazwiska podaję inicjały, przyp. J.S.) zamieszkały we wsi Płotowo (…). 
Gospodarstwo tego pana sąsiaduje z działką przekazaną muzeum przez miasto 
w 1985 roku (…)12”. W piśmie znajduje się też informacja, że: „(…) perspektywa 
podjęcia prac przy rekonstrukcji dawnego dworku Styp-Rekowskich wydaje się 
dziś niezbyt realną. W międzyczasie upadła przecież koncepcja przeniesienia 
do Płotowa zalążka skansenu w postaci dwóch obiektów z Somin a przyszłość 
Muzeum Szkoły Polskiej też stoi pod znakiem zapytania (…)13”. Niestety nie 

10 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1988–1989, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 19, Koszalin 1992, s. 179.

11 Pismo Dyrektora Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie z dnia 27.10.1995 r.  
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku, MB-682/23/95. 

12 Tamże.
13 Tamże.
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zachowała się w archiwum muzeum odpowiedź WKZ w Słupsku na cytowane 
powyżej pismo. Możliwe też, że taka w ogóle nie powstała.

Składowane na terenie zagrody, oznakowane elementy dworku (częściowo 
na zewnątrz pod przykryciem, częściowo w budynku gospodarczym), z cza-
sem uległy kompletnej degradacji i rozproszeniu14. Dworek nigdy nie został 
ponownie złożony. W archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 
istnieje natomiast jego dokumentacja rozbiórkowa, co może w przyszłości po-
móc w ewentualnej rekonstrukcji dworku. Natomiast nie wiadomo jakie były 
dalsze losy, zakupionej w Przewozie, w 1986 roku, chaty zrębowej. Z relacji 
jednego z pracowników muzeum wiadomo, że jeszcze na początku lat 90. XX w.  
składowana była, po demontażu, w miejscowości Hamer Młyn. Obecnie nie ma 
po niej śladu. 

Schyłek historii zagrody skansenowskiej w Sominach, jako oddziału Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie, przedstawia zachowana w archiwum mu-
zeum korespondencja. W piśmie z dnia 29.09.1993 r. skierowanym przez dyrek-
tora muzeum Janusza Kopydłowskiego do Teresy Lasowej – dyrektor Muzeum 
– Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, zwrócono się o opinię 
w sprawie ewentualnego przejęcia przez wdzydzki skansen chlewu i chałupy 
owczarza, czyli obiektów stanowiących zalążek zagrody skansenowskiej w Somi-
nach15. Pomysł przeniesienia obiektów do Wdzydz motywowany jest w piśmie 
brakiem możliwości realizacji pierwotnego założenia, jakim było utworzenie 
w Sominach zagrody skansenowskiej, a obiekty tam się znajdujące: „(…) bez 
należytej opieki i zabiegów konserwatorskich, ulegają systematycznej dewasta- 
cji (…)16”. W odpowiedzi z dnia 15.11.1993 roku muzeum we Wdzydzach wyra-
ziło zainteresowanie przejęciem chałupy owczarza, ale po uzgodnieniu warun- 
ków związanych z kosztami przeniesienia budynku lub pozyskania dotacji finan-
sowej na ten cel. W odpowiedzi pada też sugestia innego sposobu rozwiązania  
problemu: „Ze swojej strony proponujemy także rozważyć, w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, nieodpłatne przekazanie obu  
budynków pani M.G. [w miejsce pełnego imienia i nazwiska podaję inicjały,  
przyp. J.S.] właścicielce działki, na której są one ulokowane. Muzeum we Wdzy-
dzach mogłoby zobowiązać się do merytorycznej opieki i pomocy przyszłej 

14 C. Obracht-Prondzyński, Aktywność kulturowa Kaszubów…, dz. cyt., s. 142.
15 Pismo Dyrektora Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie z dnia 29.09.1993 r. do  

Teresy Lasowej – dyrektor Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszew-
skich, brak numeru.

16 Tamże.
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właścicielce w utrzymywaniu budynków w dobrym stanie technicznym (…)”17. 
Kolejnym pismem w tej sprawie był skierowany do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Słupsku wniosek o „podjęcie decyzji w sprawie dalszych 
losów budynków gospodarskich w Sominach18”. W piśmie przedstawiona została 
skomplikowana sytuacja, utrudniająca rozbudowę skansenu do planowanego 
wcześniej kształtu, m.in. brak środków na wykupienie terenu pod przyszłą 
zagrodę, wysokie koszty koniecznych prac związanych z niwelacją terenu, brak 
możliwości kadrowych etc. Argumenty te zostały przedstawione jako przyczyna 
podjęcia działań dyrekcji w kierunku rozwiązania problemu poprzez przekaza-
nie obiektów innemu właścicielowi. W piśmie dyrektor informuje, że otrzymał 
stanowisko skansenu we Wdzydzach w sprawie ewentualnego przejęcia obiek-
tów z Somin oraz że: „(…) zainteresowanie kupnem wspomnianych obiektów  
wyraził pan W.B [w miejsce pełnego imienia i nazwiska podaję inicjały, przyp. J.S.] 
– sołtys wsi Półczno. Pan W.B. przedstawił się jako dyrektor polsko-niemieckiej 
spółki HELENOWO z o. o., z siedzibą w Półcznie. Działając w imieniu wspo-
mnianej spółki przedstawił ustną propozycję zakupienia chaty owczarza i chle-
wu oraz przeniesienia tych obiektów do Helenowa, koło leśniczówki Jabłończ, 
w pobliże jeziora Opławiec. Według informacji przedstawiciela wspomnianej 
spółki w miejscu tym ma być zorganizowany ośrodek turystyczno-wypoczyn-
kowy dla gości z zachodniej Europy (…)19”. Pismo kończy się następującym 
zdaniem: „Mając na uwadze obecny stan prawny, brak realnych perspektyw 
na realizację przedsięwzięcia oraz postępującą dekapitalizację, pozbawionych 
praktycznie opieki merytorycznej, obiektów somińskich, zwracam się z prośbą 
o podjęcie wiążących decyzji”20. W odpowiedzi na wniosek dyrektora muzeum 
w Bytowie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku wystosował pismo 
do ówczesnego wojewody słupskiego, wysłane również do wiadomości Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie21. W piśmie informuje on wojewodę słup-
skiego o skierowanej do WKZ prośbie dyrektora muzeum w Bytowie o podjęcie 
decyzji w sprawie przekazania budynków z somińskiej zagrody do Kaszubskiego 

17 Pismo Teresy Lasowej – dyrektor Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach 
Kiszewskich do Dyrektora Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie z dnia 15.11. 
1993 r., MKPE 41/243/93.

18 Pismo Dyrektora Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie z dnia 20.11.1993 r. 
do WKZ w Słupsku, MB-682/6/93.

19 Tamże.
20 Tamże.
21 Pismo Zdzisława Daczkowskiegiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słup-

sku do Kazimierza Kleiny – wojewody słupskiego do wiadomości dyrektora Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie z dnia 20.12.1993 r., PSOZ – I-5343/17/93.
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Parku Etnograficznego we Wdzydzach lub panu W.B., sołtysowi wsi Półczno, 
który występował w tej sprawie jako przedstawiciel polsko-niemieckiej spół- 
ki z o.o. HELENOWO22. W piśmie tym, po przedstawieniu historii tworzenia 
zagrody skansenowskiej w Sominach i związanych z tym problemów, stwierdza, 
że chciałby „(…) przedstawić pod rozwagę następujące rozwiązania:
a) Powrotu do koncepcji rekonstrukcji zagrody gburskiej w Płotowie, w powią-

zaniu z czynną w dalszym ciągu wystawą Muzeum Szkolnictwa Polskiego  
[pisownia oryginalna – przyp. J.S.] oraz odtworzenia dworku Styp-Rekow-
skich, wykupu i przeniesienia chałupy z Pieniężnicy,

b) Przekazanie obiektów do skansenu we Wdzydzach lub do Półczna. 

Pierwsza propozycja wymaga znacznych działań organizacyjnych i zaanga-
żowania samorządów i administracji państwowej. Wiąże się to z zapewnieniem 
niemałych środków finansowych. Być może, że w działania te należy włączyć 
samorządy kilku gmin, które byłyby zainteresowane ochroną kultury materialnej 
ludności kaszubskiej. Kolejny wariant to rozwiązanie mniej absorbujące lokalne 
władze, ale w tym wypadku pozbywamy się cennych obiektów kultury materialnej 
Kaszubów. W tym wypadku mam również wątpliwości dot. możliwości finan-
sowych przyszłych nabywców tych obiektów oraz planowanej rekonstrukcji we 
Wdzydzach lub we wsi Półczno (…)”23. 

Kilka tygodni później okazało się, że żaden z wariantów, proponowanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie został wzięty pod uwagę. Świadczy 
o tym pismo wójta gminy Studzienice do wojewody słupskiego (do wiadomości 
muzeum w Bytowie) z dnia 31.01.1994 r., w którym powołując się na wcześniejsze 
ustalenia ze spotkania z dnia 21.01.1994 r. w Urzędzie Gminy w Studzienicach, 
gdzie informuje, że: „(…) właścicielka gruntu, na którym znajduje się skansen 
w Sominach wyraziła zgodę na jego sprzedaż za kwotę 40 milionów zł (…)”24. 
Na koniec pisma wójt prosi o pilne zajęcie stanowiska w związku z ważnością 
sprawy. Wówczas wydarzenia wokół zagrody skansenowskiej w Sominach przy-
spieszyły. Już 18.02.1994 r. wojewoda słupski przesłał do dyrektora Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie pismo o następującej treści: „W związku 
z przedstawieniem przez wójta gminy Studzienice pozytywnego stanowiska 
dotyczącego przejęcia skansenu w Sominach, wojewoda słupski ustalił:

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Pismo Jerzego Szpakowskiego – wójta gminy Studzienice do wojewody słupskiego 

(do wiadomości Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie) z dnia 31.01.1994 r., 
brak numeru.
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1. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie podejmie niezwłoczne działa-
nia celem wykupienia od właścicielki – p. M. T. [w miejsce pełnego imienia 
i nazwiska podaję inicjały, przyp. J.S.] gruntu, na którym znajdują się obiekty 
muzealne.

2. Grunt zostanie wykupiony ze środków Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie.

3. Pertraktacje dotyczące korzystnych warunków zakupu oraz inne ustalenia 
z tym związane winny być przeprowadzone w porozumieniu z Zarządem 
Gminy Studzienice.

4. O wynikach przeprowadzonej transakcji proszę powiadomić wojewodę  
słupskiego25”.

Ostatecznie to nie muzeum zakupiło teren, o którym mowa w piśmie wojewo-
dy. Przedmiotem ewentualnego zakupu miała być działka, na której znajdowały 
się obiekty muzealne – tzn. chata owczarza i chlew (dz. nr 79/5, o pow. 0,0764 ha,  
obręb Sominy). Z zapisu z dnia 06.01.1992 r. w Księdze Wieczystej wynika,  
że teren ten był własnością pani M.T. Kolejny wpis w KW z dnia 05.08.1994 r.  
informuje, że właścicielem działki jest Skarb Państwa26. Na wniosek gminy  
Studzienice z dn. 06.08.1994 r. decyzją wojewody słupskiego z dnia 08.08. 
1994 r. działka została przekazana gminie Studzienice27. Kolejny wpis w KW 
dotyczący tejże działki, pochodzi z dnia 04.01.1995 r., na mocy którego jej wła-
ścicielem stała się gmina Studzienice28.

Jednym z ostatnich pism dotyczących losów Zagrody Skansenowskiej w So-
minach jest decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku, na mocy której dyrek-
tor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie został zobowiązany do: „(…) 
protokolarnego przekazania obiektów zlokalizowanych na tej działce [działka  
nr 79/5 w Sominach, przekazana gminie Studzienice na mocy decyzji wojewody 
słupskiego z dn. 08.08.1994 r. – przyp. J.S.] Urzędowi Gminy w Studzienicach. 
W tej sprawie proszę kontaktować się z p. Jerzym Szpakowskim – wójtem gmi-
ny Studzienice. Wyposażenie chatki owczarza [pisownia oryginalna – przyp. 
J.S.], będące własnością muzeum – proszę przekazać jako depozyt. Informuję, 
że pracownicy Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego sprawować winni nadal 

25 Pismo wojewody słupskiego do dyrektora Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
z dnia 18.02.1994 r., KST.I.4012/2/94. 

26 Informacja uzyskana dn. 29.07.2022 r. od Kazimierza Wejmana – pracownika Urzędu 
Gminy w Studzienicach.

27 Decyzja wojewody słupskiego z dn. 08.08.1994 r., G.I.8224-13/49/94.
28 Informacja uzyskana dn. 29.07.2022 r. od Kazimierza Wejmana – pracownika Urzędu 

Gminy w Studzienicach.
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nadzór merytoryczny nad tymi obiektami i ich wykorzystaniem. O ustalonym 
terminie przekazania proszę powiadomić Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 
UW w Słupsku (…)29”. Na mocy tej decyzji Muzeum Zachodniokaszubskie 
w Bytowie zawarło, w dniu 21 września 1994 roku, porozumienie z Zarządem 
Gminy Studzienice w sprawie „(…) zagospodarowania i dalszego użytkowania 
dwóch obiektów zabytkowych – budownictwa regionalnego – położonych we wsi 
Sominy na terenie gminy Studzienice (…)30”. W paragrafie 3 porozumienia znaj-
duje się zapis, że: „(…) Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zobowiązuje 
się do wyposażenia chatki owczarza w meble, sprzęty i narzędzia. Wyposażenie 
wspomnianego obiektu w muzealia, znajdujące się na stanie muzeum, dokonane 
będzie na zasadzie długotrwałego depozytu. Termin wyposażenia i jego warunki 
zostaną określone w protokole zdawczo-odbiorczym. Warunkiem wypożycze-
nia muzealiów jest pełna gwarancja ich bezpieczeństwa przy przechowywaniu 
i udostępnianiu (…)”. Na podstawie tego porozumienia muzeum użyczyło gminie 
Studzienice pewną część wyposażenia chaty owczarza ze swoich zbiorów. Historię 
Skansenu w Sominach jako oddziału terenowego Muzeum Zachodniokaszub-
skiego w Bytowie kończy protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18 października 
1994 roku, na mocy którego „(…) Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
przekazuje Zarządowi Gminy w Studzienicach: 
1. Chałupę owczarza z przełomu XIX/XX wieku, 
2. Chlew z 1824 roku (…)”31. 

Obecnie zagroda, w niezmienionej formie, udostępniana jest do zwiedzania, 
a opiekę nad nią sprawuje gmina Studzienice.

* * *
Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

Jednym z założeń programowych, leżących u podstaw utworzenia w 1972 roku 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, było m.in. upamiętnienie i po-
pularyzacja działalności Związku Polaków w Niemczech na ziemi bytowskiej. 
W momencie formalnego utworzenia instytucji już od paru lat działała sekcja 
historyczna Społecznego Komitetu Organizacyjnego, która postawiła sobie 

29 Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku do dyrektora Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skiego w Bytowie z dn. 08.09.1994 r., KST.I.4012/2/94.

30 Porozumienie Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie z Zarządem Gminy Stu-
dzienice z dnia 21 września 1994 roku, MB-682/4/94. 

31 Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18 października 1994 roku, MB-682/5/94.
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za cel zgromadzenie eksponatów związanych z działalnością Związku Polaków 
w Niemczech na terenie powiatu bytowskiego w okresie międzywojennym32. 
Ówczesny dyrektor muzeum Piotr Cielecki, w artykule poświęconym utworzeniu 
oddziału terenowego Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, wspomina, że począt-
kowo stała ekspozycja poświęcona temu tematowi miała znaleźć swoje miejsce 
w odbudowywanym skrzydle zamku pokrzyżackiego w Bytowie33. Przedłuża- 
jący się remont i adaptacja zamku na potrzeby muzealne odsuwał w czasie 
otwarcie całego obiektu, a tym samym również realizację tego pomysłu. Muze-
um jednak pełniąc swoją misję gromadziło nadal dokumenty, pamiątki, prasę  
i inne artefakty związane z historią Związku Polaków w Niemczech na terenie 
powiatu bytowskiego34. Działania te spowodowały, że udało się dotrzeć do wie-
lu osób posiadających dokumenty i fotografie z tamtego okresu. Większość 
z nich nie została wówczas przekazana do zbiorów muzeum, ale wykonano ich 
fotokopie. Wykorzystując zebrane materiały w 1973 r. przygotowano wystawę 
z okazji 50. rocznicy powołania pierwszych kół Związku Polaków w Niemczech 
na ziemi bytowskiej35. 

Jak wspomina w swojej publikacji P. Cielecki, w pierwszej połowie lat 70. 
XX w. funkcję nieformalnego muzeum historii Związku Polaków w Niemczech 
na ziemi bytowskiej pełniło „rodzinne gniazdo Styp-Rekowskich w Płotowie”36. 
Przyjmowała tam liczne grupy zwiedzających i prezentowała zgromadzone przez 
siebie liczne pamiątki rodzinne, dokumenty, druki ulotne i fotografie – Kazimiera 
Styp-Rekowska37. 

32 P. Cielecki, Polska szkoła w Płotowie, w: „Jantarowe Szlaki”, 1981, nr 4, s. 32.
33 Tamże, s. 32.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 33.
36 Tamże.
37 Urodziła się w 1911 r. w Płotowie Małym, tu spędziła całe życie. Styp-Rekowscy należeli 

do starych szlacheckich rodów kaszubskich. Ojciec Kazimiery Jan Styp-Rekowski i jego 
dwaj bracia Franciszek i Leon wychowani byli w XIX wieku w duchu wierności ojczyźnie 
i tradycjom kaszubskim. Jan przed wojną był prezesem kaszubskiego okręgu Związku 
Polaków w Niemczech, współzałożycielem Banku Ludowego w Bytowie, założycielem 
polskiej szkoły w Płotowie, inicjatorem różnorodnych przedsięwzięć patriotycznych. 
K. Styp-Rekowska, idąc śladem ojca, brała czynny udział w organizacji polskiego życia 
kulturalnego w Płotowie. Po wojnie została na ojcowiźnie sama. Walcząc o utrzymanie 
gospodarstwa nie szczędziła czasu i własnych środków na organizację Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca. Była dyrygentem i choreografem, wygłaszała prelekcje, tłuma-
czyła niestrudzenie władzom i nowym osadnikom kim są Kaszubi i objaśniała polskość 
ich tradycyjnej kultury, naukowcom udostępniała przechowywane pamiątki rodzinne, 
dokumenty zmagań zachodnich Kaszubów o zachowanie swej narodowości. Gromadziła  
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W 1976 roku, po nagłej i przedwczesnej śmierci Kazimiery Styp-Rekowskiej, 
dużą część bogatej spuścizny historycznej, którą do tej pory się opiekowała, prze-
kazała muzeum w darze jej siostra – Władysława Knosała38. Największą część 
dokumentów stanowiły listy rodziny i przyjaciół z obozów koncentracyjnych. 
Znalazły się tam również broszury, książki i gazety, znaczki organizacyjne, ro-
dzinne pamiątki oraz sztandar organizacyjny Związku Polaków w Niemczech 
z Płotowa39. Fakt ten odnotowany został również w sprawozdaniu z działalności 
muzeum w 1976 roku: „W 1976 roku stan posiadania muzeum znacznie się 
zwiększył – a mianowicie głównie dzięki przekazaniu znacznej ilości dokumen-
tów rodziny Styp-Rekowskich z Płotowa, dotyczących działalności Związku 
Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym. Przekazano nam 85 pozycji 
inwentarzowych, w tym: listy obozowe, fotografie, druki ulotne, książki ilustru-
jące działalność nie tylko samej rodziny, ale szeregu ogniw Związku Polaków 
w Niemczech. Dokumenty te stanowią niemały zastrzyk dla naszych zbiorów, 
szczególnie cenny, że do działu historycznego nie mieliśmy dotychczas wielu 
eksponatów40”.

Można uznać, że przekazany muzeum przez W. Knosałę dar stał się katali-
zatorem działań, które doprowadziły w 1979 roku do otwarcia oddziału tere-
nowego muzeum w Płotowie. Początkowo pojawiła się propozycja utworzenia 
w płotowskiej szkole izby pamięci41. Okoliczności jednak nie były sprzyjające. 
W życie zaczęły wchodzić pierwsze postanowienia reformy szkolnej, na mocy 
której szkoła w Płotowie miała zostać zlikwidowana, a dzieci miały od tej pory 
uczęszczać do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rekowie. Na domiar złego tuż przed 

relikty kultury materialnej w swojej zagrodzie, działała też jako Społeczny Opiekun 
Zabytków. Zmarła w 1976 r. (źródło: https://www.nagrodakolberg.pl/laureaci-kazimie-
ra_styp_rekowska dostęp: 13.04.2022 r.). 

38 Urodziła się 7 października 1908 r. w Płotowie Małym. Była piątym z jedenaściorga dzieci 
Jana Styp-Rekowskiego oraz Weroniki z Bruskich. W 1929 r. podjęła naukę w Seminarium 
Nauczycielskim w Lesznie Wielkopolskim. 19 kwietnia 1938 r. wyszła za mąż za Ryszarda 
Knosałę, nauczyciela z Chaberkowa na Warmii. W 1939 r. została ewakuowana do War-
szawy, lecz po roku powróciła do Olsztyna i zamieszkała w Domu Polskim. Jej mąż 
został zamordowany w obozie w Dachau. W okresie wojny była więziona i szykanowana 
przez Niemców. Zmarła 19 sierpnia 1997 r. w Bytowie. Pochowana została w Olsztynie. 
(Źródło: https://muzeum.olsztyn.pl/6099,wladyslawa-knosala-1908-1997.html i http://
leksykonkultury.ceik.eu/index.php/W%C5%82adys%C5%82awa_Knosa%C5%82a do-
stęp: 13.04.2022).

39 P. Cielecki, Polska szkoła w Płotowie…, dz. cyt., s. 33.
40 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 

za rok 1976, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 7, 1977, s. 199.
41 P. Cielecki, Polska szkoła w Płotowie…, dz. cyt., s. 33.
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końcem roku w szkole wybuchł pożar i cały budynek doszczętnie spłonął42. W tej, 
wydawałoby się beznadziejnej, sytuacji mieszkańcy Płotowa Małego i Płotowa 
Dużego podjęli jednak starania o odbudowę budynku szkoły i ponowne jej 
uruchomienie. Ich koronnym argumentem, opisanym przez P. Cieleckiego, było: 
„(…) jak to za Niemca była tu szkoła polska, a teraz nie ma jej być w Płotowie? 
(…)43”. Prawdopodobnie ten argument sprawił, że podjęto decyzję o odbudo- 
wie szkoły i ponownym jej uruchomieniu. W 1978 roku zapadła decyzja o po-
wołaniu Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, jako oddziału Muzeum Zachod-
niokaszubskiego w Bytowie. Na pomieszczenia dla nowej placówki muzealnej 
przeznaczono dawną szkołę, która po remoncie miała pomieścić zarówno mu-
zeum jak i szkołę podstawową44. 

Planowane otwarcie nowego oddziału terenowego muzeum stanowiło nie lada 
wyzwanie. Przygotowanie ekspozycji, do której większość materiałów i artefak-
tów należało dopiero pozyskać, i zaaranżować ją w budynku, w którym trwał 
remont tak opisał P. Cielecki: „Jednocześnie z pracami remontowymi przebiegała 
natężona kwerenda po archiwach i muzeach w celu zgromadzenia dalszych eks-
ponatów. Szczupłość materiału, którą dysponowaliśmy dotycząca czterech szkół 
bytowskich zmusiła autorów scenariusza do sięgnięcia po materiały pochodzące 
z ziemi złotowskiej. W scenariuszu bowiem założono, iż ekspozycja będzie skła-
dać się z dwóch zasadniczych elementów, a mianowicie części historycznej, która 
miała by być rodzajem pewnego wykładu historii działalności Polaków od 1920 
do 1945 roku, związana ze Związkiem Polaków w Niemczech oraz odtworze-
nie izby szkolnej. Przy gromadzeniu materiałów znaczną pomoc uzyskaliśmy 
w muzeum w Złotowie, muzeum w Olsztynie, Stacji Historycznej Polskiego 
Towarzystwa Historycznego w Słupsku. Materiały te znakomicie uzupełniły 
ekspozycję zbiorów własnych. Poważnym jednak problemem było odtworzenie 
izby szkolnej. Na podstawie wywiadów z dawnymi uczniami próbowaliśmy 
dociec wyglądu klasy i zasobów jakimi dysponowała. Majątek ten nie był wielki 
i w wypadku szkoły polskiej w Płotowie dysponowano paroma ławkami, tablicą, 
dwiema mapami, kilkoma obrazami. W oparciu o wywiady jak i dokumentację 
fotograficzną poszukiwania sprzętu szkolnego w sąsiednich miejscowościach 
dały nadspodziewane rezultaty, na strychach i komórkach szkolnych znalazł się 
cały sprzęt szkolny45”. Przygotowań nie ułatwiało też to, że w końcu lat 70. XX w. 
kupno farb, pędzli, materiałów dekoracyjnych, elementów oświetlenia, a nawet 

42 Tamże, s. 33.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 34.
45 Tamże.
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zwykłych gwoździ stanowiło niemały problem46. W sprawozdaniu z działalności 
muzeum za rok 1978 pojawił się jednak optymistyczny akcent: „Aktualnie pro-
wadzone prace adaptacyjno-remontowe w budynku i zaawansowanie przygoto-
wań do opracowania ekspozycji wskazują na to, że pierwotnie założony termin 
zostanie dotrzymany. Tak więc w 1979 r. w 50. rocznicę utworzenia, staraniem 
Związku Polaków w Niemczech i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych, 
pierwszej polskiej szkoły w powiecie bytowskim, zostanie otwarta placówka 
muzealna gromadząca świadectwa i dokumenty walki Kaszubów o prawa naro-
dowe, o polski język i polską szkołę47”.

Z tego samego sprawozdania wynika też, że największym problemem było 
wówczas zebranie takiej liczby artefaktów, która umożliwiałaby w miarę pełne 
przedstawienie wszechstronnej działalności Związku Polaków w Niemczech, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa i oświaty na Kaszubach i pograniczu. 
W tym celu intensywnie prowadzono kwerendy źródłowe w wybranych mu-
zeach, archiwach i bibliotekach. Niestety nie wszystkie materiały i dokumenty 
udało się zebrać w oryginale, dlatego poważnym problemem było przygotowanie 
ich fotokopii i odbitek kserograficznych48. Dużą pomocą w poszukiwaniach 
materiałów były informacje zaczerpnięte od nauczycieli przedwojennych szkół 
polskich, m.in. Władysławy Knosały i Leona Wysieckiego (dawnego kierownika 
szkoły polskiej w Ugoszczy) oraz ich uczniów49. Poszukiwania sprzętów i po-
mocy naukowych na terenie całego regionu dały efekty w postaci oryginalnych 
ławek szkolnych, katedry, tablicy szkolnej oraz pomocy naukowych m.in. cyrkla, 
liczydła, mapy. Z dawnej szkoły polskiej w Osławie Dąbrowie ofiarowano dla 
muzeum obrazy szkolne przedstawiające bohaterów narodowych: Kościuszkę 
i Pułaskiego50. Mimo trudności udało się dotrzymać terminu planowanego 
otwarcia Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. W wyremontowanym po pożarze 
budynku utrzymano działającą szkołę, przeznaczając do jej użytku jedną izbę. 
W sprawozdaniu z działalności muzeum za 1979 rok, tak opisał nowo oddany 
do użytku obiekt P. Cielecki: „Większa część budynku (w tym dawne klasy 
i kancelaria szkoły) przeznaczona została na cele muzealne. Całość obejmuje 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 158 m2, z czego na ekspozycję przypada 

46 Tamże.
47 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 

za rok 1978, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 9, Koszalin 1979, s. 192.
48 Tamże, s. 192.
49 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 

za rok 1979, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 10, Koszalin 1980, s. 201-204.
50 Tamże, s. 201-204.
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116 m2, a pozostała część to biuro i zaplecze. Otrzymaliśmy również do naszej 
dyspozycji niewielkie pomieszczenia na poddaszu z przeznaczeniem na magazyny 
sprzętu pomocniczego. Dawny szkolny budynek wyposażony został w instalację 
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną. Poprawiono drogi dojazdowe, 
przygotowano parkingi i zagospodarowano otoczenie. Prace nad scenariuszem 
wystawy i gromadzeniem eksponatów przebiegały równolegle z adaptacją bu-
dynku do nowych potrzeb51”.

Oficjalne otwarcie Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie miało miejsce 3 paź-
dziernika 1979 roku. W ramach uroczystości, w siedzibie głównej muzeum, 
odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „50 lat szkolnictwa polskiego 
na ziemi bytowskiej”. Referaty i komunikaty wygłosili wówczas: prof. dr hab. 
Wojciech Wrzesiński, prof. dr hab. Andrzej Czarnik, prof. dr hab. Klemens Trze-
biatowski, mgr Gabriela Czarnik, mgr Andrzej Jastrzębski, mgr Piotr Cielecki 
i mgr Leonard Łangowski. 

Po zakończeniu konferencji i części artystycznej w wykonaniu bytowskich 
zespołów folklorystycznych otwarto w Płotowie nową placówkę. Scenariusz 
wystawy stałej przygotowany został przez Piotra Cieleckiego i Zygmunta Gręźli-
kowskiego, projekt ekspozycji i jej aranżacja przez Karolinę Szyman-Piórkowską, 
a autorem prezentowanych na wystawie zdjęć był Jan Pieńkowski52. Podsumo-
wując zwieńczone sukcesem starania o otwarcie oddziału muzeum w Płotowie, 
Piotr Cielecki nie krył zarówno nadziei jak i obaw związanych z tym przedsię-
wzięciem: „Reasumując uwagi o warunkach powołania nowej placówki muzealnej 
mamy nadzieję, że w niedługim czasie powiększymy nasze zbiory, a tym samym 
wzbogacimy ekspozycję. Stopień organizacji naszego oddziału jest jeszcze nadal 
daleki od ideału. Merytorycznie nadal pracownicy muzeum w Bytowie zajmują 
się gromadzeniem i opracowywaniem eksponatów oraz ewentualnymi zmianami 
ekspozycji muzealnej. Na miejscu w Płotowie nauczycielka, prowadząca zajęcia 
z dziećmi w szkole, zajmuje się na bieżąco ekspozycją i oprowadzaniem wycie-
czek. Zorganizowane grupy, które wcześniej zgłaszają chęć zwiedzania muzeum 
w Płotowie obsługują również pracownicy naszego muzeum (…)53”.

Kolejne lata nie były łatwe dla funkcjonowania Muzeum Szkoły Polskiej 
w Płotowie. Już w 1980 r. P. Cielecki alarmował w sprawozdaniu, że oddział  
„(…) niewielkie ma obecnie szanse rozwoju. Powiedziałbym nawet, grozi nam 
znaczne uszczuplenie ekspozycji, gdyż na otwarcie muzeum wypożyczono 
od innych muzeów i instytucji oraz osób prywatnych sporą ilość eksponatów. 

51 Tamże.
52 Tamże. 
53 P. Cielecki, Polska szkoła w Płotowie…, dz. cyt., s. 34.
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Wycofanie ich przez wypożyczających spowodowałoby niemalże ruinę z niema-
łym trudem skleconej ekspozycji. Ponadto pomimo zapewnień nie uzyskaliśmy 
dodatkowego etatu na ten oddział i w tej sytuacji pracownicy muzeum nadal 
zajmują się stroną merytoryczną ekspozycji. Dla Płotowa przyznano zaledwie 
ryczałt dozoru, który finansowany jest z Wydziału Oświaty (…)54”. 

Alarmistyczny ton wybrzmiewa też w sprawozdaniu z działalności muzeum 
za rok 1981: „Wypożyczone eksponaty z czasem będzie trzeba jednak zwrócić. 
Opiekę nad zbiorami powierzono, zamieszkałej w budynku szkolnym, czynnej 
nauczycielce, która nie jest w stanie zajmować się całokształtem merytorycznej 
działalności placówki. Na obecnym etapie organizacyjnym pomoc taka ze strony 
jednostki macierzystej też jest ograniczona55”. 

W sprawozdaniach z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w By-
towie, w części dotyczącej oddziału w Płotowie, do 1987 roku w zasadzie po-
wtarzają się informacje mówiące o tym, że utworzona w 1979 roku ekspozycja 
w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie przygotowana była „(…) pośpiesznie, 
bez szczegółowej kwerendy źródłowej i odpowiedniego wsparcia finansowego, 
i że ma w zasadzie charakter stałej wystawy terenowej. Tylko niewielka część 
prezentowanych dokumentów, prasy, podręczników pochodzi ze zbiorów Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Znaczna część eksponatów została 
wypożyczona od innych placówek (Stacja PTH w Słupsku, Muzeum w Złoto-
wie) i osób prywatnych. Bez systematycznego wzbogacania własnych zbiorów, 
zapewnienia stałej obsady personalnej, uzupełnienia wyposażenia, ekspozycja 
straci zupełnie muzealny charakter. Od chwili powstania placówki po dzień dzi-
siejszy nie zostały właściwie uregulowane sprawy statusu muzeum płotowskiego.  
Dotyczy to zarówno spraw własności obiektu, w którym oprócz wystawy mie-
ści się czynna szkoła, jak i obsługi sprawowanej dotychczas przez zamieszkałą 
na miejscu nauczycielkę – kierowniczkę szkoły (…)56”.

Dowodzić to może, że podejmowane w tamtym okresie działania na rzecz 
zmiany niekorzystnej sytuacji były nieskuteczne. W sprawozdaniu za lata 1988– 
–1989 wymienia się jedynie Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, bez dodatko-
wych komentarzy, jako „stałą wystawę w terenie”: „Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skie w Bytowie posiada dwa nie w pełni zorganizowane oddziały terenowe:

54 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1980, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 11, Koszalin 1981, s. 169.

55 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1981, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 12, Koszalin 1982, s. 166.

56 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1986, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 2 (17), Koszalin 1987, s. 161-162.
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1) nieukończoną zagrodę skansenowską we wsi Sominy,
2) stałą wystawę w terenie – Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie57”.

W kolejnych latach również niewiele uwagi poświęcono w sprawozdaniach 
oddziałowi w Płotowie. Najczęściej były to jednozdaniowe wzmianki: „W sezo-
nie turystycznym czasowo zatrudniana jest opiekunka ekspozycji w terenowym 
oddziale placówki Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie (…)58, (…) W okresie 
sezonu turystycznego czasowo zatrudniana jest opiekunka ekspozycji w tereno-
wym oddziale placówki, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie (…)59, (…) Stałą 
ekspozycję terenową – Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie odwiedziło w sezonie 
letnim 1998 roku około 500 osób60”.

Do 2010 roku niewiele zmieniało się w płotowskim oddziale muzeum. 
Wówczas to, w ramach modernizacji i estetyzacji stałej ekspozycji, zakupiono 
część gablot i plansz wystawowych61. Złożono też wniosek do MKiDN na dofi-
nansowanie modernizacji stałej ekspozycji62. W 2011 roku z grantu uzyskanego 
w ramach małych projektów działu 413 „Wdrożenie lokalnych strategii”, obję- 
tych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, dokończono mo-
dernizację ekspozycji w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie63. W ramach tego 
projektu stała wystawa została odnowiona. Poza nowymi gablotami pojawiły 
się nowe plansze oraz kiosk multimedialny, w którym zamieszczone zostały  
m.in. zdigitalizowane materiały z płyty winylowej, zawierającej rejestrację dźwię-
kową z I Kongresu Związku Polaków w Niemczech, który odbył się w Berlinie 
w marcu 1938 roku. Tym samym wystawa została dostosowana do współczes-
nych standardów ekspozycyjnych. 

* * *

57 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1988–1989, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 19, Koszalin 1992, s. 179. 

58 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1990–1994, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 20, Koszalin 1996, s. 173. 

59 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1995–1996, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 21, Koszalin 1997, s. 321.

60 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za lata 1998–1999, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 23, Koszalin 2001, s. 220.

61 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
w roku 2010, w: „Nasze Pomorze”, 2010, nr 12, Bytów 2011, s. 292.

62 Tamże, s. 296.
63 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 

w roku 2011, w: „Nasze Pomorze”, 2011, nr 13, Bytów 2012, s. 275.
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Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie

Początki historii Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie, jako oddziału terenowego 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, opisane zostały już w niniejszym 
artykule w części poświęconej nieudanym staraniom utworzenia skansenu, 
najpierw w Sominach a później w Płotowie. Nieistniejący obecnie budynek 
nazywany był dworem Styp-Rekowskich. Na portalu Dwory i pałace polski wid-
nieją dwie daty jego powstania – rok 1811 i rok 183164. Można zatem przyjąć, 
że zbudowany został w pierwszej połowie XIX w. Architektonicznie budynek nie 
przypominał dworu w powszechnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Był dużym 
drewnianym domem z werandą. Na wspomnianym powyżej portalu widnieje 
informacja, że budynek był jedynym polskim dworem w powiecie bytowskim 
oraz że został wpisany do rejestru zabytków 16 kwietnia 1965 r65. Ostatnim jego 
gospodarzem czasów przedwojennych był Jan Styp-Rekowski, nazywany przez 
Niemców „polskim królem” z racji jego aktywnej działalności w Związku Pola-
ków w Niemczech. Został zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau gdzie 
zmarł w 1942 r. Ostatnią lokatorką dworu Styp-Rekowskich w Płotowie była 
Kazimiera Styp-Rekowska, która zmarła nagle, w tymże dworku w 1976 roku, 
w nie do końca znanych okolicznościach66. 

W związku z planami utworzenia zagrody skansenowskiej w Płotowie czy-
niono starania, w wyniku których w 1985 roku naczelnik Miasta i Gminy w By-
towie przekazał Muzeum Zachodniokaszubskiemu w Bytowie z Państwowego 
Funduszu Ziemi położoną w Płotowie działkę, gdzie usytuowany był dworek 
Styp-Rekowskich i murowany budynek gospodarczy67. Dramatyczny, opisany 
wyżej, los dworu Styp-Rekowskich z końca lat 80. i początku lat 90. XX w., 
jak i zakupionej w Przewozie chaty zrębowej, która miała zostać przeniesiona 
do Płotowa, sprawił, że działka nr 40/1 w Płotowie ulegała stopniowej degradacji 
aż do II dekady XXI wieku. 

W 2012 roku bytowscy muzealnicy złożyli do Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pojezierze Bytowskie” wniosek o dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku 

64 https://dipp.info.pl/baza-dipp/pomorskie/powiat-bytowski/gmina-bytow/dwor-plotowo, 
dostęp: lipiec 2022.

65 J. w. 
66 Okoliczności tego zdarzenia dokładniej opisuje Władysława Knosała w książce poświę-

conej historii rodziny Styp-Rekowskich: W. Knosała, Utrwalić pamięć. O rodzinie Styp- 
-Rekowskich z Płotowa, Gdańsk – Bytów 1994.

67 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za rok 1986, w: „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 2 (17), Koszalin 1987, s. 161-162.
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poinwentarskiego w Płotowie gmina Bytów na funkcje muzealną, usługową 
i edukacyjną” w ramach Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na działanie 
„Wzmocnienie konkurencji i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybołówstwa”. Muzeum otrzymało na realizację tego zadania grant w wyso-
kości 799 374,59 zł. Całkowity koszt operacji szacowany był, wraz z podatkiem 
VAT, na kwotę 1 156 742,59 zł 68. Ponieważ do realizacji zadania potrzebny był 
wkład własny w wysokości 357 368 zł muzealnicy rozpoczęli starania o pozy-
skanie dofinansowania z Samorządu Województwa Pomorskiego. W ich efekcie 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku przekazał muzeum, w budżecie na 2013 rok, 
potrzebną do realizacji zadania kwotę69. 

Przed ostatecznym zakwalifikowaniem do dofinansowania wniosek musiał 
przejść dodatkową weryfikację. W efekcie z tytułu i opisu merytorycznego 
wniosku usunięto zapis o funkcji usługowej, umieszczony tam w pierwotnej jego 
wersji. Autorzy wniosku zakładali uruchomienie w obiekcie sezonowej restaura- 
cji rybnej. Ta część aplikacji została zmieniona i ostatecznie obiekt został w pro-
jekcie przeznaczony na pełnienie funkcji muzealnych i edukacyjnych. 

W części wniosku o finansowanie projektu zatytułowanego „Opis operacji dla 
działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa”, jego autorzy napisali: „(…) Rewitalizacja zagrody Styp- 
-Rekowskich pozwoli na stworzenie kompleksu edukacyjno-historycznego i kon-
ferencyjno-turystycznego wraz z odległym od wspomnianego obiektu o około 
300 metrów Muzeum Szkoły Polskiej (oddział Muzeum Zachodniokaszubskie-
go) (…)70”. [Obiekt – przyp. J.S.] „(…) stanowić będzie nowy oddział Muzeum 
Zachodniokaszubskiego, który poza działalnością typowo naukowo-wystawien-
niczą prowadzić będzie szeroko zakrojoną działalność edukacyjną skierowaną 
do dzieci, młodzieży i studentów z całej Polski oraz do mieszkańców Płotowa 
i okolicznych miejscowości. Będzie również miejscem spotkań mieszkańców wsi, 
którego brakuje obecnie w tej miejscowości”. „(…) Zagroda Styp-Rekowskich 
w Płotowie była w okresie międzywojennym ostoją polskości w tej części Kaszub, 
która po 1918 roku znalazła się w granicach Niemiec. Z rodziny Styp-Rekowskich 
wywodzi się wielu działaczy regionalnych, którzy na trwałe wpisali się w historię 

68 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za 2012 rok, w: „Nasze Pomorze”, 2012, nr 14, Bytów 2013, s. 298.

69 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za 2013 rok, w: „Nasze Pomorze”, 2013, nr 15, Bytów 2014, s. 188.

70 Część wniosku do LGR „Pojezierze Bytowskie”: Opis operacji dla działania: „Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”. Dokument 
znajduje się w archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
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tej części Pomorza. W tzw. dworku w Płotowie odbywały się w okresie między-
wojennym spotkania ludności kaszubskiej zaangażowanej w działalność Związku 
Polaków w Niemczech. O randze tego miejsca świadczy fakt funkcjonowania  
we wsi Szkoły Polskiej w Niemczech, która w powojennej Polsce została częś-
ciowo zaadaptowana na muzeum z ekspozycją na temat działalności Związku 
Polaków w Niemczech i izbą lekcyjną z lat dwudziestych XX w. Innowacyjność 
projektu oraz jego główna idea zakłada zarówno rewitalizację podupadłej zagro-
dy, jak i nadanie jej nowych funkcji skierowanych ku społeczeństwu71 (…)”. 

Opisane powyżej zadania są w obecnej chwili pomyślnie realizowane. Zanim 
jednak do tego doszło nie obyło się bez nieprzewidzianych kłopotów. W 2013 
roku prowadzone były prace projektowe przez wyłonioną w drodze przetargu 
firmę projektową Lesława Gajdy z Człuchowa. Ponieważ postępowanie przetar-
gowe polega na wyłonieniu najtańszego wykonawcy, niekoniecznie prowadzi 
to do wyłonienia wykonawcy najlepszego. Jednym z najważniejszych elemen-
tów inwestycji było przeprowadzenie jej zgodnie z koncepcją architektoniczną 
autorstwa pracowni architektonicznej Krzysztofa Bogusławskiego z Bytowa, 
załączoną zarówno do wniosku o grant jak i postępowania przetargowego. 
Już pierwsza propozycja firmy projektowej L. Gajdy kompletnie odbiegała od  
wcześniej przygotowanej koncepcji. Współpraca z projektantem nie była łatwa 
z wielu względów, a sytuacji nie ułatwiała presja czasu i ewentualne zagrożenie 
terminu realizacji projektu. Zmuszało to muzeum do niełatwych kompromi- 
sów z projektantem. 

28 marca 2014 roku, w wyniku przetargu, wyłoniono wykonawcę inwestycji. 
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski z Kościerzyny. 
W maju 2014 roku ruszyła budowa. Z powodu licznych niedopatrzeń i błędów 
projektanta wymagane były częste korekty projektu, które na szczęście udawało 
się dość sprawnie wprowadzać. Latem 2014 roku wykonawca sygnalizował źle 
obliczoną ilość odwiertów dla pomp ciepła, które miały ogrzewać obiekt. Z tymi 
obawami nie zgadzał się projektant. Niestety obawy wykonawcy okazały się za-
sadne. W dniu odbioru prac, w grudniu 2014 roku, okazało się, że pompy ciepła 
nie działają72. W specjalnym, dodatkowym protokole odbiorczym projektant 
przyjął na siebie winę złego obliczenia i zobowiązał się do doprojektowania 
brakujących odwiertów. Brak ogrzewania był dużym problemem szczególnie 
w obliczu zaczynającej się zimy. Muzealnicy zmuszeni byli przez okres zimowy 

71 Autorami częściowo przywołanej tu koncepcji są: Tomasz Siemiński i Jaromir Szroeder.
72 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oddało sprawę niedokładności projektanta 

do sądu z wnioskiem o odszkodowanie. W jej efekcie pracownia projektowa zmuszona 
została do wypłacenia muzeum zadośćuczynienia. 
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dogrzewać pomieszczenia obiektu specjalnymi, elektrycznymi nagrzewnicami 
i kontrolować panującą tam temperaturę i wilgotność. 

Wiosną 2015 roku wykonano dodatkowe dwa odwierty dla pomp ciepła, co 
spowodowało usunięcie usterki. Możliwe było to dzięki przychylności Samorządu 
Województwa Pomorskiego, który zgodził się na to, by zwracany do budżetu 
muzeum podatek VAT z kosztów inwestycji nie musiał zostać zwrócony do bu-
dżetu samorządu. Pozwoliło to na sfinansowanie dodatkowych odwiertów oraz 
na zakup wyposażenia do nowego budynku w Płotowie. 

Intensywne prace związane z zakupami wyposażenia, odpowiedniego ozna-
kowania pomieszczeń, przygotowania wystawy stałej, dotyczącej historii miejsca 
i rodziny Styp-Rekowskich, zakończyły się we wrześniu 2015 r.73 Oficjalne, uro-
czyste otwarcie obiektu miało miejsce 12 września 2015 roku. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, Przewodniczacy Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego Jan Kleinszmidt i Dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie Tomasz Siemiński74. 

6 października 2015 roku, na wniosek dyrektora Muzeum Zachodniokaszub-
skiego w Bytowie, Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie uchwały 
nr 982/81/15 zmienił regulamin organizacyjny i statut muzeum umieszczając 
w jego strukturze m.in. „Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrodę Styp-Rekowskich 
w Płotowie”, jako oddział powstały z połączenia Muzeum Szkoły Polskiej i nowo 
powstałego obiektu poinwentarskiego w dawnym gospodarstwie rodziny Styp-
-Rekowskich, przeznaczonego na działalność muzealną i edukacyjną75. W 2016 
roku, na stanowisku pomocy muzealnej, zatrudniono w Muzeum Szkoły Polskiej 
i Zagrodzie Styp-Rekowskich Ewę Cichosz76, a od 2018 roku aktywność mery-
toryczną w oddziale koordynuje, zatrudniona w 2017 r. w muzeum, obecnie ku-
stosz, Barbara Borzyszkowska. Dotychczasowa działalność oddziału w Płotowie 
przebiega wielotorowo. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym organizowane 
są tam lekcje i warsztaty muzealne o tematyce historycznej i etnograficznej, które 
cieszą się szerokim zainteresowaniem. Ponadto odbywają się tam okazjonalne 
spotkania z literaturą kaszubską, konferencje naukowe, obchody rocznic zwią-
zanych z historią szkolnictwa polskiego na ziemi bytowskiej czy też dotyczące 

73 Od tego momentu nadal prowadzone są działania mające na celu usprawnianie funkcjo-
nowania Zagrody Styp-Rekowskich. 

74 T. Siemiński, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 
za rok 2015, w: „Nasze Pomorze”, 2015, nr 17, Bytów 2016, s. 163.

75 Tamże, s. 157.
76 T. Siemiński, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 

za rok 2016, w: „Nasze Pomorze”, 2016, nr 18, Bytów 2017, s. 148.
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działalności Związku Polaków w Niemczech. Stałym elementem od kilku lat 
są organizowane w Zagrodzie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Teatr Kana ze 
Szczecina, „Pieśni na Puste Noce” – spotkania ze śpiewakami pustonocnymi. 
Najważniejszym, cyklicznym wydarzeniem w oddziale są organizowane od  
2017 roku „Imieniny Borowej Ciotki”. Sierpniowa impreza plenerowa przyciąga 
rzesze spragnionych oryginalnych, etnograficznych atrakcji turystów i miesz-
kańców okolicznych miejscowości. Imprezie towarzyszy finał „Pleneru Sztuki 
Ludowej”, który również jest od 2018 r. stałą pozycją w kalendarzu wydarzeń 
w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Działalność oddziału terenowego 
Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie zdążyła się  
już silnie wpisać w krajobraz kulturowy Kaszub i Pomorza. A to z kolei implikuje 
uświadomienie konieczności rozwoju tej placówki. Stąd marzenia (graniczące 
z planami) kierownictwa i pracowników muzeum o doprowadzeniu do odtwo-
rzenia dworu Styp-Rekowskich w Płotowie. Zrealizowanie tego pomysłu byłoby 
pewnego rodzaju aktem sprawiedliwości dziejowej. A muzeum uzyskałoby  
dzięki temu możliwość jeszcze szerszego działania na rzecz popularyzacji skom-
plikowanej historii tego miejsca i pielęgnowania pamięci o ludziach, którzy tę 
historię tworzyli.



Część III
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BYTOWIE1

Wprowadzenie

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie obchodzi w 2022 roku jubileusz 
50-lecia swego istnienia. Aby przedstawić możliwie wyczerpująco pół 

wieku historii instytucji muzealnej należy zwrócić uwagę na złożoność materii 
jaką jest muzeum. Jest to instytucja, która nie istniałaby bez ludzi ją tworzących, 
zarówno tych, którzy doprowadzili do jej powstania, jak i tych, którzy w niej 
pracując, przyczyniali się do jej trwania i rozwoju. Nie istniałaby też bez siedzi-
by, która w przypadku Muzeum Zachodniokaszubskiego jawi się jako organizm 
podlegający ciągłym przekształceniom: rozwojowi, przemianie i modernizacji, 
a czasami nawet odbudowie i wzniesieniu od podstaw. Historia muzeum to też 
jego dokonania: liczne wystawy, działania edukacyjne, projekty badawcze, kon-
ferencje i publikacje oraz co najważniejsze udostępnianie publiczności wiedzy 
płynącej z gromadzenia i opracowywania zbiorów zabytkowych przedmiotów – 
muzealiów, które stanowią źródło i sens działalności każdej muzealnej placówki. 
Podsumowując, stwierdzić należy, że na obraz muzeum składa się wiele jego 
odsłon, jednakże wszystkie one nie byłyby możliwe bez swego źródła, którym 
jest kolekcja – zbiór przedmiotów wydawałoby się nieograniczony w swym 
kształcie – jednakże w rzeczywistości bardzo precyzyjnie wyselekcjonowany, aby 
spełniał rolę muzealnego obiektu-eksponatu, zawierającego w sobie potrzebne 
do narracji muzealnej informacje. Niniejsze opracowanie skupiać się będzie 

1  Celowo nie posługuję się w tytule artykułu oficjalną i aktualną nazwą Muzeum Zachod-
niokaszubskiego w Bytowie, gdyż w przestrzeni 50 lat istnienia placówki, a także na etapie 
powoływania jej do życia, nazwa ulegała zmianom, co zasługuje na odnotowanie, a może 
też na interesujący komentarz. 

MUZEALIA, EKSPONATY, ZABYTKI  
– ESEJ O KOLEKCJI MUZEUM  
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na eksponacie, który, jako muzealnik, traktuję podmiotowo – eksponacie jako 
bohaterze muzealnej opowieści, eksponacie, który opowiada historię.

Historia tworzenia kolekcji

Pisząc o bytowskiej kolekcji muzealnej trzeba mieć świadomość, że rodziła się 
ona jeszcze przed oficjalnym powołaniem placówki do życia i co ważniejsze 
wciąż jest tworzona i rozwijana. Pierwsze muzealia do kolekcji, mającego do-
piero powstać bytowskiego muzeum, zostały pozyskane w wyniku terenowych 
penetracji przeprowadzonych w 1963 roku. Tak rozpoczęła się pierwsza dekada 
historii kolekcji. Zabytki, do mającego kiedyś powstać muzeum, gromadziły 
dwie sekcje. Jedna skupiała się na zagadnieniach etnograficznych, druga – histo-
rycznych. Miało to od początku istnienia muzeum wprowadzić merytoryczny 
podział, jakby stawianie granic zbiorowi przedmiotów było czymś oczywistym 
i mogło się powieść. Tak się oczywiście nie stało. Po niemal dekadzie, w nowo 
utworzonym muzeum, nie powstały początkowo planowane działy merytoryczne 
a zgromadzone eksponaty zostały wpisane do jednej księgi. Otrzymały w niej, 
co prawda, nieśmiałe sugestie przynależności do wyimaginowanych, jeszcze 
wówczas, inwentarzy: artystyczno-historycznego i etnograficznego, nie skutko-
wało to jednak w żaden sposób jakimkolwiek podziałem. Doskonale możemy 
to dostrzec studiując pierwsze wpisy w rubrykach Księgi Wpływu Muzealiów. 
Pięć pierwszych eksponatów pozyskała sekcja historyczna, o czym świadczy wpis 
w rubryce uwagi: „Dostarczona przez »sekcję historyczną« Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”. 

Wygląda no to, że ta pionierska piątka zabytków, to cały plon poszukiwań 
owej sekcji, gdyż na pozycji szóstej, również z przydziałem do rodziny za-
bytków historycznych, widnieje do dziś nosząca miano chluby całej kolekcji, 
XVIII-wieczna szafa gdańska. Nie pozyskała jej do muzeum (działająca 10 lat 
sekcja historyczna), o czym informuje wpis w rubryce: „uwagi”, niczym metryka 
chrztu w starych parafialnych księgach, o brzmieniu: „Przekazana do odebrania 
w Gostkowie. Użytkowana przez Kierow. Klubu Książki i Prasy »Ruch«. Przeję-
to w dniu 4.10.72”. Została ona pozyskana już po zorganizowaniu i powołaniu 
muzeum z dniem 1 stycznia 1972 roku. Kolejne wpisy od pozycji nr 7 Księgi 
Wpływu, do pozycji 63. w rubrykach dokumentujących formalność nabycia, 
posiadają wpisy, które świadczą, iż nabywano je na bieżąco pomiędzy styczniem 
1972 a czerwcem 1973 roku. Były to zabytki etnograficzne, przeważnie kupo-
wane od właścicieli, ale znalazł się tu również zbiór nagrobnych krzyży prze- 
jęty z cmentarzy przeznaczonych do likwidacji. Od pozycji 64. występuje duży 
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zespół zabytków, w którym rubryka ta jest niewypełniona. Można wnioskować, 
że jest to zespół zabytków pozyskanych przez Komitet Organizacyjny Muzeum, 
działający od 1962 roku, który do końca 1971 roku zgromadził około 1640 ekspo-
natów2. Zespół ten stanowią zabytki etnograficzne i występują w zwartej grupie 
wpisów aż do pozycji 1723. Do księgi zostały wprowadzone pod jedną datą wpisu –  
10 lipca 1973 roku. W rubryce informującej o miejscu przechowywania muze-
aliów znajdujemy następujące lokalizacje: „Biuro” – mieściło się w kwadratowej 
baszcie prochowej zamku, której poszczególne kondygnacje jeszcze w tym 
czasie były remontowane, a która z czasem miała być przeznaczona w całości 
na pomieszczenia biurowe i pracownie muzeum; „Baszta Młyńska” – zlokali-
zowana w północno-zachodnim narożniku zamku, stanowiąca prowizoryczny 
magazyn muzealny do czasu ukończenia remontu północnego skrzydła – Domu 
Zakonnego; „Wieża” – będąca reliktem kościoła św. Katarzyny, zlokalizowanym 
w centrum miasta; „Kłączno”, gdzie w miejscowej szkole zorganizowano terenową 
składnicę muzealiów, nabywanych w ramach badań etnograficznych poprzedza-
jących utworzenie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. W 1975 roku 
przekazano do użytku muzeum prowizoryczny magazyn zbiorów zlokalizowany 
na poddaszu Domu Zakonnego. Otrzymane pomieszczenia magazynowe po-
zwoliły na przeniesienie zbiorów przechowywanych dotychczas w oddalonym 
kilkanaście kilometrów Kłącznie3. Magazyn w wieży kościelnej wykorzystywano 
do połowy lat 90. XX wieku.  

W 1976 roku muzeum otrzymało cenny dar w postaci znacznej liczby doku-
mentów. Należały one do rodziny Styp-Rekowskich z Płotowa, słynącej z aktywnej 
działalności w Związku Polaków w Niemczech. Wśród otrzymanych dokumen-
tów były m.in.: listy obozowe z okresu okupacji hitlerowskiej, fotografie, kartki 
świąteczne, druki ulotne, książki i inne pamiątki rodzinne4.

W latach 1990–1994 muzeum zakupiło do zbiorów 717 muzealiów, w tym 
znaczną ilość wytworów artystów ludowych z terenu Kaszub, w celu powiększe- 
nia kolekcji współczesnej sztuki ludowej, która obecnie jest dominującym zbio-
rem w kolekcji5. 

W 1996 roku wyodrębniono w muzeum dwa działy, co skutkowało plano-
wanym od samego początku podziałem zbiorów na kolekcję etnograficzną i ar-
tystyczno-historyczną. Obecny dyrektor muzeum Tomasz Siemiński, opisując 
kolekcję etnograficzn,ą odniósł się do tego okresu historii muzeum. „W latach 

2 J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja muzeum, „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1, s. 16.
3 Tamże, s. 22.
4  Tamże.
5  Tamże, 27.
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1972–1996 działy: etnograficzny i historyczno-artystyczny funkcjonowały w ra-
mach jednej obsady kadrowej. Polityka zakupów i wszelkie sprawy merytoryczne 
prowadzone były wspólnie. Istniały jednak od początku wydzielone kolekcje 
eksponatów przypisane do każdego z działów. We wrześniu 1996 roku zbiory  
etnograficzne i historyczno-artystyczne otrzymały osobną opiekę. Było to  
możliwe dzięki wzmocnieniu placówki przez zatrudnienie nowego etnografa. 
Odtąd prowadzona jest własna polityka zakupów muzealiów i realizowane  
własne zadania określone w statucie z dnia 25 sierpnia 1992 roku, nadającym 
placówce status instytucji o charakterze naukowo-badawczym. Do jej podsta-
wowych zadań należy gromadzenie i opracowywanie, przechowywanie, konser-
wacja i udostępnianie dóbr kultury w zakresie etnografii, historii i sztuki, a także 
prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowo-badawczej i popularyza-
torsko-oświatowej”6. 

Obie kolekcje zostały opisane i scharakteryzowane w pierwszym numerze 
muzealnego rocznika7, a teksty przygotowane przez ówczesnego (Janusza Kopy-
dłowskiego) i obecnego dyrektora placówki (Tomasza Siemińskiego). Zważywszy 
na przyjęty w niniejszym opracowaniu kształt zaprezentowania zbiorów w for-
mie eseju, dokonam szerokiego zacytowania fragmentów tych opracowań. Fakt, 
iż cytowane artykuły powstały w minionym stuleciu, sprawia, że konieczne są 
uzupełnienia. Uważam, że zabieg taki w publikacji jubileuszowej, w której wiele 
tekstów to wznowienia już wcześniej publikowanych wypowiedzi jest bardzo 
odpowiedni, gdyż obok samych walorów poznawczych – mam tu na myśli cha-
rakterystykę poszczególnych kolekcji – stanowić będzie swoistego rodzaju wgląd 
w „dialog” z eksponatami. 

 

Kolekcja etnograficzna

Tomasz Siemiński, opisując dokonania działu etnograficznego, obok przedsta-
wienia w formie wstępu historii i organizacji oraz zakresu działalności meryto-
rycznej tej jednostki organizacyjnej muzeum, skupił się w przeważającej części 
wypowiedzi na scharakteryzowaniu kolekcji oraz zmieniających się w czasie 
priorytetach jej rozwijania. Przedstawię tu obszerny, aczkolwiek wybrany, 
fragment doskonale rzecz charakteryzujący: „Zbiory etnograficzne obejmują 
grupy narzędzi i sprzętów, dokumentujących stan kultury materialnej połu-
dniowo-zachodniej części Kaszub, od rolnictwa, poprzez zajęcia pozarolnicze, 

6  T. Siemiński, Dział etnograficzny, „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1, s. 40.
7  Zob. „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1.
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rzemiosła i przedmioty codziennego użytku domowego. Utrwalają najbardziej 
charakterystyczne i wyróżniające się cechy kultury materialnej tej części Kaszub, 
wynikające z pogranicza etniczno-kulturowego. Są wśród nich także zbiory sztuki 
dawnej, bardzo zresztą nieliczne. Można tu wymienić rzeźby sakralne: św. Jana 
Nepomucena z dworku Styp-Rekowskich w Płotowie, Matki Boskiej Niepoka-
lanej z Tuchomka, św. Barbary z Kłączna, Chrystusa Ukrzyżowanego z Bożej  
Męki w Nowym Kłącznie, kute krzyże nagrobne tzw. „kaszubskie” z Jasienia, 
Gałęźni Małej i Jaworów. Pierwszymi nabytkami etnograficznymi sztuki współ-
czesnej były rzeźby zakupione w latach siedemdziesiątych od twórców ludo-
wych, prezentujących się na jarmarkach folklorystycznych w Bytowie. W latach 
1972–74 zakupiono około 50 rzeźb twórców z ziemi bytowskiej i spoza niej, 
takich autorów jak: Jan Brzeski z Nowych Hut, Henryk Lepak z Bytowa, Adam 
Zwolakiewicz z Kościerzyny, Kazimierz Kostka z Jarosławca, Andrzej Arendt 
z Wejherowa, Izajasz Rzepa z Redy, Władysław Lica z Wdzydz Tucholskich, 
Włodzimierz Niewęgłowski z Kościerzyny”8.

Następnie autor skupia się nad motywami rozszerzania obszaru, z jakiego 
kupowane będą wytwory sztuki ludowej, wykraczającego poza ziemię bytowską. 
„Zawężanie pola zainteresowań tylko do naszego terenu, uzasadnione, jeśli chodzi 
o dokumentację inwentarza tradycyjnej kultury materialnej, byłoby zabiegiem 
sztucznym, jeśli chodzi o sztukę współczesną, rozwijającą się przecież w skali 
całego regionu, a nie w izolacji ograniczonej ramami powiatu”9. 

Nasycenie kolekcji zabytkami kultury materialnej spowodowało też zmianę 
w proporcjach nabywanych grup muzealiów. Od początku lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku zdecydowanie przeważają nabytki wytworów artystów ludowych.  
Nie znaczy to jednak, że pojedyncze zabytki z grupy obiektów stanowiących 
artefakty kultury materialnej nie są wciąż nabywane. Ponadto od połowy lat 
osiemdziesiątych XX wieku w inwentarzu muzealnym znalazła się, wciąż roz-
wijana, kolekcja zabytków dokumentujących kulturę mniejszości ukraińskiej, 
przesiedlonej na ziemię bytowską w 1947 roku.

Czas na przytoczenie obszernego fragmentu, charakteryzującego kolekcję 
i zwrócenie uwagi na fakt, jak się zazębiają ze sobą dwa aspekty muzealnej 
działalności – kolekcjonerstwa i wystawiennictwa. Ten muzealny dialog jest 
tu wprost namacalny w zabiegu przedstawiania kolekcji w kontekście opisu 
wystawy stałej.

„Całość kolekcji etnograficznej obejmuje następujące działy tematyczne:  
Rolnictwo i hodowla; Zajęcia pozarolnicze (rybołówstwo, pszczelarstwo, zbie-

8  T. Siemiński, Dział etnograficzny, dz. cyt., s. 45.
9  Tamże.
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ractwo, łowiectwo); Rzemiosła wiejskie (kowalstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, 
stolarstwo); Tkactwo i plecionkarstwo; Wyposażenie wnętrza domowego (meble 
i sprzęty domowe, przedmioty codziennego użytku).

Podział zbiorów na poszczególne grupy tematyczne pokrywa się z podziałem 
istniejącym na ekspozycji stałej, której przygotowanie trwało w zasadzie od chwili 
powołania muzeum”10.

W dalszym fragmencie opisu znajdujemy uzupełnienie, nie zmienia to jednak 
faktu ścisłego związku i interakcji między kolekcją, jej planowaniem i wystawą, 
i jej tworzeniem oraz uzupełnieniem obu tych bytów. „Do tej grupy obiektów, 
które nie są prezentowane na ekspozycji stałej należą zbiory sztuki (rzeźby,  
malarstwa na szkle i płótnie, haftu, wyrobów z rogu, garncarstwa oraz przed-
miotów związanych z kultem, jak np. obrazów religijnych) oraz inwentarz kul- 
tury materialnej obcych grup narodowych, przesiedlonych na ziemię bytowską  
po II wojnie światowej”11. 

Należy tu uzupełnić, iż zabytki sztuki ludowej obecnie prezentowane są 
na dwóch wystawach stałych, z czego jedna, monograficzna, poświęcona została 
najwybitniejszemu kaszubskiemu twórcy – Józefowi Chełmowskiemu. 

Dalej następuje przedstawienie wymienianych podzbiorów, które przytoczę:

„ROlnICTWO I hODOWlA
Kolekcja obejmuje narzędzia i sprzęty rolno-hodowlane, stosowane na ziemi 
bytowskiej na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. W zbiorach znajdują się 
zarówno przedmioty, które bezpowrotnie wyszły z użycia, jak i te, które spot- 
kać można współcześnie w każdym niemal gospodarstwie. Do najbardziej  
archaicznych zaliczyć należy drewniane jarzma na krowy i jarzma podwójne 
na woły. Prezentowane są także radła z drewnianymi odkładnicami, drewniane 
brony, cepy dwukapicowe, plecione baty z dębowych łubków, dłubane naczy- 
nia zasobowe na ziarno, dłubane naczynia do parzenia ubitych świń, żarna 
i młyny kaszowe.

ZAJęCIA POZAROlnICZE
Jest to grupa zajęć, które nie stanowiły głównego źródła utrzymania, jak np.  
rzemiosła wiejskie, ale były wykonywane jako dodatkowe obok rolnictwa i ho-
dowli zwierząt. Kolekcja obejmuje zbiór eksponatów dotyczących rybołówstwa, 
pszczelarstwa, zbieractwa i łowiectwa. W zbiorach dotyczących rybołówstwa 
znajduje się ok. 20 ości do kłucia ryb, wykonanych we własnym zakresie metodą 

10  Tamże, s. 46.
11  Tamże, s. 47.
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chałupniczą (np. przerobione z wideł) lub na zamówienie w warsztatach kowal-
skich. Na uwagę zasługuje jedyny w zbiorach młot do głuszenia ryb, a także dłu-
banka wydobyta z jeziora Bobęcino, niedaleko Miastka oraz narzędzia związane 
z zimowymi połowami pod lodem (odbywającymi się współcześnie), takimi 
jak: specjalnie skonstruowane siekiery do wyrąbywania przerębli, wyciągarka 
do sieci na płozach oraz matniowa sieć ciągniona do przeciągania pod lodem. 
Ponadto zgromadzony jest sprzęt do połowu raków pozyskiwanych w dużych 
ilościach w miejscowych jeziorach. Są to przede wszystkim bębenki zwane tutaj 
wiancorkami. W zbiorach znajduje się także jedyny egzemplarz ceramicznej 
lampy do wabienia raków w postaci dzbanowatego naczynia, z okrągłymi otwo-
rami na brzuścu, wewnątrz którego palił się ogień. Trzon zbiorów pszczelarskich 
stanowią słomiane koszki w różnych wielkościach i kształtach: od stożkowatych 
do form sześciennych. Kolekcja obejmuje 30 uli słomianych (koszek) i 5 uli dom-
kowych, a także zbiór specjalistycznych narzędzi, służących do obsługi pszcze- 
lich rojów. W kolekcji dotyczącej zbieractwa znajdują się kosze na grzyby i ja- 
gody, wykonane z jałowcowych witek i korzeni sosnowych, grzebienie do zbie-
rania jagód oraz różnych konstrukcji noże do wydobywania torfu i formy do  
ubijania surowca torfowego w kostki. Łowiectwo obejmuje przede wszystkim 
zbiór kilku kłusowniczych łapic żelaznych na grubego zwierza oraz kilkunastu 
łapek na myszy, szczury i inne szkodniki gospodarskie. Są to w większości przed-
mioty własnej konstrukcji, powtarzające uniwersalne, znane z innych terenów 
słowiańszczyzny, schematy, ale z dużym wkładem własnej inwencji, np. w jednej 
z łapek na szczury, jej twórca zastosował mechanizm sprężynowy, pochodzący 
z przekonstruowanego bagażnika rowerowego.

RZEMIOSłA WIEJSKIE. KOWAlSTWO
Zbiór narzędzi kowalskich obejmuje praktycznie pełne wyposażenie kuźni. 
Posiadamy większość narzędzi, które potrzebne były w pracy kowala. Udało się 
pozyskać tak bogatą kolekcję dzięki przejęciu, w 1992 roku, wyposażenia likwi-
dowanej kuźni w Jamnie. Uzupełnieniem zbiorów kowalskich są pojedyncze 
eksponaty, pozyskane w innych wsiach. W zbiorach, oprócz narzędzi, znajdują 
się także półfabrykaty kowalskie oraz gotowe wyroby, np. pługi żelazne, zawiasy 
i okucia do drzwi, samorobne klucze do śrub, podkowy końskie. Na szczególną 
uwagę zasługują dwa miechy kowalskie (jeden z nich z kompletnym osprzętem) 
oraz palenisko kowala-amatora, posiadające drewnianą konstrukcję. Nie mniej 
ciekawymi zabytkami są narzędzia kowalsko-weterynaryjne, wśród których 
wymienić można np. hak do usuwania zębów końskich.
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KOłODZIEJSTWO
Obejmuje niewiele narzędzi, m.in.: drewniane podstawy kołodziejskie do  
osadzania kół, półfabrykaty kół i piast, specjalistyczne narzędzia do obróbki  
drewna, takie jak: wiertła, ośniki ciosły i topory.

STOlARSTWO
Zbiór składa się z różnorodnych narzędzi oraz gotowych wyrobów stolarskich  
jak: zydle, kredensy-tobryty, skrzynie, przedmioty codziennego użytku domo-
wego. Jest to jedna z bogatszych kolekcji w muzeum.

CIESIElSTWO
Typowe narzędzia ciesielskie reprezentowane są zaledwie kilkoma połami trac-
kimi. Kolekcję uzupełniają narzędzia używane wspólnie przez stolarzy, cieśli 
i bednarzy.

BEDnARSTWO
Kolekcja składa się przede wszystkim z gotowych wyrobów bednarskich, takich 
jak: beczki, balie, wiadra, masielnice. Zbiór liczy około 50 naczyń. Z ciekawszych 
narzędzi natomiast wymienić trzeba m.in.: specjalistyczny młotek do nabijania 
metalowych obręczy, cyrkle, rysiki bednarskie oraz strugi do obróbki klepek. 

PlECIOnKARSTWO I TKACTWO
Oprócz użytkowych plecionek, wykonywanych przez gospodarzy dla własnych 
potrzeb gospodarskich, posiadamy współczesne wyroby, wykonane przede 
wszystkim dla celów dekoracyjno-pamiątkarskich przez takich twórców jak: 
Albert Speiser z Motarzyna, Józef Kropidłowski z Niezabyszewa, Bronisław Po-
błocki z Gostomka, Anna Ostrowska z Wdzydz Tucholskich. Zbiór liczy ponad 
100 wyrobów: od koszy na grzyby, jagody i ziemniaki, po różnej wielkości tzw.  
kip gospodarskich – płytkich koszy bez pałąka. Kolekcję uzupełniają plecione  
buty słomiane oraz wyplatane słomą burty do sań. Jeśli chodzi o tkactwo, to na-
leży ono do zajęć, których obecnie nie wykonuje się w naszym regionie. Udało 
się jednak zgromadzić większość narzędzi, związanych z obróbką lnu i wełny, 
i odtworzyć w ogólnych zarysach na wystawie stałej, cały proces technologiczny 
od momentu zrywania lnu z pola do momentu tkania gotowych wyrobów na  
krosnach. Jednym ze starszych eksponatów, związanych z obróbką włókna lnia-
nego, jest szczotka do czesania lnu datowana na II połowę XVII wieku.
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WYPOSAżEnIE WnęTRZA DOMOWEGO
Jest to kolekcja mebli i najróżniejszych przedmiotów codziennego użytku, które 
zostały wydzielone z kolekcji ludowych rzemiosł, jako zbiór obiektów stanowią-
cych najbardziej charakterystyczne przedmioty wyposażenia wiejskiej chałupy. 
Są to sprzęty wykonywane przez wiejskich stolarzy czy przez samych gospoda- 
rzy dla własnych potrzeb, ale i wyroby fabryczne, »miejskie«, np.: kufry, meble 
posagowe, wagi, żelazka, magle w żeliwnych obudowach itp. Pozostała część 
kolekcji to ceramika użytkowa, głównie z okresu międzywojennego: pojemniki 
na kaszę, mąkę, bańki na oliwę. Posiadamy w zbiorach także kilka ludowych, 
wykonanych we własnym zakresie, zabawek oraz magle skrzyniowe i ręczne. 

SZTuKA
Jak już wcześniej powiedziano dział etnograficzny nie posiada większej kolekcji 
zabytków sztuki dawnej. Należy jednak podkreślić, że ostatnio prowadzi inten-
sywne prace, zmierzające do zgromadzenia jak największej liczby religijnych 
obrazów, zwanych popularnie oleodrukami. Ponieważ ich produkcja odbywała 
się seryjnie na dużą skalę, traktowano je jako przejaw kultury popularnej, a więc 
nie mającej wiele wspólnego z modelowo rozumianą »ludowością«. W związku 
z tym oleodruki nie wzbudzały większego zainteresowania wśród badaczy i, o ile 
znajdowały się w zbiorach muzealnych, spoczywały w zakamarkach magazynów. 
Dziś docenia się znaczenie tego rodzaju obrazów, które odchodzą w zapomnienie 
wraz z fragmentem minionej rzeczywistości. W zbiorach działu etnograficznego 
bytowskiego muzeum znajduje się obecnie kilkadziesiąt oleodruków, pocho- 
dzących sprzed II wojny światowej oraz nowszych z lat powojennych. Prze-
ważająca jednak część kolekcji w tej grupie stanowi zbiór współczesnej sztuki 
ludowej Kaszub.

MAlARSTWO nA SZKlE
Zbiór liczy ponad 140 obrazów ośmiu autorów. Pierwszego zakupu dokonano 
na jesieni 1992 roku po konkursie na sztukę ludową, organizowanym przez Ku-
jawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy, obejmującym woje-
wództwa: gdańskie, słupskie i bydgoskie. Było to kilka obrazów Anny Basmann 
z Gnieżdżewa. W tym czasie dokonano też po raz pierwszy większych zakupów 
sztuki ludowej z terenu Kaszub. Od tamtej pory każda edycja konkursu jest 
dobrą okazją na zwiększenie kolekcji współczesnej sztuki ludowej, tym bardziej 
że prace plastyczne gwarantują wysoki poziom artystyczny. Najliczniejszą ko-
lekcję w zbiorach, w liczbie 50 obrazów, stanowią prace Józefa Chełmowskiego. 
Autor znany jest od wielu lat nie tylko jako malarz na szkle, ale jako rzeźbiarz, 
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konstruktor i filozof. Maluje również na płótnie. Każdy rodzaj twórczości, jaki 
uprawia posiada nowe swoiste, oryginalne cechy nadające jego dziełom bardzo 
indywidualny charakter. W przypadku malarstwa na szkle stworzył on tzw. 
obraz »trójwymiarowy« – malowana na dwóch lub trzech podłożonych pod sie-
bie szklanych taflach. W malarstwie Zygmunta Kędzierskiego – posiadamy  
9 obrazów – widać, tak zresztą jak u innych autorów, wyraźne dążenie do jak 
najwierniejszego odtwarzania dawnego stylu kaszubskiego malarstwa na szkle, 
polegającego m.in. na podklejaniu pod szkło wyciętego z papieru głównego 
motywu kompozycji (najczęściej wizerunku postaci świętego) i domalowa-
niu motywów zdobniczych dookoła. Obrazy Haliny Krajnik z Kościerzyny, 
w liczbie 34 sztuk, nawiązują zarówno do dawnych, tradycyjnych kaszubskich 
wzorów, jak i dotyczą tematyki współczesnej. Wydaje się, że autorka upodobała 
sobie szczególnie postać św. Barbary, której przedstawienia często pojawiają się  
w jej twórczości. Wykonuje zarówno większe obrazy jak i miniaturki z wize- 
runkiem świętej, cieszące się powodzeniem na jarmarkach. Halina Krajnik jest  
jedyną kobietą wśród twórców nieprofesjonalnych na terenie Kaszub, która  
zajmuje się również rzeźbiarstwem. Jedną z malarek starszego pokolenia, miesz- 
kającą w Słupsku jest Wacława Poździk. Posiadamy 5 obrazów jej autorstwa. 
Licznie reprezentowane jest w naszych zbiorach malarstwo Norberta Glińskiego  
(23 obrazy), który zajmuje się także rzeźbiarstwem. Artysta ma własny styl, po-
legający na stosowaniu autorskich rozwiązań. Nie stara się być wierny tradycyj-
nej technice malowania na szkle. W wielu jego pracach nie ma konturowanych 
elementów, wypełnionych jednolitą barwą. Stosuje technikę »malarską«, bez 
wyraźnego konturowania elementów kompozycji. Farbę kładzie »z pędzla«, tak, 
że jego prace bardziej przypominają malowane makaty lub malarstwo na płót-
nie. Mimo odstępstwa od ustalonych kanonów, artysta osiągnął niepowtarzalny 
i oryginalny efekt. W naszych zbiorach znajduje się też niewielka kolekcja prac 
Alicji Serkowskiej z Kartuz, składająca się z pięciu obrazów. Malarka ciągle jesz-
cze poszukuje własnego, artystycznego wyrazu w tej dziedzinie sztuki. I ostatnie 
nazwisko autorki obrazów na szkle, posiadanych w zbiorach, to Marzena Muzolf 
z Kęsowa. Jest bez wątpienia najmłodszą z malarek. W 1995 roku, kiedy naby-
wano jej prace, miała 16 lat i rozpoczynała naukę w liceum plastycznym. W twór-
czości Muzolf widoczne są wpływy Zygmunta Kędzierskiego, który wprowadził 
ją w arkana wiedzy na ten temat. Zbiór liczy sześć prac.

MAlARSTWO nA PłóTnIE
Zbiór malarstwa na płótnie obejmuje 30 obrazów dwóch autorów – Henryka 
Jachimka z Postomina i Józefa Chełmowskiego z Brus. Jachimek najczęściej 
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maluje portrety kobiet, konie i widoki rodzinnych stron. Kolekcja liczy 10 prac. 
Jego obrazy są nostalgiczne, artysta przywołuje w nich wspomnienia z dzie-
ciństwa, ukazuje swoje (być może nie spełnione) marzenia. Malarstwo Józefa 
Chełmowskiego jest w takim samym stopniu »osobne«, oryginalne, jak i cała  
jego twórczość. Oprócz tematyki wiejskiej (żniwa, połów ryb itp.) podejmuje 
tematykę mistyczno-filozoficzną i religijną. Większość jego obrazów posiada 
napisy, krótkie sentencje stanowiące nierozdzielną część z obrazem. Jego naj-
większym, jak do tej pory osiągnięciem malarskim jest obraz (w naszych zbio- 
rach) mierzący ponad 50 metrów długości pt. »Panorama Apokalipsy«. Kolekcja 
liczy 25 obrazów i jest największym zbiorem jego prac malarskich w Polsce. 

hAFT
W zbiorach znajduje się kilkanaście dawnych (pocz. XX w.), haftowanych 
makat, obrusów i bieżników, stanowiących element dekoracyjny mieszkania, 
wykonanych przez gospodynie domowe dla własnego użytku. Współczesne 
nabytki pochodzą przede wszystkim od hafciarek biorących udział w konkur-
sach na sztukę ludową. Całość kolekcji haftów liczy ponad 200 obiektów, w tym  
22 czepce i pięć kompletów kobiecych strojów kaszubskich, wykonanych współ-
cześnie przez hafciarki z Bytowa oraz ośrodka chojnickiego i tucholskiego.  
Duży zbiór haftów oraz czepców kaszubskich pochodzi od znanej, nie żyjącej 
już Genowefy Pałubickiej. 

RZEźBA
Trzon kolekcji stanowi rzeźba współczesna wykonana w ciągu ostatnich 30 lat. 
W zbiorach znajduje się ponad 600 prac 41 autorów, pochodzących z całego 
bez mała regionu Kaszub. Do liczniejszych kolekcji zaliczyć należy prace: Józefa 
Chełmowskiego, Zygmunta Kędzierskiego, Eugeniusza Michalskiego, Piotra 
Saksona, Romana Radzikowskiego. 

REKWIZYTY OBRZęDOWE
Brak w zbiorach rekwizytów obrzędowych, które rzeczywiście używano w czasie 
różnorodnych świąt, poza dwiema wielkanocnymi kołatkami oraz szopką autor-
stwa Józefa Chełmowskiego, wykonaną w latach siedemdziesiątych dla grupy 
kolędniczej z Brus. Pozostałe eksponaty to prace współczesne, wykonane dla 
potrzeb muzealnych, np.: maski diabła, baby, kozła, bociana, turonia i śmierci 
oraz gwiazdy kolędnicze.
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InSTRuMEnTY luDOWE
Jest to przede wszystkim kolekcja wytworów współczesnych. Poza dwoma eg-
zemplarzami skrzypiec i cymbałami strunowymi, pozyskanymi jeszcze w latach 
sześćdziesiątych, posiadamy: 2 bazuny, 2 egzemplarze diabelskich skrzypiec, 
2 burczybasy, i parłaczkę-brzękadło. Instrumenty te wykonane zostały przez 
Jerzego Walkusza z Hopowa, Mieczysława Mielewczyka z Kartuz, Czesława 
Birra z Mściszewic i Józefa Chełmowskiego z Brus. W zbiorach znajdują się 
też instrumenty własnego pomysłu i produkcji Józefa Chełmowskiego. Są to 
instrumenty dęte i perkusyjne, posiadające nazwy nadane im przez autora, np. 
muzyknos czy werbotrep.

GARnCARSTWO
Poza pojedynczymi wyrobami garncarskimi, pochodzącymi z nieistniejących  
już na ziemi bytowskiej warsztatów ceramicznych, trzon kolekcji stanowią wy-
roby współczesne z warsztatu garncarskiego Neclów z Chmielna. Zbiór liczy  
70 różnorodnych, glinianych naczyń.

ROGARnICTWO
Kolekcja obejmuje półfabrykaty do produkcji tabakierek i gotowe wyroby 
w liczbie ok. 50 sztuk, takich autorów jak: Jan Treder z Gdyni, Franciszek 
Treder z Kartuz, Henryk Petk z Sierakowic, Rudolf Kręcki z Brodnicy Górnej. 
W zbiorach znajduje się także warsztat rogarniczy oraz misy do ucierania i sitka 
do przesiewania tabaki. 

»PRZESIEDlEńCY«
Kolekcja obejmuje bardzo różnorodne przedmioty (proweniencja niektórych 
nie jest pewna), pochodzące z Polski południowo-wschodniej i dzisiejszych 
terenów Białorusi i Ukrainy, pozyskane od ludności napływowej, która została 
przesiedlona na ziemię bytowską po II wojnie światowej. Jest to kilka orna-
mentowanych skrzyń, przedmioty codziennego użytku (naczynia), elementy 
odświętnego ubioru kobiecego (haftowane koszule) i narzędzia do obróbki lnu 
(kołowrotki, cierlice), a także chomąta końskie i elementy dekoracyjne wystroju 
wnętrza domowego, oleodruki i jeden egzemplarz makaty ozdobionej malaturą 
olejną na płótnie”12.

12  Tamże, s. 46–55.
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Przytoczone powyżej opracowanie pomimo, iż powstało niemal dwie dekady 
temu jest niemal aktualne, oczywiście zbiory rozrosły się dwu a nawet trzykrot-
nie, a proporcje uległy zmianie na korzyść wytworów sztuki. Nakreślony na po-
czątku lat 90. XX wieku kierunek gromadzenia kolekcji, który przyjął jedynie 
uzupełnienia zbioru kultury materialnej i skupienie się na kulturze duchowej 
– zwłaszcza sztuce ludowej – realizowany jest z pełną konsekwencją. Co więcej, 
wystawiennictwo, a więc ów swoisty dialog muzealny podąża za tym kierun-
kiem. O ile wystawa kultury materialnej uległa w tym czasie jedynie technicznej 
modyfikacji, to ekspozycje sztuki ludowej przejawiają rozkwit. Pojawiła się duża 
zbiorcza wystawa stała pt. „Współczesna Sztuka Ludowa Kaszub i Pomorza” 
oraz – również stała – wystawa monograficzna, poświęcona twórczości Józefa 
Chełmowskiego. Dodać należy, że zbiory sztuki ludowej są obecnie główną ko-
lekcją Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, a katalog twórców ludowych, 
od których pozyskiwane są prace ciągle się powiększa. Opracowanie kolekcji 
współczesnej sztuki ludowej, zgromadzonej w Muzeum Zachodniokaszubskim 
zasługuje na oddzielne, bardzo obszerne podsumowanie, jak również stać się 
może źródłem wielu monograficznych wystaw i tekstów – muzealnych dialogów 
– prezentujących poszczególnych twórców jak i prezentowane tematy. 

Kolekcja artystyczno-historyczna

W cytowanym opracowaniu z 1999 roku znalazł się również opis kolekcji 
artystyczno-historycznej, autorstwa Janusza Kopydłowskiego, który wyczer-
pująco przedstawia kształt i założenia tworzenia tego zbioru. Zaprezentuję go 
w nie zmienionym kształcie, opatrując jedynie przypisami i aktualizującym 
komentarzem. Uważam zabieg taki za właściwy, tak jak w przypadku opisu 
kolekcji etnograficznej. Ujawnia on przede wszystkim ciągłość dialogu między 
muzealnikiem-kolekcjonerem i gromadzonymi zabytkami, ale również samego 
muzealnika, który staje się obok opisywanych zabytków bohaterem mej opo-
wieści. Przygotowując esej do wydawnictwa jubileuszowego, jak wspomniałem 
na wstępie, bohaterem czynię gromadzone w okresie ponad półwiecza muzealia 
– nie można jednak pomijać ogromnej roli człowieka – muzealnika, który przez 
swój wkład przyczynia się do wspólnego muzealnego dzieła. 

„W zbiorach Społecznego Komitetu Organizacyjnego znalazły się jedynie 
nieliczne zabytki, które stały się zaczątkiem kolekcji artystyczno-historycznej 
muzeum.
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Wśród zebranych dokumentów były m.in.: kronika szkolna z Budowa z lat 
1912–1936, kronika szkolna z Radusza z lat 1900–1943 oraz listy wyborcze 
do niemieckich ciał ustawodawczych różnych szczebli z 1928 roku. Zbiory działu 
artystyczno-historycznego były początkowo gromadzone głównie drogą darów 
i przekazów. W październiku 1972 roku dyrekcja Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego w Bytowie przekazała do muzeum szafę gdańską z drugiej połowy XVIII 
wieku, pochodzącą z wyposażenia pałacu w Gostkowie. W 1974 roku, na zlecenie 
Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, pra-
cownia konserwacji mebli zabytkowych w Poznaniu przeprowadziła generalną 
konserwację wspomnianej szafy, połączoną z uzupełnieniem brakujących elemen-
tów konstrukcyjnych i detali ozdobnych. Dwudrzwiowa szafa, wykonana w 1773 
roku w pracowni gdańszczanina Johanna Christiana Augerera, do dziś jest jed-
nym z najcenniejszych zabytków kultury materialnej w muzeum13. Wśród mebli 
zgromadzonych w dziale na uwagę zasługują również: szafa dwudrzwiowa z 1731 
roku oraz bogato intarsjowana szafa jednodrzwiowa z XVIII wieku. W zbiorach 
muzeum znajdują się ponadto dwa komplety mebli z przełomu XIX/XX wieku, 
kredens neorenesansowy z mosiężnymi medalionami z końca XIX wieku oraz 
sekretarzyk, skrzynie i ławy z okresu XVIII–XIX wieku. Z innych zabytków, 
zgromadzonych w dziale, na szczególną uwagę zasługują jedyne zachowane 
elementy dawnego wystroju wnętrza kościółka św. Jerzego. Do najcenniejszych 
w zbiorach muzeum elementów wyposażenia kościółka należy chrzcielnica, da-
towana przez Gerarda Bronischa na 1720 rok. Prowadzone w latach 1988–1990 
prace konserwatorskie pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przesunąć 
datę powstania chrzcielnicy na drugą połowę XVII wieku.

Innym cennym zabytkiem jest ława kolatorska z przełomu XVII/XVIII wieku 
z portretami trzech ewangelistów (Łukasza, Mateusza i Marka)14. Z dawnego 
wystroju wnętrza kościółka św. Jerzego zachowały się również dwa epitafia 
drewniane, jedno z 1685, drugie z 1730 roku. Wszystkie wymienione zabytki 
zostały poddane zabiegom konserwatorskim w gdańskim oddziale Pracowni Kon-
serwacji Zabytków. Obecnie są prezentowane na stałej ekspozycji artystyczno- 

13 W toku badań nad meblem, prowadzonych przez kustosz Katarzynę Juchniewicz z Mu-
zeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie ustalono, iż właściwym brzmieniem nazwiska 
autora tej szafy jest Angerer. Wyniki badań zamieściła autorka w roczniku „Nasze 
Pomorze” (nr 11, Bytów 2010). W niniejszej książce znajduje się przedruk artykułu  
K. Juchniewicz.

14  Obecnie w Muzeum Zachodniokaszubskim, obok wspomnianej ławy, na wystawie stałej 
eksponowana jest czwarta zaginiona płycina owego mebla, przedstawiająca ewangelistę 
Jana. Brakujący element został odnaleziony w zbiorach muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, gdzie zapewne trafił już w okresie międzywojennym [przyp. M.K.]. 
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-historycznej. Z dawnego, bogatego wystroju wnętrza kościółka w zbiorach 
muzeum znajdują się również fragmenty snycerskich detali ozdobnych. W zbio-
rach działu artystyczno-historycznego jest też kilkanaście rzeźb, zakupionych 
od prywatnych właścicieli i w salonach DESY. Do najcenniejszych w kolekcji 
należy rzeźba grupowa, przedstawiająca postać św. Anny z dzieciątkiem Jezus 
oraz Maryją i Józefem. Rzeźba ta, datowana na pierwsza połowę XVIII wieku, 
posiada na odwrocie daty kolejnych renowacji przeprowadzonych w latach: 
1670, 1725, 1809, 1934. Ze względu na zły stan zachowania, poddana została 
zabiegom konserwatorskim w latach 1988–1990 w gdańskim oddziale PKZ. 
Na XVII wiek datowana jest także rzeźba św. Wojciecha. W zbiorach działu 
znajdują się również barokowe rzeźby apostołów i kilka rzeźb datowanych 
na XIX wiek, pochodzących najprawdopodobniej z wiejskich kościołów. Wśród 
kilku starodruków, stanowiących własność muzeum, do najcenniejszych należy 
książka pt. Ordynacja kościelna w państwie pomorskim z 1563 roku. Druga część 
tomu zawiera zbiór rytualnych modlitw wraz z opisem ceremonii kościelnych 
i pieśni z 1569 roku. Dwie części składowe oprawione są w skórę z tłoczonym 
herbem księstwa pomorskiego (superexlibris biblioteki książęcej) oraz herbem 
wiązanym (żeńskim) brandenbursko-pomorskim. Niewykluczone, iż starodruk 
mógł należeć do żony Barnima XII – Anny Marii, córki Jana Jerzego elektora 
brandenburskiego i Sabiny brandenburskiej, pani na Ansbach. Innym cennym 
zabytkiem jest Biblia z 1690 roku w tłumaczeniu i przekładzie Marcina Lutra. 
Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu jest zaopatrzony w okładki drewniane, 
obłożone tłoczoną skórą. Inne starodruki ze zbiorów muzealnych poświęcone 
są również tematyce religijnej i pochodzą z późnego okresu.

Najliczniejszą zwartą kolekcję w zbiorach działu stanowią pamiątki i doku-
menty związane z działalnością Związku Polaków w Niemczech i represjami, które 
z tego tytułu dotknęły rodzinę Styp-Rekowskich z Płotowa. Wśród dokumentów 
i pamiątek są m.in.: zdjęcia rodzinne, kartki świąteczne, odznaki, sztandar koła 
płotowskiego ZPwN, opaski organizacyjne, dokumenty związkowe, listy i kartki 
pocztowe członków rodziny Styp-Rekowskich, pisane z obozów w Sachsenhau-
sen, Dachau, Neuengamme i Ravensbrück. Wszystkie wspomniane dokumenty 
i pamiątki, w liczbie 85 sztuk, zostały podarowane do zbiorów muzeum przez 
rodzinę Styp-Rekowskich z Płotowa. Znaczna ich część jest prezentowana od 1979 
roku na ekspozycji stałej w Muzeum szkoły Polskiej w Płotowie. W zbiorach 
działu znajdują się również nieliczne dokumenty i akta miejskie z XIX–XX  
wieku oraz kilkadziesiąt kart pocztowych z widokami Bytowa i najbliższych 
okolic z pierwszej połowy XX wieku.

Na zbiory kartograficzne działu składa się 5 map i atlas szkolny z 1869 
roku. Najstarszą w zbiorach jest mapa Pomorza z połowy XVIII wieku, wydana 
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w Paryżu przez Roberta de Vaugonday. Z połowy XIX wieku pochodzi niewielka 
mapa rejencji koszalińskiej. Ciekawostką jest niemiecka mapa powiatu bytow-
skiego z okresu międzywojennego. Na mapę naniesiono przetłumaczone na język  
rosyjski nazwy poszczególnych miejscowości oraz na przyklejonych kartecz-
kach polskie ich odpowiedniki. Mapa ta była prawdopodobnie użytkowana 
w okresie powojennym przez radzieckie władze wojskowe i polską administrację 
powiatu.

Dział artystyczno-historyczny posiada również skromną kolekcję wyrobów 
konwisarskich. W zbiorach znajdują się m.in. cynowe naczynia z drugiej połowy 
XIX wieku oraz początków XX wieku, a wśród nich dzbanuszki, talerze, półmiski 
i kubki. Do najcenniejszych wyrobów konwisarskich należą bez wątpienia dwa 
cynowe świeczniki z 1613 roku, pochodzące z warsztatu Izajasza Schachta oraz 
świecznik mosiężny datowany na 1591 rok, będący prawdopodobnie na wypo-
sażeniu kościoła św. Jerzego w Bytowie. 

Wśród 32 numizmatów w zbiorach działu są m.in. medale okolicznościowe 
z serii królewskiej, wydane przez Komisję Numizmatyczną Polskiego Towa-
rzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz odznaki honorowe i tłoki 
pieczętne. Wśród zgromadzonych zabytków na szczególną uwagę zasługuje 
mosiężny tłok pieczętny z herbem Bytowa i napisem łacińskim: „SCIVITATIS 
BVTOVIE”. Tłok z datą renowacji 1853 r. stanowi niewątpliwie replikę, znanej 
tylko z odcisku, pieczęci miasta Bytowa z XIV wieku.

 W zbiorach muzeum znajduje się też 5 notgeldów, papierowych pieniędzy za-
stępczych, emitowanych przez bytowski bank miejski w początkach XX wieku.

Zbiory militariów liczą 57 pozycji inwentarzowych. Kolekcja broni i uzbrojenia 
obejmuje autentyczne egzemplarze broni białej oraz kopie zakupione do celów 
ekspozycyjnych. Wśród oryginalnych militariów znajdują się m.in.: polskie 
i pruskie szpady, pałasze, szable, bagnety i hełmy z okresu XIX–XX wieku. Drugą 
część kolekcji tworzą współczesne kopie militariów z okresu od średniowiecza 
po XVIII wiek. Wśród tego typu militariów są: hełmy rycerskie, tarcze, misiurki, 
szyszaki, napierśniki, miecze dwuręczne, miecze jednoręczne, pałasze, topory, 
sztylety, korbacze, nadziaki i halabardy. Ozdobą kolekcji kopii jest kompletna 
zbroja rycerska z okresu późnego średniowiecza. Kopie broni i uzbrojenia są 
prezentowane na stałej ekspozycji muzealnej w Baszcie Prochowej zamku.

W 1993 roku zbiory działu wzbogaciły się o 54 zabytki archeologiczne, po-
zyskane w trakcie badań archeologiczno-architektonicznych, prowadzonych 
na zamku przez dr. Antoniego Pawłowskiego. W trakcie prac wykopaliskowych, 
w obrębie dziedzińca zamkowego, znalezione zostały m.in. fragmenty naczyń 
ceramicznych i kafli piecowych oraz fragmenty wyrobów ze szkła. Zachowały  
się również gwoździe żelazne, elementy uzbrojenia, uprzęży końskich oraz 
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fragmenty kluczy żelaznych i rygli drzwiowych. Niewielkie fragmenty zacho-
wanych zabytków archeologicznych niweczą chociażby częściową rekonstrukcję 
naczyń, kafli i wyrobów szklanych z epoki. Trudności w datowaniu poszcze-
gólnych elementów i obecny stan zabytków uniemożliwiają przygotowanie 
stałej ekspozycji archeologicznej, poświęconej dawnym mieszkańcom zamku 
bytowskiego. 

Dział artystyczno-historyczny posiada w swoich zbiorach 40 grafik, pasteli 
i obrazów olejnych współcześnie tworzących artystów oraz 16 portretów książąt 
zachodniopomorskich, wykonanych przez współpracującą z muzeum artys- 
tkę-plastyczkę Karolinę Szyman-Piórkowską. Kolekcja portretów książąt pomor-
skich – Gryfitów jest eksponowana na stałej wystawie muzealnej. 

W zbiorach działu znajduje się również wiele cennych pojedynczych zabytków, 
wśród których godne zauważenia są: ława skrzyniowa z oparciem z XIX wieku 
zdobiona rzeźbionymi płycinami sprzed 1600 roku oraz drewniana skarbonka 
skrzyniowa z okuciami żelaznymi z dawnego kościoła katolickiego św. Katarzyny 
z 1726 roku.

Zbiory działu artystyczno-historycznego są stosunkowo skromne. Stanowią 
około 10 % zgromadzonych w muzeum zabytków i liczą sobie około 500 eks-
ponatów”15. 

W ostatnich latach kolekcja ta znacznie się rozrosła i liczy dziś ponad 700 
obiektów, które wraz z wypożyczeniami tworzą cztery stałe ekspozycje histo-
ryczne prezentowane zarówno w siedzibie głównej, jak i wszystkich istniejących 
oddziałach muzeum. Kolekcja artystyczno-historyczna skupia się na gromadzeniu 
zabytków związanych z najbliższym regionem, wyjątkiem są zabytki średnio-
wieczne, których niewielką ilość udało się nabyć, aby nadać wystawom stałym 
we wnętrzach gotyckiego zamku walorów historycznych. 

Podsumowanie

Kolekcja Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie liczy dziś ponad 6000 
eksponatów, które poddawane są opracowaniu i konserwacji. Część trafiła na sta-
łe ekspozycje wystawiane w siedzibie własnej, zarówno w bytowskim zamku 
będącym siedzibą główną muzeum, jak i w oddziałach terenowych. Eksponaty 
etnograficzne stanowiące trzon kolekcji zasilają też stałe ekspozycje ościennych 

15 J. Kopydłowski, Dział artystyczno-historyczny, „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1, s. 35-39.
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muzeów pomorskich. Wiele zabytków jest często użyczanych na wystawy cza-
sowe nie tylko na terenie kraju, ale również za granicą. Eksponowanie nie jest 
jedyną formą popularyzacji wiedzy jaka płynie z gromadzenia i opracowania 
zbiorów. Bytowska kolekcja była wielokrotnie analizowana i przedstawiana 
w publikacjach. Były to zwykle publikacje towarzyszące ekspozycjom czaso-
wym, ale także poświęcone kolekcji, a właściwie poszczególnym jej podzbiorom.  
Wymieniając nawet tylko te najważniejsze z nich, przekonujemy się, że powstało 
ich dosyć dużo. Przyjmując chronologiczną kolejność ukazywania się ich dru-
kiem, na początku należy omówić artykuły, które publikowano w pierwszym 
numerze „Naszego Pomorza. Rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego w Byto-
wie”. Pierwszy z tej grupy artykułów wyszedł spod pióra Piotra Cieleckiego, który 
był pionierem bytowskiego, powojennego muzealnictwa. Tekst ów ukazał się już 
po śmierci autora pod tytułem Hafty w zbiorach Muzeum Zachodniokszaubskiego 
w Bytowie (umieszczono dopisek redakcji o treści: „Zebrane fragmenty refleksji 
przygotowywanych przez Piotra Cieleckiego do pierwszego numeru »Naszego 
Pomorza«. Prace nad dokończeniem i opracowaniem tekstu przerwała śmierć 
autora”)16. Autor tego pierwszego opracowania fragmentu kolekcji zarysował 
też kontekst historyczny gromadzenia całego zbioru muzealiów. Przedstawienie 
kolekcji haftów zostało tu potraktowane w sposób kronikarski. Dowiadujemy 
się z tych wspomnień nie tylko jakie zabytki zostały zgromadzone, ale również 
jak wyglądały kulisy ich powstania i nabycia do muzeum17. W tym samym 
numerze rocznika, który zainaugurował już ponad dwudziestoletnią tradycję 
pisma, ukazały się dwa artykuły, opisujące wyczerpująco bytowską kolekcję. 
Autorem pierwszego tekstu jest Janusz Kopydłowski, który opisał kolekcję 
artystyczno-historyczną, drugiego Tomasz Siemiński, omawiający zbiory etno-
graficzne18. Niemal w tym samym czasie, w 1998 roku, odbyła się w Tarnowie 
konferencja naukowa pod tytułem „Polska egzotyka w polskich muzeach”, 
podczas której zaprezentowany został referat Macieja Kwaśkiewicza, traktujący 
o kolekcji mniejszości ukraińskiej w zbiorach bytowskiego muzeum. Materiały 
konferencyjne opublikowano w 2000 roku. W opracowaniu tym, obok opisu 
poszczególnych grup zabytków, znalazło się również wyjaśnienie historycznego 

16 P. Cielecki, Hafty w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, „Nasze Pomorze”, 
1999, nr 1, s. 10. 

17 Tekst ten opublikowany jest w niniejszej książce.
18  Zob. J. Kopydłowski, Dział artystyczno-historyczny, „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1, s. 35; 

T. Siemiński, tamże, „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1, s. 40 – oba te opracowania cytuję 
w niniejszym tekście niemal w całości, gdyż stanowią one dla moich rozważań nie  
tylko wartość faktograficzną, ale uwypuklają sposób muzealnych wypowiedzi i pracy 
z eksponatami. 
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kontekstu znalezienia się zabytków ukraińskich na ziemi bytowskiej oraz historia 
tworzenia kolekcji19. W 2011 roku w muzeum przygotowano wystawę meblar-
ską, która zaprezentowała kolekcję mebli historycznych. Wystawie towarzyszył 
katalog z obszernym opracowaniem, którego autorem była kuratorka wystawy 
Katarzyna Juchniewicz. Od Angerera do Beckera. Meble w zbiorach Muzeum  
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie – to tytuł zarówno wystawy jak i opracowa-
nia, w którym zaprezentowano nie tylko poszczególne eksponaty, ale zebrano 
wszelkie informacje na temat ich pochodzenia, chronologii oraz autorstwa rze-
mieślników i fabryk meblarskich20.

„Te Deum laudamus – materialne świadectwa duchowości dawnych miesz-
kańców ziemi bytowskiej” – to tytuł projektu muzealnego, na który złożyły się 
badania terenowe, kwerendy archiwalne, wystawa czasowa oraz obszerna publi-
kacja o tym samym tytule. W publikacji tej, obok tekstów historycznych z dzie-
dziny historii religii oraz sztuki sakralnej, umieszczono katalog prezentowanych 
zbiorów wraz z obszernymi notami katalogowymi, zawierającymi zbiór zabytków 
z kolekcji sakraliów zgromadzonych w obu działach naszego muzeum21.

Najświeższym opracowaniem fragmentu kolekcji Muzeum Zachodnioka-
szubskiego w Bytowie, jest wydany w tym roku (2022) katalog kufrów i skrzyń 
ludowych zgromadzonych w bytowskim muzeum. W książce zamieszczono 
obszerne wprowadzenie, analizujące historię prezentowanych zabytków oraz 
charakteryzujące kolekcję. W części katalogowej znajdziemy opisy i fotografie 
nie tylko każdego eksponatu, ale także ważniejsze detale zdobień i konstrukcji 
tych fascynujących mebli22. 

19 Zob. przypis 17.
20 K. Juchniewicz, Od Angerera do Beckera. Meble w zbiorach Muzeum Zachodnio-Kaszub-

skiego w Bytowie. Katalog wystawy, Bytów 2011.
21 Te Deum Laudamus. Materialne świadectwa dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej,  

red. M. Kwaśkiewicz, Bytów 2020. 
22  M. Kwaśkiewicz, Kufry i skrzynie w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, 

Bytów 2021. Tekst ten opublikowany jest w niniejszej książce.



BYTOWIE1.

Powstałe w 1972 roku muzeum w Bytowie od samego początku dysponowało 
sporym zasobem eksponatów zgromadzonych przez Społeczny Komitet 

Organizacyjny Muzeum. Eksponaty z zakresu etnografii dotyczące kultury 
ludowej, jak i kultury materialnej Kaszubów bytowskich, gromadzone były 
przez doc. Ryszarda Kukiera, który pisząc książkę na temat Kaszubów [Kaszubi 
Bytowscy. Zarys monografii etnograficznej. Gdynia 1968 – przyp. red.] uzyskał 
środki na zakup eksponatów do przyszłego muzeum. 

Na siedzibę muzeum przewidziano najstarszą część zamku pokrzyżackiego, 
to znaczy Dom Zakonny i dwie baszty. Rozpoczynano wówczas remont zamku, 
który trwał bez mała 30 lat i na eksponaty przywożone z terenu trzeba było 
znaleźć jakieś pomieszczenia. 

W pierwszej fazie gromadzono eksponaty w jednej z klas w szkole w Kłącznie. 
W tym okresie przeprowadzono remont stojącej w środku miasta wieży poko-
ścielnej. Można tam było zgromadzić zbiory o większych gabarytach i – szczerze 
mówiąc – mniej cenne, gdyż system zabezpieczenia był właściwie, poza zwykłą 
kłódką – żaden. Nie muszę dodawać, że wielokrotnie trzeba było zakładać nowe 
kłódki. Sądzę, że okoliczne urwisy za punkt honoru uważały penetrację starej, 
tajemniczej wieży. Już po utworzeniu muzeum okazało się więc, że ubytki ekspo-
natów są znaczne. Część z nich zniknęła, a część została na tyle zniszczona, że nie 
sposób było wpisać ich do inwentarza. Przez wiele lat udało się dużo eksponatów 
uzupełnić, co nie było bardzo skomplikowanym zadaniem, bo teren z którego 
je zbierano obejmował niewielkie terytorium na wschód i południe od Bytowa. 

1 Tekst zamieszczony pierwotnie w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego w Bytowie”, nr 1, Bytów 1999. Niedokończony przez autora z powodu nagłej 
śmierci. 

HAFTY W ZBIORACH MUZEUM  
ZACHODNIOKASZUBSKIEGO  

W BYTOWIE1

Piotr Cielecki
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Tam bowiem przetrwało sporo gospodarstw w rękach Kaszubów. Można by 
powiedzieć, że swoistą linią demarkacyjną między ludnością kaszubską a nie-
miecką (a raczej między „małą” a „wielką” własnością ziemską będącą w rękach 
niemieckich właścicieli), była linia kolejowa Miastko-Bytów-Lębork. Linia ta 
od 1945 roku nie istnieje; pozostały jednak nasypy i w większości zniszczone 
wiadukty, ale do dzisiaj przebieg tej linii jest nadal widoczny.

Kolejnym miejscem składowania eksponatów, a dotyczyło to głównie tkanin, 
w tym i haftów, były pomieszczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Bytowie; teoretycznie najlepiej strzeżone. Zdarzało się jednak, że wypadało 
nagle zrobić jakiś prezent dla ważnej persony i znane są wypadki korzysta-
nia z najnowszych haftów prosto „spod igły”, bo zapewne niczym starym nie 
można było usatysfakcjonować dostojnego gościa. Później oczywiście zbiór 
uzupełniano. Można więc przyjąć, że wszystkie stare, używane hafty pozostały 
nienaruszone.

Po utworzeniu muzeum kontynuowaliśmy zakupy haftów, ale poza szczegól-
nymi wypadkami (o tym potem) były to już hafty wyłącznie nowe, wykonywane 
według wzorów zatwierdzonych przez „Cepelię”, głównie dla zagranicznego, 
niemieckiego odbiorcy. Przy zakupach pomagały nam nieco jarmarki bytowskie, 
na które zjeżdżały hafciarki (ale i nie tylko one) z innych ośrodków zajmujących 
się haftem. Były to zakupy nadzwyczaj skromne, nie dysponowaliśmy większymi 
sumami pieniędzy. Niewątpliwie wielkim przełomem było włączenie naszego 
muzeum do organizacji Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej Kaszub2. 
Poza wspaniałą ofertą – mogliśmy wybierać z około 300 haftów – był pretekst 
by kupować hafty z terenów dość odległych od Bytowa, jak: Tuchola, Gdańsk, 
Chojnice, Człuchów. Nadto korzystny był również budżet naszej placówki, więc 
mogliśmy wybierać obiekty najlepsze z najlepszych, bo tylko takie były ofero-
wane na konkurs.

Tyle tytułem wstępu. Teraz należałoby scharakteryzować posiadaną kolekcję.
W grupie haftów najstarszych trudno by było doszukać się haftów o mo-

tywach kaszubskich. Dominują tu haftowane makatki, znane z terenów całej 
Polski, zawieszane w kuchniach, kącikach sanitarnych, nad łóżkami; zazwyczaj 
haftowane niebieską nicią, przedstawiały wyobrażenia figuralne i sentencje, np. 
„Kto rano wstaje temu pan Bóg daje” , albo zabawniejsza, „Boże spuść oczy swoje 
na łoże moje”. Jedynym przykładem wczesnego haftu, w którym można by było 
doszukać się motywów kaszubskich jest kapa na kielich mszalny, pochodząca 

2 Mowa o konkursach organizowanych przy współdziałaniu urzędów wojewódzkich 
w Bydgoszczy, Gdańsku i Słupsku w latach: 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. Zob. Kaszubska 
Sztuka Ludowa. Informator, Bydgoszcz 1998.
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z Ugoszczy, na której haft jest cieniowany i wykonany jedwabną nicią. Nie udało 
się nam zakupić dawnych haftów, wykonanych na czarnym aksamicie z moty- 
wami barwnych kwiatów. Takie dwa hafty, a raczej haftowane obrazy były 
w „dworku” Styp-Rekowskich w Płotowie. Udało się natomiast zakupić z tego 
domu jeden z najstarszych tego typu obiektów w naszych zbiorach, pochodzący 
z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych; haftowaną sukienkę z drobnymi 
motywami roślinnymi na rękawach. Wykonana ona została na imprezę orga-
nizowaną przez Związek Polaków w Niemczech, prawdopodobnie na dożynki. 
Haft jest bardzo skromny, a kolorystyka odbiega od przyjętego siedmiobarw- 
nego kanonu. Jako przykład starego haftu (choć muzeum dysponuje tylko kopią 
wykonaną w 1995 roku), podać możemy obrus z Dziemian, wykonany przez 
służbę dla potrzeb bogatego domu, wyhaftowany prawdopodobnie w 1929  
roku. Obrus ten został później wywieziony do Niemiec, a po wielu latach roz- 
padającą się ze starości tkaninę przywiózł do Polski syn właściciela majątku  
w celu wykonania kopii. Jedna z hafciarek wykonała dwie identyczne kopie, 
z których jedną zakupiło muzeum. W zbiorach posiadamy również stary czepiec; 
także i w nim niewiele motywów kaszubskich. 

Reasumując, trzeba stwierdzić, że haft kaszubski, tak popularyzowany we 
Wdzydzach w okresie międzywojennym, szerzej prawie był nie znany. Gospo-
dynie domowe, które zajmowały się haftowaniem, czerpały wzory z czasopism 
dla kobiet, np. często nanosiły na makaty i zawieszki do ręczników sentencje, 
przysłowia lub powiedzonka dotyczące czystości i gospodarności. Generalnie 
hafty te nie odbiegały od niemieckich wzorów zarówno w treści, jak i kolorycie, 
i formie. Sytuacja na tym polu zmieniła się znacznie w okresie powojennym.  
Nawrót do folkloru propagowany przez państwo oraz rozwój „Cepelii”, spo- 
wodował tworzenie się wielu zespołów – tak folklorystycznych jak i hafciar- 
skich. „Cepelia” jednak propagowała własne wzory, oparte na tradycyjnych,  
opracowane przez komisje. Hafciarki zazwyczaj już po wstępnej nauce hafto- 
wania otrzymywały gotowe wzorniki. W przypadku Bytowa organizatorem 
zespołów hafciarskich była pani Czyżkowska i pani Pałubicka. Określony ze-
spół otrzymywał konkretne zamówienie na wykonanie jakiejś ilości haftów; 
dostarczano wzorniki, mulinę i płótno. Rolą koordynatora było skopiowanie 
na płótnie wzorów, wydzielenie nici i odbiór prac od hafciarek. Wszystkie te 
prace praktycznie wykonywano anonimowo. Zaletą zespołów hafciarskich była 
możliwość dodatkowego zarobku. Wartość wykonanej pracy była liczona według 
wartości oddanych haftów. Działało to na zasadzie pracy nakładczej, chałup-
nictwa. Kobiety mogły w ten sposób wypracować sobie rentę czy emeryturę, 
miały podstawy do świadczeń lekarskich i zniżek na leki. Przy ogólnym braku 
w sklepach płótna i nici istotny był fakt, że zazwyczaj przydziały tych surowców 
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na wykonanie zamówienia były większe niż praktycznie zużyto. Z nadwyżek 
można było wykonać następne hafty i sprzedać je prywatnie. Były to dodatkowe 
dochody. Szczególnie korzystna była sprzedaż prac obcokrajowcom, szczególnie 
z Niemiec. Dla nich wyrób był stosunkowo tani, a czarnorynkowy kurs marki 
zapewniał nadzwyczajne zyski.

Trudności „Cepelii” w końcu lat osiemdziesiątych spowodowały rozpad 
zespołów hafciarskich. Hafciarki zostały pozbawione przydziałów nici i płótna, 
zostały, jak to się mówi „na lodzie”. Stan ten nie trwał zbyt długo, ale efekt był 
taki, że każda z nich zaczęła pracować na własny użytek i na własną rękę szuka-
ła zbytu dla swoich wyrobów. Kłopoty ze zdobyciem właściwych kolorów nici 
zbiegły się z renesansem haftu typu Richelieu, stąd większość z kobiet zarzuciła 
tradycyjne hafty. Hafty Richelieu miały i tę zaletę, że nawet niewielka forma 
(serwetka, chusteczka, czy kołnierzyk), znajdowała szybko nabywcę, ponieważ 
cena produktu była stosunkowo niewielka w porównaniu do dużych obrusów 
makat czy zasłon.

Osobną grupę haftów z rodowodem przedwojennym stanowią hafty przywie-
zione przez osadników zasiedlających te tereny po wojnie. Dotyczy to głównie 
odświętnych strojów ludowych. Nie były one na tym terenie używane ani na co 
dzień, ani od święta. Leżały w skrzyniach i czekały na „lepsze czasy”, będąc dla 
przesiedlonych rodzinną pamiątką, wspomnieniem młodości i opuszczonych 
ziem wschodnich. Jedynym właściwie zagrożeniem dla ich przetrwania była 
tradycja chowania nieboszczyków w strojach – znamy kilka takich wypadków. 
Trudno było w ogóle na te tematy z przesiedleńcami rozmawiać. Jeszcze trzy-
dzieści lat po wojnie byli oni nieufni wobec „obcych”. Kiedyś nawet przy zakupie 
pięknych strojów za znaczną sumę chcieliśmy się dowiedzieć z jakiej miejscowości 
została wysiedlona ich właścicielka i to nie z ciekawości, ale z obowiązku wpi-
sania danych do dokumentacji pochodzenia przedmiotów. Niestety nie chciała 
nic o sobie powiedzieć i musieliśmy się na to zgodzić, bo gotowa była zabrać 
wszystko z powrotem, nie doprowadziwszy transakcji do końca. I tak doszło 
w naszym muzeum do paradoksu, że placówka ilustrująca „życie Kaszubów” nie 
miała ani jednego stroju kaszubskiego – ani męskiego, ani kobiecego – a dyspo-
nowaliśmy kilkunastoma strojami wschodnimi. Obecnie ta sytuacja nieco się 
poprawiła, gdyż w zbiorach posiadamy już kilka kaszubskich strojów kobiecych; 
są to jak łatwo przewidzieć stroje współcześnie wykonane „według wszystkich 
możliwych kanonów”.

Następną grupę haftów stanowią (również przywiezione na ta tereny) hafty 
Richelieu, które zakupione zostały przez nasze muzeum wraz z innymi ekspo-
natami, a wykonane w Baranowiczach (dzisiejsza Białoruś). Zakupione zostały 
głównie ze względu na mistrzowskie wykonanie.
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Niewątpliwie największą grupę haftów stanowią hafty pozyskane z konkursów 
na współczesną sztukę ludową Kaszub. Przy ich zakupie kierowaliśmy się zasadą 
uzupełniania wszystkich „szkół” – odmian haftu kaszubskiego, w tym również 
najnowszej – haftu borowiackiego, robiącego ostatnio taką furorę.

Ograniczenie wydatków muzeum na inne cele pozwoliło powiększyć znacznie 
nasze zbiory haftów. W rezultacie obecnie, bez uszczuplania stałej ekspozycji, 
możemy prezentować zbiory współczesnej sztuki ludowej (i to nie tylko samych 
haftów) w innym muzeum na wystawie czasowej. Mamy nadzieję, że przy okazji 
organizowania następnych konkursów będziemy również mieli możliwości po-
większania zbiorów, gdyż oferowane na konkursy prace są zazwyczaj szczególnie 
pięknie i dokładnie wykonane. Niestety, w ostatnich latach widzimy regres sztuki 
ludowej w najbliższej okolicy. Starsi twórcy bądź umierają, bądź też zaprzestają 
pracować. Niewielu jest następców, co jest tym bardziej dziwne, że na naszych 
terenach jest duży procent bezrobotnych, a hafciarki, dla przykładu, mogłyby 
uzyskiwać znaczne dochody. Być może większość hafciarek wykonuje swe prace 
„do szuflady”, oczekując na korzystny sezon turystyczny. Prace te jednak nie 
reprezentują tak wysokiego poziomu wykonawstwa jak zgłaszane na konkursy. 
My ze swej strony (tzn. pracownicy muzeum), posiadając już znaczną kolekcję 
haftów, możemy wybierać tylko te najlepsze, dodałbym również – najdroższe – 
gdyż uznane i nagradzane hafciarki dyktują na swoje wyroby coraz wyższe ceny. 
Po kolejnej edycji konkursu w roku 1994 z wielu prac musieliśmy zrezygnować, 
gdyż żądano sum kilkakrotnie przewyższających ceny, które dotychczas pła- 
ciliśmy za porównywalne wyroby.

      



W BYTOWIE1

Wstęp

Początki tworzenia kolekcji kufrów i skrzyń, zgromadzonej w Muzeum Za-
chodniokaszubskim w Bytowie, związane są z badaniami etnograficznymi, 

które miały w przyszłości zaowocować powstaniem muzeum regionalnego. 
W dniu 22 listopada 1962 roku zorganizowano konferencję poświęconą spra-
wie utworzenia placówki muzealnej, podczas której powierzono Ryszardowi 
Kukierowi, adiunktowi Katedry Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, przeprowadzenie badań terenowych w celu pozyskania zbiorów 
i napisania monografii etnograficznej2. Pierwsza zarejestrowana w dokumentacji 
muzealnej ludowa skrzynia pozyskana została już w 1963 roku. Do czasu utwo-
rzenia muzeum w 1972 roku, zbiór skrzyń i kufrów liczył 24 eksponaty. Były to 
zabytki kaszubskie i jeden obiekt pochodzący od ludności przesiedlonej z ziem  
południowo-wschodniej Małopolski w 1947 roku3. Etnograficzna kolekcja skrzyń 

1 Tekst ten pierwotnie został opublikowany w osobnym wydawnictwie książkowym:  
M. Kwaśkiewicz, Kufry i skrzynie w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, 
Bytów 2021. W niniejszej publikacji znajduje się znacznie mniejsza liczba fotografii niż 
w opracowaniu źródłowym. 

2 Zob. J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja muzeum, w: „Nasze Pomorze. Rocznik 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 1999, nr 1, s. 16. 

3 W wyniku przymusowych przesiedleń, dokonanych w 1947 roku, znanych pod nazwą 
akcji „Wisła” na terenie ziemi bytowskiej osiedlono 447 rodzin, co stanowiło grupę ponad 
1500 osób. Przesiedleńcy pochodzili ze wsi znajdujących się w dawnych województwach: 
lubelskim i rzeszowskim, z powiatów: leskiego, sanockiego, przemyskiego, hrubieszow-
skiego oraz tomaszowskiego. Zob. J. Kopydłowski, Przemiany demograficzne na ziemi 
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i kufrów liczy obecnie 52 eksponaty, wśród których wyodrębnić można dwa 
podstawowe podzbiory: skrzyń i kufrów, różnicujące się następnie pod wzglę-
dem swej proweniencji oraz sposobu wykonania i zdobienia. Zabytki zawarte 
w tej kolekcji były przeważnie meblami związanymi z obrzędem zamążpójścia 
i stanowiły podarunek ślubny rodziców dla panny młodej i stąd określane są mia-
nem „wiannych”4. W sytuacjach, w których nie ma zupełnej pewności co do ich 
charakteru, określa się je jako: odzieżowe, podróżne etc. Wśród tych zabytków, 
szczególnie skrzyń, wyróżniamy meble zdobione kwiatową malaturą oraz malo-
wane jednobarwnie lub takiej dekoracji pozbawione. Wśród skrzyń wyodrębnić 
można dwa podzbiory odróżniające się od siebie pod względem kształtu pudła. 
Występują tu zatem pudła o ściankach prostokątnych oraz o ściankach zwężanych 
ku dołowi. Zwężane są zwykle tylko ścianki boczne, chociaż istnieją również 
pojedyncze egzemplarze skrzyń o zwężanych nieznacznie również ściankach 
licowych. Dodać należy zaobserwowaną zależność kształtu pudła skrzyń ka-
szubskich oraz ich zdobienia. Otóż znajdujące się w kolekcji muzeum kaszubskie 
skrzynie malowane należą do mebli posiadających pudła prostokątne, podczas 
gdy skrzynie zwężane ku dołowi malowane są zwykle jednobarwnie. Wszystkie 
skrzynie pochodzące od ludności przesiedlonej w 1947 roku są prostokątne 
w formie i zdobione malaturą. Zostały nabyte do zbiorów od przesiedleńców 
z Polski południowo-wschodniej i z bardzo dużym prawdopodobieństwem moż-
na je wiązać z ośrodkami skrzyniarskimi w Jaworowie i Lubaczowie5. Metalowe 
okucia skrzyń są bardzo skromne. Należą do nich zamki i niewielkie wykładki, 
mające funkcję oprawy dziurki od klucza oraz zawiasy, na których osadzono 
wieko. Skrzynie wschodnie mają zawiasy taśmowe, a kaszubskie – zawiasy pro- 
ste o konstrukcji pętlowej. W przypadku skrzyń wschodnich zdarzają się rów- 
nież okucia wzmacniające ścianki mebla. Kufry, odróżniające się od skrzyń 
solidniejszą konstrukcją i wypukłym wiekiem, zdobione są przeważnie żelazny-
mi, listwowymi okuciami oraz wycinanymi z blachy aplikacjami. Wśród tych 
zabytków większość to eksponaty miejscowe, pochodzące zarówno z Bytowa, 
jak i wiosek ziemi bytowskiej. W kolekcji znalazły się również pojedyncze ekspo- 
naty o nietypowych formach oraz pochodzeniu. 

bytowskiej po 1945 roku, w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie”, 2000, nr 2, s. 118-139. 

4 Zob. R. Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954, s. 5.
5 Zob. M. Działo, Dekoracje skrzyń wiannych z warsztatów stolarskich w Jaworowie i Luba-

czowie, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, 2018, 
t. 45, z. 3, s. 13-27. 
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Historia kufrów i skrzyń

Niemiecki historyk Herbord, autor Żywotów św. Ottona, w swym opisie gościn-
ności Pomorzan w XII wieku napisał, że: „nie posiadają skrzyń lub zamkniętych 
schowków, bo nie widzieliśmy u nich ani zamku, ani klucza; co więcej: bardzo się 
dziwili, że nasze tobołki i skrzynie widzieli pozamykane. Odzież swoją, pieniądze 
i wszystkie kosztowności chowają w beczkach i stągwiach całkiem zwyczajnie 
przykrytych”6. Osiem wieków później, badaczka kultury kaszubskiej, Bożena  
Stelmachowska – skrzynie, których Herbord jeszcze nie dostrzegał, znajdowała  
już jako odchodzące w przeszłość. W Sztuce ludowej na Kaszubach, wydanej 
w 1937 roku, czytamy: „W domach zamożniejszych znaleźć można po kilka oka-
zów. Nie zawadzają jak szafy, gdyż wymiar ich jest przecież mniejszy, a są zawsze 
przydatne, szczególnie jako schowek do bielizny, a służą ponadto, czy jako stół, 
jeśli są wyższe, czy jako siedzenie zamiast ławy lub krzeseł. Miejscem uprzywile-
jowanym dla skrzyni był kącik, obok łóżka, gdzie miało się zawsze na oku zawarty 
w skrzyni dobytek. Dziś, gdy modne meble usunęły dawne sprzęty, skrzynie rów-
nież upycha się na pośledniejsze miejsce, najczęściej do kuchni, wreszcie do ko-
mory na mąkę i kaszę lub do szopy na ziarno. Tu niszczeją zastraszająco szybko, 
gdyż postawione na ceglanej podłodze psują się od dołu, a gospodynie, kładąc 
na płaskie wieko sprzęt kuchenny ścierają ze skrzyń resztki malowidła”7.

Malowane ludowe skrzynie wianne pojawiły się na wsi dopiero w XVIII wieku, 
zapożyczone ze świata warstwy zamożniejszych ziemian i mieszczan, w której 
zaczęły ustępować najpierw zamczystym okuwanym kufrom, a potem szafom 
i komodom. Zanim jednak uzyskały znany nam kształt i dekorację, przeszły drogę 
ewolucji i przemian, wynikającą nie tylko z rozwoju technik obróbki drewna, ale 
również z potrzeby zaspokojenia potrzeb estetycznych.

Najbardziej archaicznymi sprzętami do przechowywania zarówno żywno-
ści, jak i dobytku ruchomego były kosze i naczynia gliniane, które w tej funkcji 
zastąpione zostały przez naczynia zasobowe, dłubane w pniu drzewa. Te archa-
iczne, w swej formie, pierwsze meble znane były mieszkańcom całej Europy już 
w epoce brązu. Stanowiły je skrzynie stosunkowo dużych rozmiarów, dłubane 
w pniach o dużej średnicy, posiadające zakrycie w postaci odejmowanego, ru-
chomego wieka. Tego rodzaju sprzęty znamy zarówno z zabytków o metryce 

6 R. Reinfuss, Meblarstwo ludowe w Polsce, Wrocław 1977, s. 164. Herbord, O gościnności 
Pomorzan w XII wieku, Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej, wybrał 
Gerard Labuda, Warszawa 1954, s. 278. 

7 B. Stelmachowska, Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań 1937, s. 14.
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wczesnośredniowiecznej, jak i z XVII wieku. Te niezwykle proste meble otrzymy-
wały czasem żelazne okucia i pełniły funkcję skarbczyków. Protoplastami skrzyń 
i kufrów były niewątpliwie tak zwane „kadłuby” i „kubły”, zarówno poziome 
jak i pionowe, dłubane w pniu drzewa, o dużej średnicy, i nakrywane rucho-
mym wiekiem. Sprzęty takie zachowały się w użyciu gospodarczym wsi jeszcze 
do początku XX wieku, w postaci naczyń zasobowych, przeznaczonych do prze-
chowywania ziarna. Ich opis zamieścił Roman Reinfuss w swym opracowaniu 
Ludowe skrzynie malowane. „Skrzynie te o długości 2–3 metrów, wykonywane 
są zwykle z wypróchniałego pnia starego drzewa, którego średnica dochodzi  
do 1 metra. Obydwa wyloty pnia zamykają ścianki z desek wprawione podobnie 
jak dno beczki. Do skrzyni dostać się można przez niewielki, prostokątny otwór 
wycięty w połowie długości kadłuba, zamknięty szczelnym wiekiem, zawieszo-
nym na skórzanych zawiasach”8. W podobny sposób konstruowano naczynia 
pionowe. Formą pośrednią między taką dłubanką, a skrzynią stolarską były  
meble schówkowe, zwane „kubłami”, wykonywane metodą bednarską z drew-
nianych klepek. Badania etnograficzne potwierdzają, iż te archaiczne formy 
sprzętów odgrywały w obrzędach weselnych rolę podobną do tej przypisywanej 
ludowym skrzyniom wiannym9. Następnie pojawiła się skrzynia zbudowana 
z poszczególnych elementów stanowiących jej konstrukcję, która jest protoplastą, 
stolarskich już wyrobów, będących tematem niniejszego opracowania. 

Te pierwsze skrzynie wyrabiano technikami typowymi dla robót ciesielskich. 
Ściany owych mebli konstruowano na podobieństwo technik stosowanych w ar-
chitekturze drewnianej, a mianowicie wiązania określanego jako „sumikowo- 
-łątkowe”. Podstawowym elementem konstrukcyjnym były tu cztery masywne, 
pionowe słupy o prostokątnym przekroju, stanowiące nogi mebla. Wpuszczano 
w nie poziome deski ścian. Tą techniką wyrabiane były skrzynie o dwuspadowych 
lub wypukłych wiekach, przypominających nakrycia sarkofagów, od czego wzięły 
swą nazwę. Skrzynie te posiadały zwykle snycerskie zdobienie ścianek i wieka. 
Dekorację stanowiły kompozycje motywów geometrycznych w postaci rozet 
oraz pól i obramień, pokrytych powtarzalnym kreskowaniem w formie jodełki, 
regularnej siatki, trójkątów etc. Ruchome wieka osadzane były na czopach wcho-
dzących w otwory wiercone w wydłużonych tylnych słupach konstrukcji mebla. 
Skrzynie takie, noszące również miano kobyłczastych, występowały w wielu re-
gionach całej Europy i były charakterystyczne dla meblarstwa średniowiecznego, 
zagadką jednak pozostanie, kiedy stały się obecne również w ludowych wnętrzach 

8 R. Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954, s. 8-9.
9 Tamże, s. 10, za: W. Dynowski, Barwne kufry chłopskie z okolic Wileńszczyzny i Polesia, 

Wilno 1934, s. 49-50.
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wiejskiej chałupy10. Pochodzenie skrzyń sarkofagowych nie zostało jednoznacz-
nie wyjaśnione. Pomimo, że pojedyncze ich egzemplarze odnaleziono na terenie 
całej Polski, częściej występują na południu kraju, w związku z czym wiązane 
były przez badaczy z osadnictwem wołoskim, a ich pochodzenie wywodzono 
z kręgu kultur starożytnych. W zbiorach muzeów pomorskich nie odnotowano 
skrzyń o takiej formie. Nieco inną, budowaną w oparciu o ciesielską konstrukcję 
sumikowo-łątkową, formę skrzyń nazwano mianem sąsiekowej. Różnica pole-
gała na tym, że poziome deski osadzone pomiędzy słupkami tworzącymi nogi 
skrzyni, stanowiły ramę dla pionowych deseczek, które tworzyły ścianki mebla. 
Wieko osadzone było na czopach w sposób podobny, jak w skrzyniach sarko-
fagowych i zawsze było płaskie. Konstrukcję taką stosowano jeszcze długo przy 
wydzielaniu przegród do przechowywania ziarna w stodole zwanych właśnie 
sąsiekami. Skrzynie tego typu mogły posiadać ryzowane ozdoby, wykonywane 
czasem w barwionej uprzednio powierzchni drewna przy pomocy soku z jagód 
lub bzu, co powodowało wyraźniejszy rysunek ornamentu11.

Wynalezienie piły trackiej w XIV wieku oraz udoskonalenie narzędzi do ob-
róbki drewna zmieniło oblicze meblarstwa europejskiego. W dziedzinie wyrobu 
skrzyń zaowocowało to zmianą podejścia do ich budowy. Techniki łączeń ciesiel-
skich zastąpione zostały rozwiązaniami typowo stolarskimi12. Łączenia słupowe 
zastąpiła konstrukcja ramowa, wypełniona deszczułkami, a następnie ścianką 
z prostych, struganych desek, montowanych za pomocą krawędzi dociętych tak, 
aby stanowiły wczepy. Łączenie na wczepy zwane jest: na cynki, jaskółczy lub rybi 
ogon i stosowane w meblarstwie powszechnie do dnia dzisiejszego. Skrzynie takie, 
wykonywane ze szlachetnych gatunków drewna i zdobione rzeźbieniem, stały 
się formą wyjściową dla późniejszych skrzyń renesansowych, zaczerpniętych 
z Włoch i stanowiących jeden z najważniejszych sprzętów zamożnego wnętrza 
magnackich rezydencji i komnat miejskiego patrycjatu. Miejscowe wyroby lokal-
nych stolarzy, budowane ze zwykłego drewna i malowane farbami dla ozdoby oraz 
konserwacji, stały się powszechne w XVI i XVII wieku, a w następnym stuleciu 
trafiły do wiejskich chałup, tracąc swą dominującą rolę w meblarstwie warstw 
wyższych, gdzie wyparły je zamczyste, okuwane kufry oraz inne nowocześniejsze 
formy mebli, jak: komody, szafy etc.

Malowane skrzynie ludowe przeżywały swój rozkwit w XIX wieku. Począt-
kowo wyrabiali je stolarze cechowi, pozbawieni odbiorcy na swoje niemodne  
już wśród warstw wyższych wyroby. Później – ludowi stolarze, którzy przysto-

10 R. Reinfuss, Meblarstwo ludowe w Polsce, PAN 1972, s. 165-166.
11 R. Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954, s. 13. 
12 Tamże.
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sowywali formę wyrobów do możliwości finansowych nabywców wiejskich oraz 
upraszczali ją stosownie do swych umiejętności. 

Ozdobne malatury, w postaci kwiatowych przeważnie kompozycji, umiesz-
czano zarówno na licu, jak i wieku. Czasem zdobiono również boczne ściany, 
pozostawiając jedynie ścianę tylną niemalowaną. Na początku wieku XX, podob-
nie jak wcześniej, w wyposażeniu warstw zamożniejszych, ozdobną, malowaną 
skrzynię wianną zastąpił kufer, nowy typ mebla o charakterystycznym wypu-
kłym wieku i zwężającym się ku dołowi pudle. W dekoracji ludowych kufrów, 
będących niewątpliwie echem barokowych sprzętów podróżnych, cały wysiłek 
dekoracyjny skupiony był na okuciach. Sporadycznie zdarzają się też przypadki 
dekoracji malarskich, sprowadzone zwykle do kolorowego tła lub ozdoby zwanej 
mazerowaniem, imitującej wizerunek słojów drewna, wykonywanej za pomocą 
grzebienia w mokrej warstwie farby.

W poszczególnych regionach, kwestia wyrobu i dystrybucji skrzyń ludowych 
wyglądała z pewnością podobnie. Istniały ośrodki lub pojedyncze warsztaty, 
zaopatrujące bliższą lub dalszą okolicę i tworzące meble o charakterystycznych 
dla siebie formach i dekoracji. W przypadku regionów Polski południowej 
i wschodniej, badania etnograficzne zdołały uchwycić zarówno ośrodki, jak 
i poszczególnych wykonawców tego typu zabytków. Kolekcje malowanych skrzyń 
kaszubskich pozostają dla nas anonimowe. Ich formy można oczywiście, metodą 
porównawczą, przypisywać poszczególnym warsztatom czy raczej lokalizacjom, 
jednakże do dziś nie dokonano systematycznych, porównawczych badań, które 
mogłyby to ustalić. Można jedynie przypuszczać, gdzie dane wyroby powstały, 
po zapisach o miejscu pozyskania ich w terenie do zbiorów muzealnych. Analizu-
jąc zachowane zabytki, ich formy i sposób dekoracji, możemy wyodrębnić cechy 
typowe dla mebli wyrabianych na Kaszubach, jednak wygląda na to, że powsta-
wały one w bardzo licznych warsztatach stolarskich, które nie specjalizowały się 
jedynie w wyrobie skrzyń. Wskazuje na to duża różnorodność w dekoracji oraz 
formie, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych podobieństw stylistycznych,  
zabytków zachowanych w naszym regionie. Dowodzą tego również zapisy etno-
grafów badających kaszubską kulturę ludową. Ryszard Kukier w swej mono- 
grafii etnograficznej: Kaszubi Bytowscy, zapisał: „Do częstych usług stolarskich 
należało wyrabianie skrzyń wiannych, nieodłącznych sprzętów należących do  
wyposażenia panny młodej oraz okuwanych kufrów garderobianych, w które  
zaopatrywano się dawniej w Borzytuchomiu, Ugoszczy i Niezabyszewie”13.  

Podobnie Bożena Stelmachowska, która jako pierwsza dokonała podsumowa-
nia kaszubskiej sztuki ludowej w postaci obszernej monografii, opisując ludowe 

13 R. Kukier, Kaszubi Bytowscy, Gdynia 1968, s. 192.
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malowane skrzynie posługuje się jedynie nazwami miejscowości, w których 
zostały one zastane14.

SKRZYNIE W ZBIORACH MUZEUM  
ZACHODNIOKASZUBSKIEGO

W kolekcji Muzeum Zachodniokaszubskiego znajdują się 32 skrzynie. Wśród 
tego zespołu wyróżniamy 20 skrzyń kaszubskich oraz 12 skrzyń pochodzenia 
wschodniego. Wśród skrzyń kaszubskich jest 5 zabytków, posiadających kwie-
tną, ludową malaturę oraz 10 malowanych jednolicie. Poza tym zachowały się 
eksponaty nietypowe: skrzynia jedynie mazerowana, skrzynia zdobiona sny- 
cerką o renesansowym motywie, skrzynia okuta żelaznymi listwami oraz dwie 
skrzynie z namalowanymi imitacjami żelaznych okuć, w tym jedna z nich po-
siadająca wypukłe wieko. 

Skrzynie kaszubskie

Skrzynie ludowe i w ogóle kaszubskie meble ludowe, nie były ostatnimi laty 
zbyt często opisywane, i analizowane przez etnografów i muzealników. Bardzo 
interesujące opracowania tych zabytków etnograficznych publikowano już 
w okresie międzywojennym, a badania kontynuowano mniej więcej do połowy 
lat siedemdziesiątych XX wieku. Kolekcja zgromadzona w Muzeum Zachodnio-
kaszubskim, niestety nie była w owych opisach uwzględniana, gdyż zaczęto ją 
tworzyć w połowie lat sześćdziesiątych, a placówka muzealna powstała dopiero 
w 1972 roku i znaczą część jej zabytków zakupiono w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku15. 

Wybór etnograficznych opracowań otwiera: Sztuka ludowa na Kaszubach Bo-
żeny Stelmachowskiej z 1937 roku16. Problematyce skrzyń kaszubskich poświę-

14 B. Stelmachowska, Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań 1937. Podobnie czynią pozostali 
badacze zagadnienia, m.in. Roman Reinfuss, który wzmiankuje zabytki kaszubskie bez 
dalszego różnicowania, Longin Malicki czy Izolda Kaczmarczyk.

15 Kolekcja, zgromadzona w Muzeum Zachodniokaszubskim, nie została ukazana też 
w bardzo obszernym opracowaniu dawnych mebli północnej Polski, towarzyszącym 
wystawie zorganizowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, zob. Dawne meble 
ludowe północnej Polski, red. A. Błachowski, Toruń 1976. 

16 Nie jest to najstarsze opracowanie kaszubskich mebli ludowych i ludowej sztuki. Na  
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ciła autorka oddzielny rozdział swej monografii. Analizą malowideł zdobiących 
skrzynie, Stelmachowska zajęła się również w rozdziale przedstawiającym ogólną 
charakterystykę plastyki kaszubskiej, podsumowującym opracowanie. Po wpro-
wadzeniu wyjaśniającym, że napotkała w swych terenowych badaniach jeszcze 
wiele okazów skrzyń, lecz użytkowanych już w sposób zgoła inny od swego pier-
wotnego przeznaczenia, podkreśla podobnie jak Izydor Gulgowski – prekursor 
etnograficznych badań kultury Kaszubów i etnograficznego muzealnictwa, iż  
był to mebel najważniejszy, a zapewne najcenniejszy w kaszubskiej izbie, dziś 
upchany w kuchni jako podręczna szafka, do komory na mąkę i kaszę lub do szo-
py na ziarno17. Opis kaszubskiej skrzyni w monografii Teodora Gulgowskiego, 
pochodzący z 1911 roku formułowany jest już w czasie przeszłym, lecz ukazuje 
jeszcze skrzynie w swym pierwotnym charakterze. „Pod dłuższą ścianą, pod  
oknem, stała czworoboczna skrzynia, również pomalowana bardzo kolorowo. 
Po podniesieniu wieka widać było, na jego wewnętrznej stronie, paradne stroje 
kobiet, czepce wyszywane złotem i srebrem, kolorowe chusty na głowę i do na-
krycia oraz jedwabne wstążki na szyję. Z boku znajdowała się mała przegródka 
z klapką, którą podnosiło się przy otwieraniu skrzyni i służyła do podtrzymywa-
nia wieka. Tu przechowywano pieniądze i ewentualnie wartościowe przedmioty.  
We wnętrzu skrzyni leżały stroje kobiece, wielkie chusty do okrywania, kolo- 
rowe fartuszki, halki. Koszule, obrusy, pościel, ogólnie rzecz biorąc wszystko 
ze lnu przechowywane było w kufrze, który stał albo w bocznej komorze, albo 
na strychu. Jedynie kiedy miał bogate okucia z żelaza, znajdował się w izbie”18. 

Opis Gulgowskiego, nie jest jeszcze etnograficzną analizą, nie przybliża nam 
ani kształtu mebla, ani wyglądu dekoracji, jednakże zwraca uwagę na rzecz 
niezwykle istotną dla tego wspólnego opracowania kolekcji kufrów i skrzyń, 
mianowicie: ważność symboliczną skrzyni jako pamiątki sentymentalnej, zde-
cydowanie przewyższającą użytkową tylko funkcję kufra.

Formę i sposób konstrukcji ludowej skrzyni zamyka Stelmachowska w zwię-
złym opisie: „Architektura skrzyń kaszubskich nie przedstawia większego uro- 
zmaicenia. Najogólniej można by je podzielić na typy okazów, zwężanych  

zagadnienie zwrócił uwagę Izydor Gulgowski w swej monografii, wydanej w Berlinie 
w 1911 roku, przetłumaczonej na język polski w 2012 roku i opublikowanej w formie 
dwujęzycznej przez Instytut Kaszubski (E. Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten 
Volke in Deutschland. Ein Beitrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei. I. Gulgowski, 
O nieznanym ludzie w Niemczech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub, 
Berlin 1911 – Gdańsk 2012. Brak tam jednak analizy, zawarty jest jedynie zwięzły opis 
i sposób użytkowania tych mebli. 

17 B. Stelmachowska, Sztuka ludowa…, dz. cyt., s. 14. 
18 E. Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volke..., dz. cyt., s. 64. 
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ku dołowi znacznie i opartych na listwach narożnikowych, ozdobnie wycię- 
tych oraz na skrzynie prostsze w budowie, opierające się na toczonych nóżkach, 
jak skrzynia z Chmielna datowana rokiem 1869. Podział ten nie jest jednak  
wyczerpujący, gdyż mamy też skrzynie proste, niezwężane lub bardzo mało 
zwężone ku dołowi, stojące na wysokiej podstawie (…). Jednak wszystkie one  
mają jedną wspólną cechę, to jest płaskie i szersze o kilka centymetrów wieko. 
Schowek znajduje się zazwyczaj z lewej strony i bywa często zamknięty gładką 
deseczką nieozdobną, zamykaną na zatrzask. Wewnętrzna strona wieka nie 
posiada ornamentacji, a zamek, mieszczący się górą, pośrodku strony licowej, 
również nie posiada na ogół specjalnych obrysowań, czy malowideł”19.

Do analizy autorstwa Bożeny Stelmachowskiej należy dodać spostrzeżenie, 
iż w przypadku kolekcji zgromadzonej w Muzeum Zachodniokaszubskim w By-
towie, skrzynie malowane dekoracyjnie ornamentem kwiatowym, posiadają  
pudła w formie prostej, niezwężanej ku dołowi bryły, natomiast skrzynie ma-
lowane jednobarwnie są niemal zawsze zwężane. Poza tym, nie zachowały się 
w kolekcji bytowskiego muzeum skrzynie, które wsparte byłyby na nóżkach 
lub podstawie jednoczęściowej. Nie można jednak wykluczyć takiej sytuacji,  
gdyż w części obiektów ten element uległ zupełnej destrukcji. W przypadku 
skrzyń pozbawionych kolorowej malatury zauważyć można, iż podnóżek zwykle 
jest esowato wycinany, często w dosyć rozbudowany profil, jakby dekoracja ta 
miała zrekompensować brak malowidła. Na koniec należy też zwrócić uwagę 
na opinię Stelmachowskiej, iż wieka zawsze były płaskie. Otóż tak było w zde-
cydowanej, przeważającej liczbie zachowanych skrzyń, jednakże w zbiorach 
Muzeum Zachodniokaszubskiego znajduje się jeden obiekt, który posiadał wieko 
wypukłe. Co prawda zostało ono odtworzone na podstawie bocznej ściany skrzy-
ni, sugerującej taki właśnie jego kształt, ale inny obiekt, zachowany w zbiorach 
Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, również posia-
da wieko w takiej formie, co potwierdza słuszność decyzji rekonstrukcji wieka 
wypukłego. Było to zjawisko zapewne bardzo rzadkie, ale jednak występowało, 
a ocena skali jego występowania, jeśli w ogóle jest możliwa, wymaga pogłębio-
nych badań obiektów zachowanych w pomorskich muzeach lub opracowanych 
w badaniach terenowych.

W podobnym tonie przedstawił kaszubskie, ludowe skrzynie Longin Malicki, 
dający na początku lat sześćdziesiątych XX wieku niemal monograficzny opis 
tradycyjnej, kaszubskiej sztuki ludowej, tworzony w oparciu o zbiory Muzeum 
Pomorskiego w Gdańsku20. 

19 B. Stelmachowska, Sztuka ludowa…, dz. cyt., s. 15.
20 Obecnie to zbiory Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. 



166 Maciej Kwaśkiewicz

„Do najważniejszych sprzętów nadających dawnym, niskim, dość mrocznym 
izbom chłopskim barwne akcenty, zaliczają się malowane skrzynie wianne, prze-
znaczone na wyprawę dla panny młodej. Używano ich do ostatniej ćwierci XIX 
wieku. Po stopniowym wprowadzeniu do chałup mebli miejskich, zepchnięto 
je kolejno do alkierzy, na strychy lub do szop, gdzie służą celom gospodarczym. 
Dawniej stawiano je w izbie na honorowym miejscu, pod oknem. Często na  
nich siadano, a dzieciom podawano na nich również posiłki (stąd zazwyczaj 
zatarte malowidła na wiekach skrzyń).

Architektura skrzyń kaszubskich jest na ogół mało zróżnicowana. Prostokątne 
pudła skrzyń są zazwyczaj lekko zwężone ku dołowi. Rzadsze są typy o silnie 
zwężonej części dolnej (jak przy kufrach). Zdarzają się też skrzynie o całkiem 
prostych kątach. Złącza ścian są zbudowane na „capy” – wczepy. Skrzynie ka-
szubskie spoczywają na deskowych podstawach narożnych, ozdobnie wycinanych 
od strony licowej. Nóg toczonych nie stosowano, podstawiało się je niekiedy 
po zniszczeniu dawnej podstawy. Niektóre skrzynie były zaopatrzone w kółka, 
celem przetaczania ich z miejsca na miejsce”21. 

Zarówno ogólny opis konstrukcji skrzyń, potraktowany zresztą bardzo po-
bieżnie, jak i ich pierwotne przeznaczenie oraz sposób późniejszego traktowania 
i przyczyny zniszczeń, Stelmachowska i Malicki przedstawiają podobnie. Skupiają 
się, co zostanie omówione w dalszej części, na dekoracji malarskiej. Do opisu 
podnóżków przedstawionych u Malickiego dodać trzeba, że w przypadku wszyst-
kich skrzyń zgromadzonych w Muzeum Zachodniokaszubskim, w zachowanych 
podnóżkach obserwujemy ozdobne wycięcie bocznej deski podnóżka w cha-
rakterystyczny dzióbek umiejscowiony centralnie w dolnej krawędzi co przeczy 
twierdzeniu, iż tylko ściana licowa była zdobiona. 

Bardziej wnikliwie, konstrukcji tego zabytkowego dziś mebla, przyjrzała się 
Izolda Kaczmarczyk, analizująca malowane meble ludowe z Pomorza Gdańskiego 
w opracowaniu z 1970 roku22. Jej opis konstrukcji skrzyń kaszubskich zawiera 
takie informacje jak gatunek zastosowanego materiału, technologię wykonywa-
nia łączeń stolarskich, obecność okuć żelaznych itd. Analiza poprzedzona jest 
wprowadzeniem przybliżającym chronologię rozkwitu i zaniku wytwórczości 
tych obiektów, jak również próbę zwrócenia uwagi na nierozwiązany problem 
atrybucji – zarówno rozpoznanie autorów wykonujących ludowe skrzynie na Ka-
szubach, jak i określenie dokładnego miejsca ich powstania. W swych analizach 

21 L. Malicki, Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego na tle zbiorów Muzeum Pomorskiego 
w Gdańsku, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XVI, 1962, nr 3, s. 136.

22 I. Kaczmarczyk, Malowane meble ludowe z Pomorza Gdańskiego, „Polska Sztuka Ludowa”, 
R. XXIV, 1970, nr 1, s. 5.
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sięga nie tylko do konkretnych, zachowanych eksponatów muzealnych oraz ich 
opracowań, ale najstarszej literatury regionalnej i etnograficznej takich autorów 
jak: Izydor Gulgowski, Tadeusz Seweryn, Adam Fiszer czy Friedrich Lorentz  
oraz późniejszych, częściowo przytaczanych już powyżej analiz23. 

„Konstrukcja skrzyń z Pomorza Gdańskiego nie jest skomplikowana, nie 
jest też zbyt urozmaicona ich architektura. Wykonane, przeważnie z drewna 
sosnowego, ściany mają zazwyczaj pionowe (rzadziej zwężone ku dołowi), łą-
czone na cynki wykrojem przypominającym węgły »na rybi ogon«. Wieko jest 
płaskie, zaś jego krawędzie otoczone z trzech stron profilowaną listwą osadzoną 
»na felc«. Dno skrzyni wykonane z kilku desek, przymocowane jest do ścian 
licznymi kołeczkami. Krawędzie jego wystające na 2-3 cm poza płaszczyznę  
ścian, zazwyczaj lekko profilowane, tworzą rodzaj gzymsu oddzielającego skrzy-
nię od jej podstawy. Wewnątrz skrzyni, po lewej stronie u góry, mieści się wąski, 
prostokątny schowek zamykany gładką deseczką, służący do przechowywania 
cennych drobiazgów. (…) Większość skrzyń zaopatrzona jest w umieszczone 
na ścianach szczytowych uchwyty. Są one półkoliście lub owalnie wygięte z gru-
bego drutu i umieszczone na dwóch małych, pozbawionych ozdób wykładkach, 
okrągłych lub prostokątnych. Zamek mieszczący się u góry, pośrodku ściany 
licowej, ma często małą, owalną lub soczewkowatą wykładkę.

Cechą najbardziej różniącą skrzynie z północnych i środkowych Kaszub 
od skrzyń z południowo-wschodniej części Pomorza Gdańskiego jest forma 
podstawy. Tak więc okazy pochodzące z okolic Pucka, Wejherowa, Kartuz 
i zachodniej części powiatu kościerskiego mają podstawy deskowe, wspierające 
na całej długości jedynie ściany szczytowe skrzyni, zaś od strony lica podstawa 
jest dwudzielna o krawędziach wewnętrznych wyciętych ukośnie w ozdobne  
łuki i półkola. Natomiast dla pozostałego obszaru typowa jest podstawa sta-
nowiąca rodzaj szerokiej ramy wspierającej w całości ściany szczytowe i lico 
skrzyni. Od strony licowej dolna krawędź podstawy jest łagodnie, esowato wy-
cięta. Wiele skrzyń miało kółka o czym świadczą prostokątne wycięcia w dolnej 
części podstawy”24.

Wszyscy autorzy podkreślają, iż o dekoracyjności kaszubskiej skrzyni wian-
nej decydowały malarskie zdobienia, nadające tym meblom walor nie tylko 

23 Tamże, Autorka wymienia następujące prace: I. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke 
im Deutschland, Berlin 1911; T. Seweryn, Kaszubski przemysł ludowy, „Rzeczy Piękne”, 
1925, z. 6-8; A. Fiszer, Zarys etnograficzny, w: Polskie Pomorze, red. J. Borowiak, Toruń  
1929; tenże, Kaszubi na tle etnografii Polski, w: Kaszubi – kultura ludowa i język,  
Toruń 1934; F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej, w: Kaszubi – kultura ludowa i język, 
Toruń 1934. 

24 I. Kaczmarczyk, Malowane meble ludowe z Pomorza Gdańskiego, dz. cyt., s. 5.
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estetyczny, ale również podkreślające ich wartość materialną, niebagatelną 
przecież w obliczu ich reprezentacyjnej funkcji. 

Longin Malicki, opisując syntetycznie sztukę ludową na podstawie kolekcji 
gdańskiego muzeum, dał zwięzły, podsumowujący obraz dekoracji malarskiej 
kaszubskiej skrzyni wiannej:

„Największą ozdobą skrzyń kaszubskich są ich malunki. Tła bywają modre,  
seledynowe lub czerwonobrunatne. Ornamentacja wypełnia podwójne pola 
na licu i wieku. Wśród starszych skrzyń – z pierwszej połowy XIX wieku – trafia 
się też ornamentacja jednopolowa. Podstawowymi motywami ornamentacyjnymi 
są przestylizowane kwiaty: róże, tulipany, storczyki, owoce granatu, kłosy wysta-
jące z dekoracyjnie potraktowanych wazonów albo tworzące bukiety. Wyjątkowo 
tylko zdarzają się motywy geometryczne w rodzaju koła z wpisanym krzyżem. 
Między licowymi polami dekoracyjnymi bywa często wpisany rok wykonania 
skrzyni; w przypadku ramowej podstawy widnieje on na niej w otoczeniu do-
datkowych elementów dekoracyjnych. (…)

Na całym terenie Pomorza Gdańskiego występują również (u biedniejszych 
chłopów) skrzynie malowane jednobarwnie, zazwyczaj rdzawobrunatne, bez 
żadnej ornamentacji”25.

Bytowska kolekcja skrzyń kaszubskich w ogólności odpowiada powyższemu 
opisowi. Zaobserwowany przez Malickiego obraz pokrywa się z poszczególnymi 
zabytkami, wśród których mamy do czynienia z kwiatową ornamentacją jedno-
polową, datowaną na licu na rok 1842 oraz skrzynię z ornamentem wielopolo-
wym z zamieszczoną datą późniejszą o dwie dekady – 1862, co koresponduje 
z teorią ewoluowania sposobu dekoracji. W zbiorze bytowskim przeważają 
skrzynie malowane jednobarwnie – zwykle brązowobrunatne – co potwierdza 
tezę autora, iż biedniejsi gospodarze musieli zadowalać się meblami nie posia-
dającymi kwietnych dekoracji, gdyż ziemia bytowska była od zawsze regionem 
borykającym się z niedostatkiem.

Jeśli zatem malowidło na skrzyni było tak ważne, istotnym jest, aby zaobser-
wować i przeanalizować również technikę jego wykonania. Używano zwykle farb 
klejowych lub pokostowych. Tła były zwykle niebieskie, często w bardzo ciemnych 
odcieniach oraz brązowe, czy może raczej czerwonobrunatne. Autorzy piszący 
o kolorach skrzyń kaszubskich wymieniają też sporadycznie barwę zieloną i żółtą 
oraz dekorację wykonaną techniką mazerowania, czyli zdobienia wykonanego 
grzebieniem w miękkiej, niezaschniętej warstwie pokostowego podkładu. Dziś 
ze względu na upływ czasu mający wpływ na utratę koloru, precyzyjna analiza 

25 L. Malicki, Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego na tle zbiorów Muzeum Pomorskiego 
w Gdańsku, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XVI, 1962, nr 3, s. 139-140. 
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odcieni barw mija się z celem. W przypadku opisywanej kolekcji bytowskiej 
zdecydowanie dominuje tło brązowe. Występują też pojedyncze skrzynie ciem-
noniebieskie oraz dekoracje mazerowane, zarówno w zabytkach zdobionych 
kwiatowymi kompozycjami, jak i malowanych jednobarwnie. 

Opis dekoracji skrzyń należy rozpocząć od ogólnych zasad, jakimi kierowali 
się ich wykonawcy.

„Przy rozmieszczaniu ornamentów główną rolę odgrywała ściana licowa, 
jednak wiele skrzyń ma zdobione również ściany szczytowe. Na ogół jest to 
powtórzenie motywu głównego lub też jego fragment. Większość skrzyń miała 
także na wieku ornament analogiczny do ściany licowej – wskazują na to ślady 
malowideł zachowane na niektórych okazach. Jednakże na skutek częstego 
siadania na skrzyniach, a także wielokrotnego ich szorowania, zdobiące wieka 
malowidła uległy przeważnie zniszczeniu”26.

Wydaje się, co potwierdzają zachowane również w bytowskiej kolekcji okazy 
malowanych skrzyń, iż zasada ta dotyczy skrzyń dekorowanych przy pomocy 
kompozycji wielopolowej, a więc obiektów młodszych. Skrzynie malowane 
kompozycją pojedynczą, pochodzące z lat czterdziestych XIX wieku, posiadały 
prawdopodobnie zdobienie jedynie na ścianie licowej, ponadto dekoracja nie była 
ujęta w ozdobną ramę, ale swobodnie wypełniała płaszczyznę ściany. Zabytków 
tego typu zachowało się bardzo mało. W bytowskiej kolekcji są takie skrzynie,  
nie sposób jednak rozstrzygnąć czy ich dekoracja była powielana na licu i wieku, 
gdyż stan wieka to uniemożliwia. Natomiast skrzynie o dekoracjach wielopo-
lowych posiadały, czasem zmodyfikowane w proporcjach ze względu na kształt 
mebla, dekoracje brane z lica i powielane na ścianach bocznych. Bytowskie 
muzeum posiada bardzo dobrze zachowany egzemplarz takiej skrzyni, w której 
zdobione są wszystkie ściany z wyjątkiem pleców, a całość stanowi bardzo zwar-
tą, powtarzalną, ale niedokładnie kopiowaną kompozycję. W tym przypadku 
malatura na wieku również uległa zatarciu. 

Analizujący sposób dekoracji malarskiej skrzyń kaszubskich badacze, zwracali 
uwagę na pewną powtarzalność, która jednak nie doprowadzała do pozbawienia 
indywidualnych cech, jakie posiadały poszczególne dzieła:

„W najprostszym [schemacie – przyp. M.K.], całość ściany licowej traktowana 
jest jako jednolite pole dekoracyjne, na którym występuje ornament luźno roz-
rzucony po całej przestrzeni. Bardziej udoskonalony schemat dekoracji przed-
stawiają skrzynie o ścianie licowej ozdobionej jednym prostokątnym, poziomo 
umieszczonym polem, obwiedzionym malowaną ramką. Wnętrze pola wypełnia 
ornament rozmieszczony symetrycznie. Najliczniej jednak reprezentowane są 

26 I. Kaczmarczyk, Malowane meble ludowe z Pomorza Gdańskiego, dz. cyt., s. 5.
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skrzynie ze ścianą licową, podzieloną na dwa odrębne pola zdobnicze. Są to 
oddalone od siebie kwadraty lub prostokąty, obwiedzione malowaną, podwójną 
lub pojedynczą ramką, mającą często lilijkowate lub spiralne wypustki na naro-
żach. Pola wyodrębniają się przeważnie z tła odrębnym kolorem, niekiedy bywają 
połączone górą i dołem wykropkowanymi łukami. Wnętrza obu pól wypełniają 
jednakowe ornamenty”27.

Dodać należy, że innowacyjność twórców zdobiących skrzynie, ograniczona 
co prawda schematem, była obecna i pożądana przez nabywców, którzy pra-
gnęli posiadać wyjątkowe meble, mające stanowić ślubny prezent, a następnie 
pamiątkę.

Poza schematami kompozycyjnymi wyróżnić można typy i układy ornamen-
tów, które wypełniały poszczególne pola. W swej analizie Izolda Kaczmarczyk 
wydzieliła cztery zasadnicze zestawy: „1. Zwarty, dość sztywno potraktowany 
układ kwiatowy, którego trzon stanowi kwiat na pionowej łodydze, z której 
wyrastają na boki symetrycznie rozłożone gałązki. 2. Bukiet kwiatowy także 
symetrycznie zakomponowany, umieszczony luźno w wazonie lub wyrastający 
z tulipana czy rozety. 3. Swobodnie wijąca się wić roślinna, złożona z kwiatów 
wyrastających ze wspólnej, umieszczonej przeważnie ukośnie, esowato wygiętej 
łodygi. 4. Niektóre skrzynie mają umieszczone na licu lub ścianach szczytowych 
ornamenty o motywach weselnych. Są to złożone z kwiatów i serduszek dość 
duże wianki”28. 

Bardzo ciekawy przykład skrzyni, posiadającej kwiatową dekorację o cha-
rakterze weselnym znajduje się w kolekcji Muzeum Zachodniokaszubskiego. 
Wspomniana skrzynia dekorowana jest na licu dwoma połączonymi kwietnymi 
wiankami, którym towarzyszy wymalowana na środku data zaślubin 1842, co 
czyni ją prawdopodobnie najstarszą, udokumentowaną skrzynią tego rodzaju 
w zbiorach muzealnych.

Jak słusznie zauważa autorka przytaczanej analizy, motywy dekoracyjne 
kaszubskich skrzyń to z reguły ornamenty roślinne. W dalszej części swej pracy 
przedstawia wyczerpujący ich przegląd, poczynając od tulipanów: „Najczęściej 
pojawiają się one w formie zamkniętej, dwulistnej. Bywają także trójdzielne 
potraktowane realistycznie. Ciekawą, bardzo wystylizowaną formę mają tuli-
pany szerokie, zwieńczone zygzakiem i dużymi kropkami. Stylizacją tulipana, 
czy też może lilii, jest kwiat o trzech rozwartych płatkach. (. . .) Niektóre tuli- 
pany przybierają formę dzwonowatą i dekorowane bywają łukiem złożonym 
z rzędu kropek”29.

27 Tamże, s. 5-6.
28 Tamże, s. 6.
29 Tamże, s. 7.
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Kolejnym motywem roślinnym jest motyw granatu. Mamy tu do czynienia 
oczywiście z dużym uproszczeniem i stylizacją, a także niewątpliwym naśladow-
nictwem dekoracji pochodzących z kręgu sztuki warstw wyższych i dekoracji 
kościelnych: „Przedstawiany bywa w formie zbliżonej do makówki, czasem jest 
pęknięty z widocznym wewnątrz ziarnem. Pojawia się także jako kombinacja 
owocu granatu z palmetą. Na motywie owocu granatu oparty jest ornament 
kulisty o strzępiastych, zwróconych do środka płatkach (. . .)”30. 

Pozostałe i bardzo powszechne motywy to: róża – przedstawiana zarówno 
w formie uproszczonej, jak i bogato stylizowanej w kształcie kulistego pąka 
o poziomych płatkach; margaretka lub stokrotka – w postaci okrągłego środka, 
otoczonego promieniście mniejszymi, krągłymi lub owalnymi płatkami i gwia-
zda morska – motyw stylizowanego storczyka, podobnie jak owoc granatu 
przejęty ze zdobnictwa stylowego.

Obok ornamentów kwiatowych, które zdecydowanie dominują wśród deko-
racji skrzyń kaszubskich, występowały też dekoracje geometryczne. Nie ma ich 
jednak wśród eksponatów znajdujących się w kolekcji Muzeum Zachodnioka-
szubskiego w Bytowie.

Barwy stosowane przez malarzy zdobiących kaszubskie skrzynie, były ja-
skrawe i wyraziste. Dziś są to już trochę wyblakłe różnorodne odcienie: żółci, 
czerwieni, zieleni i bieli. Błękity i brązy w ciemnych raczej odcieniach, stanowiły 
zwykle tło. Kolorów tych używano również do malowania tańszych skrzyń,  
pozbawionych kwietnych dekoracji. 

Dokonując analizy sztuki ludowej na Kaszubach, Stelmachowska zwraca 
uwagę na malarstwo zachowane między innymi na skrzyniach. W jej opraco-
waniu obok szczegółowej analizy formy, kolorystyki i kompozycji znajdujemy 
potwierdzenie ewolucji w sposobie zdobienia oraz pewną próbę opisu regio-
nalnego zróżnicowania: 

„U starych skrzyń, północno-kaszubskich zwłaszcza (...) ornament jest mało 
skomplikowany. Na modro-zieloną powierzchnię środka ściany licowej skrzyni, 
rzucona wiązka roślinna z rozłożonymi ku bokom kwiatami to już całe malowi-
dło. Identyczny kwiat róży, czy tulipana lub owocu granatu zdobi płaskie wieko 
skrzyni. Róże malują najczęściej w kolorach czerwonym lub czerwono-żółtym 
a tulipany bywają żółtawo-czerwone, konturowane niekiedy bardzo silnie. 
U starszych skrzyń31 (. . .), skromniejszych w wykonaniu, nie ma podziału ścian 

30 Tamże, s. 8.
31 Stelmachowska wymienia tu skrzynię z Tupadeł datowaną na 1844 r oraz skrzynię 

z Chmielna datowaną na 1843 rok, co odpowiada stylowo skrzyni ze zbiorów Muzeum 
Zachodniokaszubskiego, zakupionej w Borzytuchomiu z umieszczoną na licu datą 1842 
(MZKE-1026).
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na pola, chyba że ścianę licową obrysowano w duży prostokąt wewnątrz któ-
rego mieściła się, symetrycznie rozłożona, wiązanka tulipanów i róż. Tulipany 
bywają na malowanych skrzyniach bardzo uproszczone i nieudolne w rysunku, 
a równocześnie też niekonturowane. Róże układają się w kuliste pąki, konturo-
wane niekiedy kropkowaniem. Róże i tulipany pozostają ulubionymi motywami 
zdobniczymi do końca istnienia kaszubskiej sztuki ludowej, nabierając później 
więcej barwy i wyrazu. Nie są też rzucone luźno, lecz wyrastają z wytwornych 
waz i koszyków. 

Ornamentacja na ścianach skrzyń udoskonala się, lecz zarazem i ustala się, 
przez podział ściany licowej na dwie zasadnicze części, co przy większej liczbie 
oglądanych okazów wywołuje wrażenie pewnej monotonii, a w końcu nawet 
szablonu. Przy bliższym jednak oglądzie zauważamy też indywidualizację  
artystyczną. 

W obrębie ornamentacji można by, tak samo jak w architekturze, doko- 
nać pewnego generalnego sklasyfikowania. A więc skrzynie z podziałem na  
dwa pola zdobnicze, co jest w ogólności charakterystyczne dla skrzyń kaszub- 
skich oraz na skrzynie bez tego podziału z jakimikolwiek innymi wariantami 
zdobniczymi. 

Na Kaszubach przypuszczalnie starsze były skrzynie bez dwójpodziału z rzu-
conym na ścianę licową i powierzchniową kwiatem. Następną fazą były może 
próby stworzenia symetrii. (. . .)”32. 

W dalszej części opisu autorka poddaje analizie kilkanaście okazów, dosko-
nale zachowanych, malowanych, skrzyń o różnorodnych typach kompozy- 
cyjnych oraz motywach zdobniczych. Drobiazgowo opisując poszczególne  
zabytki, wyodrębnia w ich dekoracjach charakterystyczne cechy począwszy  
od sposobu zorganizowania malatury, poprzez kompozycję poszczególnych 
motywów, po opis detali i kolorystyki.

Skrzynie wschodnie 

Wszystkie skrzynie wschodnie, znajdujące się w zbiorach Muzeum Zachodnio-
kaszubskiego w Bytowie, posiadają charakterystyczne ozdobne malatury. Należy 
je wiązać z ośrodkiem Jaworowskim i Lubaczowskim, o czym świadczą nie tylko 
cechy stylistyczne, ale również geograficzne położenie miejscowości pochodzenia 
przesiedlonej na tereny ziemi bytowskiej osadników33.

32 B. Stelmachowska, Sztuka ludowa…, dz. cyt., s. 15-17.
33 Zob. M. Działo, Dekoracje skrzyń wiannych z warsztatów stolarskich w Jaworowie  
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Już w roku 1968 ukraiński badacz sztuki ludowej Antin Budzan zauważył, 
że skrzynie jaworowskie są trudne do zbadania, bo po pierwsze „wyszły już 
dawno z mody”, są nikomu niepotrzebne i niszczeją, przerobione na pojemnik 
na paszę dla zwierząt, a po drugie nieliczne okazy znajdujące się w muzeach nie 
są w stanie dać pełnego obrazu tej gałęzi rzemiosła34. Warto zatem podkreślić, 
że w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie kolekcja tych skrzyń, co praw-
da dosyć skromna, ale jednak zachowała się w doskonałym stanie. Skrzynie 
te, w zbiorach oddalonych od miejsca swego pochodzenia o setki kilometrów, 
przetrwały w stanie bardzo dobrym, gdyż traktowane były z wielkim szacunkiem 
przez swych właścicieli nie tylko jako pamiątki rodzinnej historii, ale też jako 
wspomnienie utraconego świata rodzinnej ziemi. Badania, które pozwolą bliżej 
przedstawić zabytki omawianej kolekcji, prowadzone w ostatnich latach przez 
Marię Działo z Uniwersytetu Jagiellońskiego dokumentują nie tylko zastany w te-
renie obraz tych pięknych zabytków, ale odwołują się również do archiwalnych 
materiałów etnograficznych, zgromadzonych przez Pracownię Dokumentacji 
Polskiej Sztuki Ludowej IS PAN w Krakowie, które przechowywane są w Dziale 
Kontekstów Kulturowych w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Cytowany 
powyżej wielokrotnie nestor polskich badań etnograficznych – Roman Reinfuss 
– również zwracał uwagę na skrzynie jaworowskie, których rysunki zamieścił 
w swej pomnikowej już publikacji Ludowe skrzynie malowane z 1954 roku35.

Z kręgiem zjawiska ludowej wytwórczości malowanych skrzyń tego regio-
nu wiązać należy Szkołę Przemysłu Drzewnego w Jaworowie oraz wytwórnię  
zabawek w Leżajsku. Według badaczy wzory jaworowskie miały wpływ nie  
tylko na wytwórstwo zabawek, ale również na produkcję miniaturowych sprzę-
tów domowych: krzesełek, stoliczków, kołysek. W podobny sposób wzory  
dekoracji skrzyń z Jaworowa mogły wpływać na wytwórczość skrzyń w sąsied-
nich ośrodkach36.

Stolarze jaworowscy wyrabiali skrzynie przeważnie z desek sosnowych,  
ponieważ – jak tłumaczyli – „zapach żywicy odstraszał mole”. Ścianki, wieko 
i dno skrzyni przygotowywano z dwóch albo trzech sklejonych desek. Całość 
była połączona cynkami. Za podstawę skrzyni służyły różnorodnie profilowane 
podnóżki mające 18-20 cm wysokości, kryjące za sobą koła skrzyni. Kształt 

i Lubaczowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne”, 
2018, t. 46, z. 3, s. 13-27.

34 Zob. tamże; A. Budzan, Javorivski malovani skryni, w: „Narodna tvorchist̓ ta etnografia”, 
nr 5, 1968.

35 M. Działo, Dekoracje skrzyń wiannych…, dz. cyt., s. 14-15.
36 Tamże, s. 16.
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wycinanych podnóżków, według badaczy przedmiotu, miał być cechą rozpo-
znawczą dla wytwarzających je stolarzy37.

 Badacze skrzyń jaworowskich sugerują też, że skrzynie w ich regionie przecho-
wywane były w komorach nie zaś w izbach, co wydaje się sprzeczne z ustaleniami 
dotyczącymi traktowania tych mebli na Kaszubach, gdzie do pomieszczenia 
gospodarczego malowane skrzynie trafiały dopiero po wygaśnięciu ich funkcji 
pierwotnej – mebla reprezentacyjnego i cennego również sentymentalnie38.

Wewnątrz skrzyń stolarze umieszczali półskrzynek, który czasem miał też 
podwójne dno. W schowku tym trzymano drogocenne przedmioty: pieniądze, 
naszyjniki, medaliki i korale, a także dokumenty. Zaopatrywanie skrzyń w zamki 
i zawiasy następowało dopiero na targu, tuż przed sprzedażą. Wykładki zamków 
miały różnorodne formy: owalne, trójkątne oraz w kształcie serduszek. W za-
chowanych w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego obiektach, widzimy 
rezultat takiego okuwania skrzyń już po ich wykonaniu, tuż przed sprzedażą 
na targu i jak się można domyślać – na życzenie klienta. Często owe okucia  
zamków, a czasem też wzmocnienia konstrukcji w postaci żelaznej listwy, inge-
rują w piękną kompozycję ozdobnej, malarskiej dekoracji lica skrzyni.

Stolarze jaworowscy wyrabiali aż trzy rodzaje skrzyń wiannych nazywa-
nych przez nich: nulka, perszoho karbu oraz druhogo karbu. Są to stare nazwy, 
pochodzące z czasów, gdy do wymierzania skrzyń stolarze nie posługiwali się 
przymiarem wycechowanym w systemie metrycznym, ale listewką z zaznaczo-
nymi na niej karbami wyznaczającymi rozmiar skrzyń. Skrzynie największe 
– bez karbu (nulka), na wielkość całej listwy, miały około 125 cm długości,  
70 centymetrów szerokości i 65 cm głębokości. Skrzynie średnie (perszoho  
karbu) wyznaczone były pierwszą szczerbiną na listwie miały długość około  
115 cm. Ich szerokość wynosiła 65 cm a głębokość 60 cm. Najmniejsze z nich 
(druhoho karbu) miały metr długości i adekwatne do tego rozmiaru po-
mniejszone pozostałe wymiary. Takie zróżnicowanie wielkości skrzyń istotne  
było przy transportowaniu skrzyń na jarmarki, na które stolarze wozili swe  
wyroby wozami, wkładając jedną skrzynię w drugą, nie mocując wieka na za-
wiasach. W ten sposób można było przewozić ok. 15-20 skrzyń jednym wozem. 
W ośrodkach, w których skrzynie nabywane były bezpośrednio u producentów, 
takie zróżnicowanie wymiarów nie występowało39. 

Inaczej niż w przypadku zespołu skrzyń kaszubskich zawartych w etnogra-
ficznej kolekcji Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, wszystkie skrzynie 

37 Tamże, s. 16.
38 Tamże, s. 17.
39 Tamże, s. 18.
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pochodzenia wschodniego posiadają malarską dekorację. Cała kolekcja jest przy 
tym niemal jednorodna. Większość okazów pochodzi zapewne z Jaworowa, poje-
dyncze sztuki w niewielkim stopniu wykazują pewną odmienność. Wyczerpującą 
analizę ich malarskiej dekoracji daje w swym opracowaniu Maria Działo.

Skrzynie jaworowskie są pokryte ornamentami tylko na ściance frontowej 
i wieku. Po wykonaniu pudła skrzyni wszystkie rowki na powierzchni zapełniano, 
kitując je klejem zmieszanym z trocinami, następnie starannie gładzono papierem 
ściernym lub skrobaczkami. Na początku stolarze jaworowscy pokrywali mebel 
w całości co najmniej jedną warstwą gruntu. Potem malowali obrzeża skrzyni 
szerokimi smugami w kolorze brązowym. Dalszym etapem malowania było fla-
drowanie (mazerowanie) poszczególnych części skrzyń za pomocą specjalnego 
grzebienia z szerokimi zębami, tak zwanej fladraczki. Dopiero po wysuszeniu na-
łożonych farb przystępowano do nakładania partii ornamentalnych. W zależności 
od rodzaju i wielkości skrzyni pole zdobnicze na licu i wieku dzielono na jedną 
lub dwie kwatery, kolorując je na zielono. Następnie malowano motywy pierwszo-
rzędne, czyli wazę z kwiatami lub wieniec, a dalej drugorzędne – stanowiące całą 
istotę bogactwa jaworowskich skrzyń. Wszystkie malowane płaszczyzny musiały 
być obwiedzione białymi liniami lub białymi kropkami. Do malowania partii 
ornamentalnych skrzyniarze używali różnych rodzajów, specjalnie do tego celu 
przygotowanych pędzli: szerokich, wykonanych z końskiego włosia lub świńskiej 
sierści oraz wąskich, z sierści krowiej lub kociej. Wśród licznych motywów tak 
zwanych drugorzędnych, możemy wyróżnić: ciapki, ukośne kreseczki, podłużne 
linie, falujące linie, ukośne krateczki, podkówki, płatki kwiatów, gałązki, listki 
o owalnie zakończonych brzegach, gwiazdki, drobne kwiatki i „kaczuszki”40. 

Najstarsze, udokumentowane skrzynie z ośrodka jaworowskiego miały po-
środku kwater wyrastający z półkuli lub wazoników bukiet kwiatów. Kwiaty te 
miały trzy albo pięć odnóg i kończyły się kaczeczkami – motywem w formie 
przypominającym małą kaczuszkę lub pączek kwiatu. U schyłku XIX wieku 
motyw ten zastąpiły gwiazdki i róże, a od początku XX wieku czasem pojawia 
się w miejsce wazonika z kwiatami, duży wieniec otoczony różami i gwiazdkami. 
Wieniec, nie bez powodu znalazł się na licu skrzyni – wszak były to sprzęty ślubne 
więc wianki wpisywały się w symbolikę obrzędu zamążpójścia41. 

40 Tamże, s. 19. Wymieniane przez autorkę „kaczuszki” mogą mieć swe źródło w motywie 
zdobniczym przypominającym łzę z zawiniętym jednym końcem, o nazwie „paisley”, po-
chodzącym ze starożytnego Iranu i do dziś popularnym na Bliskim Wschodzie. W Europie 
stał się ów motyw znany za sprawą importowanych kaszmirskich szali, a nazwę nadano 
mu od szkockiego miasta Paisley, gdzie zaczęto w XVIII wieku produkcję tkanin z tym 
motywem.

41 Tamże.
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W drugiej ćwierci XX wieku nadeszła kolejna zmiana kompozycyjnego 
układu dekoracji malarskiej skrzyń. Niektórzy stolarze całkowicie zrezygnowali 
z malowania kwater i gęsto rozmieszczali motywy ornamentalne po całej po-
wierzchni skrzyni na niedbale fladrowanych ściankach. Próby odejścia od tradycji, 
wyjścia poza ramy kwater i zaburzenia tak rygorystycznie dotąd przestrzeganej 
symetrii, obniżyły poziom wykonywanych dekoracji42. Interesującym jest fakt, 
iż w przypadku malarskiej dekoracji skrzyń kaszubskich mamy do czynie-
nia z tendencją przeciwną. To starsze okazy, pochodzące z lat 40. XIX wieku  
nie posiadają wyodrębnionego podziału na kwatery, a późniejsze dopiero uzy-
skują ten porządek kompozycyjny. 

Kufry

W zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie znajduje się prawie  
20 drewnianych kufrów. Jest to kolekcja bardzo zróżnicowana zarówno pod  
względem formy, jak i pochodzenia. Najstarszy, sygnowany kufer ozdobiony jest 
aplikacją z datą wskazującą na wykonanie go w 1763 roku i pochodzi zapewne 
z kręgu kultury szlacheckiej. Większość tych zabytków to wyroby miejscowe, choć 
są również takie, które przywiezione zostały wraz z osadnikami ze Wschodu. 
Przeważają typowe, zamczyste obiekty, okowane żelaznymi elementami wzmac-
niającymi i zdobiącymi. W kolekcji znalazły się też meble malowane, w tym 
również takie, którym można przypisać charakter mebla wiannego.

Różnicę między skrzyniami i kuframi – pomijając oczywiście ich konstruk-
cje i wygląd – naświetla cytat z monografii etnograficznej Gulgowskiego, który 
skrzynię malowaną sytuuje w honorowym miejscu izby, jako jej ozdobę i mebel 
nacechowany sentymentalnie, w którym przechowuje się piękne, odświętne 
ubranie, pieniądze i kosztowności, natomiast w kufrze co najwyżej proste, lnia-
ne odzienie, obrusy i pościel. Istniały jednak sytuacje, kiedy i ten mebel mógł 
zagościć „na salonach” kaszubskiej checzy – mianowicie gdy posiadał piękne 
żelazne okucia43. 

Pochodzenie kufra badacze wywodzą aż z kultury starożytnego Egiptu. Na  
ziemiach Polskich zachowały się tego rodzaju meble, powstałe już w średnio-
wieczu, jednakże dopiero w XVII wieku znalazły szersze zastosowanie, przede 
wszystkim jako sprzęty podróżne, nie wywierając większego wpływu na urzą-
dzenie stylowego wnętrza. Przeznaczenie kufrów znalazło wyraz w ich formie. 
Wypukłe wieko zwiększało nieco pojemność. Dzięki ukośnemu zwężeniu ścianek 

42 Tamże, s. 20-21.
43 E. Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volke..., dz. cyt., s. 64. 
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w kierunku dna łatwiej było przytroczyć kufer do powozu, a solidne, żelazne 
okucie wzmacniało konstrukcję. W wieku XVIII stają się kufry również mebla-
mi ozdobnymi, a ich okucia przestają mieć li tylko funkcję praktyczną i stają się 
pięknymi dekoracjami, wymagającymi już nie tylko kowalskich, ale artystycz-
nych uzdolnień od swych wykonawców44. 

Kufer znany w przestrzeni kultury ludowej, różni się od skrzyni tym, że po-
siada łukowato sklepione wieko i przeważnie zwężające się ku dołowi boczne 
ściany, co jednak nie stanowi reguły. Podstawę kufra, podobnie jak u skrzyń, 
tworzy podnóżek, niekiedy profilowany i osadzony na kółkach. Początkowo 
nazwa kufer w Polsce łączona była z Gdańskiem i pojawiła się w drugiej połowie 
XVII wieku. W sto lat później, mniej lub bardziej ozdobnie okuwane i zamczyste 
kufry były już powszechne wśród mieszczaństwa. Na wieś przesiąkały w stopniu 
daleko wolniejszym i to głównie w tych okolicach, gdzie było późne osadnictwo 
niemieckie i holenderskie45. 

Szerokie rozpowszechnienie kufrów, połączone z szybkim wypieraniem ma-
lowanych skrzyń, datuje się – zależnie od okolicy, na koniec XIX wieku i czasy 
poprzedzające I wojnę światową. Kufry, podobnie jak malowane skrzynie, peł-
niły też rolę ślubnego podarunku. Te malowane są przeważnie jednokolorowe: 
brązowe lub ciemnozielone, zwykle zdobione pasami wyciętej we wzory żelaznej 
blachy. Rozmieszczenie okuć na kufrach zawiera się w kilku powtarzalnych sche-
matach dekoracyjnych. Jeśli kufer jest cenniejszy, wykonany starannie i okuty 
listwami wykonanymi z grubszego materiału – pojawiają się na nich dekoracje 
w postaci cyzelowania wybijanego stemplami. Metalowe okucia umieszcza 
się wzdłuż krawędzi pudła kufra oraz wypukłego wieka. Pionowe listwy, dwie 
lub trzy, dzielą zwykle wieko i lico na proporcjonalne pola. Listwy posiadają 
często ażurowe rozety lub ozdobne zakończenia. Dodatkowo okuwane są rów-
nież narożniki wieka i spodu pudła. Szczególnie ozdobne są wykładki zamków, 
nierzadko montowanych parami w licu mebla. W bocznych ściankach zwykle 
zamontowane są antaby – metalowe, kabłąkowe uchwyty, które poza funkcją 
użytkową są również ozdobą. Uzupełniają je, podobnie jak w przypadku oprawy 
zamków, wycinane i zdobione puncowaniem szyldy, a same uchwyty wykona-
ne zwykle w formie łabędziej szyi, bywają kute ze zwijanego w warkocz pręta,  
oraz dodatkowo zdobione przez kowali, np. poprzez paciorkowate zgrubienia 
w środku uchwytu. W wyjątkowo dopracowanych dekoracjach kufrów mamy 
do czynienia z metaloplastyczną aplikacją nabijaną na licu, która czasem odtwa-
rza motyw malarski znany z wiannych skrzyń, np. bukiet kwiatów w wazonie.

44 E. Faryś, Ludowe kufry okowane, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XIII, 1959, nr 1-2, s. 46.
45 R. Reinfuss, Meblarstwo ludowe w Polsce, PAN 1977, s. 185.
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Pod względem konstrukcji, ludowe kufry nie różnią się wiele od skrzyń, 
jednakże w przypadku bytowskiej kolekcji zauważyć należy fakt, iż odróżnia je 
materiał. Podczas gdy skrzynie wyrabiano z drewna iglastego, zwykle sosnowego, 
kufry kaszubskie przeważnie wykonane są z dębiny. Połączenia pozostają w swej 
przeważającej większości takie same. Stosuje się łączenia wpustowe tzw. cynki 
oraz drewniane kołki.

Poza rzucającym się na pierwszy rzut oka wypukłym wiekiem, główną cechą 
kufra są jego okucia. Są one do tego stopnia ważnym elementem zdobniczym, 
że gdy kufer ich nie posiadał, wykonywano na jego ściankach imitację wymalo-
waną czarną farbą. Podobnie jak w zdobnictwie skrzyń, również w przypadku 
kufrów możemy zdobienia poddać analizie i systematyzacji. Dokonała jej Ewa 
Faryś w swym opracowaniu z 1959 roku.

 „Ważną częścią konstrukcyjną, a równocześnie głównym elementem dekora-
cyjnym kufrów ludowych są okucia. (…) Możliwości rozmieszczenia okuć wy-
korzystane przy wyrobie (…) kufrów sprowadzają się do kilkunastu schematów.  
Czasem okute jest tylko wieko. Okucia złożone z 3-4 pasów, umieszczane 
są na wieku równolegle względem siebie, a prostopadle do dłuższego boku, 
na ścianie licowej sięgają jego krawędzi, przy czym pas środkowy lub pasy 
boczne przedłużane są wrzeciądzami. Boki kufra są wówczas zupełnie nie 
okute lub wzmocnione na narożnikach poprzecznymi skuwkami. Częściej 
jednak występują kufry, na których okucia w liczbie 2, 3, 4 lub 5 pasów biegną 
równolegle w poprzek długości kufra. Najbardziej rozpowszechnionym typem 
jest układ złożony z pięciu pasów oraz układ czterech pasów pełnych z piątym 
ograniczającym się tylko do wieka (…). Do najczęściej spotykanych układów 
okuć na wiekach należy układ 3-5 pasów równoległych, przy czym pasy skrajne 
są przesunięte nieco ku środkowi lub też załamane wzdłuż swej długości i obej- 
mują z dwóch stron krawędzie kufra”46.

Ewa Faryś analizując ozdoby kufrów ludowych z terenów Polski przedstawia 
kowalskie okucia obecne przy meblach pochodzących z północnych ziem Polski 
szeroko reprezentowane w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego. Chociaż 
autorka utożsamia te formy zwłaszcza z osadnictwem holenderskim, można je 
odnaleźć na całym Pomorzu. Pasy okuć tych kufrów zdobione są ażurowymi 
rozetami, posiadającymi niekiedy esowate wypusty. Środkowe okucie wieka 
stanowi niednokrotnie pas bogato profilowany, ozdobiony pośrodku ażurową 
rozetą. Okuwane są też narożniki wieka, a zamki zdobią bardzo bogate w swej 
formie wykładki. Wśród zabytków, zgromadzonych w bytowskiej kolekcji, zna-
lazły się też kufry zdobione aplikacjami zawierającymi ażurowe motywy serc, 

46 E. Faryś, Ludowe kufry okowane, dz. cyt., s. 47-48.
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Fot. 1. Przykład malatury pokrywającej  
całe lico wiannej skrzyni kaszubskiej.  

Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 2. Przykład kompozycji wielopolowej, 
powielanej na licu i bokach, wiannej skrzyni 

kaszubskiej. Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 5. Skrzynia 
zdobiona techniką 

snycerską.  
Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 3. Skrzynia pochodzenia wschodniego  
okuta żelazem w sposób ingerujący  

w dekorację malarską. Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 6. Jeden z mo-
tywów zdobiących 
skrzynie pochodze- 
nia wschodniego,  
zwany kaczuszką.  
Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 4. Powierzchnia skrzyni zdobiona  
techniką mazerowania.  

Fot. M. Kwaśkiewicz
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półksiężyców, a nawet bukietu kwiatów umieszczonego w dzbanku – wykonane 
na wzór zdobień znanych z malowanych skrzyń. 

Wśród zgromadzonych w kolekcji Muzeum Zachodniokaszubskiego w Byto-
wie kufrów, znalazły się również meble zdobione malaturą. Jeden z eksponatów 
zawiera imiona oraz datę, co sugeruje jego ślubny charakter, inny nie posiada 
żelaznych okuć, które zastąpiono malowaną imitacją. Dekoracja kufrów skupia 
się przeważnie na metaloplastyce. Jednakże, tak jak w przypadku skrzyń, oba te 
sposoby zdobienia spotykają się czasem w jednym zabytku. Na uwagę zasługuje 
kufer, którego powierzchnię ozdobiono malarsko techniką mazerowania, a na-
stępnie okuto ozdobnymi, metalowymi listwami.

Grupę zupełnie odrębną, odbiegającą znacznie od powyżej omawianych 
kufrów, stanowią małych rozmiarów sprzęty o wszystkich ściankach bocznych 
prostopadłych do dna. Kuferki takie używane były zwykle przez młodych męż-
czyzn powoływanych do służby wojskowej lub dziewczęta poszukujące pracy 
w charakterze służby u bogatych gospodarzy lub na dworze.

Fot. 7. Sposób montażu narożników ścian 
skrzyni. Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 8. Zdobniczy motyw malarski  
przedstawiający bukiet kwiatów  

umieszczony w dzbanku – dekoracja  
malowanej skrzyni. Fot. M. Kwaśkiewicz

Fot. 9. Zdobniczy 
motyw w formie 

metalowej aplikacji 
przedstawiającej bu-

kiet kwiatów umiesz-
czony w dzbanku 

– dekoracja okutego 
żelazem kufra.  

Fot. M. Kwaśkiewicz 

Fot. 10. Metalowa 
wykładka zamka 

zdobiąca lico kufra. 
Fot. M. Kwaśkiewicz



BYTOWIE1

Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie po-
chodzi z klasycystycznego pałacu w Gostkowie koło Bytowa2. 

Na konieczność przekazania szafy do muzeum zwrócił uwagę Henryk 
Kondziela – autor karty ewidencyjnej z 1965 roku3. Odnalazł on umieszczoną 
za gzymsem kartkę z napisem w języku niemieckim i – na podstawie częściowo 
odczytanego tekstu – datował mebel na rok 1773, a autorstwo przypisał Johannowi 
Christophowi Augererowi. Do zbiorów bytowskiego muzeum szafę przekazano 
4 października 1972 roku, a w roku 1974 poddano konserwacji przez Pracow-
nię Konserwacji Mebli Zabytkowych w Poznaniu4. Obecnie szafa stanowi część  
 

1 Tekst ukazał się pierwotnie w: „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skiego w Bytowie”, 2009, nr 11, Bytów 2010, s. 155-182.

2 W tzw. zielonej karcie tegoż obiektu znajduje się wzmianka na temat szafy, w formie 
adnotacji: „szafa gdańska w stanie zniszczenia”. Dwór (Gostkowo) – karta ewidencyjna, 
oprac. Michalak, Wilkowski, 1959. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku 
– Delegatura w Słupsku].

3 Autor karty określił stan zachowania mebla jako zły. Stwierdził, że „obiekt narażony 
na dalsze zniszczenia należy niezwłocznie zabezpieczyć i zabrać do muzeum”. Szafa 
(Gostkowo) – karta ewidencyjna, oprac. Henryk Kondziela, 1965. [Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku].

4 Szafa gdańska z II połowy XVIII wieku z Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. 
Dokumentacja konserwacji przeprowadzonej przez Pracownię Konserwacji Mebli Zabyt-
kowych, oprac. M. Szyszko-Bohusz, T. Kłos, M. Ruszkowski, R. Kanikowski, P.P. PKZ, 
Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej w Poznaniu, Poznań 1974. [Archiwum 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie].
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ekspozycji artystyczno-historycznej i prezentowana jest jako dzieło Johanna 
Christiana Augerera, z datą powstania: 17735.

Od czasu konserwacji w latach 70. nie przeprowadzono dodatkowych ba-
dań historyczno-konserwatorskich, mogących – poprzez dogłębniejszą ana- 
lizę – naświetlić dzieje szafy i jej twórcy. A wydają się one uzasadnione nie tylko  
ze względu na fakt umieszczenia na meblu wspomnianej metryczki, ale i w związ-
ku z jego interesującą formą. Jako mebel sygnowany i datowany na drugą połowę 
XVIII wieku stać się może cennym obiektem do badań porównawczych, gdyż  
wiele zachowanych w polskich muzeach szaf gdańskich pochodzi przede wszy-
stkim z przełomu XVII i XVIII stulecia, a obiekty o analogicznych do szafy 
bytowskiej rozwiązaniach nie są dokładniej datowane i w większości nie sygno-
wane. Udowodnienie bądź wykluczenie autentyczności inskrypcji i jej związku 
z badanym meblem to zatem zadanie kluczowe niniejszego opracowania. 

Określone wstępnie, na podstawie wyżej wymienionych dokumentacji, po- 
chodzenie mebla, datowanie, autor i kontekst powstania wymagały więc pow-
tórnego zbadania. Ważne znaczenie miała w związku z tym ponowna próba 
rozszyfrowania umieszczonego na szafie napisu, a także analiza formy, funkcji, 
dekoracji oraz zagadnień konstrukcyjnych. Wynikiem przeprowadzonej analizy 
porównawczej z wybranymi osiemnastowiecznymi szafami tego typu, znanymi 
z publikacji oraz poszukiwań własnych, jest m.in. wyodrębnienie analogicznych 
rozwiązań, odnalezionych zarówno w materiałach ikonograficznych, jak i w kon-
kretnych przykładach zachowanych szaf.

W kwestii wspomnianej inskrypcji, autorstwa szafy, jej datowania i celu 
wykonania niezwykle istotna okazała się kwerenda w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, gdzie m.in. w księdze mistrzowskiej stolarzy, protokołach zebrań 
i księgach rachunkowych cechu stolarzy i snycerzy odnalazłam wzmianki na  
temat domniemanego twórcy badanej szafy6.

5 Autorstwo i datowanie przyjęto na podstawie dokumentacji z konserwacji, gdzie  
zamieszczono odczytany fragment tekstu z kartki ukrytej za gzymsem (tym razem imię 
domniemanego twórcy odczytano jako: Christian): Ao 1773 den 4 May/ Mit meinem  
Go … Meister Werk /?/ gemacht/ ......./Johann Christian Augerer ist gebohren in Dantzig/ 
Ao 1742 den 10 Martz ........... / Ao 1773 den 8 November … Meister. Tamże, s. 2.

6 Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta cechów, nr zespołu 300 C (dalej: APG 300 C)  
– księga główna kasy pogrzebowej 1728–1815 [sygn. 1760]; księga rachunkowa cze-
ladników stolarskich i snycerskich 1611–1792 [sygn. 1766]; księga rachunkowa [sygn. 
2445]; księga protokołów stolarzy 1732–1790 [sygn. 2449]; księga mistrzowska stolarzy 
1754–1846 [sygn. 2477]; przepisy dla mistrzów, czeladników i uczniów stolarskich 
1566–1641 [sygn. 2623].
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Opis

Szafa składa się z 3 zasadniczych stref: cokołu z jedną szufladą, dwudrzwiowego 
korpusu oraz wyłamanego pośrodku zwieńczenia (il. 1). Wsparta jest na pięciu 
nogach w formie spłaszczonej kuli. Podziały poziome, dzielące fasadę na trzy 
wspomniane strefy, tworzą profilowane, wyłamywane listwy cokołowe (dolna 
i górna) oraz architraw i profilowane listwy zwieńczenia. Podziały pionowe, 
zaakcentowane trzema pilastrami, flankującymi skrzydła drzwiowe korpusu 
i odpowiadającymi im w części cokołowej trzema prostokątnymi płycinami 
(poduchami), stanowiącymi optycznie rodzaj cokołów dla tychże pilastrów. 
W strefie zwieńczenia na osi pilastrów kierunki wertykalne kontynuowane po-
przez występujące nieco przed lico i rozszerzające się ku górze gierowania profili 
architrawu, strefy fryzowej i gzymsu. 

Cokół dwudzielny z pięcioma oprofilowanymi płycinami. Płyciny skrajne 
i środkowa w formie niewielkich prostokątów stojących o dłuższych krawędziach 
wyłamanych pośrodku w kierunku lustra płyciny. Pomiędzy nimi dwie więk-
sze, wysunięte przed lico płyciny w formie leżących prostokątów o półkoliście 
ściętych narożnikach i profilowanych, wyłamywanych, dłuższych krawędziach. 
Gierowana rama płyciny o przekroju esowatym, dodatkowo obwiedziona wą-
skimi profilowanymi listwami w formie półwałków.

Korpus dwudzielny. Skrzydła drzwiowe flankowane trzema pilastrami. Pilastry 
zdobione intarsją, zwieńczone dekoracją snycerską w formie kapiteli, złożonych 
z liści akantu i wolut. W strefie dolnej kapitela – będącego nawiązaniem do po-
rządku korynckiego – trzy liście akantu (środkowy większy), ponad nimi cztery 
niewielkie woluty (po 2 z 1 rdzenia), dźwigające abakus o wklęsłej linii. Intarsja 
linearna, trójstrefowa w formie ornamentu wstęgowo-cęgowego, złożonego 
z ceowników, zamykających kompozycję dołem i górą oraz przeplatających się 
esownic w miejscu połączenia stref.

Płaszczyzna skrzydeł drzwiowych ukształtowana poprzez cofnięte w stosun-
ku do lica pole, w którym umieszczono płycinę (poduchę). Pole to – powstałe 
poprzez półkoliste wycięcie narożników prostokątnej płaszczyzny drzwi – ujęte 
w ukształtowaną w różnicy poziomów i skośną względem lica ramę o gierowanych 
krawędziach i trójkątnych wrębach. Umieszczoną w tym polu płycinę uwydatnia 
wklęsło-wypukła, oprofilowana rama. 

Rama płyciny symetrycznie dołem i górą zamknięta łukiem kotarowym, 
dwudzielnym, który poprzez pionowy uskok przechodzi w łuk wypukły i – ko-
lejnym, poziomym uskokiem – w pionową linię, wyłamaną pośrodku w kierunku 
lustra płyciny. Profile ram płyciny i pola stanowiącego jej tło – w formie wąskich 
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listew, złożonych z drobnych, zwielokrotnionych półwałków. Uskoki i wyłamania 
w ramie płyciny i jej profilach wyznaczają miejsca wycięć (wrębów) w ramie 
zewnętrznej (powtarzają kierunki) (il. 2-3).

Zwieńczenie złożone z 3-listwowego architrawu, gierowanej w części środ-
kowej strefy fryzowej o wklęsło-wypukłym profilowaniu i wyłamanego do góry 
gzymsu.

W ścianach bocznych szafy dwie wysunięte przed lico płyciny we wklęsło-
wypukłych, oprofilowanych ramach – w części cokołowej niewielka płycina 
w formie prostokąta leżącego; powyżej płycina w formie prostokąta stojącego, 
o ściętych trójbocznie narożnikach, z gierowaniem pośrodku dłuższych krawędzi 
w kierunku lustra płyciny (il. 4).

Ściana tylna trójstrefowa (il. 5). W strefie cokołowej prostokątna, gładka płasz-
czyzna, powyżej 6 kwadratowych płycin. Nad nimi, na poziomie zwieńczenia, 
płaszczyzna bez podziałów. 

Na prawym skrzydle drzwiowym, od strony wewnętrznej, umieszczono  
napis – MZKB – KWM/6. Za gzymsem wieńczącym pośrodku naklejona jest 
kartka (il. 6) z częściowo czytelnym tekstem pisanym ręcznym pismem neo-
gotyckim7: 

Ao 1773 den 4 May // Mit meinem G..bt habe ich, daβ Meister Stück gemacht 
// G..bt hat mich vol (?) dabei, b....... Wohl // Mit ..........gilt ph......... aus gründlich 
(?) .............seit // Dann (?)................gibt .............Ort // gilt sp........... .// Aus seiner 
Grossen Hand...... so lange selbe auf Erden // Solches .............. Wünsches sich von 
G..bt // Johann Christoph Angerer ist gebohren in Dantzig // Ao 1742 den 10 Martz 
.......... ist worden. // Ao 1773 den 8 November …Meister Stück.

Materiał, układ konstrukcyjny  
i elementy wykończeniowe

Szafa o wymiarach 218 x 242 x 79 cm wykonana jest z drewna dębowego (nogi, 
szuflada, listwy profilowane), lipowego (konstrukcja korpusu) i orzechowego 
(snycerka), fornirowana orzechem, intarsjowana jaworem. Skrzydła drzwiowe 
zamocowane na mosiężnych zawiasach. W skrzydle prawym znajduje się zamek 

7 Próba ponownego odczytania treści napisu – przy użyciu oświetlenia UV – pozwoliła 
na częściowe rozszyfrowanie większego niż dotychczas fragmentu tekstu. Większą czy-
telność zapewniłyby fotografie w promieniowaniu podczerwonym. Jednak w tej fazie 
badań nie zostały one wykonane, więc część napisu pozostaje nadal nierozwikłana.
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mosiężny wpuszczany z dwoma językami (brak klucza). Na pilastrze środkowym 
umieszczono mosiężne okucie w formie ozdobnej, ażurowej kluczyny (il. 17D). 
W lewym skrzydle drzwiowym zamocowano metalowe zasuwy wpuszczane 
kryte (górna i dolna) – prostokątne, o krótszym boku zamkniętym półkoliście, 
z niewielką kulistą gałką (il. 19D).

Jest to mebel skrzyniowy o konstrukcji wieńcowej (cokół i zwieńczenie) 
i ramowo-płycinowej (korpus – ściany boczne, ściana tylna, drzwi)8. W naro-
żnikach wieńca dolnego i górnego oraz w konstrukcji szuflady zastosowano 
wczepy skośne. Wieniec górny wsparto na ramowo-płycinowych ścianach 
korpusu.9 W ściankach bocznych, w komorze szafy, zamocowano haczyki,  
łączące te ścianki z wieńcem dolnym i górnym (haczyki górne nie zachowały  
się). Wszystkie widoczne w komorze krawędzie ramiaków oprofilowano (ćwierć-
wałek) (il. 18A,B).

Do tak ukształtowanej zasadniczej konstrukcji mebla dodano, przy użyciu 
kleju, elementy dekoracyjne (listwy profilowane, płyciny, pilastry, kapitele), 
a powierzchnię wyłożono okładziną z forniru orzechowego. Dzięki fornirowaniu 
uzyskano szlachetną powierzchnię mebla, kryjącą materiał o niższej jakości.  
Wykonany ręcznie fornir (grubość ok. 1 mm – czytelna w partiach uszkodzo- 
nych i w narożnikach pleców szafy przy czołach listew), nałożony na powierzchnię 
mebla za pomocą kleju, w partii pilastrów wzbogacony został o intarsję. Precy-
zyjnie wycięty wzór mocowano na powierzchni mebla – jak fornir – za pomocą 
kleju. Intarsje na pilastrze wykonano, prawdopodobnie, zaczynając od zew-
nętrznej ramy z forniru (wąski pas), a po umieszczeniu intarsji w wybranym 
miejscu wypełniono pozostałą przestrzeń fornirem. Nie jest znany pierwotny 
sposób zabezpieczenia powierzchni mebla. Była to prawdopodobnie nie politura, 
a masy woskowe, tracące z czasem swe właściwości ochronne10.

8 Elementy dekoracyjne tj. listwy profilowane, płyciny, pilastry, kapitele oraz wykończenie 
powierzchni mebla w formie forniru i intarsji zacierają od strony zewnętrznej zasadniczy 
przebieg konstrukcji. Konstrukcja szafy i sposób mocowania jej poszczególnych elemen-
tów czytelne są głównie we wnętrzu szafy oraz w ściance tylnej. 

9 W narożnikach ściany tylnej zdwojone ramiaki pionowe połączono z wieńcem dolnym 
i górnym na czop. Ramiaki wewnętrzne połączone są dołem i górą z dwoma ramiakami 
poziomymi. W utworzonej w ten sposób ramie znajdują się dodatkowe dwa pionowe 
i trzy poziome ramiaki, stanowiące obramienie sześciu kwadratowych płycin. Ramiaki 
pionowe i poziome połączono na czop bez kołkowania, a płyciny z ramiakami – przy 
użyciu złącz wręgowo-wpustowych. Ramowo-płycinowe ścianki boczne korpusu oraz 
skrzydła drzwiowe złożone są z dwóch pionowych i trzech poziomych ramiaków, w któ-
rych umieszczono po dwie płyciny.

10 Cz. Betlejewska, Meble elbląskie XVII i XVIII wieku, Gdańsk 2004, s. 21-23.
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Zabiegi konserwatorskie i stan zachowania

Szafa ze zbiorów bytowskiego muzeum, po wielu latach użytkowania jej we 
wnętrzach pałacu, przez długi okres – od II wojny światowej do 1972 roku, gdy 
pałac stanowił własność utworzonego w okresie powojennym PGR – przechowy-
wana była w nieodpowiednich warunkach, co naraziło ją na szereg uszkodzeń, 
zarówno w elementach dekoracyjnych, jak i konstrukcyjnych. Jak wynika z fo-
tografii z 1965 roku, zniszczeniu uległo wiele elementów oryginalnych11. Brak 
było już wtedy wszystkich nóg oraz części listew profilowanych w strefie cokołu 
i zwieńczenia. Ubytki forniru zauważyć można na czole szuflady przy środko-
wej płycinie oraz w skrzydłach drzwiowych przy pilastrze środkowym (u dołu, 
na wysokości zamka i w partii kapitela). W dolnej partii pilastra środkowego 
widoczne są ubytki drewna, a w lewym skrzydle drzwiowym spękania płyciny. 
Brak także lewego pilastra, fragmentu wieńczącego go kapitela oraz kapitela pra-
wego. Kapitel środkowy zachowany jest tylko w dolnej części (trzy liście akantu 
i zarys trzonu woluty). 

Niespełna 10 lat później – na fotografiach z czasu konserwacji12 – nie istnieje 
już także lewy kapitel i prawy pilaster. Widoczne są ponadto inne uszkodzenia, 
ubytki drewna i forniru oraz ślady żerowania owadów – szczególnie w części co-
kołowej, skrzydłach drzwiowych, przy pilastrze środkowym i zamku (il. 7-8).

W trakcie konserwacji, w 1974 roku, konieczne były więc zabiegi tj. wzmoc-
nienie i uzupełnienie konstrukcji, dezynsekcja, impregnacja i renowacja po-
wierzchni. Ze względu na uszkodzenia złącz konstrukcyjnych (rozeschnię- 
cia, rozluźnienia) konserwację przeprowadzono przy całkowitym demontażu  
mebla13. Jednym z celów przeprowadzonej konserwacji stało się także 

11 Szafa (Gostkowo) – karta ewidencyjna, oprac. Henryk Kondziela, 1965. [Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku].

12 Szafa gdańska z II połowy XVIII w. ..., dz. cyt., il. 1-6.
13 Do dezynsekcji użyto antoxu, nasycając trwale poszczególne elementy. Uszkodzone złącza 

konstrukcyjne oczyszczono z kleju oraz zanieczyszczeń i ponownie sklejono. Zastosowano 
dodatkowe połączenia kołkowo-klockowe. Elementy surowego drewna w konstrukcji 
(wnętrze oskrzynienia, spód i ściana tylna) zaimpregnowano olejem lnianym na gorąco. 
Uzupełniono ubytki drewna, forniru i zaflekowano spękania wzdłużne. Mechanicznie 
zdjęto warstwę lakieru, a wgniecenia i spękania wypełniono masą szpachlową z kleju 
stolarskiego i mączki drzewnej z domieszką bejcy orzechowej. W związku z wprowa-
dzeniem zrekonstruowanych elementów dekoracji, kolorystykę mebla wyrównano bejcą 
orzechową. Powierzchnię mebla zagruntowano i nałożono politurę szelakową. Tamże,  
s. 2-5.
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przywrócenie szafie dawnej formy i wrażenia integralności dzieła. Zdecydowano 
się zatem na rekonstrukcję brakujących elementów. Elementy wtórne wówczas 
wprowadzone to: 5 nóg wspierających szafę, listwy profilowane w cokole i gór- 
nej części zwieńczenia, fragmenty forniru w strefie cokołowej (przy płycinie  
środkowej i krawędziach płycin w czole szuflady), fornir w skrzydłach drzwio-
wych przy środkowym pilastrze oraz zrekonstruowany fragment kapitela środ-
kowego i pilastry skrajne wraz z kapitelami. 

Jak na ówczesne standardy i wytyczne konserwatorskie, konserwację prze-
prowadzono prawidłowo przede wszystkim od strony konstrukcyjnej. Ubolewać 
można nad tym, iż dokumentacja nie zawiera szerszego opisu zastosowanych złącz 
i połączeń stolarskich bądź fotografii szafy w trakcie demontażu, co uzupełniłoby 
wiedzę na temat jej konstrukcji. Pewne zastrzeżenie budzi kwestia rekonstrukcji 
elementów brakujących – głównie pilastrów skrajnych wraz intarsją. Poziom 
ich wykonania daleko odbiega od zachowanego oryginału. Pilastry wykonano 
z dwóch fragmentów forniru (łączenie pośrodku), nie uwzględniając sposobu 
wykonania oryginalnego pilastra, w którym zasadnicze tło obwiedzione jest przy 
krawędziach pasem forniru, przylegającym do krawędzi ornamentu. Intarsja – 
powtarzająca przebieg zachowanego w pilastrze środkowym ornamentu – wy-
konana jest mało precyzyjnie, co zaburza założone w konserwacji przywrócenie 
integralności dzieła14. 

Obecnie konstrukcja mebla jest stabilna. W ściance tylnej cokołu widoczne 
jest pęknięcie. Ze względu na brak uchwytów w szufladzie, pełniąca ich rolę 
płycina środkowa uległa częściowemu obluzowaniu. Prawe skrzydło drzwiowe 
uległo wypaczeniu i po zamknięciu nie licuje z powierzchnią lewego skrzydła. 
W skrzydłach drzwiowych widoczne są spękania elementów drewnianych.  
W lewym skrzydle, na wysokości zamka, brak fragmentów uzupełnianego w trak-
cie konserwacji forniru. Częściowo uszkodzona jest fornirowana powierzchnia 
mebla, na której widoczne są zarysowania. 

Z powyższego opisu stanu zachowania mebla wynika zatem, że uszkodzeniu 
uległy przede wszystkim dawne ubytki i miejsca uzupełnień oraz elementy naj-
bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne – tj. czoło szuflady i skrzydła 
drzwiowe15. 

14 Tamże, il. 8, 10, 13.
15 W związku z tym zaleca się szczególną ostrożność podczas otwierania szuflady i drzwi 

oraz sprawowanie stałej kontroli nad obiektem, szczególnie w momentach wzmożonego 
przepływu zwiedzających. Warto także przeprowadzić zabiegi konserwatorskie, polegające 
m.in. na uzupełnieniu uszkodzonych elementów.



188 Katarzyna Juchniewicz

Analiza formy, funkcji, dekoracji.  
Rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne

Kompozycja szafy oparta jest na logicznym, trójstrefowym układzie architek-
tonicznym. Masywny cokół, wydzielony wydatnymi, profilowanymi listwami, 
wspiera dwudrzwiowy korpus z trzema pilastrami, niosącymi architraw z wyła-
manym fryzem i gzymsem. Podziały poziome zrównoważone są podziałami wer-
tykalnymi, które na osi środkowej i w narożnikach zaakcentowano elementami  
tj. noga, postument (płycina w czole szuflady), pilaster z kapitelem oraz wysunięte 
względem lica uskoki w architrawie i profilowanych listwach zwieńczenia. Zasto-
sowana kompozycja w typie architektonicznym podkreśla zatem elementy nośne. 
Jednocześnie jednak wprowadza motywy uzasadnione układem kompozycyjnym 
poszczególnych stref, ale i zacierające faktyczny podział funkcjonalny.

Wyznaczone podziałami poziomymi trzy zasadnicze strefy, wskazują na funk-
cje użytkowe dwóch stref dolnych – cokołu i korpusu. Założenia kompozycyjne 
nie pokrywają się jednak całkowicie z podziałami funkcjonalnymi. 

Rozwiązanie kompozycyjne cokołu – z trzema prostokątnymi płycinowymi 
polami na osi pilastrów oraz dwiema oprofilowanymi płycinami pomiędzy nimi 
– sugeruje podział funkcjonalny na dwie szuflady. W rzeczywistości jednak cokół 
kryje jedną dużą szufladę. Funkcję nośną odzwierciedlają jedynie skrajne płyciny 
(odpowiedniki cokołów skrajnych pilastrów korpusu). Płycina środkowa stanowi 
dekorację czoła szuflady, a także – dzięki nieznacznemu wysunięciu krawędzi 
bocznych – spełnia rolę zamaskowanego uchwytu do wysuwania szuflady16. 

W korpusie, pilastry skrajne podkreślają funkcję nośną, stanowiąc dekorację 
narożników, które – wraz ze ściankami bocznymi i ścianą tylną – są elementami 
dźwigającymi architraw i zwieńczenie. Środkowy pilaster to integralna część 
prawego skrzydła drzwiowego, pełniąca rolę listwy przymykowej, w której 
umieszczony jest zamek. 

Dwudrzwiowy korpus kryje komorę, w której narożnikach zamocowano 
wtórnie listwy z wrębami (tzw. zębatki), służące do umieszczenia na wybranej 
wysokości listew wspierających półki. Widoczne są także ślady podziału wnętrza 
szafy na dwie komory, co sugerują elementy tj. dwie wąskie listwy, tworzące wręb 
na dnie szafy (zapewne do umocowania pionowej przegrody) oraz ślad w for-
mie jaśniejszego pasa na ściance tylnej. Elementy te pochodzą zapewne jeszcze 
z okresu przed konserwacją, jednak nie z czasu powstania mebla. Potwierdza to 

16 Na meblu brak śladów ewentualnych dodatkowych uchwytów. Nie są one widoczne także 
na fotografiach archiwalnych szafy.
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zamieszczona w dalszej części niniejszego opracowania analiza porównawcza 
z osiemnastowiecznymi gdańskimi szafami sieniowymi, w których komora albo 
była wolną przestrzenią, albo mocowano weń półki wsparte na poprzecznych 
listwach, umieszczanych na ściankach bocznych bez użycia wspomnianych listew 
z wrębami (il. 18A-D). Dodatkową przestrzeń użytkową – nie mającą jednak 
odzwierciedlenia w podziale zewnętrznym – kryje również strefa zwieńczenia. 
W przestrzeni tej, powyżej poziomu architrawu, umieszczono złożoną z trzech 
segmentów półkę (1 przy ścianie tylnej i 2 przy ściankach bocznych). 

Szafę wyposażono w zabezpieczenia przed dostępem do niej osób niepo-
wołanych. Blokada szuflady – w formie półkolistego elementu drewnianego 
z niewielkim otworem pośrodku – umieszczona jest po wewnętrznej stronie 
jej czoła. W dnie komory szafy znajduje się otwór na sztyft (którego obecnie 
brak), blokujący dostęp do szuflady. Usunięcie blokady możliwe było dopiero 
po otwarciu wyposażonej w zamek szafy17. W lewym skrzydle drzwiowym szafy 
zamontowano także dwie mosiężne zasuwy, blokujące drzwi (il. 19B,D).

Dekoracja

W każdej strefie obecna jest dekoracja, oparta na zróżnicowanych zasadach. 
Cokół i ściany boczne pokrywają profilowane i gierowane płyciny. Podobną, lecz 
bardziej skomplikowaną dekorację zastosowano w skrzydłach drzwiowych. 

Dekoracja drzwi bazuje przede wszystkim na efektach światłocieniowych, 
uzyskanych dzięki wprowadzeniu zróżnicowania powierzchni (cofnięcie w sto-
sunku do lica skontrastowane z wypukłością płyciny), podkreślonego bogatym 
profilowaniem oraz ostro ciętymi konturami i wrębami. Intarsje pilastrów oraz 
snycerka kapiteli, stanowią subtelne dopełnienie – niejako ramę dla tychże płycin. 
Kapitele, nawiązujące do porządku korynckiego, są uproszczeniem jego klasycz-
nej formy (zamiast dwóch rzędów liści akantu, akant znajduje się tylko w dolnej 
części kapitela). Prócz snycerki w kapitelach, na istnienie dekoracji snycerskiej 
także w ściankach bocznych mebla wskazywać mogą ślady zachowane w na-
rożnikach płycin górnych, w miejscu trójbocznych wycięć (il. 9). Rozwiązania 
takie spotkać można w innych osiemnastowiecznych przykładach gdańskich  
szaf sieniowych. Forma dekoracji mogła nawiązywać do snycerki kapiteli z liś- 
ćmi akantu, zamykając kompozycję całej płyciny w obrysie prostokąta18.

17 Cz. Betlejewska, Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa – Gdańsk 2001, s. 66.
18 Te niewielkie elementy, dekorujące narożniki płycin bocznych, mogły ulec uszkodzeniu 

w trakcie wieloletniego użytkowania szafy lub jej transportu.
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Dekorację mebla cechuje linearyzm. Widoczny jest w urozmaiconych profi- 
lach listew cokołowych i w strefie zwieńczenia, w ukształtowaniu drobnych 
profilowań krawędzi płycin oraz w intarsjowanym ornamencie pilastrów. Boga- 
te profilowania listew, w strefie zwieńczenia, wzbogaca zastosowanie na osi  
pilastrów wspomnianych uskoków, rozszerzających się ku górze i akcentują- 
cych wertykalizm.

Dodatkowy element dekoracyjny stanowi, umieszczona na środkowym pila-
strze, ozdobna, ażurowa kluczyna o nieregularnej roccaille̓ owej linii, złożona 
z motywów floralnych (wić roślinna w połączeniu z drobnymi kwiatami i liśćmi 
akantu ) oraz tzw. kogucich grzebieni i ceowników19 (il. 17A,D).

Zasadniczą kompozycję w typie architektonicznym dopełnia zatem zastoso-
wanie zróżnicowania poziomów powierzchni mebla oraz płycin w bogato pro-
filowanych i gierowanych ramach, nadających kompozycji dynamiki. Plastykę 
mebla podkreślają subtelne elementy snycerki oraz linearna dekoracja pilastrów 
w formie intarsji, wyodrębniającej się na tle połyskującego forniru orzechowego 
o bogatym fladrze. Kompozycję charakteryzuje subtelna tektonika. Elementy 
dekoracji snycerskiej – tak popularne w XVIII-wiecznych szafach gdańskich 
z początku stulecia, a obecne przede wszystkim w partii zwieńczenia – tutaj 
odgrywają drugorzędną rolę. 

Osiemnastowieczne gdańskie szafy  
sieniowe, a szafa ze zbiorów bytowskiego 
muzeum – analiza porównawcza 

Rozmiary, formę i dekoracyjność mebli gdańskich uzasadniał charakter wnętrz 
kamienicy mieszczańskiej i wysokiej sieni – wnętrza reprezentacyjnego, gdzie 
ważną rolę odgrywały też umieszczone w narożu, naprzeciw wejścia, schody oraz 
galeria, z której dostępne były pomieszczenia pierwszego piętra20. Opracowane 

19 Kwestią otwartą pozostaje czas powstania kluczyny. Jej forma nasuwa bowiem przy-
puszczenie, iż nie pochodzi ona z XVIII stulecia, ale z II połowy XIX wieku, stanowiąc 
element wtórny.

20 Jedną z ważniejszych prac, wykorzystanych w niniejszym rozdziale, jest publikacja 
Czesławy Betlejewskiej Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa – Gdańsk 2001. 
Prócz szerokiej analizy wystroju gdańskich sieni i roli szaf sieniowych, popartej bogato 
materiałami ikonograficznymi (w tym również przykładami szaf gdańskich ze zbiorów 
innych polskich muzeów), autorka zamieszcza informacje historyczne na temat cechów 
gdańskich, wzbogacając publikację o spisy snycerzy i stolarzy działających w gdańskim 
środowisku do XIX w., niezwykle cenne dla badaczy tego zagadnienia. Szerzej o szafach 
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bogato snycerką schody i galeria zawierały zwykle przemyślany program ikono-
graficzny. Nieodzownym elementem tegoż wnętrza była wielka szafa sieniowa – 
mebel luksusowy, opracowany bardzo starannie – zarówno od strony artystycznej, 
jak i konstrukcyjnej, zapewniając długoletnie użytkowanie21. 

Szafy gdańskie wytwarzano nie tylko na potrzeby lokalnego rynku. Były one 
także ważnym produktem eksportowym. W XVII i XVIII wieku chętnie naby-
wała je zamożna szlachta, a w wieku XIX liczni kolekcjonerzy. W XVII i XVIII 
wieku wykonania takiej reprezentacyjnej szafy sieniowej wymagał od kandydata 
na mistrza stolarskiego gdański cech stolarzy i snycerzy22. 

Forma i dekoracja

Na przełomie XVII i XVIII wieku meblarstwo gdańskie – wcześniej uzależnione 
od wpływów ośrodków północnoeuropejskich – zyskało własne, indywidualne 
oblicze. Dojrzały barok spowodował odwrót od klasycznej jasności formy –  
charakterystycznej dla drugiej połowy XVII stulecia23 – na rzecz bogactwa 
dekoracji snycerskiej, często o rozbudowanym programie ikonograficznym. 
Ukształtowała się wówczas forma gdańskiej szafy sieniowej24. 

gdańskich także m.in. L. Behling, Der Danziger Dielenschrank und seine holländischen 
Vorläufer, Danzig 1942; B. Chranicka, Meblarstwo gdańskie, w: Gdańsk, jego dzieje 
i kultura, Warszawa 1969, s. 389-403; B. Dolczewska, Z. Dolczewski, Sygnowana szafa  
ze zbiorów kórnickich, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1988, z. 22, s. 173-177; J. Go-
stwicka, Dawne meble polskie, Warszawa 1965; K. Mellin, Gdański cech stolarzy i snyce-
rzy od połowy XVI do połowy XVII w., „Gdańskie Studia Muzealne”, 1978, t. 2, s. 49-64;  
M. Rehorowski, Meble gdańskie XVII i XVIII stulecia, „Rocznik Gdański”, 1958/1959,  
t. 17/18, s. 93-126; I. Rembowska, Dom bogatego mieszczanina gdańskiego w II połowie 
XVII i w XVIII wieku, Gdańsk 1979.

21 Cz. Betlejewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 74-75.
22 Tamże, s. 15-16. Projekt i dzieło poddawano surowej ocenie starszych cechu. W księgach 

rachunkowych cechu rejestrowano opłaty za przedstawienie dzieła mistrzowskiego do oce-
ny, a także grzywny za ujawnione w jej trakcie błędy. Z księgi przepisów dla mistrzów, 
czeladników i uczniów stolarskich [APG 300 C, sygn. 2623] z zapisu w l626 r. wynika, 
że wówczas przyszły mistrz zobowiązany był wykonać także stół i pulpit do gry. Dla po-
równania – według statutu elbląskiego cechu stolarzy i snycerzy – w końcu XVIII wieku 
jako dzieło mistrzowskie wykonywano fornirowaną szafę ubraniową, tablice do gry oraz 
ramę okienną. Cz. Betlejewska, Meble elbląskie…, dz. cyt., s. 16.

23 Tamże, s. 69, 73; B. Dolczewska, Sygnowana szafa…, dz. cyt., s. 173.
24 W gdańskim archiwum zachowały się projekty dzieł mistrzowskich, które ilustrują zmiany 

formy gdańskiej szafy sieniowej od połowy do końca XVII w. Jest to 6 projektów szaf 
z lat: 1651, 1670, 1683, 1687 i 1692. Forma dwukondygnacyjnego korpusu na masywnym 
cokole, charakterystyczna dla I połowy XVII wieku, funkcjonuje jeszcze w projektach 
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Formy ówczesnych szaf znane są zarówno z materiałów ikonograficznych 
(wśród nich cenne są m.in. publikowane przez Czesławę Betlejewską rysunki 
Georga Ferdinanda Gregoroviusa oraz ryciny Johanna Carla Schultza, ukazu-
jące wnętrza barokowych sieni)25, jak i z zachowanych zbiorów muzealnych. 
W zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska znajduje się kilka przykładów tego rodzaju szaf. Największy zbiór 
osiemnastowiecznych szaf gdańskich posiada Muzeum Narodowe w Warszawie26. 
Na ich podstawie wyróżnić można zasadnicze cechy wspólne, charakteryzujące 
najbardziej znaną formę gdańskiej szafy sieniowej. 

Kompozycja szafy oparta jest na trójstrefowym układzie architektonicznym. 
Na niskim cokole, mieszczącym szufladę i wspartym zwykle na pięciu toczonych 
nogach, osadzony jest jednokondygnacyjny, dwudrzwiowy korpus, zwieńczony 
wydatnym, gierowanym gzymsem27. Podziały poziome stanowią gierowane li-
stwy cokołowe i gzymsowe. Wertykalizm podkreślają trzy zwieńczone kapitelami 
pilastry. Umieszczone w cokole prostokątne płyciny skrajne i środkowa stanowią 
optyczne postumenty tychże pilastrów. Oprofilowane płyciny o ostro ciętych, 
wyłamywanych konturach wypełniają czoła szuflad oraz skrzydła drzwiowe. 
Płyciny skrzydeł drzwiowych umieszczone są w polu cofniętym w stosunku do  
lica. Dołem i górą zamknięte są zwykle łukiem kotarowym dwudzielnym (mniej 
lub bardziej strzelistym). Kształt płyciny, jej gierowania i profilowania mają od-
zwierciedlenie w formie gierowań i profilowań w ramie zewnętrznej, otaczającej 
pole cofnięte w stosunku do lica drzwi. Oprofilowane płyciny o prostszych  

z lat 1651 i 1670, w których wyraźne są inspiracje holenderskie. Zasadnicza różnica 
w stosunku do dzieł sprzed połowy stulecia zaznacza się w odniesieniu do rozwiązań 
plastycznych. Nastąpiło wówczas rezygnowanie z ornamentu i snycerki na rzecz czystej 
architektury z kolumnami dźwigającymi belkowanie. Plastykę mebla podkreślały efekty 
światłocieniowe, uzyskane przez zastosowanie płycin o większej grubości oraz urozma-
iconych układów ram i profili. Projekty szaf z lat 1683 i 1692 ukazują natomiast istotną 
zmianę formy – zanik podziału na dwie kondygnacje. Jednokondygnacyjny korpus, 
umożliwiający zawieszenie odzieży na zamocowanych wieszakach, od tego momentu stał 
się regułą. Cz. Betlejewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 63-66 [według wcześniejszych 
analiz przeprowadzonych przez Lottlisę Behling w publikacji z 1942 roku Der Danziger 
Dielenschrank und seine holländischen Vorläufer].

25 Wnętrza sieni gdańskich dość wiernie i szczegółowo przedstawiane na rycinach Schulza 
są jednak zmonumentalizowane – szafy zyskują często nadnaturalne rozmiary. 

26 Przykłady szaf sieniowych z innych muzeów w Polsce publikuje w swym opracowaniu 
Czesława Betlejewska. Zamieszczone w nim fotografie szaf gdańskich ze zbiorów Muzeum 
– Zamku w Łańcucie, Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, Biblioteki Kórnickiej 
PAN czy Muzeum Narodowego w Kielcach prezentują przykłady z początku XVIII w. 
Cz. Betlejewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 80-83.

27 Tamże, s. 80; I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 2000, s. 120.
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Il. 2-3. Szafa gdańska – skrzydło drzwiowe flankowane pilastrami 
oraz fragment pilastra, zrekonstruowanego wraz z kapitelem  

w trakcie konserwacji w 1974 r. Fot. K. Juchniewicz

Il. 1. Szafa gdańska.  
Fot. K. Juchniewicz

Il. 4-5. Szafa gdańska – widok 
z boku i ściana tylna. Fot. K. Juch-
niewicz (4), M. Kwaśkiewicz (5)

Il. 6. Szafa gdańska – 
ukryta za gzymsem 
wieńczącym kartka 
z inskrypcją.  
Fot. M. Kwaśkiewicz

Il. 7-8. Szafa gdańska – fragment pilastra środkowego  
oraz skrzydeł drzwiowych z zamkiem i kluczyną.  

Stan przed konserwacją w 1974 roku.  
Wg: Szafa gdańska z II poł. XVIII w. ..., dz. cyt., il. 4, 5
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Il. 9. Szafa gdańska – fragment płyciny 
bocznej. Fot. K. Juchniewicz

Il. 10. Wysoka sień, ul. Św. Ducha 101.  
J.C. Schultz, 1857, ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku; wg: Cz. Betlejewska, 

Meble gdańskie..., dz. cyt., s. 73, il. 75

Il. 11-12. Szafa gdańska z pocz. XVIII w., ze zbiorów Muzeum  
Historycznego Miasta Gdańska (Dom Uphagena) – widok z przodu 

oraz fragment pilastra i ścianki bocznej. Fot. K. Juchniewicz

Il. 13. Ul. Piwna 25 – sień domu rodzinne-
go J.C. Schultza w 1798 roku. J.C. Schultz, 
1867; wg: Z. Jakrzewska-Śnieżko, Gdańsk 
na dziewiętnastowiecznych..., dz. cyt., il. 1

Il. 14. Szafa gdańska, XVIII w.,  
ze zbiorów Muzeum Historycznego  
Miasta Gdańska (Dom Uphagena).  

Fot. K. Juchniewicz
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Il. 15 A-D. Zestawienie porównawcze – widok ogólny i ścianki boczne
A, C – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. A. Feliks

B, D – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Fot. K. Juchniewicz

A B C D

Il. 16. Szafa gdańska ze zbiorów 
Muzeum Narodowego  
w Warszawie – kapitel  
pilastra środkowego.  

Fot. A. Feliks

 Il. 17 A-D. Zestawienie  
porównawcze – skrzydła 

drzwiowe i detal – kluczyna
A, C – Szafa gdańska ze zbiorów 

Muzeum Narodowego  
w Warszawie. Fot. A. Feliks

B, D – Szafa gdańska  
ze zbiorów Muzeum Zachod-

niokaszubskiego w Bytowie.  
Fot. K. Juchniewicz

A B

C D
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Il. 20. Fragment zapisu z 2 kwietnia 1773 r.  
w księdze protokołów stolarzy. Archiwum  

Państwowe w Gdańsku, Akta cechów,  
nr zespołu 300 C, sygnatura 2449

Il. 18 A-D. Zestawienie porównawcze – komory szaf gdańskich
A, B – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Fot. K. Juchniewicz

C – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. A. Feliks
D – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Fot. K. Juchniewicz

A B C D

Il. 19 A-D. Zestawienie porównawcze – blokada  
szuflady i zasuwa dolna w skrzydle drzwiowym
A, C – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Fot. A. Feliks 
B, D – Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Zachodnio-
kaszubskiego w Bytowie. Fot. K. Juchniewicz

A

B

C

D
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formach pojawiają się na ściankach bocznych. Płycina w strefie cokołu jest 
niewielka, w formie prostokąta leżącego; w strefie korpusu – większa, w formie 
wieloboku lub prostokąta stojącego, czasem o ściętych trójbocznie narożnikach 
i gierowanych krawędziach. Elementy rzeźbiarskie koncentrują się przede 
wszystkim na pilastrach, w narożnikach skrzydeł drzwiowych, polach otacza-
jących płyciny szuflad, a także w polu kartusza, umieszczonego w wyłamanym 
zwieńczeniu. Plastyczne ornamenty roślinno-kwiatowe z wyobrażeniami ptaków, 
zwierząt i puttami najczęściej zdobią pola pilastrów. W kartuszu umieszczone są 
zwykle postaci alegoryczne i biblijne, a we fryzie – sceny polowań. W górnych 
narożnikach skrzydeł drzwiowych często pojawiają się personifikacje Czterech 
Pór Roku, w dolnych natomiast – liście akantu i putta z rogami obfitości28. 

W odniesieniu do szafy ze zbiorów bytowskiego muzeum zauważalna jest 
zbieżność sposobu kształtowania zasadniczej bryły mebla – z cokołem wspartym 
na pięciu nogach, jednokondygnacyjnym korpusem i gierowanym zwieńcze-
niem – oraz kompozycji w typie architektonicznym, z flankującymi skrzydła 
drzwiowe pilastrami i podobnym rozmieszczeniem płycin. Analogiczny jest 
sposób kształtowania płycin skrzydeł drzwiowych, oparty na cofniętej wzglę-
dem lica płaszczyźnie, która staje się tłem i ramą umieszczonej w niej płyciny. 
Inny od rozwiązania zastosowanego w przypadku szafy z muzeum bytowskiego 
jest kształt płycin cokołu, korpusu i ścianek bocznych. Ponadto w odróżnieniu 
od analizowanego mebla – pozbawionego niemal dekoracji snycerskiej – w sza-
fach gdańskich, pochodzących z końca XVII i początku XVIII stulecia, snycerka 
odgrywa znaczącą rolę. Niekiedy pojawia się także w narożnikach płycin ścianek 
bocznych – co potwierdzać może istnienie takiego rozwiązania również w szafie 
z muzeum bytowskiego, na co wskazują zachowane na badanym meblu ślady 
(il. 9, 15D).

W XVIII wieku obok szaf sieniowych dekorowanych bogato snycerką, wy-
twarzano także skromniejsze szafy, gdzie jedyną dekoracją był intarsjowany 
ornament wstęgowy na pilastrach zwieńczonych kapitelami, profilowane pły- 
ciny i usłojenia forniru29. 

Przykład taki ukazuje rycina Johanna Carla Schultza, przedstawiająca wnę-
trze sieni jego domu rodzinnego w 1798 roku30 (il. 13). Podobieństwo do szafy 
z muzeum bytowskiego zauważalne jest w kompozycji w typie architektonicznym 

28 Cz. Betlejewska Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 80-86. O motywach występujących w sny-
cerce także m.in. I. Rembowska, Dom bogatego mieszczanina..., dz. cyt., s. 69.

29 Cz. Betlejewska Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 91; B. Dolczewska, Sygnowana szafa…,  
dz. cyt., s. 173.

30 Z. Jakrzewska-Śnieżko, Gdańsk na dziewiętnastowiecznych rycinach Jana Karola Schulza, 
„Rocznik Gdański”, t. 47, 1987, z. 2, s. 5-17, il. 1. 
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i rozwiązaniach plastycznych. Podobny jest m.in. kształt płycin ścianki bocznej 
i ich gierowań, snycerka również pojawia się tylko w kapitelach, obecny jest 
także 3-listwowy architraw, a w profilach zwieńczenia – występujące przed lico 
i rozszerzające się ku górze uskoki. 

Osiemnastowieczne szafy, prezentujące tego typu rozwiązanie, znajdują się 
m.in. w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (il. 14) oraz Muzeum 
Narodowego w Warszawie (il. 15A). Brak jednak danych na temat pochodzenia 
i dokładniejszego czasu powstania obu mebli. 

Uderzające analogie widoczne są przede wszystkim we wspomnianej szafie 
gdańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie31. Odnoszą się one 
zarówno do kompozycji, rozwiązań funkcjonalnych i plastycznych, jak i do wy-
korzystanego materiału i konstrukcji szafy, o czym w dalszej części niniejszego 
rozdziału (il. 15A-D, 17A-D, 18A-D, 19A-D).

Kompozycja szafy oparta jest na niezwykle podobnym (także w szczegółach) 
trójstrefowym układzie architektonicznym. Cokół ozdabia pięć płycin, ukształ-
towanych niemal identycznie, jak w badanej szafie (rozmieszczenie, kształt, 
profile i gierowania). Listwy cokołowe – dolna i górna – posiadają ten sam 
przebieg profili. Środkowa płycina szuflady wysunięta jest przed lico i rozszerza 
się uskokami bocznymi, stanowiąc również rodzaj zamaskowanego uchwytu, 
umożliwiającego wysunięcie szuflady32.

Prócz podobnej formy i kompozycji, obecny jest ten sam system dekoracji 
– operowanie zróżnicowaniem poziomów powierzchni, linearyzm, dynamika 
kierunków wycięć oraz zastosowanie forniru, intarsji i snycerki. W dekoracji 
skrzydeł drzwiowych płyciny mają podobny wykrój, profile, gierowania i wręby. 
Inne są jedynie proporcje i rozwiązania szczegółowe (np. łuk kotarowy jest wyższy 
i bardziej smukły, a wręb w ramie zewnętrznej na osi tegoż łuku jest pojedynczy). 
Flankujące drzwi pilastry także zdobione są intarsją w formie trójstrefowego, 

31 Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie [nr inw. SZMb 2133] 
– wymiary 258,5 x 243 x 89, drewno lipowe, fornir orzechowy, snycerka w masywie 
orzechowym, intarsja, okucia mosiężne. Podstawowe informacje na temat szafy oraz 
fotografie mebla otrzymałam od pani Anny Feliks z Muzeum Wnętrz w Otwocku, gdzie 
obecnie szafa jest przechowywana. Według informacji uzyskanych od pana Stefana 
Mieleszkiewicza, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie szafa znalazła się w la- 
tach 90., a do Ministerstwa Kultury i Sztuki trafiła zapewne po wojnie w wyniku akcji 
rewindykacyjnej. Nie posiada niestety numeru rewindykacyjnego, nie można więc okre-
ślić, z jakiej składnicy muzealnej trafiła do MNW. 

32 W odniesieniu do strefy cokołowej różnice widoczne są w ilości, wielkości i kształcie 
wspierających cokół nóg. Nie jest jednak znana pierwotna forma nóg szafy z muzeum 
bytowskiego (obecne to efekt uzupełnień podczas konserwacji), a więc porównanie tych 
elementów nie jest możliwe.
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linearnego ornamentu wstęgowego, tutaj jednak w układzie geometrycznym 
– u dołu kompozycja zamknięta klinowym (trójkątnym) wycięciem, u góry 
półkoliście, a w miejscu łączenia stref przecinającymi się półokręgami. Pilastry 
wieńczą kapitele o podobnej formie, złożone z liści akantu i podwójnych wolut 
wyprowadzonych z jednego trzonu. Impost o wklęsłej linii zdobi pośrodku 
rozetka33. 

Nieco inną formę posiada, umieszczona na pilastrze środkowym, mosiężna 
kluczyna – choć o podobnej nieregularnej linii, nie jest jednak ażurowa, ale 
płaska, zdobiona grawerowaniem, zdradzającym niższe umiejętności techniczne 
jej twórcy. W ściankach bocznych, płyciny dolne i górne posiadają analogiczny 
układ, wykrój, profile i gierowania. Podobnie jak w szafie z muzeum bytowskiego, 
w narożnikach płycin górnych widoczne są ślady, sugerujące obecność dodatko-
wych elementów dekoracyjnej snycerki. Zwieńczenie ma identyczne proporcje 
i formę, powtarzając układ profili. Obecny jest także trójlistwowy architraw, 
a na osiach pilastrów również umieszczono akcentujące wertykalizm uskoki. 

Około połowy XVIII wieku pojawiły się przekształcenia w układzie sieni 
gdańskiej, w której wydzielono pomieszczenie boczne (izbę lub kantor) z za-
mkniętą antresolą, zmniejszając tym samym przestrzeń tego reprezentacyjnego 
pomieszczenia34. Prócz roli reprezentacyjnej sień miała nadal charakter użytkowy, 
służąc m.in. do przechowywania rozmaitych przedmiotów. W wyposażeniu tego 
wnętrza, poza stołami, krzesłami, zegarami czy prasami maglowymi, znajdowały 
się więc także szafy. Jednakże niegdyś istotne duże rozmiary, masywność i bogata 
dekoracja snycerska ustąpiły teraz subtelności formy. Wyraźne stały się wówczas 
wpływy angielskiego rokoka. Meble były miękko modelowane, korpusy szaf 
zamykały linie faliste, fronty o wypukłej linii zdobił jedynie fornir orzechowy 
o dekoracyjnym fladrze, linearne intarsje wstęgowe oraz delikatne, często ażu-
rowe okucia i szyldy35. 

Prócz wpływów angielskiego rokoka, już przed połową stulecia, pojawiają się  
w gdańskich szafach sieniowych także elementy zaczerpnięte z meblarstwa 
elbląskiego, widoczne w intarsjach wstęgowych o układzie typowym dla tego 
ośrodka36. 

33 Analiza porównawcza kapiteli jest utrudniona ze względu na fakt, iż w przypadku szafy 
z muzeum bytowskiego oryginalne elementy snycerki zachowały się jedynie w dolnej partii 
kapitela środkowego – obecna ich forma to wynik rekonstrukcji z czasu konserwacji.

34 I. Rembowska, Dom bogatego..., dz. cyt., s. 49; E. Barylewska-Szymańska, Mieszkać 
w XVIII-wiecznym Gdańsku, „Pomerania”, 2008, nr 9, s. 33-35.

35 I. Rembowska, Dom bogatego..., dz. cyt., s. 66; B. Chranicka, Meblarstwo gdańskie…,  
dz. cyt., s. 397, 402; J. Gostwicka, Dawne meble…, dz. cyt., s. 42.

36 Cz. Betlejewska, Meble elbląskie...., dz. cyt., s. 45.
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Obok mebli w nowych formach funkcjonuje jeszcze przez całe stulecie trady-
cja baroku. W XVIII wieku wiele wytwarzanych mebli (w tym i szafy sieniowe) 
utrzymuje zasadniczą, barokową budowę, przyjmując jedynie dekorację roko-
kową (a w okresie późniejszym klasycystyczną) lub odwrotnie – bryła mebla 
zyskuje nowe formy, natomiast dekoracja tkwi jeszcze w baroku37. 

To pierwsze rozwiązanie zastosowano w szafie z muzeum bytowskiego, której 
forma i kompozycja, typowa dla szaf z początku XVIII wieku została wzbogacona 
nielicznymi elementami dekoracyjnymi, nawiązującymi do tendencji obecnych 
w II połowie XVIII wieku. Przykładem zastosowania nowych rozwiązań jest  
linearna, wyodrębniająca się z efektownego forniru orzechowego (również bar-
dzo popularnego w okresie rokoka) intarsja w formie ornamentu wstęgowo- 
-cęgowego, typowego dla mebli powstających w warsztatach elbląskich. Na inspi-
racje płynące z tegoż ośrodka wskazuje m.in. zastosowana trójstrefowa kompo-
zycja intarsji, jej linearne potraktowanie, obecność przeplatających się esownic 
i zamykających kompozycję ceowników. Wszystkie te elementy pojawiały się 
często w szafach elbląskich właśnie w II połowie XVIII wieku. 

Funkcja

Gdańskie szafy sieniowe jako meble o funkcjach reprezentacyjnych, ale i użyt-
kowych, były dużych rozmiarów, zyskując często ponad 2 metry wysokości 
i szerokości. Przechowywano w nich m.in. stroje oraz bieliznę stołową i poście-
lową. Cokół – mimo kompozycyjnej sugestii dwóch szuflad – z reguły krył jedną 
szufladę. Niekiedy nie posiadał jej wcale (tzw. ślepa szuflada)38. W komorze 
korpusu – w zależności od przeznaczenia – znajdowały się listwy na ubrania 
bądź półki, czasem z niewielkimi szufladkami (il. 18A-D). Szafy te wyposażano 
w zabezpieczenia, utrudniające dostęp do ich zawartości osobom niepowołanym. 
Niekiedy zamki i otwory na klucze były maskowane (np. przesłonięte ruchomym 
elementem dekorowanym plastycznie lub nawet pilastrem środkowym). W skrzy-
dłach drzwiowych mocowano wewnętrzne zasuwy. Szuflada – często pozbawiona 
widocznych uchwytów do jej wysuwania – posiadała także wewnętrzną blokadę, 
usuwaną po otwarciu drzwi39. 

W odniesieniu do szafy z muzeum bytowskiego nie jest znane dawne wypo-
sażenie komory. Wspomniane listwy z wrębami, do umocowania w nich półek, 

37 J. Gostwicka, Dawne meble…, dz. cyt., s. 34, 38.
38 I. Grzeluk, Słownik terminologiczny…, dz. cyt., s. 120.
39 Cz. Betlejewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., 66-67; I. Rembowska, Dom bogatego...,  

dz. cyt., s. 69.
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są bowiem rozwiązaniem wtórnym. Badana szafa posiada natomiast pierwotny 
system zabezpieczeń, złożony z blokady szuflady, zasuw i zamka. 

Zwraca uwagę fakt, iż we wspomnianej wcześniej szafie z Muzeum Narodowe-
go w Warszawie blokada szuflady posiada niezwykle podobną formę. Identyczny 
jest także kształt i sposób zamocowania zamka i zasuw (il. 19A-D).

Materiał i konstrukcja

Barokowe szafy sieniowe produkowane były z drewna dębowego, sosnowego 
lub lipowego, fornirowane orzechem, niekiedy wzbogacane płytkami z hebanu 
lub ciemno barwionego dębu. Snycerkę wykonywano w drewnie dębowym, 
orzechu lub lipie40. Fornir i intarsje pokrywały nie tylko lico mebla – pojawiały 
się także po wewnętrznej stronie drzwi, np. w postaci dużej, dwubarwnej gwiazdy 
bądź motywu ramowego41.

Wśród osiemnastowiecznych szaf gdańskich drewno lipowe i fornir orze-
chowy, to materiał pojawiający się stosunkowo często. W analizowanej szafie 
zastosowano więc materiał wówczas bardzo popularny.

Szafy gdańskie to meble skrzyniowe o konstrukcji wieńcowej (cokół i zwień-
czenie) i ramowo płycinowej (korpus). W wieńcu dolnym i górnym stosowano 
wczepy skośne. Wieniec dolny i górny z ramowo-płycinowymi ściankami kor-
pusu często łączono dodatkowymi haczykami, umieszczanymi w komorze szafy. 
Bogato rozbudowanych gzymsów nie wykonywano z jednego kawałka drewna. 
Klejono je z kilku kawałków drewna tańszego, a tylko zewnętrzną część gzymsu 
wykonywano z drewna atrakcyjniejszego i fornirowano. Zmniejszało to koszt 
wykonania szafy, zapewniając jednocześnie większą stabilność i odporność 
na odkształcenia42. 

Takie rozwiązanie konstrukcyjne prezentuje też szafa ze zbiorów bytowskie-
go muzeum. W odniesieniu do konstrukcji mebla uderzające analogie po raz 
kolejny widoczne są w szafie z Muzeum Narodowego w Warszawie. Identyczna 
jest liczba oraz układ płycin i ramiaków w ściance tylnej, ściankach bocznych 
i skrzydłach drzwiowych. Krawędzie ramiaków w komorze również są profilo-
wane (il. 18A-C).

40 Cz. Betlejewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 65, 86; B. Chranicka, Meblarstwo gdańskie…, 
dz. cyt., s. 401-402; K. Mellin, Gdański cech stolarzy..., dz. cyt., s. 55.

41 Cz. Betlejewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 86; I. Rembowska, Dom bogatego..., dz. cyt., 
s. 69.

42 I. Swaczyna, Wybrane cechy konstrukcji jako kryterium identyfikacji mebli zabytkowych, 
Wyd. SGGW, Warszawa 1992.
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Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, forma i kompozycja szafy ze zbiorów 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie prezentuje tradycyjne rozwiązanie, 
charakterystyczne dla mebli z pierwszej połowy XVIII wieku, tkwiąc jeszcze w du-
chu baroku. Brak w niej jednak – typowej dla szaf z początku stulecia – bogatej 
dekoracji snycerskiej. Dzięki zastosowaniu intarsji w formie charakterystycznej 
dla ośrodka elbląskiego oraz elementów dekoracji zaczerpniętych ze zdobnic-
twa rokokowego tradycyjna, barokowa kompozycja zyskała odmienny wyraz. 
Obecność tych elementów pozwala na wstępne potwierdzenie czasu powstania 
badanej szafy na okres po połowie XVIII stulecia. 

Wspomniane przykłady analogicznych osiemnastowiecznych szaf gdańskich 
wykazują, iż forma szafy ze zbiorów bytowskiego muzeum nie była rozwiązaniem 
odosobnionym. Zastosowano w niej także typowe dla tychże mebli rozwiązania 
funkcjonalne, materiałowe i konstrukcyjne. 

Nieodparte analogie formalne i konstrukcyjne z szafą ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie (różnice zauważalne w nielicznych szczegółach i w po-
ziomie wykonania) wskazywać mogą na podobny czas powstania, a nawet bliższe 
związki z badaną szafą gdańską – być może jeden warsztat lub wykorzystanie 
tego samego projektu. 

Szafa gdańska ze zbiorów Muzeum  
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie  
jako dzieło mistrzowskie Johanna  
Christopha Angerera

Z reguły gdańskie dzieła meblarskie są anonimowe. Ustalenie autora możliwe jest 
w wypadku zachowanej inskrypcji, na podstawie ksiąg rachunkowych, spisów 
inwentarzowych czy zachowanych projektów43. Znane są przykłady sygnowanych 
szaf, które wymieniają w swych artykułach m.in. Barbara Dolczewska44 i Stefan 
Mieleszkiewicz45. Sygnatury, zawierające nazwisko stolarza i datę powstania, 

43 K. Mellin, Gdański cech stolarzy...., dz. cyt., s. 56; J. Gostwicka, Dawne meble…, dz. cyt., 
s. 44-45.

44 B. Dolczewska, Z. Dolczewski, Sygnowana szafa..., dz. cyt., s. 173-177.
45 S. Mieleszkiewicz, Sygnowanie mebli, „Gazeta Antykwaryczna”, 1998, nr 4, s. 19-21.  

Sygnowanie mebli swymi początkami sięga I połowy XVII wieku, kiedy to w Paryżu 
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pojawiły się m.in. na dwóch szafach gdańskich ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej 
(pod impostami), na szafach wrocławskich – ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (na odwrocie impostu środkowego) oraz w Krakowie (napis ukryty 
pod zamkiem w drzwiach)46.

Umieszczona na szafie ze zbiorów bytowskiego muzeum kartka z obszerną 
inskrypcją stała się więc punktem wyjścia do badań nad kwestią autorstwa i da-
towania szafy. 

Twórca i czas powstania szafy

W wyniku przeprowadzonych badań udało się dowieść, iż twórcą szafy gdańskiej 
ze zbiorów bytowskiego muzeum jest mistrz stolarski Johann Christoph Angerer, 
urodzony w Gdańsku 10 marca 1742 roku.

Informacji tych dostarcza wspomniana kartka, naklejona za gzymsem. Jej 
ponowne odczytanie przy użyciu oświetlenia UV umożliwiło rozszyfrowanie 
większej części inskrypcji i upewnienie się, iż treść dotyczy dzieła mistrzowskiego 
(Meister Stück).

Dodatkowych informacji, weryfikujących błędnie funkcjonującą formę 
imienia i nazwiska mistrza: Christian Augerer, wynikającą z niewłaściwego ich 
odczytania, dostarcza odnaleziony w prasie XVIII-wiecznej anons, w którym 
mistrz stolarski Christoph Angerer zaoferował dzieło mistrzowskie do sprzedaży 
w grudniu 1773 roku i – po raz kolejny – w styczniu 1774 r.47 Treść ogłoszenia 
brzmi następująco:47 

wydano dekret o obowiązku sygnowania wyrobów i zakazie sprzedaży mebli niesy-
gnowanych. Ów narzucony przez cech nakaz wprowadzono dla wymuszenia wyższego 
poziomu wykonawstwa. Początkowo sygnatury te miały formę odcisku stempla na meblu. 
W późniejszym okresie stosowano także nalepki, odręczne napisy lub metalowe tabliczki 
z inicjałami lub pełnym nazwiskiem twórcy. Poza Francją jedynym krajem, gdzie już  
w II połowie XVII wieku istniał obowiązek sygnowania mebli była Szwecja. W pozosta-
łych ośrodkach europejskich, gdzie sygnowanie mebli nie było wymagane, rzemieślnicy 
sygnowali meble głównie ze względów reklamowych i prestiżowych. W XIX wieku zmiana 
produkcji mebli z rzemieślniczego na manufakturowy i wielkoprzemysłowy spowodowała 
pojawienie się większej liczby wytwórców znakujących meble. 

46 Odkryte w trakcie konserwacji nazwiska twórców szaf z Biblioteki Kórnickiej odnalazła 
w aktach gdańskiego cechu stolarzy i snycerzy Czesława Betlejewska. Cz. Betlejewska, 
Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 184-185.

47 Informacje te uzyskałam dzięki współpracy z dr Ewą Barylewską-Szymańską – pracowni-
kiem Domu Uphagena – Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W kwestii 
podania w anonsie tylko drugiego imienia stolarza dr E. Barylewska-Szymańska twierdzi, 
iż była to praktyka powszechna. Podkreśla ona, że jest to pierwszy znany jej przypadek, 
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Es stehet in der Tischlergasse, bey dem Tischlermeister Christoph Angerer, ein 
Nußbaumen Meisterstück, welches von schönen Holz gemacht, und mit Zierrathen 
ausgelegt, kommende von dem Altstädtschen Graben linker Hand das andere Hauß 
von der ersten Quergasse, zu verkaufen48. 

Związki ogłoszenia z treścią, zawartą w umieszczonej na szafie metryczce, 
nie mogą być przypadkiem. Wskazują one na to, iż kartka jest autentyczna, a jej 
treść dotyczy mebla, na którym została umieszczona.

Nazwiska Angerer brak w publikacji Czesławy Betlejewskiej – w spisie stola-
rzy działających w Gdańsku w XVIII wieku, opartym na źródłach zachowanych 
w gdańskim Archiwum Państwowym49. 

Jednak kwerenda archiwalna potwierdziła istnienie mistrza Angerera. W księ-
dze mistrzowskiej stolarzy pod datą 5 kwietnia 1772 widnieje Johann Christoph 
Angerer, który został wówczas odnotowany jako kandydat na mistrza stolar-
skiego50. Johann Christoph Angerer wymieniany jest również dwukrotnie –  
15 marca i 2 kwietnia 1773 roku – w księdze protokołów stolarzy. Pierwszy zapis 
pojawił się w związku z wpłacanymi do kasy cechowej opłatami za przedsta-
wienie i zaakceptowanie projektu/szkicu (kleinen Riβ) dzieła mistrzowskiego51. 
Kolejny dotyczył już poprawionego projektu (groβen Riβ), na podstawie którego 
Angerer wykonał dzieło52. Dokonujący wpisu starszy cechu – Johann Gottlieb 

gdy dzieło wspomniane w ogłoszeniu istnieje współcześnie. O gazecie ogłoszeniowej:  
E. Barylewska-Szymańska, W. Szymański, Anonse prasowe w „Danziger Erfahrungen” 
– źródło do badań nad budownictwem mieszkaniowym osiemnastowiecznego Gdańska, 
w: Studia i materiały do dziejów dawnego domu gdańskiego, cz. 1, red. E. Kizik, Gdańsk 
2009, s. 163-185.

48 „Wöchentliche Danziger Anzeigen und dienlichen Nachrichten”, 1773, nr 52, s. 648; 
tamże, 1774, nr 2, s. 12. [Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, sygn. X 350 8°].

49 W aneksie jedynie: Ephraim Anger, wzm. 1781–86. Spis stolarzy, snycerzy, skrzyniarzy 
i wytwórców drewnianych futerałów działających w Gdańsku w XVIII wieku, w: Cz. Betle-
jewska, Meble gdańskie…, dz. cyt., s. 183-185.

50 Anno 1772 den 5 April hat sich gemeldet Johan Christoph Angerer Meister zu werden. Ein 
Dantziger. Notę sporządził i podpisał starszy cechu – Carl Israel Pollet. [APG 300, C, 
sygn. 2477]. Johann Christoph Angerer wymieniany jest również w księdze rachunko-
wej w związku z uiszczanymi przez niego opłatami do kasy cechu [APG 300 C, sygn. 
2445].

51 Anno 1773 den 15 Märtz Christoph Angerer hat seinen kleinen Riβ ausgewiesen daran fleiβ 
auch unfleiβ, befunden doch mehr fleiβ, weil er aber die fehler mit der Geldbüβ verbuβen 
wollen ist ihm mit Gnaden zu […] 16 fl. nach erlangter Gnade hat er erlegt 12 fl. Zum bau 
des Gewerbes hauses 5 fl zur ...schuld 30 f. [APG 300, C, sygn. 2449].

52 Anno 1773 den 2 April hat Johan Christoff Anger seinen großen Riß ausgewiesen daran fleiß 
auch Unfleiß befunden doch mehr fleiß als Unfleiß will er aber die fehler mit der Geldbüß 
verbüßen wollen ist ihm mit Gnaden zur [...] 18 fl. nach erlangter Gnade hat er erlegt  
15 fl. Zum Bau des Gewerbes hauses 5 fl.
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Linde zaznaczył, iż więcej w projekcie „pilności niż niepilności”. Zapis zawiera 
także uwagi na temat zmian w projekcie (m.in. dane dotyczące wymiarów) oraz 
terminu rozpoczęcia realizacji dzieła – 4 maja. 

Wspomniane zapisy – w zestawieniu z datami zawartymi w inskrypcji umiesz-
czonej na szafie oraz datą wspomnianego ogłoszenia – świadczą o tym, iż szafa 
z całą pewnością powstała w 1773 roku. Jak wynika z inskrypcji, umieszczonej 
na meblu, Angerer został wyzwolony na mistrza 8 listopada 1773 roku, a więc 
wykonanie sztuki mistrzowskiej zajęło mu nieco ponad 2 kwartały.

Wzmianki z marca i kwietnia 1773 roku o sumach wpłacanych zum bau des 
Gewerbes hauses53 wskazywać mogą, że Angerer już wówczas przygotowywał się 
do otwarcia własnego warsztatu. Jak wynika z ogłoszenia, z grudnia 1773 roku, 
warsztat Angerera znajdował się przy ulicy Stolarskiej w pobliżu Fosy Staromiej-
skiej. Kolejne wzmianki w księgach rachunkowych (do 1783 r.) i w księdze kasy 
pogrzebowej (do 1785 r.) dowodzą, iż warsztat Angerera funkcjonował jeszcze 
przez 12 lat od momentu, gdy uzyskał on tytuł mistrza stolarskiego54. W księdze 
kasy pogrzebowej od 1786 roku brak Angerera. Nie udało się odnaleźć zapisu 
dotyczącego śmierci mistrza. 

Nazwisko Angerer pojawia się także w innych miejscach wspomnianych ksiąg. 
W księdze mistrzowskiej 15 marca 1766 roku wymieniony jest jako starszy ce-
chu Rudolph Angerer55 (prawdopodobnie ojciec Johanna Christopha) oraz 10 
września 1784 roku Johann Gottlieb Angerer (zapewne bliski krewny Johanna 
Christopha, być może jego młodszy brat) – kandydat na mistrza stolarskiego56. 
Kolejny wpis, dotyczący Johanna Gottlieba, pochodzi z 18 marca 1785 roku, 

 Die ver enderung (?) ist wie folget // der Kranß (Kranz? – przyp. autorki) soll hoch sein 
16 Zoll// die Architrab (Architrav? – przyp. autorki) bleibt nach den grossen Riß// die 
unter Collummen dickte...5/4 Zoll dick// die ober Collummen dickte...3/4 Zoll dick // das 
Postument und Sch..gesims wird seine bewandniß nach den ver enderung (?) Riß haben // 
Das holz soll dicke sein ..5/4 Zoll dick //die beystoß (?) soll ...2 (?) Zoll dick sein [...] und 
gehat seine Zeit den 4 Mäy nach Ostern an... [APG 300 C, sygn. 2449]. W zapisie zacho-
wano oryginalną pisownię (także formę nazwiska – tu nie Angerer a Anger). Ze względu 
na niedostateczną czytelność niektórych fragmentów dotyczących zmian w projekcie nie 
przytaczam ich powyżej. 

53 Por. przyp. 39, 40.
54 W księdze rachunkowej [APG 300 C, sygn. 2445] wzmiankowany jest od 1776 roku. 

W księdze głównej kasy pogrzebowej [APG 300 C, sygn. 1760] Johann Christoph Angerer 
pojawia się w 1773 roku jako Jüngster Tischler, a w 1783 jako Mittel Tischler. 

55 APG 300, C, sygn. 2477. 
56 Anno 1784 den 10 September hat Joh. Gottl. Angerer sich gemeldet Meister zu werden. 

Wpisu dokonał starszy cechu – Johann Knaut. [APG 300, C, sygn. 2477]. Johann Gottlieb 
Angerer wzmiankowany jest także 18 marca 1785 roku w księdze protokołów stolarzy 
w związku z wpłatą grzywny. [APG 300, C, sygn. 2449].
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w związku z opłatami za przedstawienie do oceny projektu dzieła mistrzow- 
skiego57. W 1770 roku, w księdze kasy pogrzebowej, odnotowano śmierć Rudol-
pha Angerera, a w 1794 śmierć wdowy po Angererze. Z kolei Johann Gottlieb, 
w związku z wnoszonymi opłatami, pojawia się w tej księdze od 1785 roku 
do początku XIX wieku. 

Przebadane osiemnastowieczne księgi cechu stolarzy i snycerzy dostarczyły 
więc dowodów nie tylko na istnienie mistrza Johanna Christopha Angerera, ale 
i jego rodziny, w której bez wątpienia przez ponad pół wieku żywe były tradycje 
stolarskie.

Cel wykonania

Szafa gdańska ze zbiorów bytowskiego muzeum powstała jako dzieło mistrzow-
skie. Interesująca forma i dekoracja, wysmakowane proporcje oraz wysoki poziom 
wykonania pozwoliły na zaakceptowanie szafy Angerera przez starszego cechu 
jako dzieła mistrzowskiego. Twórca wykazał się bowiem w swym dziele dobrym 
zmysłem estetycznym oraz umiejętnościami technicznymi, zarówno w odnie-
sieniu do konstrukcji szafy, jak i elementów wykończeniowych i dekoracyjnych. 
Płyciny o urozmaiconych kształtach ozdobił bogatymi profilowaniami. Dekora-
cyjny fornir wzbogacił o precyzyjnie wykonane elementy intarsji. Umiejętności 
snycerskie ukazał w kapitelach. 

Sam Angerer podkreśla w ogłoszeniu wysoki poziom wykonania dzieła, zwra-
cając uwagę na wykorzystane drewno orzechowe (ein Nussbaumen Meisterstück, 
welches von schönen Holz gemacht ) oraz intarsje (Zierrathen). 

Zapewne świadomość wysokich umiejętności i duma z wykonanego dzieła 
stały się przyczyną umieszczenia na szafie obszernej inskrypcji, w której Angerer 
zamieścił m.in. swój podpis, datę i miejsce urodzenia oraz czas i okoliczności 
powstania swego dzieła mistrzowskiego. Zwraca uwagę fakt, że w porównaniu 
z innymi znanymi z szaf gdańskich inskrypcjami, gdzie zazwyczaj umieszczano 
jedynie nazwisko twórcy i datę powstania mebla, napis znajdujący się na szafie 
Angerera zawiera dużo więcej informacji.

57 Anno 1785 den 18 Märtz Johann Gottlieb Angerer hat seinen groβen Riβ ausgewiesen, daran 
Fleiβ als Unfleiβ befunden, weil er aber die Fehler mit der Geldbüβe werbüβen wollen ist 
ihn mit Gnaden zu […] 15 fl. nach erlauber Gnade hat er erlegt 11 fl. [ APG 300, C, sygn. 
2449].
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Właściciel

Zamieszczone przez Angerera, w grudniu 1773 roku, ogłoszenie pojawiło się 
w prasie jeszcze tylko raz – w styczniu 1774 roku, co może świadczyć o tym, 
że mistrz na początku tego roku sprzedał szafę. Nie jest jednak znany jej pierwszy 
nabywca. Nie są także znane okoliczności trafienia szafy do pałacu w Gostkowie 
koło Bytowa.

Pałac wzniesiono w I połowie XIX w. z inicjatywy rodziny von Puttkamer. 
W 1918 roku majątek przeszedł w ręce rodziny von Laubmeyer, która w roku 
1926 rozbudowała pałac o część zachodnią58. Dowodem na to, iż szafa znaj-
dowała się w pałacu w okresie przedwojennym jest uzyskana od pracowników 
bytowskiego muzeum informacja, według której potomkowie rodziny Laub-
meyer (dawni mieszkańcy pałacu) w latach 80. odwiedzili muzeum i rozpoznali  
w eksponowanej już wówczas szafie gdańskiej mebel niegdyś do nich należący.  

Być może zakupu dokonali właśnie Laubmeyerowie. Możliwe także, iż szafę 
gdańską zakupił któryś z członków rodziny von Puttkamer i jako ruchomy sprzęt 
trafiła ona do wyposażenia nowo wybudowanego pałacu w Gostkowie. Po opusz-
czeniu majątku przez Puttkamerów mogła ona pozostać w pałacu, przechodząc 
na własność von Laubmeyerów59.

Zakończenie

Przeprowadzona analiza szafy gdańskiej ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego w Bytowie oraz niezwykle istotna – ze względu na odnalezienie in-
formacji na temat twórcy dzieła – kwerenda archiwalna wzbogaciły stosunkowo 
dotychczas ubogą wiedzę na temat tego interesującego mebla. Analiza formalna 

58 Pałac (Gostkowo) – karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, oprac. 
W. Glińska, 1998 [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura 
w Słupsku]; G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmüller, Kreis Bütow, Stettin 1938, s. 212-213. 
Po wojnie w Gostkowie utworzono PGR, w związku z czym pozostawiona w pałacu szafa 
narażona była na zniszczenia.

59 Ród Puttkamerów posiadał w tej części Pomorza wiele majątków. Puttkamerowie z Gost-
kowa zapewne bywali w pobliskim Gdańsku, co stwarzałoby możliwość zakupu do nowo 
wybudowanego pałacu wysoko cenionych mebli gdańskich. Kwestia ta pozostaje jednak 
na tym etapie badań otwarta. W odniesieniu do związków Puttkamerów z Gdańskiem 
należałoby bowiem przeprowadzić szersze badania. Wyjaśnienie zagadnienia doty-
czące właściciela szafy utrudnia także brak możliwości skontaktowania się z rodziną  
von Laubmeyer. 
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i porównawcza ukazały szafę na tle innych realizacji i dostarczyły ciekawych 
przykładów rozwiązań analogicznych. Rozwikłana została także kwestia auten-
tyczności inskrypcji umieszczonej na meblu, a dzięki temu precyzyjniej określono 
jego autorstwo i datowanie, co było jednym z ważniejszych zamierzeń podjętych 
badań.

Większość zachowanych szaf gdańskich to obiekty nie sygnowane i nie da-
towane. Sygnowana i datowana szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Zachodnio-
-Kaszubskiego w Bytowie staje się zatem niezwykle ciekawym – wręcz unika- 
towym – materiałem porównawczym, ułatwiającym badania nad innymi me- 
blami tego typu. Jako dzieło mistrzowskie, udokumentowanego w źródłach 
mistrza stolarskiego, szafa stanowi także istotny przyczynek do badań nad dzia-
łalnością cechów gdańskich. 

Być może w przyszłości – przy okazji kolejnych kwerend oraz dzięki wyko-
naniu fotografii metryczki szafy Angerera w promieniowaniu podczerwonym, 
co uczytelniłoby nie rozszyfrowane dotychczas partie tekstu60 – uda się uzyskać 
dodatkowe, cenne informacje na temat historii dzieła i jego twórcy.

60 Pomoc w tym przedsięwzięciu zadeklarowali pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
– Pracownia Fotograficzna), dysponujący specjalistycznym sprzętem.



MuZEuM1

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oficjalnie do życia powołano  
1 stycznia 1972 roku. Wówczas przyznano muzeum pomieszczenia zastęp-

cze o powierzchni 45 m2 w zamku krzyżackim, który znajdował się w remoncie. 
W 1992 roku, po zakończeniu prac konserwatorskich, objęło najstarsze skrzy- 
dło zamkowe, Dom Zakonny, liczące 13 sal wystawowych o łącznej powierzchni 
ponad 900 m2. Idea utworzenia muzeum regionalnego powstała w 1962 roku. 
Utworzono wówczas Społeczny Komitet Organizacji Muzeum, który gromadził 
eksponaty etnograficzne przejęte później przez oficjalnie powołaną do życia pla-
cówkę. W połowie lat siedemdziesiątych zakupiono do muzeum pierwsze ekspo-
naty, które pochodziły od przesiedlonej na teren powiatu bytowskiego ludności 
ukraińskiej, zauważając tym samym kulturę tej dość licznej na bytowszczyźnie 
mniejszości narodowej.

 Historia ziemi bytowskiej, jak i całego Pomorza Zachodniego, szczególnie ta 
po 1945 roku wpłynęła na obraz kulturowo-etnicznej mozaiki terenu. Według  
danych z jesieni 1948 roku w powiecie bytowskim zamieszkiwało ogółem 
18288 osób, w tym tzw. repatriantów – 2635, przesiedleńców łącznie z lud-
nością ukraińską – 11489, autochtonów – 3960 oraz Niemców – 2042. Nieco 
inne dane znajdują się w sprawozdaniu o stanie zaludnienia ziem odzyskanych 

1  Pierwotnie tekst został wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Centrum Kul-
tury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie w dniach 1-2 października  
1998 roku i opublikowany w wydawnictwie pokonferencyjnym pt. Polska egzotyka w pol-
skich muzeach, Tarnów 2000.

2 S. Literski, Przemiany demograficzne i społeczne w latach 1945–1968, w: Dzieje ziemi 
bytowskiej, Poznań 1972, red. S. Gierszewski, s. 338.
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w dniu 31 grudnia 1948 roku3. Przymusowe przesiedlenia ludności ukraińskiej 
z województw: krakowskiego, lubelskiego i rzeszowskiego na ziemie zachodnie 
i północne rozpoczęły się w kwietniu 1947 r. W okresie od maja do lipca 1947 
roku do Bytowa przybyło pięć kolejowych transportów Ukraińców z terenu wo-
jewództwa lubelskiego i rzeszowskiego4. W transportach tych przybyło łącznie 
1878 osób z powiatów: hrubieszowskiego, przemyskiego i sanockiego. Wszyscy 
przesiedleni pochodzili z terenów stanowiących zaplecze działań zbrojnych Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii. Byli wśród nich mieszkańcy takich miejscowości jak: 
Czeszyn, Konotopy, Poździacz, Przybyszów, Tokarnia, Wisłok, Wola Piotrowa 
i Zawysznia. Większość z nich, wraz z żywym inwentarzem i częścią dobytku, 
przybyła do Bytowa w czterech transportach w maju 1947 roku. W okresie od  
8 do 13 maja 1947 roku przybyło we wspomnianych transportach ogółem 1466 
osób. Ostatni transport z 412 przymusowymi przesiedleńcami dotarł do Bytowa 
w dniu 30 lipca 1947 roku. Z grupy 1878 Ukraińców, przybyłych w 1947 roku 
do Bytowa, 1522 osoby zostały osiedlone we wskazanych im miejscowościach 
powiatu bytowskiego5. Na miejsce osiedlenia ludności ukraińskiej wybrano 
wsie najbardziej po wojnie wyludnione, zamieszkałe w 1947 roku głównie przez 
ludność napływową z różnych regionów kraju. Z tego względu, że większość 
gospodarstw lepszych była już zajęta, Ukraińcy otrzymali gospodarstwa gorsze, 
znacznie zdewastowane, nierzadko wcześniej okradzione przez szabrowników. 
Najwięcej rodzin ukraińskich osiedlano we wsiach: Borzytuchom, Dąbie, Gost-
kowo, Grzmiąca, Jutrzenka, Krosnowo, Łupawsko, Mądrzechowo, Mydlita, Nie-
darzyno, Osieki, Pomysk Mały, Pomysk Wielki, Struszewo, Udorpie, Ząbinowice, 
Żukówko. Znacznie mniejsza liczba Ukraińców została rozlokowana we wsiach: 
Chotkowo, Dąbrówka Bytowska, Jasień, Jeleńcz, Masłowice, Mokrzyń, Niezaby-
szewo, Rabacino, Tągowie, Trzebiatkowa6. Wykazy imienne ludności ukraińskiej 
przesiedlonej na teren powiatu bytowskiego sporządzone zostały według kry-
terium planowanego osiedlenia na terenie poszczególnych gmin powiatu. Listy 
zawierają pełny wykaz członków wszystkich wymienionych rodzin wraz z datami 
urodzenia oraz podziałem na kategorie A, B, C. Podział na kategorie został do-
konany na podstawie posiadanych informacji, dotyczących zagrożenia ze strony 

3 T. Białecki, Struktura demograficzna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle 
spisu ludnościowego z dnia 31.12.1948 r., „Przegląd Zachodnio-Pomorski”, 1968, z. 1.

4 Akcja Wisła. Dokumenty, Warszawa 1993, opracował E. Misiło, załączniki 2-3, ilościowe 
wykazy wysiedlonych Ukraińców, s. 428-438.

5 Wykazy osadników akcji „W” w powiecie bytowskim, odbitka dokumentu starostwa  
bytowskiego.

6 Wykaz osadników akcji „W” zamieszkałych na terenie gmin powiatu bytowskiego, odbitka 
dokumentu starostwa bytowskiego.
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poszczególnych rodzin, dla bezpieczeństwa publicznego. Rodziny, zdaniem władz, 
najbardziej niebezpieczne były osiedlane według wcześniej przyjętych zasad,  
tak aby na daną wieś nie przypadało ich więcej niż 3-4.

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

W ramach „akcji W” na teren powiatu bytowskiego przybyło 447 rodzin 
ukraińskich. W poszukiwaniu swoich bliskich 7 rodzin opuściło powiat samo-
wolnie, a 5 rodzin przeniesiono do nadleśnictwa na terenie powiatu słupskiego. 
Jak wynika ze sprawozdania starosty bytowskiego z dnia 24 września 1947 roku, 
o rozmieszczeniu osadników „akcji W”, na terenie powiatu pozostawało 435 ro-
dzin oraz 14 rodzin, które przybyły transportami, lecz nie figurowały na listach7. 
Z 1522 osób narodowości ukraińskiej osiedlonych na terenie powiatu, 1346 
utrzymywało się z własnych gospodarstw, 169 osób znalazło zatrudnienie w Pań-
stwowych Gospodarstwach Rolnych, a 7 zatrudniono w różnych instytucjach. 

Wśród tej grupy narodowościowej było: 429 mężczyzn w wieku od 18-60 lat, 
541 kobiet, 113 młodych ludzi w przedziale wieku 14-18 lat, 114 ponad 60-letnich 
i 262 dzieci w wieku do 14 lat. Ludność ta nie była w swoim składzie etnicznym 
jednorodna, wśród przesiedlonych przymusowo na ziemie zachodnie i północne 
można wyróżnić: Bojków, Dolinian, Łemków, Rusinów szlachtowskich8. W prak-
tyce takie rozróżnienie nie funkcjonowało. Zarówno przez władze jak i lokalne 
społeczności wszyscy byli uważani za Ukraińców.

Mimo dość znacznego zróżnicowania terytorialnego i kulturowego mieszkań-
ców ziemi bytowskiej, Ukraińcy traktowani byli przez większość jako element 
obcy. Społeczność ukraińska była przez pierwszych kilka lat dość hermetyczna, 
częściowo z własnej woli, częściowo z powodu izolacji ze strony Polaków. Przy-
czyny wzajemnej nieufności miały swoje źródło zarówno we wspólnej, wielowie-
kowej historii, jak i bolesnej współczesności. Od reszty mieszkańców odróżniał 
społeczność ukraińską zarówno język jak i religia, z odrębną liturgią i juliańskim 
kalendarzem świąt kościelnych. Ukraińcy nie angażowali się w życie społeczne, 
nie przejawiali też zbytniej chęci do trwałego zagospodarowania się w nowym 
miejscu zamieszkania. Większość traktowała swoje obecne położenie jako tym-
czasowe, oczekując nadarzającej się okazji na powrót w swoje rodzinne strony. 
Na terenie powiatu bytowskiego odnotowano w późniejszych latach pojedyncze 
wypadki powrotów na teren województwa rzeszowskiego. Z czasem też uległy 

7 Sprawozdanie starosty bytowskiego do Wydziału Osiedleńczego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie, odbitka dokumentu.

8 H. Rybicki, Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk 
1998, s. 109.
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korzystnej zmianie wzajemne relacje między ludnością ukraińską, a znaczną 
częścią społeczeństwa ziemi bytowskiej9. Czego efektem jest chociażby, pow-
stała w bytowskim muzeum i nie tylko, ukraińska kolekcja oraz coraz liczniej- 
sze na Pomorzu wystawy i imprezy poświęcone ukraińskiej kulturze, takie jak 
Dni Kultury Ukraińskiej, odbywające się w Gdańsku, festiwal „Bytowska Watra” 
oraz mniejsze, lokalne imprezy.

Jak już wspomniałem, pierwsze ukraińskie eksponaty zakupiono do muzeum 
w 1976 roku i były to elementy przemyskiego stroju ludowego10. Dziś zbiór 
ukraińskiego ubioru liczy ponad trzydzieści eksponatów, przy czym są to przede 
wszystkim części stroju kobiecego. Najliczniejszą grupę zabytków stanowią haf- 
towane, odświętne koszule noszone pod serdakiem. Jest ich w zbiorach bytow-
skiego muzeum 10 sztuk. Koszule wykonano z białego, grubego płótna w bardzo 
dobrym gatunku, bogato zdobionego haftem krzyżykowym o motywach geo-
metrycznych. Haft wykonany kolorowymi nićmi o bardzo intensywnym nasy-
ceniu barwy; przeważające kolory to: czerń, bordo, czerwień oraz zieleń, żółć 
i granat. Hafty wykonane są bardzo starannie. Koszule zszywane maszynowo. 
Wokół szyi oraz przy mankietach rękawów zwraca uwagę regularne marszcze- 
nie tkaniny. Przy szyi koszule wykończono małą stójką, zdobioną delikatnym 
haftem o kwiatowym motywie lub parę razy przeszyto meandrującym ściegiem. 
Z przodu posiadają one głębokie wycięcie zasłonięte pokrytą haftem pazuchą. 
Zarówno pazucha jak i mankiety rękawów wykonana jest z oddzielnego kawałka 
materiału, zupełnie pokrytego haftem, podczas gdy haft na rękawie i barkach 
wykonany jest bezpośrednio na płótnie koszuli. Rękawy tych koszul są bardzo 
szerokie, hafty pokrywają je szerokim pasem bądź przez całą długość, bądź do po-
łowy długości i uzupełnione są węższym szlaczkiem w połowie przedramienia. 
Większość koszul jest krótka do bioder z wyraźnymi śladami po oderwaniu  
tzw. naddołka. Pazuchy i rękawy zapinane są na malutkie zatrzaski. W zbio-
rach znajdują się również trzy, nieco skromniejsze damskie koszule, noszone 
na wierzchu bez serdaka. Uszyto je z cieńszego płótna z wszytymi prosto ręka-
wami, zmarszczonymi przy mankietach, obszytych tzw. mereszką ze ściągaczem. 
Koszule te nie posiadają rozcięcia, mają bardzo szerokie dekolty odsłaniające 
ramiona, również zakończone mereszką i ściągaczem, bądź z wpuszczonym 

9 W powyższej części artykułu wykorzystałem, za zgodą autora, obszerny fragment z ma-
szynopisu referatu J. Kopydłowskiego pt. Problemy narodowościowe na ziemi bytowskiej 
po 1945 roku, wygłoszonego na V konferencji Kaszubsko-Słowińskiej, Rowy 1998, który 
ukaże się drukiem w materiałach pokonferencyjnych.

10 Pierwszym zabytkiem ukraińskim, zakupionym do zbiorów, była ludowa, malowana 
skrzynia, nabyta już w 1963 roku, w okresie, gdy muzeum jeszcze nie zostało powołane do  
życia, był to jednak zabytek pojedynczy, który jeszcze nie stanowił zaczątków kolekcji.
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trokiem do ściągnięcia. Pierś, ramiona i barki pokrywają regularne, geome-
tryczne, haftowane motywy na bazie rozbudowanego w kształt przypominający 
kwiat, kwadratu. 

Serdaków w zbiorach jest pięć. Wykonano je z czarnego aksamitu, podszytego 
białym płótnem, czasem obszyto na brzegach pasmanterią, której towarzyszą 
błyszczące cekiny przyszywane ręcznie. Inne serdaki zdobione są podobnie. 
Pasmanterię zastępuje bardzo misterny haft wykonany koralikami i cekinami. 
Motywy roślinno-kwiatowe oprawiają szerokim szlaczkiem krawędzie serdaka. 
Serdaki są bardzo ozdobne, błyszczące i kolorowe. Zapinane bądź na malutkie, 
bardzo liczne guziczki, bądź zatrzaski.

Najbardziej różnorodne są spódnice. Począwszy od zupełnie prostych, wyko-
nanych z satyny w kolorze brązu, suto marszczonych i ściąganych podszywaną 
gumką, a zdobionych jedynie naszytymi jasnobrązowymi wstążkami, poprzez 
kwieciste, bardzo kolorowe, zdobne w różowo fioletowe kwiaty, wykonane z weł-
nianej tkaniny. Skończywszy na bardzo ozdobnych, także wełnianych, z czarnej 
fabrycznej tkaniny, ozdobionej czerwonymi różyczkami i niebiesko-żółtymi 
kwiatkami z zielonymi liśćmi. Te spódnice są w pasie suto marszczone, pliso- 
wane z tyłu a z przodu proste, od połowy w dół naszywane kolorowymi tasiem-
kami o barwie: żółtej, niebieskiej i granatowej, poprzedzielanymi białą koronką. 
U dołu wykończone szeroką, bordową wstęgą. Spódnice te podszyto kolorowym, 
w biało-niebieską kratę, płótnem. Wiązane są w pasie z przodu na tasiemkę. 

Świąteczne fartuchy, uzupełniające spódnice, reprezentują w naszych zbio-
rach jedynie trzy obiekty z tym, że każdy wygląda zupełnie inaczej. Pierwszy 
wykonano z granatowej satyny, na której wyhaftowano dużą, barwną, czer-
wono-zieloną, symetrycznie wypełniającą przestrzeń, kwiatową kompozycję.  
Brzeg tego fartucha wycięto w półkola, których krawędzie obszyto zielonymi 
nićmi. Drugi uszyty z wzorzystej, fabrycznej, wełnianej tkaniny, suto zmarszczo- 
no w pasie i ozdobiono naszytymi w poziomie kolorowymi tasiemkami na prze-
mian z białą koronką. Podobnie wykończono brzegi fartucha: dwie kolorowe 
wstążki z białą koronką na brzegu. Trzeci fartuch jest zupełnie inny. Wykonany  
z trzech gatunków tkanin w postaci zszytych poziomych pasów: czarnego 
aksamitu, tegoż koloru satyny oraz delikatnego płótna. Jego krój jest prosty, 
natomiast zdobienie niezwykle atrakcyjne, wykonane kolorowymi koralikami. 
Poziome, aksamitne pasy przedzielają pasy satynowe, pokryte koralikowym 
haftem przedstawiającym kwiatowe kompozycje. Dół fartucha wykończony jest 
czarnymi frędzlami z jedwabnych nici.

Mamy w zbiorach także jedną halkę z białego płótna, w pasie lekko marszczoną 
z doszytą u dołu dużą falbaną z koronki z haftem angielskim.
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Na uwagę zasługują także bardzo misterne, ręcznie wyplatane, ozdobne ko-
ralikowe naszyjniki – gardany, noszone pod szyją jako dodatki do świątecznego 
stroju. W zbiorach posiadamy dwa tego rodzaju eksponaty. Jeden z nich to pasek 
ułożony z szeregu kolorowych rąbów, drugi podobny, lecz uzupełniony ażuro-
wym, koralikowym kołnierzykiem. Szklane koraliki nawleczone są na cienką 
dratwę. Przeważają kolory: biały, niebieski, żółty i czerwony, również: czarny i zie-
lony. Kołnierzyk zakładano na szyję i wiązano z tyłu ozdobnym sznureczkiem.

Posiadamy również trzy damskie kurtki z wykładanymi kołnierzami jak 
w marynarkach, z tłoczonego aksamitu, pluszu oraz sukna. Wszystkie podszyte 
baranim futerkiem. Jedna z nich posiada ozdobne pętelki i guziki wykonane 
z aksamitnego sznurka. Dwie z nich zakupione od tej samej osoby i wykonane 
zostały w Poździaczu przez krawca Dymitra Hożyja.

Kolekcję stroju uzupełniają damskie, sznurowane buty – dwie pary – brązowe 
z tłoczonym ornamentem w kształcie koniczyny na cholewkach.

Jedynym elementem męskiego ubioru jest karakułowa czapka, podszyta we-
wnątrz waciakiem. W środku czapki znajduje się metka z napisem po ukraińsku: 
„Szapkarnia Ukrainskich Inwalidiw, Lwiw, Potockogo 68”.

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie posiada również ponad dziesięć ukraińskich 
skrzyń oraz jeden okowany kufer na żelaznych, misternie zdobionych kółkach 
kowalskiej roboty. Prawie wszystkie skrzynie posiadają malaturę i profilowane 
podnóżki wyposażone w drewniane kółka. Malatura znajduje się na frontowej 
ścianie skrzyń, a czasami również na wieku. Dominują motywy kwiatowe, 
skomponowane w geometrycznych obramowaniach w kształcie kół, rombów 
i prostokątów. Wykonane są z desek sosnowych lub świerkowych, posiadają 
zamki zamykane na klucz i żelazne uchwyty do przenoszenia, umocowane w bo-
cznych ścianach.

Poza tym zbiory ukraińskiej kolekcji uzupełniają przedmioty stanowiące  
inwentarz gospodarstw takie jak: wozy konne, pług, chomąta, kołowrotki, cier-
lica i międlica, cepy, pochewka do osełki, miara do ziarna oraz przypadkowe, 
pojedyncze eksponaty o udokumentowanym ukraińskim pochodzeniu takie jak:  
lampa naftowa w drewnianej obudowie, bloczek – krążek drewniany do podno-
szenia ciężarów, czy druciana cedzakowa łyżka oraz metalowe naczynia. 

Prawdopodobnie wszystkie te eksponaty pochodzą ze wsi Poździacz w okoli-
cach Przemyśla i zostały wykonane w latach trzydziestych XX wieku. Nabywane 
były najczęściej od osób przesiedlonych w okolice Bytowa w 1947 roku w ramach 
akcji Wisła. Do najczęściej powtarzających się nazwisk, znajdujących się również 
na listach przymusowych przesiedleńców, należą: Riopka, Hanasko, Oleszko, 
Kaniuka, Czosnyk, Sawicki i inne. 
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Eksponaty były prezentowane na paru zaledwie wystawach, zarówno w zam-
kowych salach bytowskiego muzeum, jak i innych placówkach na Pomorzu. 
Pierwszą wystawą, w której zostały pokazane, była ekspozycja pt. „Osadnicy”, 
przygotowana w Bytowie w 1978 roku. Przedstawiono wówczas nowo pozyskane 
eksponaty, które były zaczątkiem ukraińskiej kolekcji. W 1993 roku, pod tym 
samym tytułem, prezentowano wystawę przedmiotów przywiezionych w latach 
czterdziestych XX wieku przez przesiedleńców ze wschodnich kresów Polski.  
Jedną salę wystawy poświęcono wówczas eksponatom ukraińskim. Z ważniej-
szych wystaw, organizowanych poza Bytowem, należy wymienić ekspozycję 
o podobnym charakterze, przygotowaną przez ośrodek kultury w Debrznie.  
Najistotniejszą wystawą, która zgromadziła eksponaty ukraińskie, jest prezen-
towana obecnie (7.09.1998 – 10.01.1999) ekspozycja, zorganizowana przez 
Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, zatytułowana „Ocalone 
z przeszłości”, w której obok eksponatów z Piły, Węgorzewa i Słupska zapre-
zentowano również zbiory z Bytowa. Wystawa ta została otwarta z okazji Dni 
Ukrainy – imprezy organizowanej już trzeci raz w Gdańsku11.

11  Od chwili powstania tekstu, w 1998 roku, zarówno stan posiadania kolekcji ukraińskiej 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, jak i liczba zorganizowanych wystaw cza-
sowych uległy znaczącym zmianom. 





Część IV

Półwiecze historii





Na temat istniejącego już pół wieku Muzeum Zachodniokaszubskiego w By-
towie pisano wielokrotnie. W licznych artykułach o dziejach tej instytucji 

opowiadał dyrektor muzeum – Janusz Kopydłowski1. Wiele uwagi bytowskiej 
placówce poświęcił prof. Cezary Obracht-Prondzyński w cennej dla badań nad 
pomorskim muzealnictwem publikacji Kaszubskich pamiątek skarbnice2. Ignacy  
Skrzypek – badacz związany z Muzeum w Koszalinie zajął się z kolei m.in. ana-
lizą materiałów archiwalnych, dotyczących muzealnictwa w przedwojennym 
Bytowie3. Warto bowiem przypomnieć, że już w okresie międzywojennym 
funkcjonowało tutaj Kreisheimatmuseum, czyli powiatowe muzeum regionalne,  

1 J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja muzeum, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” (dalej: „Nasze Pomorze”), 1999, nr 1, s. 15-34; tenże, 
Funkcjonowanie muzeum bytowskiego w warunkach zróżnicowania etniczno-kulturowego  
społeczności lokalnej, w: Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe. VIII Kon-
ferencja Kaszubsko-Pomorska, red. S. Kwidzińska, Słupsk-Gdańsk 2005, s. 172-185; tenże, 
Ryszard Kukier – współtwórca Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, w: W kręgu 
badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku. IX Konferencja Kaszubsko-Pomorska, 
red. J. Borzyszkowski, Słupsk-Gdańsk 2008, s. 193-204.

2 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich 
dziejach, twórcach i funkcjach społecznych, Gdańsk 2008.

3 I. Skrzypek przeanalizował materiały znajdujące się w archiwum naukowym działu 
archeologicznego w Muzeum Narodowym w Szczecinie, zawierające dokumentację 
przedwojenną oraz powojenne sprawozdania wzmiankujące o zbiorach eksponowanych 
w bytowskim muzeum od końca lat 20. XX w., a także scharakteryzował proces powsta-
wania placówki muzealnej po II wojnie światowej. Por. I. Skrzypek, Organizacja nowych 
placówek muzealnych na terenie województwa koszalińskiego, „Koszalińskie Zeszyty 
Muzealne”, t. 1, 1971, s. 144-152; tenże, Powstawanie zbiorów muzealnych na Pomorzu, 
„Muzealnictwo”, t. 36, 1994, s. 5-10; tenże, Z historii muzealnictwa środkowopomorskiego, 
„Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 21, 1997, s. 5-113; tenże, Dzieje muzeum w Bytowie, 
„Nasze Pomorze”, nr 8, 2006, s. 7-35.

MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE  
W BYTOWIE W XXI WIEKU

Katarzyna Juchniewicz
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mieszczące się na parterze wschodniego skrzydła zamku, w części zwanej  
Domem Wdów. W inwentarzu muzealnym znajdowały się obiekty archeologi- 
czne, etnograficzne oraz zbiory sztuki sakralnej i rzemiosła4. Po II wojnie 
światowej zabytki z Kreisheimatmuseum miały stać się zaczątkiem przyszłej 
placówki muzealnej w bytowskim zamku. W 1947 r. część zbiorów, głównie 
archeologicznych, przejęło muzeum w Szczecinie. Los pozostałych obiektów 
nie jest znany5.

Zbiory tworzonego po wojnie muzeum to zatem nie efekt rozbudowy wcze-
śniejszej kolekcji, ale rezultat nowego przedsięwzięcia, związanego z gromadze-
niem przede wszystkim zabytków kaszubskiej kultury materialnej oraz pamiątek 
dokumentujących międzywojenną działalność patriotyczną miejscowego środo-
wiska kaszubskiego.  

Choć powojenna idea utworzenia placówki muzealnej w bytowskim zamku 
pojawiła się już w latach 50. XX w., instytucja formalnie rozpoczęła działalność 
dopiero 1 stycznia 1972 r.6 Nastąpiło to niemal dekadę od powołania Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego Muzeum7 i rozpoczęcia badań terenowych na ziemi 

4 I. Skrzypek, Dzieje muzeum…, dz. cyt., s. 11-26.
5 J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja…, s. 15-16; tenże, Funkcjonowanie muzeum…, 

s. 173; I. Skrzypek, Dzieje muzeum…, dz. cyt., s. 28-30.
6 Muzeum powołano Uchwałą Nr 62/218/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

w Bytowie z dnia 8 czerwca 1971 r. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki o zgodę na utworzenie placówki. Pozytywne rozstrzygnięcie 
sprawy powołania muzeum nastąpiło po wprowadzeniu w uchwale i projekcie statutu 
zmian oraz uzupełnień, według ministerialnych wskazówek. Proces tworzenia muzeum 
od strony formalnej ilustrują m.in. dokumenty zgromadzone w słupskim oddziale Ar-
chiwum Państwowego w Koszalinie: APS, PPRNB, sygn. 629, k. 133-175. Por. J. Kopy-
dłowski, Powołanie i organizacja…, s. 17-18; tenże, Funkcjonowanie muzeum…, s. 174; 
C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice…, s. 341.

7 Na czele komitetu stanął Jan Mazurek – Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej. 
W składzie komitetu znaleźli się m.in. Stanisław Kawecki, Hubert Kreft, Leon Wysiecki, 
Stanisław Szroeder oraz Kazimiera Styp-Rekowska. Por. Archiwum Państwowe w Kosza-
linie Oddział w Słupsku (dalej: APS), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie 
(dalej: PPRNB), sygn. 629, Protokół sporządzony w Bytowie, dnia 22 listopada 1962 na kon-
ferencji w sprawie powołania komitetu organizacyjnego muzeum zachodnio-kaszubskiego 
w Bytowie, k. 4-7. O składzie komitetu także m.in.: I. Skrzypek, Organizacja nowych pla-
cówek…, s. 145; J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja…, s. 16; tenże, Funkcjonowanie 
muzeum…, s. 173; J. Tyborczyk, „Ile ja tam włożyłem swego trudu, tego w ogóle nie da 
się opowiedzieć.” Początki Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w świetle listów 
profesora Ryszarda Kukiera, „Nasze Pomorze”, 2004, nr 6, s. 8-9; C. Obracht-Prondzyński, 
Kaszubskich pamiątek skarbnice…, s. 337.
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bytowskiej przez Ryszarda Kukiera – adiunkta Katedry Etnografii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu8. Zgromadzone w trakcie badań zabytki kultury 
materialnej stały się trzonem bogatej kolekcji etnograficznej, rozbudowywanej 
w późniejszych latach9.

Kierownikiem placówki – i przez kilka pierwszych miesięcy jedynym jej 
pracownikiem – był Piotr Cielecki, magister historii, absolwent Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1982 r. obowiązki dyrektora muzeum 
pełnił Janusz Kopydłowski. 

Ze względu na przedłużający się remont północnego skrzydła zamku, zwane-
go Domem Zakonnym, początkowo muzeum zajmowało ostatnią kondygnację  
Wieży Prochowej oraz pomieszczenia na poddaszu Domu Wdów, które pierwot-
nie miały być magazynami biblioteki, zlokalizowanej w skrzydle wschodnim10. 
Jedno z nich, o powierzchni ponad 100 m², stało się jedyną salą ekspozycyjną, 
użytkowaną do 1992 r., do czasu ukończenia remontu Domu Zakonnego. W od-
danej do użytku w 1983 r. Wieży Prochowej urządzono m.in. biura, bibliotekę 
oraz dwie pracownie – fotograficzną i stolarsko-konserwatorską.

Kontynuowano wówczas muzealne badania terenowe. Zgodnie z profilem 
placówki nadal gromadzono zabytki kultury materialnej i duchowej Kaszubów. 
Ze względu na zróżnicowanie etniczne społeczności, zamieszkującej ziemię 
bytowską, muzealnicy zainteresowali się także dziedzictwem kulturowym lud-
ności napływowej, co spowodowało rozszerzenie kolekcji o zabytki pochodzące 
z innych kręgów kulturowych11. 

Oprócz zamkowej siedziby od 1979 r. działa oddział muzealny12 w miejsco-
wości Płotowo, gdzie w latach 1929–1932 funkcjonowała jedna z czterech szkół 

8 Jednym z efektów przeprowadzonych badań terenowych była publikacja: R. Kukier, 
Kaszubi Bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968. 

9 Były to głównie narzędzia rolnicze, wyposażenie wiejskich warsztatów rzemieślniczych, 
sprzęty gospodarstwa domowego, przedmioty codziennego użytku oraz obiekty związane 
z tkactwem, rybołówstwem i pszczelarstwem. Por. J. Kopydłowski, Powołanie i organiza-
cja…, s. 16; tenże, Funkcjonowanie muzeum…, s. 173.

10 Tenże, Powołanie i organizacja…, s. 19-20.
11 P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie  

za rok 1978, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 9, 1979, s. 192; J. Kopydłowski, Funk-
cjonowanie muzeum…, s. 178, 181-185. 

12 W 1973 r. utworzono oddział terenowy w Sominach, będący małym skansenem bu-
downictwa ludowego. W zagrodzie skansenowskiej udostępniono do zwiedzania dzie-
więtnastowieczny chlew i chatę owczarza z przełomu XVIII i XIX w. Niestety, koncepcji 
rozbudowy skansenu nie udało się zrealizować. W 1996 r. zabytkowe budynki przejął 
Urząd Gminy w Studzienicach. Por. J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja…, s. 20;  
T. Siemiński, Dział etnograficzny, „Nasze Pomorze”, 1999, nr 1, s. 42.
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polskich, istniejących w okresie międzywojennym na terenie ziemi bytowskiej13. 
Utworzenie Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie wynikało z potrzeby upamięt-
nienia patriotycznej działalności lokalnej mniejszości polskiej w ramach Związku 
Polaków w Niemczech – organizacji polonijnej, której setna rocznica powstania 
przypada w 2022 r.14 

Wystawy organizowane w latach 70. i 80. XX w., w niezwykle trudnych 
warunkach lokalowych15, były głównie prezentacjami nowych nabytków mu-
zeum, relacjami fotograficznymi ze wspomnianych badań terenowych czy prac 
prowadzonych w zamku16. U schyłku lat 80. inwentarz muzealiów liczył ponad 
3000 obiektów17. Jednak ograniczona przestrzeń ekspozycyjna uniemożliwiała 
stworzenie stałej wystawy udostępniającej zbiory szerszej publiczności.

Przejęcie wyremontowanego skrzydła północnego wraz z Basztą Młyńską 
(łącznie kilkanaście sal wystawowych na 900 m²) – na co muzeum czekało po- 
nad 20 lat – pozwoliło na przygotowanie stałych i czasowych ekspozycji z więk-
szym rozmachem niż na dotychczasowych nieco ponad 100 m²18. 

Oficjalne otwarcie nowej przestrzeni muzealnej nastąpiło 10 kwietnia 1992 
roku19. Na parterze Domu Zakonnego zaaranżowano stałą wystawę etnogra- 

13 W 2011 r. przeprowadzono modernizację wystawy. Plansze informacyjne oraz prze-
wodnik po ekspozycji opracował merytorycznie M. Kwaśkiewicz, kierownik działu 
artystyczno-historycznego. Por. J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 2011 roku, „Nasze Pomorze”, 2011, nr 13, s. 275.

14 Scenariusz ekspozycji przygotowali wspólnie P. Cielecki i W. Gręźlikowski – kustosz 
zatrudniony w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. K. Szyman-Piórkowska to 
autorka projektu i aranżacji wystawy. Fotografie wykonał J. Pieńkowski. Por. J. Kopy-
dłowski, Powołanie i organizacja…, s. 24; tenże, Funkcjonowanie muzeum…, s. 178. 

15 O trudnościach, z jakimi borykało się muzeum, pisał P. Cielecki w sprawozdaniu za rok 
1978: „Od daty powołania placówki muzealnej w Bytowie mija 6 lat. W okresie tym 
kolekcja zebrana przez Społeczny Komitet Organizacyjny została powiększona o ponad 
800 obiektów etnograficznych i artystyczno-historycznych. Niestety większość nagroma-
dzonych zabytków do tej pory zalega magazyny i nie jest udostępniana zwiedzającym. 
Przyczyną jest brak pomieszczeń (sal) ekspozycyjnych. Przedłużający się remont skrzydła 
południowego zamku, uniemożliwia praktycznie podjęcie prac budowlanych w Domu 
Zakonnym, przeznaczonym na potrzeby muzeum. Tak więc od kilku lat korzystamy 
z wypożyczonych nam pomieszczeń magazynowych Miejskiej Biblioteki Publicznej”. 
Por. P. Cielecki, Sprawozdanie z działalności…, s. 191.

16 W latach 1973–1977 zrealizowano m.in. wystawy: „Wieś i kultura ludowa w obiektywie”, 
„Bytowska Kronika XXX-lecia”, „Zamek w remoncie – fotografie”.

17 J. Kopydłowski, Powołanie i organizacja…, s. 26.
18 Tamże, s. 27-34.
19 Tamże, s. 27.
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ficzną, funkcjonującą w zmodernizowanej formie do dziś. W krzyżackim refek-
tarzu stworzono stałą ekspozycję artystyczno-historyczną. W dawnym dormi-
torium, dziś nazywanym Salą Portretową, zaprezentowano portrety Gryfitów 
– książąt zachodniopomorskich. Pozostałe komnaty zamkowe na pierwszym  
piętrze oraz sale na kolejnej kondygnacji Domu Zakonnego przeznaczono na  
wystawy czasowe, których wówczas rocznie organizowano nawet kilkanaście.

Druga połowa lat 90., to czas utworzenia dwóch działów merytorycznych. 
Kierownikiem działu etnograficznego został Tomasz Siemiński, dzisiejszy dy-
rektor muzeum. Działem artystyczno-historycznym kierował Piotr Cielecki, 
wcześniejszy dyrektor placówki20. 

Od czasu reformy administracyjnej w 1999 r. bytowskie muzeum jest instytu-
cją kultury zarządzaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 
Dzięki dobrej woli miejskich władz samorządowych, muzeum użytkuje bytow- 
ską siedzibę bezpłatnie na zasadach użyczenia21. 

W 1999 r. liczba muzealiów powiększyła się do ponad 4500 obiektów. Dużą 
część pozyskanych wówczas zbiorów stanowiły dzieła współczesnej sztuki ludo-
wej. Stały się one wiodącą kolekcją tego typu na terenie Pomorza22. 

Zaistniałe w latach 90. XX w. korzystne zmiany w odniesieniu do infrastruk-
tury, zarządzania czy struktury organizacyjnej spowodowały, że u progu XXI w. 
Muzeum Zachodniokaszubskie zaczęło intensywniej rozwijać swoją działalność 
oraz współpracę z instytucjami kultury i uczelniami, wkraczając na nowe obszary 
budowania, badania i upowszechniania muzealnej kolekcji. Prezentując zabytki 
kultury materialnej i współczesnej sztuki ludowej Kaszub, muzeum zorgani-
zowało zarówno wystawy krajowe, jak i zagraniczne, w Niemczech, Słowenii 
czy na Litwie. Placówka przez kilka lat była gospodarzem międzynarodowego 
festiwalu sztuki performance „Zamek Wyobraźni”23. 

Efektami współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego24 

20 Obecnie działem etnograficznym kieruje Jaromir Szroeder. Kierownikiem działu arty-
styczno-historycznego jest Maciej Kwaśkiewicz.

21 J. Kopydłowski, Funkcjonowanie muzeum…, s. 175.
22 Dla porównania: na koniec 2020 r. w Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowanych było 

6468 obiektów, w tym 773 muzealia w inwentarzu działu artystyczno-historycznego, 
co stanowi ok. 12% wszystkich zbiorów. Por. T. Siemiński, Sprawozdanie z działalności 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za rok 2020, „Nasze Pomorze”, 2021, nr 22, 
s. 390.

23 M. Kwaśkiewicz, Rozmaitości o kulturowym obliczu miasta w roku 2000, „Nasze Pomorze”, 
2000, nr 2, s. 258.

24 Muzeum Zachodniokaszubskie współpracuje z łódzką uczelnią od lat 70. XX w., od  
czasu badań nad kulturą kaszubską prowadzonych przez prof. Jadwigę Kucharską. 
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stały się cyklicznie odbywające się konferencje, a także wspólnie wydawane 
publikacje25. Bytowskie muzeum, wraz z Akademią Pomorską w Słupsku i In-
stytutem Kaszubskim w Gdańsku, od wielu lat organizuje poświęconą literaturze 
kaszubskiej Konferencję Kaszuboznawczą. 

Materiały, z odbywających się w Muzeum Zachodniokaszubskim konferencji, 
publikowane są również w wydawanym od 2000 r. roczniku muzealnym „Nasze 
Pomorze” – piśmie poświęconym historii i kulturze Pomorza. Tematyka roczni-
ka jest bardzo szeroka. Ukazują się w nim artykuły dotyczące zarówno historii, 
archeologii, etnografii, jak i historii sztuki, muzealnictwa, konserwatorstwa 
czy literaturoznawstwa. Moment wydania pierwszego numeru rocznika wydaje 
się być symboliczną cezurą, początkiem tzw. nowych czasów, upływających 
pod znakiem reorganizacji muzeum i nowych działań.

Jednym z istotnych wydarzeń, w odniesieniu do struktury organizacyjnej 
oraz rozwoju działalności wystawienniczej Muzeum Zachodniokaszubskiego, 
było utworzenie w 2005 r. Oddziału Historii Miasta, zlokalizowanego w wieży 
pokościelnej, która była niegdyś tymczasowym magazynem zbiorów muzealnych. 
Przedsięwzięcie to zrealizowano przy współpracy i pomocy finansowej miejskich 
władz samorządowych oraz dzięki wsparciu pomorskich muzeów – w Szczecinie, 
Słupsku, Koszalinie i Lęborku. Na kilku kondygnacjach, gotyckiej wieży, za- 
prezentowano eksponaty związane z historią miasta i dziejami najstarszej świą-
tyni w Bytowie26. 

W 2008 r. pracownicy działu etnograficznego przygotowali nową wystawę 
stałą w siedzibie głównej – „Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza”. 
Stworzenie tej ekspozycji, to rezultat nakreślonego już w latach 90. XX w.,  
a z większą intensywnością realizowanego w XXI w., kierunku rozbudowy  

25 Materiały z konferencji, poświęconych szeroko rozumianej problematyce pomorskiej, 
ukazały się w tomach: Życie dawnych Pomorzan, t. I, red. W. Łysiak, Bytów-Poznań 
2001; Życie dawnych Pomorzan, t. II, red. W. Łysiak, Bytów-Słupsk 2003; Życie dawnych 
Pomorzan, t. III, red. W. Łysiak, Bytów 2005. 

 Efektem czterech dotychczas zorganizowanych edycji Jesiennych Warsztatów Antropo-
logicznych są opublikowane materiały pokonferencyjne. Referaty wygłoszone podczas 
dwóch pierwszych spotkań („Oblicza sztuki nieprofesjonalnej” i „Oblicza muzealnictwa”) 
zamieszczono w numerach 9. i 10. rocznika „Nasze Pomorze”. Kolejne publikacje to: 
Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, 
Pruszcz Gdański-Bytów 2014 oraz Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, red. 
E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński, Bytów-Łódź 2016. Ostatnia z wymie-
nionych pozycji dostępna jest w wersji on-line na stronie internetowej muzeum: www.
muzeumbytow.pl.

26 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
za 2005 rok, „Nasze Pomorze”, 2005, nr 7, s. 254.
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zbiorów muzealnych. Znacząco rozwinęła się wówczas kolekcja sztuki ludo-
wej, w której szczególną wartość przedstawiają dzieła Józefa Chełmowskiego.  
W latach 2007–2008, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, zakupiono ponad 100 prac artysty27. Owocem rozbudowy zbiorów 
były kolejne wystawy czasowe, prezentujące prace pomorskich artystów nie-
profesjonalnych, a także nowe projekty badawcze. W ramach ministerialnego 
programu w 2008 r. rozpoczęto realizację projektu: „Estetyzacja codzienności. 
Badania terenowe na południowo-zachodnich Kaszubach nad współczesny- 
mi problemami kultury ludowej: ikonosferą, sztuką ludową, zdobnictwem, pla-
styką nieprofesjonalną i pograniczami sztuki”28.

Kolejna ważna inicjatywa działu etnograficznego, to przygotowanie w 2010 r.  
projektu, który uzyskał dofinansowanie – udzielone tym razem przez De-
partament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – na realizację festiwalu 
„Cassubia Cantat”. Festiwal odbywa się co roku od ponad 10 lat. Jest to przed-
sięwzięcie realizowane w ramach działalności etnomuzycznej. Celem projektu 
jest rewitalizacja i popularyzacja kultury muzycznej Kaszub, poprzez czerpanie 
inspiracji z dawnych pieśni i utworów pozyskanych w latach 50. XX w., podczas 
ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego29. Idea festiwalu opiera  
się na materiale muzycznym opublikowanym na wydanej w 2009 r. płycie Cas-
subia Incognita30. 

W 2014 r. następcą dyrektora muzeum Janusza Kopydłowskiego został To-
masz Siemiński, dotychczasowy kierownik działu etnograficznego. Rozpoczęto 
wówczas wprowadzanie w życie nowej koncepcji wystawienniczej, dotyczącej 
ekspozycji stałych oraz oddziałów31. Zapadła decyzja o rezygnacji z prezento-
wania w Baszcie Młyńskiej ekspozycji „Archeologiczna podróż w przeszłość” 

27 Dotacje ministerialne umożliwiły również konserwację unikatowego dzieła – obrazu 
Józefa Chełmowskiego „Panorama Apokalipsy” o długości 55 m. 

28 J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
w 2008 roku, „Nasze Pomorze”, 2008, nr 10, s. 225-226.

29 T. Siemiński, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 
za rok 2015, „Nasze Pomorze”, 2015, nr 17, s. 167.

30 Wydanie płyty z nagraniami archiwalnymi kaszubskiej muzyki tradycyjnej ze zbiorów 
fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (w nakładzie 1000 sztuk) było zwień-
czeniem projektu „Cassubia Incognita”, dotyczącego badania kaszubskiej muzyki, pieśni 
i obrzędowości, zrealizowanego w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

31 T. Siemiński, Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie za rok 2014, „Nasze Pomorze”, 2014, nr 16, s. 234.
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na rzecz przeniesienia jej – w zmodyfikowanej formie – do wieży pokościelnej 
w centrum miasta. 

Zmianami objęto także pierwsze piętro Domu Zakonnego, gdzie zrezygnowa-
no z urządzania wystaw czasowych, przeznaczając kilka sal na ekspozycję stałą, 
nawiązującą do krzyżackiej przeszłości zamku i okresu książęcego za rządów 
dynastii Gryfitów. Nowa ekspozycja historyczna stała się przestrzenią, w której 
zdecydowano się zaprezentować najstarsze i najcenniejsze zabytki sztuki sakral-
nej i meblarstwa w kolekcji muzeum. To tutaj podziwiać można m.in. zacho- 
wane elementy wyposażenia kościoła św. Jerzego w Bytowie – epitafia z XVII 
i XVIII w., chrzcielnicę czy ławę kolatorską z przełomu XVII i XVII w. W uzu- 
pełnieniu wystawy o ciekawe eksponaty wsparły bytowską placówkę muzea po-
morskie tj. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku czy Muzeum Narodowe 
w Szczecinie. Przedsięwzięcie to poprzedziły m.in. prace związane z infrastruk-
turą techniczną sal ekspozycyjnych. Miały one korzystny wpływ na przestrzeń 
wystawienniczą. Zmieniony został system ogrzewania w salach pierwszego piętra 
Domu Zakonnego, dzięki czemu uzyskano dodatkową powierzchnię ekspozy-
cyjną. Niezwykle istotna była też wymiana oświetlenia. Usunięcie metalowych 
stelaży zasłaniających sklepienia i umieszczenie w ich miejscu zaprojektowanych 
do poszczególnych wnętrz kutych żyrandoli, wykonanych współcześnie przez 
pomorską firmę, zajmującą się kowalstwem artystycznym, znacznie poprawiło 
wrażenia estetyczne w zamkowych komnatach. Dopełnieniem aranżacji stały się 
meble tj. przeznaczony do dawnego refektarza stół nawiązujący do malborskiego 
stołu refektarzowego zaprojektowanego przez Conrada Steinbrechta u schyłku 
XIX w., a także stylowe, dębowe gabloty, które uszlachetniły wnętrza – prezen-
towane w nich zabytki zyskały godną przestrzeń i oprawę.

W 2015 r. w strukturze działu artystyczno-historycznego uwzględniono pra-
cownię stolarsko-renowatorską, bibliotekę muzealną oraz pracownię archeolo-
giczną. W związku z przeprowadzoną wówczas reorganizacją i nową koncepcją 
wystawienniczą Oddziału Historii Miasta, zmieniona została nazwa oddziału, 
która brzmi dziś następująco: Gotycka Wieża św. Katarzyny32. Obecnie w wieży 
dawnego kościoła prezentowana jest wystawa, na której zobaczyć można m.in. 
zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie przykościelnego 
cmentarza. Po kilku latach funkcjonowania wystawy archeologicznej w murach 
gotyckiej wieży, dyrektor muzeum podjął decyzję o przeniesieniu ekspozycji 
w zmodernizowanej wersji do zamkowej siedziby. Wieża stanie się wkrótce prze-
strzenią na stworzenie kolejnej wystawy stałej, poświęconej tym razem tematyce 
różnorodności wyznaniowej.

32 Idem, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za rok 
2015, „Nasze Pomorze”, 2015, nr 17, s. 157, 161-162.



227Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie w XXI wieku

Równocześnie z bytowskim oddziałem muzealnym zreorganizowany został 
oddział terenowy w Płotowie, poprzez połączenie Muzeum Szkoły Polskiej 
z Zagrodą Styp-Rekowskich – owocem projektu finansowanego z funduszy 
europejskich pod nazwą „Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję mu-
zealną i edukacyjną w Płotowie, gm. Bytów”. Ze względu na powstanie nowego  
obiektu na terenie zagrody, należącej dawniej do rodziny Styp-Rekowskich,  
nazwę oddziału zmieniono na: Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekow-
skich w Płotowie33. W Zagrodzie prezentowana jest przygotowana przez dział 
artystyczno-historyczny stała wystawa poświęcona dziejom Płotowa i historii  
rodu Styp-Rekowskich, a także etnograficzna ekspozycja wielkogabarytowych 
sprzętów rolniczych i rybackich. Zagroda Styp-Rekowskich jest miejscem,  
gdzie odbywa się szereg lekcji i warsztatów muzealnych, wystaw, imprez plene-
rowych, które cieszą się powodzeniem wśród społeczności lokalnej i turystów 
z odleglejszych stron. 

W odniesieniu do działalności wystawienniczej, w ostatnich latach, miały miej-
sce ważne dla muzeum wydarzenia. Jednym z nich była, zrealizowana w 2018 r.,  
wystawa czasowa „Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości 
dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej”, na której zaprezentowano zabyt-
ki architektury i sztuki kościelnej. Był to efekt badań terenowych, kwerend 
muzealnych i archiwalnych pracowników działu artystyczno-historycznego. 
Wydano też publikację zawierającą m.in. katalog kościołów oraz katalog zabyt-
ków prezentowanych na ekspozycji34. W 2019 r. dział artystyczno-historyczny 
zorganizował wystawę czasową „Zamek w Bytowie. Historia mniej znana.  
Odbudowa”, ukazującą niemal stulecie prac prowadzonych w bytowskim zamku. 
Na ekspozycji znalazło się miejsce, by wspomnieć o kierowniku przedwojennego 
Heimatmuseum – Walterze Kellerze, jak i pierwszym dyrektorze powojennego 
muzeum – Piotrze Cieleckim. Kolejna udostępniona w ubiegłym roku wystawa 
stała – „Bytów. Miasto wielu kultur” opowiada przez pryzmat zachowanych  
pamiątek historię miasta, które tworzyli i tworzą ludzie różnych wyznań i róż-
nego pochodzenia35. 

33 T. Siemiński, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 
za rok 2015, „Nasze Pomorze”, 2015, nr 17, s. 157, 161-162.

34 Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi 
bytowskiej, red. M. Kwaśkiewicz, Bytów 2020. 

35 Temat wielokulturowości ziemi bytowskiej podejmowany był już wcześniej, czego  
przykładem może być otwarta w 2011 r. wystawa czasowa, stworzona przez dział etno- 
graficzny „Wielokulturowość społeczności ziemi bytowskiej” oraz towarzysząca jej kon-
ferencja historyczna. Por. J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachod-
niokaszubskiego w Bytowie w 2011 roku, „Nasze Pomorze”, 2011, nr 13, s. 279, 281.
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Szczególnie istotnym   przedsięwzięciem wystawienniczym jest jednak przede 
wszystkim realizacja ekspozycji: „Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka”, 
jedyna w Polsce wystawa stała, prezentująca liczne dzieła tego wyjątkowego  
twórcy. Kolekcja prac Chełmowskiego w Muzeum Zachodniokaszubskim liczy  
obecnie ok. 600 obiektów, które gromadzone były od lat 80. XX w. do 2013 r.,  
gdy artysta zmarł36. Wcześniej jego dzieła można było podziwiać wśród prac  
innych twórców ludowych, prezentowanych na wspomnianej wystawie stałej 
otwartej w 2008 r. Ekspozycję dyskretnie dopełniają multimedia w formie dia-
poramy i materiałów filmowych o artyście. Wystawie towarzyszy tło muzyczne  
– utwór skomponował, zainspirowany twórczością Józefa Chełmowskiego,  
muzyk i kompozytor Olo Walicki. Za stworzenie tej wystawy jej autorzy – To-
masz Siemiński i Jaromir Szroeder – otrzymali Pomorską Nagrodę Muzealną 
za rok 2020.

Co ciekawe, ekspozycja znajduje się na poddaszu Domu Wdów, które na  
początku istnienia muzeum było jedyną salą ekspozycyjną, gdzie za czasów 
dyrektora Piotra Cieleckiego odbywały się pierwsze wystawy. Historia muzeum 
niejako zatoczyła krąg – w pozytywnym tego wyrażenia wydźwięku. Wrócili- 
śmy bowiem do dawnej przestrzeni, ale w zupełnie innej odsłonie. Dziś pre-
zentujemy w tym miejscu dzieła Józefa Chełmowskiego na nowej, współcześnie 
zaaranżowanej ekspozycji. 

Muzeum w obecnym kształcie, to wynik kilkudziesięcioletnich wysiłków 
kolejnych dyrektorów i zaangażowania pracowników, którzy współuczestniczą 
w budowaniu i naukowym opracowywaniu kolekcji, organizowaniu coraz lep-
szych wystaw i muzealnych wydarzeń. Z dzisiejszej perspektywy szczególnie 
istotny w dziejach Muzeum Zachodniokaszubskiego wydaje się okres po roku 
2000. Wraz z wkroczeniem w XXI w. rozwój i rozbudowa instytucji nabrały roz-
pędu. Choć przez pierwsze dekady muzeum borykało się z wieloma problemami, 
blokującymi szerszą działalność, dziś odchodzą one w niepamięć. Powierzchnia 
ekspozycyjna powiększyła się wielokrotnie. Powstały nowe oddziały terenowe. 
Charakter zbiorów, wystaw czy wydawnictw jest obecnie bardziej zróżnicowany 
i oddaje specyfikę regionu, którego kulturę bytowscy muzealnicy niestrudzenie 
badają i upowszechniają. 

36 W 2014 r. zorganizowano w bytowskim muzeum wystawę poświęconą zmarłemu artyś-
cie: „Józef Chełmowski (1934–2013). In memoriam” oraz pokaz filmu „Księga Aniołów 
Józefa Chełmowskiego” w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego.
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Początki działalności bytowskiego muzeum napotykały wiele organizacyj-
nych problemów: brak powierzchni magazynowej, wystawienniczej, pracow-

ni konserwatorskiej, deficyt kadry… To wszystko powodowało, że działalność 
placówki opisywana w kolejnych rocznych sprawozdaniach, w głównej mierze 
koncentrowała się na porządkowaniu i ewidencjonowaniu kolekcji muzealiów, 
zgromadzonych przez Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum oraz bieżącym 
działaniu – opracowywaniu nowych nabytków.

Pierwszy dyrektor muzeum, Piotr Cielecki i przez lata jedyny pracownik 
merytoryczny placówki, na bieżąco rejestrował przebieg odbudowy zamku oraz 
tworzył fotograficzną dokumentację pozostałych zabytków, zarówno w terenie, 
jak i muzealiów tworzących zaczątek kolekcji. 

Cennym posunięciem w początkowym okresie istnienia muzeum, obok ist-
niejących już i stale powiększanych zbiorów, był zakup obszernego archiwum 
negatywów od miejscowego fotografa Jana Pieńkowskiego, który zgromadził 
fotografie dokumenujące historię miasta od 1945 roku. Wśród zbioru negatywów 
znajdowały się zdjęcia ukazujące rozwój życia gospodarczego, politycznego i kul-
turalnego w powiecie bytowskim. Zaplanowany na wiele lat wykup tej kolekcji 
objął przeszło 30 000 odbitek i negatywów. Ostatnią partię negatywów, w liczbie 

1 Tekst powstał na podstawie sprawozdań z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie, publikowanych w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych” w latach 1973–2001 
oraz „Naszym Pomorzu. Roczniku Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie” w latach 
2000–2022.
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blisko 6000 klatek, muzeum zakupiło w 1980 roku, zamykając zbiór liczbą ponad 
49 000 sztuk. Ten bogaty materiał dokumentacyjny stanowi swoistą kronikę ziemi 
bytowskiej z lat 1945–1980 i przez kolejne lata był wstępnie opracowywany i kata-
logowany. Obecnie stanowi cenne źródło do badań historycznych, umożliwiające 
szerokie spektrum interpretacji. Prace nad zbiorem prowadzone są w muzeum 
na specjalistycznym stanowisku digitalizacji tychże zasobów.

Pod koniec 1978 roku zapadła decyzja o powołaniu Muzeum Szkoły Polskiej 
w Płotowie. Sprawozdanie z 1979 roku informowało, że aktualnie prowadzone 
były prace adaptacyjno-remontowe w budynku, a zaawansowanie przygotowań 
do opracowania ekspozycji wskazuje, że w bieżącym roku zostanie otwarta pla-
cówka muzealna gromadząca świadectwa i dokumenty walki Kaszubów o prawa 
narodowe, o polski język i polską szkołę. By zgromadzić odpowiednią ilość 
eksponatów prowadzona wówczas była przez pracowników muzeum kwerenda 
źródłowa w wybranych muzeach, archiwach i bibliotekach. Nie wszystkie mate-
riały udawało się zebrać w oryginale, dlatego decydowano się na przygotowanie 
licznych fotokopii i odbitek kserograficznych. W związku z powołaniem nowego 
oddziału i przygotowaniem stałej ekspozycji, działania wszystkich pracowników 
muzeum koncentrowały się na poszukiwaniu dokumentów, podręczników, 
sprzętów szkolnych, pomocy naukowych i wyposażenia sali lekcyjnej z okresu 
międzywojennego.

Pomijając okres tworzenia oddziału w Płotowie, poświęconego polskiemu 
szkolnictwu mniejszościowemu w Niemczech, priorytetowym dla rozwoju 
młodej placówki muzealnej było gromadzenie zabytków dotyczących kultury 
materialnej i duchowej Kaszubów. Jednakże w wyniku refleksji towarzyszącej 
etnograficznym badaniom terenowym zwrócono również uwagę na zróżnico-
wanie etniczne społeczeństwa, zamieszkującego tereny powiatu bytowskiego, 
co zaowocowało zainteresowaniem muzealników dziedzictwem kulturowym 
ludności napływowej – głównie przesiedleńców z terenów Rzeszowszczyzny.  
Gromadzenie zabytków stanowiących inwentarz kultury materialnej przywie-
zionej ze sobą przez osadników ze Wschodu, kontynuowano w kolejnych latach. 
Jedna z relacji z dokonanych na tym polu działań, pochodząca z 1980 roku, 
świadczy, iż zakupy pochodziły głównie od ludności, która napłynęła na ziemię 
bytowską po II wojnie światowej z południowo-wschodnich terenów II Rzecz-
pospolitej. Udało się wówczas nabyć elementy stroju ludowego, hafty i narzę- 
dzia rolnicze.

W połowie 1983 roku wykonawca remontu zamku (P.P.PKZ Gdańsk) przekazał 
do użytku muzeum Basztę Prochową. Urządzone w niej zostały biura, pokoje go-
ścinne, zaplecze socjalne, pracownie specjalistyczne oraz biblioteka. W zbiorach 
zdecydowaną większość stanowiły wówczas zabytki kultury materialnej Kaszu-
bów, które gromadzone od ponad 20 lat i przechowywane w nieprzystosowanych 
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do tego celu magazynach, wymagały szczególnej troski. Utworzenie w tym roku 
pracowni stolarsko-konserwatorskiej umożliwiło objęcie opieką tych najbardziej 
zagrożonych eksponatów. Sprawozdanie z pierwszych lat działalności pracowni 
konserwatorskiej donosiło, że możliwości w zakresie opieki nad zbiorami są na-
dal bardzo ograniczone. Określają je m.in. braki etatowe, niepełne wyposażenie 
pracowni oraz trudności w nabyciu środków do konserwacji drewna i metalu, 
a brak specjalistów oraz bardzo ograniczone środki finansowe placówki zmuszają 
do szukania możliwości konserwacji najwartościowszych zabytków w specjali-
stycznych pracowniach konserwatorskich.

Ze względu na trudności w pełnej identyfikacji kolekcji Społecznego Komi-
tetu Organizacyjnego oraz ujawnione braki inwentarzowe i zły stan zachowania 
zbiorów etnograficznych powodowały, że muzeum nie miało od początku ist-
nienia ksiąg inwentarzowych (jedynie Księgę Wpływu Muzealiów). Pierwszym 
krokiem do założenia inwentarza muzealnego była pełna inwentaryzacja muze- 
aliów i dóbr kultury przyjętych do zbiorów, przeprowadzona na podstawie decy-
zji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w okresie od lutego do maja 1983 
roku. Protokół przeprowadzonej w tym okresie, pełnej inwentaryzacji zbiorów, 
wraz z wnioskiem komisji konserwatorskiej został przekazany Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Słupsku. Zgodnie z sugestią komisji konserwator-
skiej, nie wszystkie wpisane do Księgi Wpływu Muzealiów obiekty kwalifikowały 
się, aby przyjąć je do inwentarza muzealnego. Ostateczne decyzje w tej sprawie 
zapaść miały w połowie 1985 roku, a więc równolegle z terminem zakończenia 
remontu magazynu muzealnego w Domu Zakonnym.

W połowie roku 1985 udało się uruchomić pracownię konserwacji metalu, 
jednakże możliwości konserwacji drewna w dalszym ciągu ograniczone były 
przez niepełne wyposażenie pracowni stolarskiej i braki kadrowe. Od dalszego 
rozwoju działu konserwatorskiego uzależnione było przygotowanie zbiorów 
do przyszłej, stałej ekspozycji etnograficznej. W tym czasie było to najważniejsze 
zadanie muzeum i wszystkie wysiłki kierowano, aby rozwijać funkcjonowanie 
muzealnej pracowni stolarsko-konserwatorskiej.

W kolejnych latach (1985–1987) przygotowywana była dokumentacja fo-
tograficzna istniejących w terenie zabytków budownictwa ludowego. Łącznie 
sfotografowano około 70 chałup, obiektów inwentarskich i gospodarczych. 
Kontynuowane wciąż były prace dokumentujące przebieg robót adaptacyjno- 
-remontowych na zamku.

Początek lat 90., to dla muzeum zmiana warunków lokalowych oraz możli-
wości działalności instytucji. Pod koniec 1991 roku zakończono remont Domu 
Zakonnego i Baszty Młyńskiej. W wyremontowanych pomieszczeniach zam- 
kowych do dyspozycji muzeum oddano 13 sal wystawowych o łącznej powierz-
chni ponad 900 m2.
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 Inauguracja działalności muzeum w nowej siedzibie miała miejsce 10 kwietnia 
1992 roku. Na otwarcie placówki przygotowano stałą ekspozycję etnograficzną 
w salach parteru Domu Zakonnego, ekspozycję artystyczno-historyczną na  
I piętrze budowli oraz wystawę malarstwa „Pejzaż bez sztafażu” ze zbiorów  
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

W tym okresie bardzo prężnie rozwijała się kolekcja etnograficzna muzeum. 
Prowadzone, w latach 1990–1994, systematyczne penetracje terenowe, umoż-
liwiły powiększenie muzealnej kolekcji etnograficznej o niemal 700 zabytków: 
blisko 300 zabytków kultury materialnej i ponad 350 wyrobów współczesnych 
kaszubskich twórców ludowych. W tych latach, w polityce zakupu muzealiów, 
największy nacisk położono na gromadzenie zbiorów współczesnej sztuki ludowej 
z terenu Kaszub. W kręgu zainteresowania placówki znaleźli się twórcy ludowi 
z województwa bydgoskiego, gdańskiego, koszalińskiego i słupskiego. W latach 
1995–1996 muzealna kolekcja sztuki ludowej wzbogaciła się o blisko 400 prac, 
zakupionych od twórców ludowych, z których najliczniejszą grupę stanowili 
rzeźbiarze. Ponadto w kręgu zainteresowań muzealnych etnografów znalazły 
się współczesne wyroby ceramiczne, hafty, plecionki korzenne, wyroby z rogu, 
zabawki, instrumenty muzyczne oraz obrazki na szkle i płótnie. Gromadzono 
także wszelkie dane dotyczące samych twórców: ich wspomnienia, przebieg 
drogi artystycznej itp.

Tak prężnie rozwijająca się kolekcja muzealna była wynikiem czasochłonnych 
badań, penetracji terenowych, a w etapie kolejnym, już w muzeum, wiązała się 
z ewidencyjnym opracowywaniem nabytków. Muzealia opracowywane były 
na bieżąco na kartach katalogu naukowego. Wszystkie pozyskane, w omawia-
nym okresie, eksponaty posiadają barwną dokumentację fotograficzną.

Obok pracy w terenie i ewidencjonowaniu obiektów w muzeum, w II połowie 
lat 90., stale powiększająca się kolekcja muzealna, pozwalała pracownikom na re-
alizacje autorskich wystaw czasowych. Wśród nich kilka, z uwagi na prowadzenie 
czasochłonnych i wieloaspektowych badań i opracowań naukowych, kwerend 
czy wizji lokalnych, zasługuje na uwagę.

W 1997 roku pracownicy muzeum przygotowali dwie wystawy ze zbiorów 
własnych poza siedzibą muzeum: prezentowaną w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Debrznie ekspozycję czasową „Osadnicy” oraz wystawę zatytuło- 
waną: „Józef Chełmowski, artysta z Brus” – udostępnioną w Muzeum Okręgo-
wym w Sieradzu. Kolejny rok, 1998, był kontynuacją współpracy muzealników 
z Bytowa i Sieradza, w wyniku której w Słoweńskim Muzeum Etnograficznym 
w Lubljanie zaprezentowano dokonania twórcze artystów ludowych Muchy 
i Chełmowskiego na wystawie „Anioły i diabły”.

 W siedzibie muzeum trwały natomiast prace nad udostępnieniem stałej 
ekspozycji historyczno-konserwatorskiej, poświęconej dziejom i odbudowie 
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zamku bytowskiego. Natomiast w 1999 roku muzealnicy przygotowali dwie, 
warte nadmienienia, z uwagi na druk towarzyszących wydawnictw, ekspozycje 
czasowe: wystawę kaszubskiej sztuki ludowej autorstwa małżonków z Mścisze- 
wic pt. „Twórczość Sylwii i Czesława Birr” oraz wystawę „Święte obrazy” prezen-
tującą oleodruki o treści religijnej ze zbiorów własnych oraz kolekcji Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Kielcach, Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Muzeum Etno-
graficznego w Toruniu i Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im.  
T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach. Kolejnym, dużym przedsięwzięciem wysta-
wienniczym, na jakie zdecydowali się bytowscy muzealnicy, było opracowanie 
oraz przygotowanie ze zbiorów własnych przekrojowej ekspozycji pt. „Współ-
czesna sztuka ludowa Kaszub”, prezentowanej w Jurbarkas na Litwie.

Pracownicy muzeum prowadzili w owym czasie trzy autorskie programy 
badawcze na temat: kulturowej kreacji otoczenia wizualnego współczesnej 
wsi kaszubskiej, medycyny i lecznictwa ludowego na Pomorzu oraz przemian 
ludnościowych ziemi bytowskiej po 1945 roku. Nie wykluczało to współpracy 
naukowej muzeum z ośrodkami akademickimi z kraju. Muzealnicy bytowscy 
uczestniczyli w badaniach prowadzonych w Bytowie przez Katedrę Etnologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, na temat przemian kulturowych w okresie transformacji 
ustrojowej. Natomiast w ramach przygotowań do planowanej na październik 
2000 roku I Konferencji Naukowej „Życie dawnych Pomorzan”, jesienią 1999 
roku, pracownicy merytoryczni muzeum uczestniczyli w penetracjach na te-
renie Pomorza Zaodrzańskiego pod kierownictwem prof. Wojciecha Łysiaka, 
dotyczących m.in. krzyży pokutnych. Zebrane materiały badawcze i naukowe 
poszukiwania pozwalały naszym pracownikom wygłaszać referaty dotyczące 
dziejów Pomorza.

W początkach lat 2000 w czasopismach specjalistycznych, wydawnictwach 
pokonferencyjnych i rocznikach ukazało się 18 artykułów autorstwa muzealników 
bytowskich. W okresie tym na pomorzoznawczych sympozjach, konferencjach 
naukowych i seminariach w Bytowie, Darłowie, Dąbiu k. Bytowa, Orzechowie, 
Sławnie, Trzebiatowie, Włościborzu oraz Greding (Niemcy) i Greifswaldzie 
(Niemcy) pracownicy merytoryczni muzeum wygłosili 15 referatów i odczytów 
traktujących o folklorze, archeologii, historii Bytowa oraz dziejach Pomorza. 
W tym też czasie opracowali i przygotowali do druku: informator o historii  
oraz dawnych i współczesnych funkcjach zamku bytowskiego – druk w trzech 
wersjach językowych: polskim, angielskim i niemieckim; folder poświęcony  
historii, zbiorom i działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; 
folder traktujący o stałej ekspozycji zabytków kultury materialnej Kaszubów 
bytowskich; folder poświęcony wybitnemu kaszubskiemu twórcy Józefowi Cheł-
mowskiemu z Brus, wydany wspólnie z Urzędem Miejskim w Brusach. 
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W 2000 roku ukazał się pierwszy numer rocznika Muzeum Zachodnioka-
szubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”. Rocznik od początków istnienia reda-
gowany był przez zespół złożony z pracowników muzeum.

Także w tym czasie Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie wspólnie z In-
stytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu zorganizowało 
I Konferencję Naukową „Życie dawnych Pomorzan”. W konferencji pod nauko-
wym kierownictwem profesora poznańskiego uniwersytetu, Wojciecha Łysiaka, 
wzięli udział naukowcy z pomorskich uczelni i pracownicy instytucji kultury 
z Bytowa, Darłowa, Grudziądza, Koszalina, Kluk, Poznania, Słupska, Stargardu 
Szczecińskiego, Szczecina i Szczecinka, którzy wygłosili 25 referatów, poświęco-
nych szeroko rozumianej problematyce pomorskiej. Wśród referentów znalazło 
się trzech pracowników merytorycznych muzeum: Janusz Kopydłowski, Maciej 
Kwaśkiewicz, Tomasz Siemiński.

Druga konferencja z cyklu „Życie dawnych Pomorzan”, wpisana w program 
obchodów 30-lecia Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, odbyła się 
w październiku 2002 roku. Kierownictwo konferencji powierzono ponownie 
profesorowi Wojciechowi Łysiakowi z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku. W konferencji wzięli udział naukowcy z pomorskich uczelni huma-
nistycznych oraz muzealnicy różnych specjalności i pracownicy innych instytucji 
upowszechniania kultury. W 2001 roku ukazała się książka pokonferencyjna  
pt. Życie dawnych Pomorzan ze zbiorem 24 referatów wygłoszonych podczas 
pierwszej konferencji. W książce znalazły się 3 artykuły bytowskich muzeal-
ników: Niemiecka ludność miasta i powiatu bytowskiego w latach 1945–1947  
Janusza Kopydłowskiego, Medycyna ludowa na ziemi bytowskiej Macieja Kwaś-
kiewicza oraz Kępa – prawdziwe świadectwo pomorskiego życia Tomasza Sie-
mińskiego. Druga książka, pod takim samym tytułem, z 23 tekstami referatów 
wygłoszonych na drugiej konferencji, ukazała się w 2003 roku. Wydawcą obu 
pokonferencyjnych tomów było Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

W 2002 roku muzeum było gospodarzem zorganizowanej przy współpracy 
z pracownikami naukowymi Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i bytowskim 
oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego sesji naukowej pt. „Hieronim 
Derdowski i literatura kaszubska”. Następna z tego cyklu sesja naukowa, zor-
ganizowana na podobnych zasadach, w 2003 roku nosiła tytuł „Aleksander 
Majkowski i drogi Kaszubszczyzny”2.

2 Wspomniane sesje naukowe były pierwszymi z cyklu Konferencji Kaszuboznawczych, 
które od 20 lat organizowane są w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. W ni-
niejszej monografii zamieszczony został tekst prof. Daniela Kalinowskiego w całości 
poświęcony tym konferencjom.



235Działalność naukowa pracowników merytorycznych...

W 2002 roku na wniosek muzeum Ministerstwo Kultury przyznało dotację 
celową na pokrycie kosztów konserwacji obrazu Józefa Chełmowskiego z Brus 
– „Panorama Apokalipsy”. Konserwację, liczącego około 55 m długości płótna, 
wykonała specjalistyczna pracownia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 
Wykonanie niezbędnych prac konserwatorsko-zabezpieczających umożliwiło 
prezentację panoramy na opracowywanej i przygotowywanej przez kustoszy 
wystawie monograficznej poświęconej twórczości Józefa Chełmowskiego.

W 2003 roku, przy okazji wystawy przygotowanej przez lubelski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polacy – Ukraińcy 1939–1947”, w muzeum 
odbyła się konferencja poświęcona tej problematyce. W konferencji wzięli udział 
naukowcy z pomorskich i lubelskich ośrodków akademickich oraz pracownicy 
muzeum bytowskiego. W tym czasie z różną intensywnością kontynuowane 
były wspomniane wcześniej programy badawcze: „Kulturowa kreacja otoczenia 
wizualnego współczesnej wsi kaszubskiej” (T. Siemiński), „Lecznictwo ludowe 
Pomorza” (M. Kwaśkiewicz), „Przemiany ludnościowe ziemi bytowskiej po 1945 
roku” (J. Kopydłowski) oraz „Dawne nekropolie pomorskie” (M. Kwaśkiewicz 
i T. Siemiński).

Kadra muzeum, współpracując z placówkami oświatowymi, instytucjami  
upowszechniania kultury, zrzeszeniami, stowarzyszeniami i samorządami lo-
kalnymi, uczestniczyła w organizacji przeglądów artystycznych i różnorodnych 
konkursów. W 2002 roku muzeum brało udział w realizacji programu eduka-
cyjnego „Przygody Gryfa”, którego celem było przybliżenie młodzieży szkolnej 
zabytków i historii Pomorza oraz współdziałało w organizacji zlotów turystycz-
nych, konkursów i wystaw szkolnych. Muzealnicy bytowscy współorganizowali 
również koncerty kameralne na zamku, brali udział w różnorodnych konferen-
cjach i sympozjach naukowych, uczestniczyli w fachowych szkoleniach oraz  
byli gośćmi różnych zjazdów i uroczystości jubileuszowych.

W 2004 roku odbyła się III konferencja naukowa „Życie dawnych Pomorzan” 
pod naukowym kierownictwem prof. Wojciecha Łysiaka. Wygłoszono 30 refe-
ratów dotyczących szeroko rozumianej problematyki pomorskiej. Uczestnicy 
reprezentowali różnorodne dziedziny nauki: antropologię kulturową, archeolo-
gię, architekturę, etnografię, historię sztuki, heraldykę, językoznawstwo, litera-
turoznawstwo oraz socjologię.

We współpracy z Pracownią Kultury Literackiej Pomorza Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej w Słupsku, muzeum zorganizowało kolejną sesję naukową 
zatytułowaną „Florian Ceynowa i początki kaszuboznawstwa”. W konferencji 
uczestniczyło siedmiu naukowców i regionalistów z Gdańska oraz Słupska. 

W tym samym roku muzealnicy z Bytowa przygotowali kilka tekstów do  
periodyków specjalistycznych i wydawnictw pokonferencyjnych oraz opraco- 
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wali i wygłosili trzy referaty na konferencjach naukowych w Bytowie, Dygowie 
i Słupsku.

Sukcesywnie (od początku 2000 r.) uzupełniana była komputerowa baza da-
nych gromadzonych zbiorów, w tym zabytków ruchomych, negatywów bytowskiej 
kroniki z lat 1946–1975 oraz prowadzonych prac konserwatorskich. W 2004 roku 
rozbudowana została strona internetowa muzeum; wzbogacono ją o informacje 
dotyczące gromadzonych kolekcji, stałych ekspozycji oraz wystaw czasowych.

W 2005 roku kustosze bytowskiego muzeum: Maciej Kwaśkiewicz i Tomasz 
Siemiński, przygotowali kilka tekstów do periodyków specjalistycznych i wy-
dawnictw pokonferencyjnych oraz napisali i wygłosili referaty na spotkaniach 
naukowych w Dygowie podczas IV Konferencji „Dzieje wsi pomorskiej”: Prze-
moc i okrucieństwo w tekstach pomorskiego folkloru, Wieś kaszubska w pryzmacie 
zjawisk sztuki (nie)ludowej; w Mierkach na IV Konferencji „Las w kulturze pol-
skiej”: Cmentarz leśników w Pysznie ; w Brusach Jagliach w ramach I Jesiennych 
Warsztatów Antropologicznych: Ikonosfera z krasnalami – czyli od dawnego 
demona do figury ogrodowej.

W tym też roku odbyły się I Jesienne Warsztaty Antropologiczne, poświę-
cone obliczom sztuki nieprofesjonalnej, zorganizowane przez nasze muzeum 
we współpracy z władzami samorządowymi Brus. Konferencji, która odbyła 
się w Chacie Kaszubskiej, towarzyszyła zorganizowana przez bytowskich mu-
zealników wystawa, prezentująca dorobek artystyczny Józefa Chełmowskiego. 
W dwudniowych warsztatach wzięli udział etnolodzy i antropolodzy kultury 
z ośrodków uniwersyteckich w Krakowie, Łodzi i Toruniu. Kierownictwo na-
ukowe konferencji powierzono profesor Ewie Nowina-Sroczyńskiej z Instytutu 
Etnologii Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały z sesji 
zostały opublikowane w 10. numerze rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie „Nasze Pomorze”.

Jesienią owego roku muzeum bytowskie zorganizowało, wspólnie z Pracow- 
nią Kultury Literackiej Pomorza przy Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
w Słupsku, kolejną Konferencję Kaszuboznawczą pt. „Krofej, Mostnik i prote-
stantyzm na Pomorzu”, której opiekunem naukowym była dr Adela Kuik-Ka-
linowska. Uczestnikami konferencji byli młodzi naukowcy z Gdańska, Słupska 
i Szczecina. Zaprezentowane referaty, zostały opublikowane na łamach „Na- 
szego Pomorza”.

W 2006 roku na konferencję „Las w kulturze polskiej” w Cisnej referaty przy-
gotowali: Gabriela Pluto-Prądzyńska, Życie na kaszubskich pustkowiach, Tomasz 
Siemiński Grzybobranie w kaszubskich lasach jako forma ludowego zbieractwa. 
Tomasz Siemiński uczestniczył też w konferencji w Starbieninie pt. „Kim są Ka-
szubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych” z referatem: Twórca i odbiorca 



237Działalność naukowa pracowników merytorycznych...

– kilka uwag w kontekście pytań o kształt współczesnej kaszubskiej sztuki ludowej. 
Natomiast w Słupsku, na konferencji organizowanej przez Muzeum Pomorza 
Środkowego pt. „W kręgu badaczy kaszubszczyzny” referaty wygłosili Tomasz 
Siemiński Kaszubi bytowscy w badaniach profesor Jadwigi Kucharskiej oraz Janusz 
Kopydłowski Ryszard Kukier, współtwórca Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie.

W Bytowie w ramach II Jesiennych Warsztatów Antropologicznych odbyła 
się konferencja „Oblicza muzealnictwa”, na której Maciej Kwaśkiewicz wygłosił 
referat Zabytek niematerialny – rozważania nad definicją, świadomością i praktyką 
muzealną. W trakcie dwudniowych warsztatów antropologicznych wygłoszono 
łącznie 13 referatów przez naukowców z ośrodków uniwersyteckich w Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu i Toruniu oraz muzealników z: Bytowa, Gdańska, Krakowa, 
Lęborka, Olsztyna, Torunia i Wdzydz Kiszewskich. Kierownictwo naukowe 
warsztatów powierzono prof. Ewie Nowina-Sroczyńskiej z Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Katedrą 
Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jesienią 2006 roku w muzeum odbyła się V Konferencja Kaszuboznawcza 
pod tytułem „Jan Drzeżdżon i kaszubska enklawa kulturowa”. Wzięli w niej udział 
młodzi pracownicy naukowi z ośrodków akademickich w Gdańsku i Słupsku. 
Referaty poświęcone były działalności naukowo-badawczej Jana Drzeżdżona 
oraz jego twórczości literackiej.

W roku 2006 muzeum zrealizowało projekt „Ornaty, szaty i tkaniny liturgicz-
ne” – w ramach programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kul-
turowego”. Kierownikiem projektu był kustosz Maciej Kwaśkiewicz. Za uzyskane 
w ramach dofinansowania środki, poddano konserwacji i reperacji 24 ornaty, 
kapy i chorągwie, podarowane do zbiorów muzeum przez okoliczne parafie. 
W trakcie projektu odbyły się warsztaty skierowane do miejscowych hafciarek, 
które w praktyczny sposób, pod opieką merytoryczną muzealników i uznanej 
mistrzyni rękodzieła Ingi Mach, poznawały zasady konserwacji zabytkowych 
tkanin. 

W 2007 roku Muzeum Zachodniokaszubskie było gospodarzem VI Kon-
ferencji Kaszuboznawczej „Zrzeszeńcy – literatura i tożsamość”. Opiekunem 
naukowym konferencji była dr Adela Kuik-Kalinowska z Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, uczestnikami byli naukowcy z ośrodków akademickich w Gdańsku 
i Słupsku.

Pracownicy merytoryczni muzeum przygotowali i napisali w 2007 roku osiem 
artykułów do specjalistycznych periodyków oraz wzięli udział w konferencjach 
i sympozjach naukowych w: Bytowie, Słupsku, Szczecinie i Świętym Krzyżu.



238 Magdalena Sudoł

W tym samym roku muzeum realizowało dwa programy, które uzyskały 
wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Oblicza współcze-
snej kaszubskiej sztuki ludowej”, w ramach tego programu muzeum otrzymało 
dotację na współorganizowanie konkursu pt. „Kaszubska sztuka ludowa”, adre-
sowanego do dzieci i młodzieży oraz na zakup prac od pomorskich artystów lu-
dowych i zorganizowanie wystawy: „Z pracowni pomorskich twórców ludowych”  
(wystawie towarzyszył przygotowany przez pracowników muzeum katalog 
pod tym samym tytułem). Natomiast drugim projektem był: „Rozwój kolek-
cji dzieł Józefa Chełmowskiego w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego  
w Bytowie” – zadanie realizowane w ramach ministerialnego programu opera-
cyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Projekt zaplanowano 
na lata 2007–2008, dotacja ministerialna przeznaczona była na powiększenie 
kolekcji prac Chełmowskiego, a zakupione dzieła zostały zaprezentowane na,  
zaplanowanej na 2008 rok, wystawie dorobku tego wybitnego artysty z Brus. 
W latach 2007–2008 kolekcja prac artysty, w zbiorach muzeum, powiększyła 
się dzięki realizacji tego programu o 117 eksponatów, w tym: rzeźby w drewnie, 
obrazy na płótnie, płycie i szkle, zabawki i instrumenty muzyczne.

W 2008 roku, w ramach programu operacyjnego „Edukacja kulturalna  
i upowszechnianie kultury”, muzeum otrzymało ze środków pozostających  
w dyspozycji ministra dofinansowanie w wysokości 25 000 zł na realizację  
zadania: „Estetyzacja codzienności. Badania terenowe na południowo-zachod-
nich Kaszubach nad współczesnymi problemami kultury ludowej: ikonosferą, 
sztuką ludową, zdobnictwem, plastyką nieprofesjonalną i pograniczami sztuki”. 
Koordynatorem badań był kustosz Tomasz Siemiński. W ramach realizowanego 
od wiosny do jesieni zadania wykonano kilka tysięcy zdjęć w 20 wytypowanych 
wsiach na terenie powiatu bytowskiego i przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów 
źródłowych na temat analizowanych zjawisk. Całość materiału z badań złożona 
została w archiwum działu etnograficznego muzeum.

Jesienią, tego samego roku, muzeum było gospodarzem VII Konferencji 
Kaszuboznawczej pt. „Jan Karnowski – między ideą a literaturą”. Podczas konfe-
rencji, zorganizowanej przy współpracy Pracowni Kultury Literackiej Pomorza 
przy Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, 
wygłoszono 7 referatów.

W tym samym roku muzealnicy bytowscy – Tomasz Siemiński i Kamil 
Kajkowski napisali lub byli współautorami artykułów do roczników i specjali-
stycznych periodyków, wzięli też udział w sympozjach, konferencjach i sesjach 
naukowych w: Bytowie, Gdańsku, Kłopotowie, Koszalinie, Stargardzie Szczeciń-
skim, Szczecinie i Ustce.
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W 2008 roku w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie przeprowadzono 
pełną inwentaryzację zbiorów, którą objęto zarówno muzealia, jak i księgozbiór.

W tym samym roku ukazał się kolejny numer rocznika Muzeum Zachod-
niokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”. W roczniku znalazły się mate-
riały (teksty referatów i zapis dyskusji panelowej) z II Jesiennych Warsztatów 
Antropologicznych, poświęconych obliczom muzealnictwa, zorganizowanych 
przez muzeum bytowskie w listopadzie 2006 roku. W ramach programu MKiDN 
muzeum przygotowało i wydało album poświęcony sylwetce wybitnego współ-
czesnego artysty ludowego z Brus pt. Józef Chełmowski.

Pracownicy działu artystyczno-historycznego przygotowali do druku rozsze-
rzoną wersję informatora o ekspozycjach prezentowanych w oddziale muzeum 
w wieży po kościele pw. św. Katarzyny w Bytowie. Poza tym wydano następujące 
katalogi: Malarstwo Krystyny Hrehorowicz oraz Andrzej Piwarski. Malarstwo – 
rysunek – grafika, który towarzyszył jubileuszowej wystawie z okazji 70-lecia 
artysty.

W 2009 roku pracownicy merytoryczni muzeum przygotowali sześć projek-
tów badawczo-naukowych i związanych z infrastrukturą muzeum: „Życie pisane 
pieśnią – biografia i śpiewnik ks. Antoniego Peplińskiego”; „Digitalizacja zbio-
rów rzeźby i malarstwa ludowego z kolekcji Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie”; „Rozwój kolekcji sztuki ludowej w zbiorach muzeum bytowskiego”; 
„Poznajemy rękodzieło i kaszubską sztukę ludową” – warsztaty dla młodzieży 
i opiekunów; „Remont zabytkowych wnętrz zamku bytowskiego, dostosowanie sal 
I piętra Domu Zakonnego do wymogów planowanych ekspozycji historycznych”; 
„Modernizacja i unowocześnienie stałych ekspozycji Muzeum Szkoły Polskiej 
w Płotowie”. Udało się pozyskać wsparcie finansowe na: opracowanie i wydanie 
biografii i śpiewnika ks. Antoniego Peplińskiego i unowocześnienie ekspozycji 
w Płotowie, co realizowane było w roku 2010.

W 2009 roku pracownicy działu etnograficznego realizowali projekt „Cassu-
bia Incognita”, który dotyczył badań kaszubskiej muzyki, pieśni i obrzędowości. 
Projekt został przygotowany i zrealizowany w ramach programu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego zwieńczeniem było wydanie płyty 
Cassubia Incognita z nagraniami archiwalnymi kaszubskiej muzyki tradycyjnej 
ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Prezentacji płyty 
towarzyszył panel dyskusyjny w muzeum na temat kondycji muzyki kaszubskiej 
oraz koncert „Kwartetu Jorgi” i kapeli „Niwa Modrego Lnu”.

Na konferencjach naukowych w 2009 roku w: Bytowie, Dygowie/Kłopoto- 
wie, Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Lednicy, Słupsku, Trzebiatowie i Wolinie wy-
głoszono następujące referaty: Katarzyna Juchniewicz, Działalność edukacyjna 



240 Magdalena Sudoł

Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie – projekty i realizacje; Kamil Kaj-
kowski, Rola tańca i śpiewu w kulturze duchowej Słowian w średniowieczu; Janusz 
Kopydłowski, Szkolnictwo polskie w powiecie bytowskim w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym; Maciej Kwaśkiewicz, Starania Kaszubów bytowskich o polską szkołę 
w świetle relacji z podróży do Niemiec Józefa Kisielewskiego; Tomasz Siemiński, 
Ikonosfera jako obszar dialogu i komunikacji wewnątrzkulturowej, Estetyzacja 
codzienności i O potrzebie zbierania współczesnego folkloru na Pomorzu.

Z okazji 70. rocznicy śmierci księdza patrona Bolesława Domańskiego oraz 
80. rocznicy utworzenia pierwszych polskich szkół na Kaszubach bytowskich, 
muzeum zorganizowało konferencję naukową pt. „Działalność narodowa Pola-
ków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu między-
wojennym”. Konferencja, pod kierownictwem naukowym prof. Zenona Roma-
nowa z Akademii Pomorskiej w Słupsku, odbyła się w październiku 2009 roku 
w siedzibie muzeum. Wzięli w niej udział naukowcy, muzealnicy i regionaliści 
z: Bytowa, Gdańska, Gdyni, Koszalina, Malborka, Olsztyna, Słupska, Sztumu, 
Sztutowa i Złotowa. Podczas konferencji wygłoszono 15 referatów o działalności 
Związku Polaków w Niemczech na terenie Kaszub, Powiśla oraz Warmii i Mazur 
w okresie międzywojennym. Książka pokonferencyjna, zawierająca wszystkie 
prezentowane referaty, wydana przez muzeum, ukazała się w roku 2010.

W omawianym okresie muzeum było gospodarzem VIII Konferencji Kaszu-
boznawczej pt. „Lech Bądkowski. Literatura i wartości”. W konferencji zorga-
nizowanej przy współpracy Zakładu Antropologii Literatury i Badań Kaszub- 
sko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku, bytowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, wzięli 
udział pracownicy naukowi gdańskich i słupskich uczelni.

Prezentowanym w 2009 roku wystawom towarzyszyły opracowane przez mu-
zealników informatory do zorganizowanych wystaw czasowych: Między ziemią 
a niebem. Meta(fizyczne) światy śląskich twórców naiwnych; Malarstwo i grafika, 
grafika i malarstwo Krystyny Jatkiewicz; Różne oblicza współczesnego ekslibrisu.

W 2010 roku pracownik muzeum Kamil Kajkowski (jako współautor) 
przygotował do druku książkę Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu, 
która ukazała się drukiem w sierpniu 2010 roku, nakładem Wydawnictwa JASNE. 
Także w tym wydawnictwie, w grudniu 2010 roku, wydano monografię Tomasza 
Siemińskiego, kierownika działu etnograficznego pt. Rajskie ogrody w ikonosferze 
wsi kaszubskiej.

Pracownicy merytoryczni muzeum wzięli w 2010 roku udział w konferencji 
„Las w kulturze polskiej” zorganizowanej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie przed-
stawili następujące referaty: Tomasz Siemiński – Idea boskiego lasu, czyli iglaki 
w przydomowym ogrodzie. Uwagi o języku ikonosfery, Kamil Kajkowski – Erat 
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praetera ibiauercus ingens etfrondosa… Dąb w przedchrześcijańskich wierzeniach 
na Pomorzu wczesnośredniowiecznym.

Wspólnie z Bytowskim Centrum Kultury pracownicy muzeum przygotowali 
i wydali bogato ilustrowany informator o zamku bytowskim w trzech wersjach 
językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej).

W dziale etnograficznym realizowany był projekt, dofinasowany przez De-
partament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Życie pieśnią pisane – 
biografia i śpiewnik ks. Antoniego Peplińskiego”. Zwieńczeniem projektu, była 
napisana w języku kaszubskim przez Jaromira Szroedera, książka poświęcona 
życiu, działalności i dorobkowi artystycznemu ks. Antoniego Peplińskiego.

W drukowanym jesienią 2010 roku, 11. numerze rocznika muzealnego 
„Nasze Pomorze” znalazły się m.in. teksty referatów wygłoszonych podczas  
VII Konferencji Kaszuboznawczej pt. „Jan Karnowski – między ideą a litera- 
turą” oraz wystąpienia uczestników panelu dyskusyjnego, wieńczącego realizo-
wany w 2009 roku program „Cassubia Incognita”, poświęcony muzyce i obrzę-
dowości Kaszubów.

W listopadzie 2010 roku muzeum było gospodarzem IX Konferencji Ka-
szuboznawczej, tym razem pod tytułem „Zabory. Krąg autorów i tematów”. 
W konferencji, zorganizowanej przy współpracy Zakładu Antropologii Litera- 
tury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz In-
stytutu Kaszubskiego w Gdańsku, wzięli udział naukowcy i regionaliści z: Choj- 
nic, Gdańska, Słupska i Wejherowa.

Na dwa lata (2010–2011) zaplanowana była modernizacja Muzeum Szkoły Pol-
skiej w Płotowie, realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013. Znaczna część zadania sfinansowana została z dotacji otrzymanej 
na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakupiono 
gabloty, plansze wystawowe, kiosk multimedialny, co pozwoliło na całkowitą 
wymianę ponad 30-letniego sprzętu ekspozycyjnego. Plansze informacyjne, 
w unowocześnionej oprawie graficznej, merytorycznie opracował kierownik 
działu artystyczno-historycznego Maciej Kwaśkiewicz.

W 2011 roku pracownicy merytoryczni muzeum brali udział w specjali-
stycznych konferencjach i sympozjach naukowych. Kustosz Maciej Kwaśkiewicz 
na konferencji pt. „Współczesne eksponaty muzealne – problemy kolekcji w XXI 
wieku”, zrealizowanej w ramach obchodów 35-lecia Muzeum Wsi Radomskiej, 
wygłosił referat pt. Zabytek i dziedzictwo niematerialne – czy to wyzwanie dla 
współczesnego muzealnictwa? Kierownik działu etnograficznego muzeum, Tomasz 
Siemiński na konferencji „Etnoinspiracje” w Gdańsku – Oliwie, zaprezentował 
tekst dotyczący współczesnego kontekstu funkcjonowania wzornictwa haftu 
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kaszubskiego, natomiast wraz z Jaromirem Szroederem, podczas 87. Krajowe-
go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Opolu, wygłosili referat  
pt. Ścinanie kani. O dawnej obrzędowości i współczesnych zwyczajach świętojań-
skich na Kaszubach. Uczestnikiem kilku spotkań i konferencji archeologicznych 
w roku 2010 był Kamil Kajkowski.

 Muzeum w tym okresie przygotowało do druku i wydało katalog wystawy 
Meble w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie autorstwa Katarzyny 
Juchniewicz oraz Przewodnik po ekspozycji Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 
autorstwa Macieja Kwaśkiewicza. Ukazał się również kolejny, 12. numer rocznika 
muzealnego „Nasze Pomorze”.

W omawianym okresie muzeum było też gospodarzem trzech jednodniowych 
sympozjów i konferencji naukowych. Otwarciu wystawy „Wielokulturowość 
społeczności ziemi bytowskiej” towarzyszyła konferencja historyczna, podczas 
której referaty wygłosili: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – W poszukiwaniu 
śladów ludności żydowskiej na ziemi bytowskiej; Maciej Hejger – Niemcy w By-
towie i okolicy na przestrzeni dziejów; Cezary Obracht-Prondzyński – Kaszubi 
a wielokulturowość ziemi bytowskiej; Janusz Kopydłowski – W cieniu akcji „Wisła”. 
Ukraińcy na ziemi bytowskiej.

W listopadzie 2011 roku bytowskie muzeum gościło kolejną Konferencję 
Kaszuboznawczą, tym razem pod tytułem „Franciszek Fenikowski, Kaszuby 
na nowo odczytane”. Jubileuszowa, X konferencja zorganizowana została przy 
współpracy Zakładu Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii 
Pomorskiej w Słupsku oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. Z prelekcjami 
wystąpili: Magdalena Bobkowska – Fenikowski jako autor literatury dla dzieci; 
Józef Borzyszkowski – Między Poznaniem a Warszawą. Kaszubska droga Francisz-
ka Fenikowskiego; Daniel Kalinowski – Dramaturgia Franciszka Fenikowskiego. 
Zarys problematyki; Jowita Kęcińska – „Kaszubą jestem, Kaszubą zostanę”, czyli 
Walentego Onasza przypadki (F. Fenikowski, „Czerwona ręka”); Urszula Kęsi-
kowa – Obelgi, wyzwiska, przekleństwa w powieściach Fenikowskiego; Tadeusz 
Linkner – Mitologia kaszubska Fenikowskiego w „pigułkach”; Zuzanna Szwedek 
– Fenikowskiego liryki do żony Ireny; Jerzy Treder – Kaszubszczyzna w twórczości 
Fenikowskiego. Wszystkie referaty zostały opublikowane w książce pokonferen-
cyjnej (Franciszek Fenikowski, Kaszuby na nowo opisane, Słupsk 2012).

W tym też roku, dzięki dotacji MSWiA, Urzędu Miasta w Bytowie oraz Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsku, zrealizowano cykliczny projekt „Cassubia 
Cantat”. W trakcie kilkudniowego festiwalu wzięło udział 8 kapel i zespołów 
muzycznych. W ramach festiwalu, oprócz przesłuchań konkursowych, odbyły się 
warsztaty, których motywem były pieśni kaszubskie z płyty Cassubia Incognita. 
Zmagania konkursowe oceniało jury pod przewodnictwem profesora Leszka 
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Kułakowskiego. W koncercie finałowym wystąpiły zarówno zespoły nagrodzone, 
jak i kapele z prezentacjami powarsztatowymi. Efektem jest płytowa rejestracja 
koncertu finałowego Cassubia Cantat 2011 wydana przez Muzeum Zachodnio-
kaszubskie w Bytowie.

Projekt „Cassubia Cantat” wieńczyła konferencja, podczas której referaty wy-
głosili: Dawid Gonciarz – Kto dziś chce grać pomorskie nuty? Muzyczne refleksje 
z ostatnich lat; Tomasz Fopke – Współczesna muzyka kaszubska a muzyka ludowa. 
Poszukiwania i inspiracje; Cezary Obracht-Prondzyński – Problemy ochrony dzie-
dzictwa kulturowego Kaszub (z muzyką w tle); Jaromir Szroeder – Idea przesłanie, 
efekty projektu „Cassubia Cantat”. Wszystkie wystąpienia zostały opublikowane 
w 13. numerze „Naszego Pomorza”.

W 2012 roku muzeum było gospodarzem i organizatorem Międzynarodo-
wych Spotkań Interdyscyplinarnych „Motywy przez wieki”. Ta archeologiczna 
konferencja odbyła się pod naukowym kierownictwem Leszka Pawła Słupeckiego 
związanego z Uniwersytetem Rzeszowskim. Podczas konferencji wygłoszono  
15 referatów, w czterech blokach tematycznych, traktujących o motywach głowy 
w dawnych kulturach.

Natomiast XI Konferencja Kaszuboznawcza, pod naukowym kierownictwem 
prof. Daniela Kalinowskiego, poświęcona była sylwetce wybitnego prozaika  
Alojzego Budzisza i kręgowi autorów publikujących w dwutygodniku „Przyjaciel 
Ludu Kaszubskiego”. W konferencji brało udział 6 naukowców, referaty opubli-
kowane zostały w 14. numerze „Naszego Pomorza”.

Rok 2012 to kolejna edycja Przeglądu Konkursowego Festiwalu „Cassubia 
Cantat” – projektu koordynowanego rok rocznie przez Jaromira Szroedera. 
Projekt zorganizowało Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie we współpracy 
z Bytowskim Centrum Kultury oraz bytowskim oddziałem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. W przeglądzie wzięło udział sześć kapel i zespołów muzycz-
nych, a materiał dźwiękowy koncertu finałowego został wydany na płycie.

Pozostałymi materiałami opracowanymi do druku oraz wydanymi przez 
muzeum w omawianym czasie były: katalog wystawy Henryka Jachimka –  
Malarstwo, które leczy duszę autorstwa Tomasza Siemińskiego; „Nasze Pomo-
rze” – 13. numer rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; liczne 
broszury towarzyszące prezentowanym wystawom czasowym. 

W 2012 roku pracownicy merytoryczni muzeum brali udział w różnorod-
nych spotkaniach i sympozjach naukowych, wygłaszając referaty. Na konferencji 
w Łańsku pt. „Oblicza utopii i obłudy”, poświęconej historii Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, Tomasz Siemiński zaprezentował referat pt. Dzień z życia 
podchorążego rezerwy w Ludowym Wojsku Polskim, a Jaromir Szroeder – Roz-
czarowanie Kaszubów polityką edukacyjną państwa w czasach PRL. Natomiast 
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podczas Międzynarodowych Spotkań Interdyscyplinarnych w bytowskim mu- 
zeum, Kamil Kajkowski przedstawił referat pt. Głowa ludzka w symbolice i wie-
rzeniach Pomorzan we wczesnym średniowieczu. 

W Olsztynie, na konferencji pt. „Zjawiska magiczno-demoniczne na Warmii 
i Mazurach, na przestrzeni wieków, na tle porównawczym”, referat pt. Drobna 
plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan – zabawki, obiekty magicz-
ne czy rekwizyty obrzędowe. Przykłady miniaturowych wyobrażeń koni, wygłosił 
Kamil Kajkowski, który uczestniczył także w dwóch kolejnych konferencjach. 
Na koszalińskiej konferencji pt. „Intera et extra muros. Małe miasta Polski 
północnej w świetle źródeł archeologicznych”, zaprezentował referat pt. Kościół 
pod wezwaniem św. Katarzyny i jego rola w życiu społecznym średniowiecznego 
Bytowa, a na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Natural Holy 
Places” w Kaliningradzie, referat Sacred Space of Rowokół Mountain. Existence 
and transformation of unique place.

W 2013 roku muzeum było gospodarzem dwóch konferencji naukowych.  
XII Konferencji Kaszuboznawczej poświęconej twórczości literackiej Anny Łaj- 
ming oraz współorganizowanych z Instytutem Etnologii i Antropologii Kul-
turowej Uniwersytetu Łódzkiego i Pomersches Landesmuseum Greifswald, 
Jesiennych Warsztatów Antropologicznych pod tytułem „Oblicza miast. Małe 
miasta w czasach płynnej nowoczesności”. Kierownictwo naukowe konferencji 
objęła prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska. W trakcie tych trzecich już spo-
tkań antropologicznych, wygłoszono 19 referatów, natomiast dyskusję panelo-
wą prowadził prof. dr hab. Czesław Robotycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Całość znalazła się w wydawnictwie pokonferencyjnym wydanym 
przez muzeum w 2014 roku.

W drugiej połowie roku oraz na początku roku 2014 etnografowie muzealni 
– Maciej Kwaśkiewicz oraz Tomasz Siemiński – prowadzili badania terenowe 
poświęcone niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu Pomorza Wschodniego. 
Kierowniczką projektu była prof. Anna Kwaśniewska, zatrudniona na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2013 roku pracownicy muzeum brali udział w następujących konferencjach. 
W Dziekanowicach Kamil Kajkowski przedstawił referat Utensylia w grobach 
pomorskich wczesnego średniowiecza. Dowód profesji czy działania symboliczne, 
w Warszawie: Możliwości poznawcze w toku identyfikacji wczesnośredniowiecznych 
ośrodków kultu pogańskiego na Słowiańczyźnie, w Wolinie: Słowiańskie wędrówki 
w zaświaty. Kilka uwag na temat eschatologii wczesnośredniowiecznych Pomorzan. 
W Łagowie, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza utopii 
i obłudy”, Tomasz Siemiński zaprezentował referat Ukrywanie miasta. O estety-
zacyjnych funkcjach propagandy wizualnej w PRL na przykładzie jednego z po-
morskich miast, natomiast Jaromir Szroeder Między Bogiem a komuną – refleksje 
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nad losami kaszubskiego pieśniarza, poety i społecznika ks. Antoniego Peplińskiego. 
Podczas III Jesiennych Warsztatów Antropologicznych, odbywających się w mu-
zeum, Tomasz Siemiński wygłosił referat pt. Bytowski rynek z pomnikiem Chry-
stusa. O manipulowaniu przy miejskiej przestrzeni, a w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, wspomniany Tomasz Siemiński 
wraz z Gabrielą Pluto-Prądzyńską, na finisażu wystawy „Święci Kaszub” zapre-
zentowali następujące referaty: Święci Kaszub – postacie, przedstawienia, atrybuty 
oraz Madonna Sianowska – historia kultu.

W IV Przeglądzie Konkursowym Festiwalu „Cassubia Cantat”w roku 2013 
wzięło udział 10 grup muzycznych m.in. z: Bytowa, Chwaszczyna Gdańska, 
Kościerzyny, Łąkiego i Tuchomia. Zmagania konkursowe oceniało trzyosobowe 
jury pod przewodnictwem Macieja Rychłego, które nagrodę główną festiwalu 
przyznało zespołowi „O Co Idzie” z Tuchomia. Płyta z zarejestrowanym finało-
wym koncertem przeglądu została wydana w 2014 roku. 

W 2013 roku muzeum przygotowało do druku oraz wydało rocznik muzealny 
„Nasze Pomorze”, nr 13. oraz książkę pokonferencyjną Motywy głowy w dawnych 
kulturach w perspektywie porównawczej, zawierającą referaty wygłoszone pod-
czas zorganizowanych przez muzeum w 2012 roku Międzynarodowych Spotkań 
Interdyscyplinarnych „Motywy przez wieki”.

W 2014 muzeum zakończyło realizację projektu „Adaptacja budynku inwen-
tarskiego na funkcję muzealną i edukacyjną w Płotowie, Gm. Bytów”, finansowa-
nego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” w ramach środka 4.1.

W drugiej połowie roku 2014 rozpoczęto wprowadzanie w życie zmodyfikowa-
nej koncepcji wystawienniczej, dotyczącej ekspozycji stałych. Zmiany dotyczyły 
pierwszego piętra Domu Zakonnego – gdzie pięć sal wystawowych (dotychczas 
czasowych), przeznaczono na stałe ekspozycje historyczne, nawiązujące do  
krzyżackiej i książęcej przeszłości zamku. Całość realizowana była według 
scenariusza opracowanego w dziale artystyczno-historycznym muzeum przez 
Katarzynę Juchniewicz i Macieja Kwaśkiewicza.

Jesienią przeprowadzono kolejny konkurs „Cassubia Cantat” mający na celu 
wprowadzenie do współczesnej kultury muzycznej Kaszub archiwalnych na-
grań, przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN poprzez ich reinterpretację 
i twórcze wykorzystanie. Efektem konkursowych przesłuchań była rejestracja 
koncertu finałowego i wydanie przez muzeum kolejnej płyty. W konkursie brały 
udział zespoły: „Damroka”, „Skład Kolonialny”, „Monsignore Porcellio”, „O Co 
Idzie”, „Moralles”. Zwieńczeniem edycji był koncert folkowej grupy „Żywiołak”, 
która zaprezentowała swój najnowszy materiał, inspirowany kaszubską historią, 
tradycjami i wierzeniami.
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Także w roku 2014 przedstawiciele muzeum brali udział w panelu dyskusyj-
nym, w ramach II Pomorskiej Debaty o Kulturze „Pomorskie rzeczy, przedmioty, 
materialność, dotykalność”. W siedzibie głównej muzeum zorganizowano debatę 
o muzyce pomorskiej: „Kultura na pograniczu – pogranicza kultury; muzyka 
pomorska”. Odbyło się również w muzeum spotkanie dyskusyjne na temat proble-
mów współczesnej etnografii/etnologii trzech oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego z: Gdańska, Łodzi i Torunia. Uczestnicy zaprezentowali referaty 
dotyczące problemów, którymi aktualnie zajmują się członkowie Towarzystwa. 

W 2014 roku muzeum wydało nr 15. „Naszego Pomorza”, książkę pokon-
ferencyjną po III Jesiennych Warsztatach Antropologicznych pt. Małe miasta 
w czasach płynnej nowoczesności pod redakcją Ewy Nowina-Sroczyńskiej  
i Tomasza Siemińskiego, książkę abstraktów na II Międzynarodowe Spotkania 
Interdyscyplinarne pt. Motywy przez wieki: Kończyny, kości, ekshumacje oraz 
katalog do wystawy pt. „Sztuka i archeologia” autorstwa Mirosława Kuźmy, 
zawierający artystyczne rekonstrukcje obrządku pogrzebowego we wczesnym 
średniowieczu. Dwa ostatnie wydawnictwa towarzyszyły zorganizowanym w Mu-
zeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, drugim spotkaniom archeologicznym, 
na których wygłoszono 19 referatów.

XIII Konferencja Kaszuboznawcza pt. „Stefan Fikus i zachodnie rubieże Ka-
szub”, jak co roku, odbyła się we współpracy z Zakładem Antropologii Literatury 
i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytutem 
Kaszubskim w Gdańsku. Rok później XIV Konferencja Kaszuboznawcza poświę-
cona była Róży Ostrowskiej i Natalii Gołębskiej w życiu artystycznym Kaszub. 
Wszystkie wygłoszone referaty opublikowane zostały w kolejnych wydaniach 
„Naszego Pomorza”.

W omawianym czasie Kamil Kajkowski uczestniczył w specjalistycznych 
konferencjach organizowanych poza muzeum. Na konferencjach firmowanych 
przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił referaty: Jedzą 
piją lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów  
oraz Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem. W Dzieka-
nowicach: Gdy umiera człowiek, umiera świat cały; w Elblągu: Viking Globaliza- 
tion. Truso from the Perspective of Baltic Commercial Centres; w Malborku:  
Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI–XII w., a w Go-
lubiu Dobrzyniu: Miejsca centralne w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym 
średniowiecza. 

W ciągu roku 2015 ukazała się pozycja książkowa z cyklu Pomorska debata 
o kulturze: kultura pogranicza – pogranicza kultury (edycja II) pod redakcją 
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego i Katarzyny Kulikowskiej. W wydawnictwie 
znalazły się dwa eseje pracowników muzeum: Z czym do ludu? Tomasza Siemiń-
skiego oraz Czy przetrwamy? Jaromira Szroedera. 
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Nadto, Jaromir Szroeder współorganizował w 2015 roku teatralno-muzyczny 
festiwal „Bytoffsky festiwal”. Napisał także scenariusz słuchowiska science fiction 
w języku kaszubskim Kaszëbògònia, opartego na prozie Jóna Natrzecégò, zreali-
zowanego w roku 2016 przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jaromir Szroe-
der jako animator kultury kaszubskiej, pomysłodawca i organizator festiwalu  
„Cassubia Cantat” został uhonorowany Medalem Stolema za „mówienie o Ka-
szubach poprzez teatr”.

Rok 2015 to kolejny zrealizowany Przegląd Konkursowy Festiwalu „Cassubia 
Cantat”, odbywający się od tego roku w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum 
Kultury w Bytowie. 

W ciągu roku 2015 pracownicy działu artystyczno-historycznego – Maciej 
Kwaśkiewicz i Katarzyna Juchniewicz – przeprowadzili kwerendy i konsultacje 
konserwatorskie w Słupsku i Malborku oraz Elblągu, zmierzające do wykona-
nia kopii gotyckiego stołu do dawnego refektarza, mieszczącego się na I piętrze 
Domu Zakonnego w zamkowej siedzibie muzeum. Badania historyczne nato-
miast doprowadziły do odnalezienia w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowe-
go w Słupsku brakującej płyciny z wizerunkiem św. Jana z ławy kolatorskiej, 
pochodzącej z kościoła św. Jerzego w Bytowie. W wyniku starań muzealników 
bytowskich płycina, jako wypożyczenie długoterminowe doposaża stałą ekspo-
zycję historyczną Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

W roku 2016 muzeum było gospodarzem, jak co roku, tym razem XIV 
Konferencji Kaszuboznawczej pt. „Józef Chełmowski i autentyzm na Pomorzu”. 
Referaty wygłosiła m.in. trójka pracowników muzeum bytowskiego: Magdalena 
Sudoł – Obiekt Chełmowski. O kolekcji Muzeum Zachodniokaszubskiego w By-
towie; Tomasz Siemiński – Opisanie Świata Światów. „Księgi” Józefa Chełmow-
skiego (1934–2013); Jaromir Szroeder – Józef Chełmowski jako źródło inspiracji 
możliwych realizacji teatralnych. Wszystkie wygłoszone w toku konferencji 
referaty zostały opublikowane w roku 2017 w wydawnictwie pokonferencyjnym 
pod tytułem Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego, pod redakcją 
Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemińskiego.

W zakresie działalności naukowo-badawczej Muzeum Zachodniokaszubskie 
w Bytowie było zaangażowane w realizowany przez Instytut Kaszubski, w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt pod nazwą „Gniazdo  
gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury”. W pierwszym, 
zorganizowanym wiosną 2016 roku, seminarium metodologicznym pt. „Kaszub-
skie dziedzictwo kultury i jego transformacje”, brał udział Tomasz Siemiński, 
który zaprezentował referat Siła obrazów i symboli – dziedzictwo wizualne Kaszub, 
opublikowany w tomie XVIII „Acta Cassubiana”.

Rok 2016 to dla muzeum współorganizacja wraz z instytutem Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, IV Jesiennych Warsztatów 
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Antropologicznych pod tytułem „Oblicza choroby w czasach płynnej nowocze-
sności”. Podczas dwudniowych obrad wygłoszono kilkanaście referatów z różno-
rodnych dziedzin nauki, wszystkie zostały opublikowane rok później w książce 
pokonferencyjnej w wersji cyfrowej, ogólnodostępnej w Internecie. 

Od 2016 roku, w archiwach działu artystyczno-historycznego muzeum, trwały 
intensywne prace digitalizacyjne, zmierzające do opisania i zarchiwizowania 
w postaci cyfrowej kilkudziesięciu tysięcy negatywów fotograficznych należących 
do tzw. Kroniki Bytowskiej.

Podczas przeglądu „Cassubia Cantat 2016” wysłuchano propozycji 8 zespołów 
i solistów, a nagrany podczas finałowych przesłuchań materiał zarejestrowano 
na płycie „Cassubia Cantat 2016”. Całość działań koordynował pomysłodawca 
projektu Jaromir Szroeder, który z ramienia muzeum współorganizował także 
muzyczno-teatralny „Bytoffsky festiwal”.

W roku 2016 opracowano oraz wydano: rocznik Muzeum Zachodniokaszub-
skiego w Bytowie „Nasze Pomorze”, nr 17; płytę Cassubia Cantat 2016; infor-
matory: o Gotyckiej Wieży św. Katarzyny, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 
i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie; katalog-informator dokumentujący 
45-lecie działalności muzeum, towarzyszący muzealnemu jubileuszowi; ulotki 
informacyjne do siedziby głównej i oddziałów terenowych.

W 2017 roku Jaromir Szroeder i Tomasz Siemiński brali udział w jury kon-
kursu „Pomerania Cantat”, organizowanym przez Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach. Natomiast w ramach współorganizowanego przez muzeum festiwalu 
artystycznego „Bytoffsky festiwal”, w siedzibie głównej muzeum, odbyło się 
otwarcie wystawy „Józef Chełmowski – człowiek renesansu” i promocja książki 
Pasieka wyobraźni – o twórczości Józefa Chełmowskiego.

W omawianym roku trwały prace merytoryczne nad przygotowaniem kolejnej 
edycji przeglądu konkursowego festiwalu „Cassubia Cantat 2018”. W przesłu-
chaniach konkursowych wzięły udział 4 zespoły. Należy zaznaczyć, że w 2017 
roku za projekt „Cassubia Cantat”, w ramach dorocznej „Pomorskiej Nagro-
dy Muzealnej”, został wyróżniony kierownik działu etnograficznego Jaromir  
Szroeder – pomysłodawca i organizator przeglądu.

W ramach planowanej na 2018 roku wystawy „Te Deum Laudamus. Materialne 
świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej” prowadzono 
intensywne działania związane z jej przygotowaniem, wykonano między innymi 
tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów: przedwojennego rękopisu o kościele 
św. Jerzego w Bytowie, opisów inwentaryzacyjnych kościołów ziemi bytowskiej 
z monografii Kreis Bütow oraz Bütower Schlosskalender. Kustosze Katarzyna 
Juchniewicz oraz Maciej Kwaśkiewicz przeprowadzili badania terenowe dotyczące 
architektury sakralnej we wszystkich miejscowościach ziemi bytowskiej.
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W ramach działalności naukowej odbywały się także wyjazdy do twórców lu-
dowych, w celu pogłębienia wiedzy o ich twórczości i sporządzenia odpowiedniej 
dokumentacji, obrazującej ich życie artystyczne, m.in. do: Henryka Jachimka 
(Słupsk), Norberta Glińskiego (Lębork), Stanisława Janikowskiego (Czapiewi-
ce), Ireny Brzeskiej (Kożyczkowo), a także do zagrody Józefa Chełmowskiego  
(inwentaryzacja konserwatorska rzeźb wolnostojących).

W 2017 roku pracownicy muzeum brali udział w następujących konferencjach 
naukowych: w I Konferencji Renowacji Zabytków w Słupsku, organizowanej 
przez słupską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdań-
sku i Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową; w konferencji „Muzea kaszubskie 
– nasze wspólne dziedzictwo kulturowe” w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; w konferencji naukowej „Polski film an-
tropologiczny. Między nauką a sztuką” organizowanej przez Instytut Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Polskim 
Instytutem Antropologii, Łódzkim Domem Kultury, Komisją Kultury Polskiej 
Akademii Nauk – Oddział w Łodzi; w dorocznej, archeologicznej Sesji Pomo-
rzoznawczej, organizowanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu i Muzeum Okręgowe w Toruniu; w konferencji naukowej 
„KOT/PIES/CZŁOWIEK. O komunikacji międzygatunkowej oraz kulturowych 
tego konsekwencjach”, organizowanej w Muzeum Narodowym w Gdańsku; 
w konferencji „Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturo-
wej. Między pasją a metodą”, organizowanej w Gniewinie przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Natomiast na konferencję pt. „Moda 
na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia”, organizowaną przez 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Pedagogiczno-Arty-
styczny w Kaliszu – pracownice muzeum przygotowały i wygłosiły następujące 
wystąpienia: Barbara Koszela – Festiwalizacja kultury. Na przykładzie imprezy 
plenerowej – Imieniny Borowej Cotki; Alina Werochowska Kuchnia kaszubska. 
Próby ocalenia, czy medialny zamęt?

W muzeum natomiast zorganizowano XVI Konferencję Kaszuboznawczą, 
poświęconą Friedrichowi Lorentzowi i niemieckim badaniom Kaszub oraz  
III edycję Międzynarodowych Spotkań Interdyscyplinarnych z serii „Motywy 
przez wieki – Animals and Animated Objects in Past Societies”, poświęconą 
sposobom postrzegania zwierząt i części ich ciał przez ludy europejskie w okre-
sie od VI do XIII wieku – konferencja skupiła naukowców z Polski, Anglii, 
Skandynawii, Niemiec, którzy zaprezentowali 10 referatów.

W roku 2017 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przygotowało, 
opracowało i wydało następujące publikacje: rocznik Muzeum Zachodnioka-
szubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”, nr 18; płytę z nagraniami festiwalu 
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Cassubia Cantat 2017; monografię zbiorową Pasieka wyobraźni. O twórczości 
Józefa Chełmowskiego, pod red. Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemińskiego; 
wydawnictwo pokonferencyjne (publikacja internetowa) Oblicza choroby w cza-
sach płynnej nowoczesności, pod redakcją Ewy Nowina-Sroczyńskiej, Sebastiana 
Latochy i Tomasza Siemińskiego; książkę abstraktów III edycji międzynarodowej 
konferencji „Motywy przez wieki”; informator o kaszubskiej rzeźbiarce ludo- 
wej pt. Irena Brzeska. Świat prywatny; informator towarzyszący wystawie, wraz 
z płytą z nagraniami ludowych pieśni łużyckich, zebranych przez Macieja Ry-
chłego pt. Serbołużyczanie. Niewielki lud, bogata kultura.

W tym też roku ukazał się album prezentujący siedzibę Muzeum Zachod-
niokaszubskiego w Bytowie: Bytowski zamek. Skarb Pogranicza, z obszernym 
tekstem historycznym autorstwa Macieja Kwaśkiewicza.

W roku 2018 pracownicy muzeum działali na rzecz upowszechniania i po-
pularyzacji wiedzy na temat własnej instytucji i budowli, w której się ona mieści.  
Przeprowadzone zostały jednorazowe wykłady, jak: Bytowskimi śladami prote- 
stantyzmu – dla mieszkańców Bytowa (Maciej Kwaśkiewicz); Działalność Mu-
zeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – dla studentów etnofilologii UG (Jaro-
mir Szroeder); Zamek i zabytki Bytowa – dla przewodników po ziemi słupskiej  
(Tomasz Siemiński); Bytowski zamek, czyli skąd się wziął skarb pogranicza – dla 
delegacji z miast partnerskich Bytowa, z Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec, w ra-
mach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego „Europe for Citi-
zens” (Tomasz Siemiński); Śmierć i zaświaty na przestrzeni dziejów – dla bytow-
skich miłośników dawnych wierzeń i obrzędów (Kamil Kajkowski); O katowskim 
mieczu z Bytowa – dla uczestników Nocy Muzeów (Kamil Kajkowski).

Prócz tego, odbyły się prelekcje i wykłady popularyzatorskie poza instytu-
cją. Na konferencji pt. „Muzea w dydaktyce języka kaszubskiego”, odbywającej 
się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego przygotowana została 
prezentacja na temat oferty dydaktycznej Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie, którą opracowała Barbara Borzyszkowska. Na scenie teatralnej By-
towskiego Domu Kultury w ramach „Bytoffsky festiwal”, przed premierą spekta-
klu Teatru Małych Form z Bydgoszczy pt. „Traktat o aniołach” (wg pism Józefa 
Chełmowskiego) w wykonaniu Mieczysława Giedrojcia, reżyserii Mieczysława 
Miedziejewskiego – słowo wstępne o Józefie Chełmowskim wygłosił Tomasz 
Siemiński. Natomiast w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, kustosz 
Jaromir Szroeder wygłosił wykład na temat twórczości Józefa Chełmowskiego 
w ramach projektu „Kaszubi w Bydgoszczy – inspiracje regionem”. A w Teatrze 
„Kana” w Szczecinie, odbyło się spotkanie z Tomaszem Siemińskim, który wy-
głosił prelekcję pt. Tajemnice Świata Światów Józefa Chełmowskiego.
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W 2018 roku, po raz pierwszy w swej historii, muzeum zorganizowało 
wspólnie z Urzędem Miejskim w Brusach oraz Centrum Kultury i Biblioteki 
w Brusach, Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego. Jury konkursu 
w składzie: Janusz Kopydłowski (przewodniczący), Jaromir Szroeder (sekretarz) 
i członkowie: Ewa Gilewska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Dorota Sudak 
(Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach), Małgorzata Dubasie-
wicz (Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach), Renata Goebel (Centrum Kultury 
i Biblioteki w Brusach) – przyznało następujące nagrody: Nagrodę Główną 
ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego, wraz ze statuetką 
ufundowaną przez Muzeum Zachodniokaszubskie i Urząd Miasta i Gminy 
Brusy, którą zaprojektował prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Jacek 
Zdybel – otrzymała Irena Brzeska za całość prac złożonych w kategorii „rzeźba”. 
I miejsce w kategorii „rzeźba” otrzymał Jan Kowalczyk. II miejsce w kategorii 
„rzeźba” otrzymał Norbert Gliński i Stanisław Janikowski. III miejsca nie przy-
znano. W kategorii „malarstwo na szkle”: I miejsce – Włodzimierz Ostoja-Lni- 
ski. II i III miejsca nie przyznano. W kategorii „malarstwo na płótnie” nie przy-
znano nagród. Wyróżnienia otrzymali: Alicja Serkowska, Jerzy Dorawa, Robert 
Braksator, Zygmunt Kędzierski, Leszek Baczkowski, Czesław Birr, Henryk  
Jachimek, Józef Walczak, Henryk Lepak, Józef Semmerling, Zofia Mucha.

Pracownicy muzeum brali także udział w pracach jury różnorodnych kon-
kursów, organizowanych w województwie pomorskim np. konkursie wiedzy 
o zamkach gotyckich, zorganizowanym przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zam-
ki gotyckie”, konkursie sztuki nieprofesjonalnej organizowanym przez Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku. W ramach współpracy z Urzędem Miejskim 
w Bytowie pracownicy muzeum opracowali teksty i materiały ikonograficzne 
do plansz na temat kościoła św. Jerzego, byłego cmentarza przykościelnego, 
mostu kolejowego i bytowskiego zamku, które umieszczone zostały w miejskiej 
przestrzeni Bytowa.

W ramach wieloletniej współpracy muzeum z Teatrem „Kana” w Szczecinie, 
w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie zorganizowane zostało spotkanie 
warsztatowe pod nazwą „Wokół tradycji pustych nocy”. Efektem warsztatów 
skupiających m.in. okolicznych śpiewaków pustonocnych są nagrania pieśni 
w różnych wariantach i odmianach, które stanowią unikalny, żywy materiał 
etnograficzny mogący służyć do badań nad współczesną kulturą.

W roku 2018 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie realizowało projekt 
dotyczący edycji „Festiwalu Cassubia Cantat 2018”, możliwy do przeprowadze- 
nia dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Samorządu Województwa Pomorskiego oraz środkom własnym muzeum. 
Na projekt składały się trzy elementy. Pierwszym z nich było wydanie płyty 
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Cassubia Incognita Novum, jako „nowego” materiału źródłowego, reinterpreto-
wanego i wprowadzanego do współczesnego obiegu kulturowego. Płyta zawiera 
26 pieśni, a właściwie transkrypcji zapisów słowno-nutowych na śpiew, czego 
podjęli się Ewa i Tomasz Drążkowscy. Kolejnym, były przesłuchania konkursowe 
zespołów i solistów oraz wydanie dwupłytowego albumu z muzyką zarejestro-
waną na przesłuchaniach konkursowych.

XVII Konferencja Kaszuboznawcza, odbywająca się w muzeum, poświęcona 
była Alojzemu Naglowi. O życiu i twórczości tego wyjątkowego pisarza ka- 
szubskiego mówili: prof. Adela Kuik-Kalinowska, prof. Daniel Kalinowski,  
dr Elżbieta Bugajna, mgr Aleksandra Majkowska, Edmund Kamiński.

W roku 2018 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przygotowało, opra-
cowało i wydało następujące publikacje: rocznik Muzeum Zachodniokaszub-
skiego w Bytowie „Nasze Pomorze”; album dwupłytowy z nagraniami festiwalu 
„Cassubia Cantat 2018” oraz płytę Cassubia Incognita Novum, która w roku 2019, 
w konkursie programu II Polskiego Radia, Fonogram Źródeł 2018 – otrzymała 
wyróżnienie. A także dwa informatory towarzyszące, prezentowanym w muzeum 
wystawom czasowym: Józef Walczak – kolejarz z anielskim natchnieniem i Sztuka 
z „mojego” świata. Art Brut z Gór Świętokrzyskich.

W 2018 roku, w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, odbyła się 
debata poświęcona wykonaniu malowideł ściennych w salach pierwszego 
piętra Domu Zakonnego, w której uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin 
sztuki. Jednym z zasadniczych wniosków debaty było stwierdzenie, że pomysł 
bytowskich muzealników, polegający na udekorowaniu malowidłami sal I pię- 
tra Domu Zakonnego jest właściwy i godny realizacji, niemniej wymaga głę-
bokich studiów z zakresu historii sztuki, aby opracowane malatury wpisały się 
w klimat zamku.

Pracownicy muzeum brali udział w dorocznym zjeździe członków Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego i konferencji naukowej „Etnografie współcze-
sności. Obszary, metody, perspektywy” (Łódź); w konferencji „Etno inspiracje 
– etno fascynacje – kaszubskie wzornictwo ludowe wczoraj i dziś” w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; w konferencji 
„Rozkwit – Kryzys – Odbudowa w dziejach. Od starożytności po wiek XIX”, 
organizowanej przez Uniwersytet Gdański; w konferencji naukowej i jubileuszu 
45-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz 10-lecia Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swołowie.

W 2019 roku opracowano scenariusz wystawy stałej, poświęconej historii 
miasta w kontekście jego wielokulturowości (narodowej, językowej, religijnej), 
pod roboczym tytułem „Bytów, Buetow, Bütow. Miasto wielu kultur”, autorstwa 
kustoszy Macieja Kwaśkiewicza i Katarzyny Juchniewicz. 
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Jesienią tegoż roku zorganizowano XVIII Konferencję Kaszuboznawczą 
pod opieką merytoryczną prof. Daniela Kalinowskiego z Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, zatytułowaną „Bolesław Bork, Antoni Pepliński oraz Kaszubi w czasie 
II wojny światowej”. Referaty wygłosili: Jaromir Szroeder – Niepublikowana liryka 
Antoniego Peplińskiego z lat 1939–1945; Marian Fryda – Alojzy Bruski – okupacyj-
ny konspirator z Gochów; Danuta Drywa – Kaszubi we wspomnieniach więźniów 
ewakuowanych z KL Stutthof; Daniel Kalinowski – Bolesław Bork i literatura 
kaszubska o II wojnie światowej.

 W Zagrodzie Styp-Rekowskich odbyła się debata (w związku z otwieraną 
wystawą „Druk zamiast nici”), poświęcona współczesnym wyzwaniom, stoją- 
cym m.in. przed muzealnictwem, dotyczącym rozumienia i stosunku do takich 
pojęć jak: kultura ludowa, etnodizajn, tradycja, kaszubskość. Moderatorem de-
baty był dr Karol Walczak z UAM w Poznaniu.

Pracownicy muzeum przygotowali prelekcje oraz wykłady prezentowane 
podczas Nocy Muzeów: Maciej Kwaśkiewicz – Protestanckie ślady w kulturowej 
przestrzeni Bytowa oraz Kamil Kajkowski – Zanim powstało miasto...

W muzeum w Wejherowie podczas VI Sabatu Kaszubskiego, pracownica 
naszego muzeum, Barbara Borzyszkowska wygłosiła prelekcję pt. Płotowskie 
kobiety – gospodynie od zadań specjalnych.

Od początku roku 2019 trwały przygotowania do realizacji 10. edycji „Prze-
glądu Konkursowego Festiwalu Cassubia Cantat 2019”. Przesłuchania konkur- 
sowe, w których wzięło udział 55 muzyków i śpiewaków odbyły się w paździer-
niku w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury.

W 2019 roku Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie wydało drukiem 
(lub w wersji eBook) następujące pozycje: Wołodia Drozd i jego malarstwo sa-
kralne; W Bytowie się zaczęło… Malarstwo Krzysztofa Kloskowskiego; Krystyna 
Hrehorowicz. Malarstwo. 40 lat; Henryk Lepak – 65 lat twórczości; Zamek w By-
towie. Historia mniej znana. Odbudowa; Bytów w świetle archeologii. Przewodnik  
dla ciekawskich; płytę Cassubia Cantat 2019 oraz „Nasze Pomorze. Rocznik 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, nr 20.

Rok 2020 to trudny czas pandemii, w związku z czym odwołano lub prze-
sunięto znaczną część działań wystawienniczych i popularyzatorskich insty- 
tucji. Jednocześnie kustosze w poszczególnych działach muzeum zajmowali się 
wnikliwie badaniami nad muzealiami, prowadzono inwentaryzację, dokonano 
przeglądu obiektów pod kątem wytypowania ich do renowacji.

W roku 2020 ukończono prace nad dwiema nowymi wystawami stałymi 
w muzeum: wiosną – nad ekspozycją stałą poświęconą Józefowi Chełmowskie-
mu („Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka”), zimą natomiast – nad 
ekspozycją opowiadającą o przeszłości miasta pt. „Bytów. Miasto wielu kultur”. 
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Obydwie wystawy zostały udostępnione zwiedzającym (ze względu na obostrze-
nia pandemiczne) dopiero w początku 2021 roku. 

XIX Konferencja Kaszuboznawcza pod kierunkiem prof. Daniela Kalinow- 
skiego pt. „Bolesław Jażdżewski i kaszubska pamięć kulturowa”, z powodu  
zamknięcia muzeum dla publiczności odbyła się on-line. Wygłoszone referaty 
zostały opublikowane na stronie internetowej muzeum oraz na własnym kanale 
YouTube.

W październiku 2020 roku odbył się coroczny festiwal „Cassubia Cantat”. 
Przesłuchania konkursowe festiwalu odbyły się w formie zdalnej z powodu 
obostrzeń związanych z pandemią. Do konkursu zgłosiło się 10 zespołów mu-
zycznych, które przygotowały 30 utworów konkursowych.

W 2020 roku Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie wydało drukiem 
następujące pozycje: Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości 
dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej; „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie, nr 21; broszurę informacyjną o nowej eks-
pozycji stałej, poświęconej Józefowi Chełmowskiemu; broszurę informacyjną 
o siedzibie głównej muzeum; informator o wystawie „Czesław Marczak. Mistrz 
drewna”; płytę Cassubia Cantat 2020.

W 2021 roku jednym z ważniejszych wydarzeń w muzeum był II Konkurs 
Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego, organizowany wspólnie z Centrum 
Kultury i Biblioteki w Brusach. Do konkursu zgłosiło się 24 twórców w trzech 
kategoriach: rzeźba, malarstwo na płótnie, malarstwo na szkle. Wpłynęło 126 
prac – 86 rzeźb, 25 obrazów na szkle, 17 obrazów na płótnie. Jury przyznało Na-
grodę Główną Konkursu Włodzimierzowi Ostoja-Lniskiemu z Czerska. Pierwsze 
miejsce przyznano rzeźbiarzowi Stanisławowi Janikowskiemu z Czapiewic, drugie 
miejsce zajęli Jerzy Dorawa i Wojciech Wesserling, trzecie miejsce – Zofia Mu-
cha, Janusz Drapała i Józef Walczak. Wyróżnienia otrzymali: Leszek Baczkowski, 
Krystyna Malek, Józef Semmerling, Roman Ziemey.

Odbył się także Przegląd Konkursowy Festiwalu „Cassubia Cantat 2021”. 
W przesłuchaniach, które miały miejsce w Bytowskim Centrum Kultury, wy-
stąpiło 5 zespołów i solistów.

Jesienią muzeum współorganizowało dwie konferencje: XX Konferencję 
Kaszuboznawczą, zatytułowaną: „Wanda Brzeska. Pomiędzy etnografią a lite-
raturą”, na której naukowcy, związani z Akademią Pomorską w Słupsku oraz 
Uniwersytetem Gdańskim, wygłosili 4 referaty; oraz V Jesienne Warsztaty An-
tropologiczne, organizowane wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem: „Oblicza Natury. Pierwsze 
dekady XXI wieku”. Naukowcy z ośrodków akademickich oraz muzeów, w tym 
muzeum bytowskiego, wygłosili 11 referatów.
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W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie odbyło się spotkanie cykliczne 
zatytułowane „Pieśni na Puste Noce”, w ramach projektu „Wokół tradycji”, reali-
zowanego przez Ośrodek Teatralny Kana ze Szczecina we współpracy z Muzeum 
Zachodniokaszubskim w Bytowie. W spotkaniu, poza lokalnymi śpiewakami 
pustonocnymi i grupą warsztatową, wzięły udział śpiewaczki z zespołu „Jarzę-
bina” z Kocudzy (Lubelszczyzna). Dwudniowe spotkanie zakończyło wspólne 
śpiewanie pieśni pustonocnych i żałobnych z Kaszub i Roztocza wraz z publicz-
nością zgromadzoną w kościele w Tuchomiu.

W ciągu 2021 roku Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie realizowało 
program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zarządzany 
przez Departament Narodowych Instytucji Kultury, pod nazwą „Popularyzacja 
dziedzictwa Józefa Chełmowskiego”. Celem programu była dokumentacja, archi-
wizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa 
kultur tradycyjnych. W ramach zadania zrealizowano: pełnometrażowy film  
pt. Tajemnice Świata Światów. Opowieści o Józefie Chełmowskim w reżyserii 
Andrzeja Dudzińskiego oraz audiodeskrypcję w języku polskim i angielskim 
do wystawy stałej poświęconej artyście.

W zakresie wydawnictw, muzeum wydało w 2021 roku: 4 informatory do  
prezentowanych wystaw czasowych: Ludowa wycinanka Ziemi Rawskiej; Beata 
Ewa Białecka. „Znakomita Kobiecość”; W rzeźbą malowanym ogrodzie Stani-
sława Janikowskiego; Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni 
kulturowej Polski; płytę Cassubia Cantat 2021, „Nasze Pomorze”, nr 22; Kufry 
i skrzynie w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie (katalog zbio-
rów prezentujący kolekcję zgromadzoną w muzeum wraz z merytorycznym 
opracowaniem).

Zakończony został kilkuletni cykl gromadzenia dokumentacji, dotyczącej 
czynnych izb regionalnych, działających na ziemi bytowskiej. Rejestr, opisy 
i fotografie izb w Gołczewie, Motarzynie, Brzeźnie Szlacheckim i Modrzejewie 
złożono w archiwum działu etnograficznego.

Rok 2021 to także żmudna praca inwetaryzacyjna nad dwoma depozytami 
przedmiotów jakie trafiły do muzeum: po zmarłym artyście malarzu Henryku 
Jachimku ze Słupska oraz po zmarłym prof. Wojciechu Łysiaku – historyku, 
etnografie, folkloryście, specjaliście od kultury dawnego Pomorza. 

To także otwarcie projektu badawczego pt. „Zaginiony świat drewnianej 
architektury ziemi bytowskiej”, w ramach którego dokonano rozpoznania mate-
riałów archiwalnych, zarówno polskich, jak i niemieckich oraz przeprowadzono 
penetracje terenowe. Efektem ostatecznym będzie wystawa w muzeum oraz 
wydawnictwo podsumowujące projekt.
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* * *
Ustawowym celem muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie 
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawo-
wych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. 
Muzealnicy bytowscy realizują te cele poprzez działania wymienione w 10 punk-
tach ustawy o muzeach:
  1. Gromadzenie zbiorów. 
  2. Katalogowanie i naukowe opracowanie muzealiów. 
  3. Przechowywanie zabytków w sposób umożliwiający ich ochronę i udostęp-

nianie. 
  4. Zabezpieczenie i konserwacja muzealiów oraz w miarę możliwości stanowisk 

archeologicznych i nieruchomych obiektów kultury i przyrody. 
  5. Urządzanie wystaw. 
  6. Prowadzenie badań naukowych oraz prac wykopaliskowych. 
  7. Organizacja działalności edukacyjnej. 
  8. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych. 
  9. Organizacja właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Powyższe podsumowanie 50 lat działalności merytorycznej Muzeum Za-
chodniokaszubskiego w Bytowie, świadczy, iż bytowscy muzealnicy realizują 
w pełni zadania, jakie nakłada na nich ustawa. Pracownicy merytoryczni Mu-
zeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, wywiązując się z powinności wobec 
swej instytucji, angażują się również w projekty naukowe, realizowane poza nią 
oraz publikują wyniki własnych prac naukowych w krajowych i zagranicznych 
wydawnictwach. Taka postawa sprawia, iż przyszłość bytowskiego muzealnictwa 
zapowiada się bardzo optymistycznie.



Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie od 2010 r. realizuje cykliczny 
projekt pod nazwą „Festiwal Cassubia Cantat”. Celem tego przedsięwzię-

cia jest m.in. wprowadzenie do współczesnego obiegu kulturowego Kaszub, 
dawnych, zapomnianych pieśni. Poza zakładaną rewitalizacją zabytków muzyki 
kaszubskiej nie mniej ważnym założeniem projektu jest umożliwienie stworze-
nia nowej jakości w szeroko rozumianej kaszubskiej rzeczywistości kulturowej. 
Jest to oczywiście długi proces i jakie przyniesie skutki, pewnie będzie można 
ocenić dopiero w dość odległej, trudnej do zdefiniowania dzisiaj, perspektywie. 
Jednak prowadzone od 13 lat działania muzeum w sferze etnomuzykologicznej 
już przynoszą pierwsze owoce, o czym w dalszej części artykułu. 

Nowe interpretacje materiału źródłowego, prezentowane podczas corocznej 
edycji Festiwalu, są rejestrowane (poza edycją z roku 2010) i wydawane na płytach 
CD jako zapis dokumentalny przesłuchań. Muzeum Zachodniokaszubskie w By-
towie jest jedną z niewielu instytucji kultury na Pomorzu, które w tak szerokim 
zakresie zajmuje się etnomuzykologią. 

U podłoża cyklicznych edycji „Festiwalu Cassubia Cantat” leży, zrealizowany 
wcześniej przez muzeum, projekt „Cassubia Incognita”. Zainaugurowano w ten 
sposób działania mające na celu ochronę, dokumentację, tworzenie archiwum 
i popularyzację zarejestrowanych zasobów śpiewów kaszubskich. Realizacja 
projektu zakładała „przywrócenie życiu” zapomnianych, nie śpiewanych już 
autentycznych pieśni kaszubskich, które zanikły w przekazie na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci.

DZIAŁALNOŚĆ  
ETNOMUZYKOLOGICZNA MUZEUM 

ZACHODNIOKASZUBSKIEGO  
W BYTOWIE

Jaromir Szroeder
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Cassubia Incognita

W roku 2009 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przystąpiło do realiza-
cji projektu pn. „Cassubia Incognita”, na który otrzymało grant Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (umowa nr 473/ZKMNiE/2009 z dn. 6 kwietnia 
2009 r.). Bezpośrednimi koordynatorami zadania byli: Jaromir Szroeder (pomy-
słodawca projektu) i współpracujący z nim kierownik działu etnograficznego 
Tomasz Siemiński.

Głównym założeniem projektu było zdigitalizowanie kaszubskiej części 
zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W jego ra-
mach zaplanowano też pracę warsztatową i edukacyjną nad zdigitalizowanym 
materiałem. Elementem wieńczącym to działanie było wydanie płyty Cassubia 
Incognita z wybranymi kaszubskimi pieśniami ze zbiorów fonograficznych  
IS PAN. Wspomnieć należy, że zbiory fonograficzne IS PAN są m.in. efektem 
realizowanej w pierwszej połowie lat 50. XX w. Akcji Zbierania Folkloru Mu-
zycznego, w której uczestniczyło kilku znanych działaczy, pisarzy i muzyków ka-
szubskich, m.in.: Jan Trepczyk, Paweł Szefka, Jan Rompski. Akcja ta finansowana 
była przez państwo, bo też są to zasoby dziedzictwa narodowego, a jej celem było 
zgromadzenie zbiorów nagrań i późniejsze ich udostępnianie. 

Kolejnym krokiem, w celu realizacji zadania „Cassubia Incognita”, miała być 
rewitalizacja nagrań terenowych pieśni kaszubskich znajdujących się w zbiorach 
IS PAN i ich popularyzacja wśród kapel i innych wykonawców w szeroko ro-
zumianej społeczności kaszubskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 
ludzi młodych. Ten rodzaj działań całkowicie wpisywał się w zapisy Konwencji 
UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, którą przyjęto 
na 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w październiku 2003 r., a którą 
Polska ratyfikowała w sierpniu 2010 roku. 

Muzeum zleciło więc digitalizację nagrań pieśni kaszubskich ze zbiorów 
fonograficznych IS PAN. Zlecenie to przygotowano na podstawie wyników 
przeprowadzonej wcześniej przez pracowników IS PAN (również na podstawie 
zlecenia muzeum), kwerendy pod kątem nagrań terenowych z Kaszub. Projekt 
miał w zamierzeniu digitalizację wszystkich [podkreślenie moje] nagrań z terenu 
Kaszub, o czym poinformowani byli pisemnie i w rozmowach telefonicznych 
pracownicy IS PAN. 

Dość czytelne i konkretne założenia projektu okazały się jednak niełatwe 
w realizacji. Już na etapie przygotowawczym nie obyło się bez trudności.  
Muzeum wysłało do IS PAN dwa pisma adresowane do prof. Ewy Dahlig-Turek 
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(wówczas zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych IS PAN) z sugestią o przy-
chylne przyjęcie i zaakceptowanie propozycji współpracy. Pierwsze pismo z dn. 
11.03.2009 r. szeroko informowało o założeniach, ideach i formach realizacji 
projektu. Na to pismo nie otrzymano oficjalnej, pisemnej odpowiedzi. Tele-
fonicznie skontaktował się z bytowskimi muzealnikami pracownik IS PAN  
J.J. [imię i nazwisko pracownika pozostawiam do mojej wiadomości – przyp. 
J.S.], który poinformował, że Instytut nie zgadza się na przekazanie Muzeum 
Zachodniokaszubskiemu w Bytowie zdigitalizowanego materiału. Przekazał 
również, że muzeum nie może być samodzielnym wydawcą płyty Cassubia  
Incognita ani podejmować samodzielnych decyzji dotyczących jej zawartości  
oraz że do dyspozycji muzeum udostępnione mogą zostać jedynie te nagrania, 
które zostaną wybrane na płytę (znaczyłoby to, że muzeum sfinansowało digi-
talizację materiału muzycznego, ale skorzystać może jedynie z jej części). Nie 
podał jednak żadnych argumentów prawnych ani też merytorycznych, które 
byłyby podstawą takiego stanowiska. W takich okolicznościach realizacja całego 
projektu stanęła pod dużym znakiem zapytania.

W tej sytuacji, gdy muzeum finansowało w całości projekt i jednocześnie 
nie mogło mieć decydującego wpływu na formę jego realizacji, jak też, nie mo-
gąc zrealizować jego ważnego elementu (praca warsztatowa z młodzieżą nad 
zdigitaliozwanym materiałem), postanowiono wysłać kolejne pismo do prof.  
E. Dahlig-Turek. W piśmie z dnia 14.04.2009 r. poproszono o ponowne rozpatrze-
nie propozycji muzeum, bowiem powodzenie realizacji całego projektu zaczynało 
być wątpliwe. Na to pismo również nie otrzymano pisemnej odpowiedzi. Ponow-
nie skontaktował się telefonicznie z realizatorami projektu pracownik IS PAN 
J.J., podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. O ile, w wyniku pewnego 
rodzaju kompromisu, można było wydać płytę na warunkach postawionych przez 
IS PAN, o tyle eliminacja sfery warsztatowej projektu – do którego realizacji po-
trzebna była większa ilość materiału, nie była możliwa. W związku z powyższym 
muzeum powinno było odstąpić od realizacji projektu. W kolejnej rozmowie 
telefonicznej J.J. poproszony został o pisemne uzasadnienie uniemożliwienia 
muzeum realizacji zadania. Po około tygodniu otrzymano kolejny telefon od  
J.J., w którym zaproponował, że poza pieśniami na płytę (98 utworów), muzeum 
może otrzymać jeszcze nagrania 200 pieśni do wykorzystania w pracy warszta-
towej. Czasu na podjęcie decyzji było już wówczas niewiele. Po krótkim namyśle 
muzealnicy doszli do wniosku, że muszą przyjąć postawione warunki, ponieważ 
bardzo zależało im na tym, by kaszubska część Zbiorów Fonograficznych IS PAN 
była w całości zdigitalizowana i zabezpieczona przed niszczącym działaniem 
czasu. Ostatecznie projekt „Cassubia Incognita” został zrealizowany w oparciu 
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o kompromis zawarty pomiędzy Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie a In-
stytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wkrótce jednak okazało 
się, że nie wszystkie założenia projektu zostały do końca wykonane.

* * *
W trakcie prac badawczych, na początku 2010 r., piszący te słowa natknął się 
na artykuł w „Literaturze Ludowej” (Zofia Przyłuska-Jaworska, Ludwik Bielawski, 
Pieśni i opowiadania z pow. bytowskiego, w: „Literatura Ludowa”, rok III, nr 1-2, 
Warszawa 1959), mówiący o taśmach z nagraniami z 1953 roku zarejestrowanymi 
na terenie powiatu bytowskiego. Było to zastanawiające, ponieważ w spisie po zle-
conej Instytutowi Sztuki PAN kwerendzie – nagrań z terenu powiatu bytowskiego 
nie wykazano. Informacja ta była też niepokojąca, gdyż mogła oznaczać, że ta-
śmy te zaginęły bądź uległy zniszczeniu. W rozmowie telefonicznej pracownik 
IS PAN J.J. na zadane mu pytanie, dotyczące nagrań z powiatu bytowskiego 
odpowiedział, że w zbiorach fonograficznych IS PAN znajduje się jeszcze, poza 
nagraniami z powiatu bytowskiego z 1953 r., wiele innych niezdigitalizowanych 
taśm z nagraniami terenowymi z Kaszub. Oznaczało to, że bytowscy muzealnicy 
zostali wprowadzeni w błąd i że założenia projektu „Cassubia Incognita” nie 
zostały w pełni zrealizowane z powodu niesolidnie przeprowadzonej kwerendy. 
Mailowa prośba do J.J. o naprawienie zaistniałej sytuacji przez pracowników  
IS PAN pozostała bez odpowiedzi.

Na pismo ówczesnego dyrektora muzeum Janusza Kopydłowskiego do dyrek-
torki Instytutu Sztuki PAN prof. dr hab. Elżbiety Witkowskiej-Zaremba z prośbą 
o ponowne przeprowadzenie rzetelnej kwerendy, otrzymano odpowiedź, że  
„(…) Instytut udostępnia online stale uzupełnianą bazę informacji o przecho-
wywanych w zasobach IS PAN materiałach, co umożliwia wszystkim zainte-
resowanym samodzielne przeprowadzenie kwerend (…)”. Nie było to zgodne 
z prawdą. Na wskazanej stronie internetowej do dzisiaj nie ma wykazu niezdi-
gitalizowanych taśm z terenu Kaszub. Ponadto pani dyrektorka nie odniosła się 
do faktu, że muzeum zleciło wcześniej IS PAN płatną kwerendę naukową, która 
została wykonana niesolidnie. Nasze muzeum przygotowując zlecenie dla IS PAN 
na wykonanie digitalizacji materiałów muzycznych, opierało się, jak wcześniej 
zaznaczyłem, na kwerendzie przeprowadzonej wcześniej przez Instytut Sztuki. 
Nie mogliśmy zatem wiedzieć, że są w zasobach Instytutu Sztuki jakieś inne 
niezdigitalizowane nagrania – wiedzę o tym fakcie uzyskaliśmy później, ale nie 
od IS PAN, tylko z artykułu w „Literaturze Ludowej”. 
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Wraz z Tomaszem Siemińskim podjęliśmy – przy wsparciu dyrektora Janusza 
Kopydłowskiego – kolejne działania w kierunku doprowadzenia do digitalizacji 
pozostałej części nagrań terenowych z Kaszub, znajdujących się w dyspozycji  
IS PAN. W tym celu przygotowaliśmy memorandum opisujące zaistniałą sytuację 
i rozesłaliśmy dokument m.in. do instytucji kultury i polityków reprezentują-
cych nasz region w parlamencie. Uczestniczyliśmy też m.in. w spotkaniu par-
lamentarzystów Kaszubskiego Koła Parlamentarnego, których informowaliśmy 
o zaistniałej sytuacji. Doprowadziliśmy także do powstania dwóch interpelacji: 
senatorskiej i poselskiej w tej sprawie. Wszystkie te działania nie przyniosły, 
niestety, żadnego efektu. Realizacja tego zadania czeka jeszcze na swój, bardziej 
sprzyjający, czas. 

W rezultacie, obecnie muzeum dysponuje nagraniami około 300 kaszubskich 
pieśni ze zbiorów fonograficznych IS PAN. Wiadomo jednak, że w pierwszej 
połowie lat 50. XX w. na terenie tylko ówczesnego województwa gdańskiego,  
nie obejmującego zachodniej części Kaszub (powiaty: bytowski, miastecki, 
chojnicki, człuchowski…), nagrano 1311 pieśni (R. Heising, Folklor muzyczny 
Pomorza, w: Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, red. 
Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2002, s. 70). 

Warto o tym pamiętać, by w przyszłości ponownie upomnieć się o kopie 
nagrań terenowych z Kaszub, stanowiących kaszubską spuściznę kulturową, 
zdeponowaną w Zbiorach Fonograficznych IS PAN.

* * *
Chociaż opisane wyżej trudności z realizacją projektu „Cassubia Incognita” 
były źródłem wielu negatywnych emocji, to jednak nie przyćmiły one zapału 
włączonych w pracę nad nim osób. Od samego początku bardzo zaangażowany 
w jego realizację, jako osoba spoza muzeum, był Maciej Rychły – muzyk mul-
tiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, pisarz, antropolog kultury. Włączył 
się do działań zarówno na etapie koncepcyjnym, przygotowawczym jak i reali-
zacyjnym. Towarzyszył nam również w jednej z wypraw do IS PAN. Jej celem 
było dokonanie wyboru nagrań ze zdigitalizowanych taśm i płyt decelitowych, 
które miały stanowić materiał do pracy warsztatowej oraz, z których miano do-
konać wyboru nagrań na płytę Cassubia Incognita. Pozyskane nagrania stały się 
obszarem badań i eksploracji zarówno naukowych jak i artystycznych: kilkuna-
stoosobowa grupa młodzieży z teatru „Zamkowa 2” zajęła się analizą materiału 
muzycznego pod kątem przygotowania spektaklu na nim opartego; muzyk, 
kompozytor, aranżer i pedagog – Tomasz Stroynowski – przygotował wybór 
utworów, które następnie zaaranżował z zespołem muzycznym. 
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Równolegle trwały prace nad koncepcją i wyborem nagrań na płytę Cassubia 
Incognita, a efekty tych działań zostały zaprezentowane podczas finału projektu 
„Cassubia Incognita” – 27 listopada 2009 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim 
w Bytowie. Podczas finału dokonano prezentacji płyty Cassubia Incognita, 
a następnie otwarto panel dyskusyjny poświęcony muzyce kaszubskiej. Refe-
raty wprowadzające wygłosili muzykologowie: Witosława Frankowska i Dawid 
Martin, a moderatorem spotkania był Maciej Rychły. Wygłoszone referaty oraz 
zapis dyskusji opublikowany został w roczniku Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie „Nasze Pomorze”, nr 11, 2009. Podczas finału rozpoczęto też kolportaż, 
wydanej w nakładzie 1000 sztuk, płyty Cassubia Incognita, której egzemplarze 
trafiły m.in. do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, regionalnych rozgłośni radiowych, instytucji kultury, szkół z nauczaniem 
języka kaszubskiego oraz wielu zainteresowanych osób. Zadbano o szeroką pro-
mocję projektu. Po jego finale wyemitowany został, poświęcony mu w całości, 
jeden z odcinków telewizyjnego magazynu kaszubskiego TVP Gdańsk Tedё jo 
oraz relacje w regionalnych rozgłośniach radiowych. Materiał z płyty Cassubia 
Incognita był również recenzowany w magazynie Źródła w programie II Polskiego 
Radia. Wiosną 2010 r. projekt miał swoją prezentację w formie podobnej do tej 
przedstawionej podczas finału, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
-Pomorskiej w Wejherowie, w ramach XXIII koncertu z cyklu „Spotkania z mu-
zyką Kaszub”. Natomiast do czerwcowego numeru miesięcznika społeczno-kul-
turalnego „Pomerania” z 2010 roku płyta Cassubia Incognita dołączona została 
jako insert, co takimi słowami na łamach czasopisma komentował ówczesny 
redaktor naczelny periodyku Edmund Szczesiak: 

„Do czerwcowej »Pomeranii«, która właśnie się ukazała, została dołączona 
niezwykła płyta. Zawiera 98 tradycyjnych pieśni, nagranych w latach 1950–1952 
na Kaszubach, w czasie Akcji Zbierania Folkloru i przechowywanych w Instytucie 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Są to najstarsze, zachowane nagrania dźwięko-
we, dokonane na Kaszubach. Grupa zbieraczy (a byli wśród nich Paweł Szefka,  
Jan Rompski, Jan Trepczyk) spotkała dużo muzykalnych rodzin, śpiewaków 
i instrumentalistów, którzy pamiętali jeszcze wiele tradycyjnych pieśni i melodii. 
Ukazują one Kaszubów, jako lud muzykalny, rozśpiewany i cieszący się własną 
pieśnią i muzyką. Dzięki porozumieniu Instytutu Sztuki PAN i Muzeum Zachod-
nio-Kaszubskiego w Bytowie część archiwum przegrano na nośniki cyfrowe. 
Płyta »Cassubia Incognita« jest jednym z efektów tego przedsięwzięcia. Może 
stanowić znakomite źródło inspiracji dla współczesnych twórców”.

W tamtym czasie trwały już w muzeum prace nad kontynuacją projektu 
„Cassubia Incognita”, a właściwie jego części popularyzatorsko-badawczej. 
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„Festiwal Cassubia Cantat”

Gdy pracownicy Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie przystępowali 
do realizacji projektu „Cassubia Incognita” głównym, trwałym jego efektem, 
poza działaniami naukowo-animacyjnymi, miało być wydanie płyty CD pod tym 
samym tytułem. W trakcie prac nad jego realizacją zaczęły pojawiać się pytania: 
co robić dalej z pozyskanymi i wydanymi na płycie materiałami? Czy to, co za-
planowano wystarczy by osiągnąć popularyzacyjny efekt, który skłoni artystów, 
muzyków, muzykantów, zespoły folklorystyczne etc., do sięgnięcia w swojej 
twórczości do tych źródłowych materiałów? 

Postanowiono nie czekać na to, jakie efekty przyniesie samo wydanie płyty 
Cassubia Incognita i stworzyć przestrzeń prezentacji dla tych artystów, którzy 
zechcą się pochylić nad udostępnionym i upublicznionym archaicznym mate-
riałem źródłowym. Ogłoszono festiwal o charakterze konkursowym, którego 
nazwa nawiązywała zarówno do projektu „Cassubia Incognita”, jak i do słynnego 
stwierdzenia pastora Lorka: „Pomerania non cantat”. Materiał z płyty Cassubia 
Incognita, jak i ta część nagrań, która nie weszła na płytę, zostały umieszczone 
na stronie internetowej muzeum z możliwością ich pobrania. Przygotowano 
regulamin konkursu, w którym napisano m.in., że „(…) warunkiem uczestnic-
twa w Konkursie jest przygotowanie min. 2 utworów opublikowanych na płycie 
Cassubia Incognita oraz wypełnienie i przesłanie do organizatorów karty zgło-
szenia uczestnictwa do dnia 7 czerwca 2010 r. (…)”. Natomiast w ogłoszeniu, 
które zostało opublikowane w regionalnych mediach napisano: „(…)Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie organizuje w dniu 19 czerwca 2010 roku 
projekt pod nazwą »Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat«. Projekt 
ten jest kontynuacją przedsięwzięcia pod nazwą »Cassubia Incognita«, reali-
zowanego przez nasze muzeum w 2009 roku. Miało ono na celu digitalizację 
i rozpowszechnienie przechowywanych w zasobach fonograficznych Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie taśm i płyt decelitowych z nagrań 
terenowych, prowadzonych na Kaszubach we wczesnych latach powojennych. 
Efektem tego było m.in. wydanie płyty Cassubia Incognita. Poprzez »Przegląd 
Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat« pragniemy doprowadzić do rewitalizacji 
i popularyzacji starych, zapomnianych kaszubskich pieśni ludowych. Celem na-
szym jest również skierowanie uwagi muzyków i muzykantów na źródła tradycji 
kaszubskiej w ich twórczości (…)”. 

Pierwsza edycja „Festiwalu Cassubia Cantat” zgromadziła sześć zespołów o bar-
dzo różnorodnej gatunkowo stylistyce muzycznej. Propozycjom konkursowym, 
których prezentacje odbywały się na zamkowym dziedzińcu, przysłuchiwało się 
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jury w składzie: prof. Leszek Kułakowski – przewodniczący (Akademia Pomorska 
w Słupsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku), Dawid Martin (Instytut Muzyko-
logii Uniwersytetu Warszawskiego), Tomasz Stroynowski (muzyk, kompozytor, 
aranżer, pedagog). Sposób w jaki jurorzy poddają analizie prezentacje muzyczne 
dobrze obrazuje protokół z ich obrad, który warto tutaj zacytować również z tego 
względu, że nigdy nie był publikowany – w odróżnieniu od tych z późniejszych 
edycji Festiwalu, które publikowane są na okładkach kolejnych płyt z rejestracją 
przesłuchań konkursowych i niektórych koncertów: 

„Jury Przeglądu Konkursowego »Festiwalu Cassubia Cantat« (…) po wysłu-
chaniu zespołów biorących udział w konkursie postanowiło przyznać następu-
jące nagrody:
– za cytowanie oryginału i ciekawą interpretację punk’owo-trush’ową kaszub-

skiej muzyki tradycyjnej nagrodę ufundowaną przez ZKP o. Bytów zespołowi 
Morales z Gdańska,

– za radość, witalność w praktykowaniu tradycji nagrodę ufundowaną przez 
ZKP o. Bytów zespołowi Modraki z Parchowa,

– za zachowanie tradycji i poszerzenie repertuaru materiałem z płyty Cassubia 
Incognita nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Bytowskiego zespołowi 
levino z Lęborka,

– za odważną próbę twórczego potraktowania folkloru kaszubskiego nagrodę 
ufundowaną przez Starostę Powiatu Bytowskiego zespołowi The Gzubers 
z Tuchomia,

– za twórczą kontynuację muzyki źródłowej i nostalgię, charakterystyczną dla 
kultury basenu Morza Bałtyckiego nagrodę ufundowaną przez Burmistrza 
Bytowa zespołowi niwa Modrego lnu ze Słupska,

– nagrodę indywidualną za wdzięk, umiejętności wokalne i muzykalność 
ufundowaną przez Wojewodę Pomorskiego dla natalii Szroeder z zespołu 
Modraki,

– nagrodę indywidualną za osobowość artystyczną ufundowaną przez Woje-
wodę Pomorskiego dla Darka Sabiny z zespołu The Gzubers,

– nagrodę główną ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
za subtelne aranżacje i ciekawe pomysły twórcze oraz wysublimowany rys 
artystyczny zespołowi Kapela Drążkowskich z Łąkiego (…)”.

Pierwszej edycji Festiwalu patronował ówczesny Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego prof. Brunon Synak, który bardzo wspierał inicja-
tywę bytowskich muzealników. Po jego śmierci w 2013 roku działania muzeum 
w sferze muzycznej patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. Od 2012 roku jest też fundatorem finansowej Nagrody Głównej 
„Festiwalu Cassubia Cantat”. 



265Działalność etnomuzykologiczna Muzeum...

Edycja z 2011 roku trwała 2 dni (13-14 sierpnia), a jej finał połączony został 
z obchodami Międzynarodowej Nocy Muzeów, którą bytowskie muzeum zor-
ganizowało 14 sierpnia 2011 roku. Dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji możliwe było rozbudowanie formuły 
Festiwalu oraz rejestracja przesłuchań konkursowych i prezentacji powarsztato-
wych, które zostały wydane na płycie Cassubia Cantat 2011. Dwudniowa formuła 
Festiwalu spowodowana była zaplanowanymi w jego ramach działaniami warsz-
tatowymi. Ten element projektu był skierowany do młodych ludzi i miał na celu 
zainteresowanie ich kaszubskim źródłowym materiałem muzycznym. Grupy 
warsztatowe miały za zadanie przygotowanie materiału muzycznego, inspirowa-
nego nagraniami z płyty Cassubia Incognita. Chodziło o wypracowanie metody 
interpretacji materiału źródłowego w nowoczesnej formie, ale w poszanowa- 
niu muzycznej spuścizny kulturowej. Materiał powarsztatowy zaprezentowany 
został podczas koncertu finałowego jako przykład dobrych praktyk korzystania  
ze źródeł kultury w twórczości artystycznej. Nad wybranym przez siebie mate-
riałem muzycznym z płyty Cassubia Incognita pracowali: Boris Malkovsky, Olo 
Walicki z zespołem oraz muzycy folkowi. Finał „Festiwalu Cassubia Cantat” 
odbył się 14 sierpnia 2011 r. na dziedzińcu bytowskiego zamku. Koncert, który 
zamykał część festiwalową projektu, poprzedziły przesłuchania konkursowe, 
do których zgłosiło się siedem zespołów. Prezentacjom przysłuchiwało się jury 
w składzie: prof. L. Kułakowski – przewodniczący, Aleksandra Kucharska-Szefler 
i Jaromir Szroeder. 

Ostatnim wydarzeniem, podsumowującym i zamykającym projekt, była 
konferencja pt. „Cassubia Cantat” (19 października 2011), podczas której, poza 
prezentacją płyty Cassubia Cantat 2011, wygłoszone zostały referaty dotyczące 
muzyki kaszubskiej, dróg jej ewolucji, sposobu jej ożywiania, popularyzowania, 
źródeł inspiracji. Na konferencję i dyskusję zaproszeni zostali m.in. uczestnicy 
projektu (przedstawiciele i liderzy grup folklorystycznych i zespołów młodzie-
żowych) oraz specjaliści w dziedzinie muzyki i antropologii kultury. Referaty 
wprowadzające wygłosili: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Fopke, 
Dawid Gonciarz i Jaromir Szroeder. Materiały z konferencji ukazały się w rocz-
niku Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”, do którego 
insertowana była również płyta Cassubia Cantat 2011 („Nasze Pomorze”, nr 13, 
2011, Bytów 2012). Jednym z dodatkowych efektów tej edycji Festiwalu było wy-
danie przez Ola Walickiego w 2014 roku płyty Kaszёbё 2. Artysta, zainspirowany 
działaniami warsztatowymi, podjął decyzję o kontynuacji projektu realizowanego 
w 2005 roku i zakończonego wydaniem płyty Kaszёbё. Premiera płyty Kaszёbё 
2 miała miejsce w Bytowie w październiku 2014 roku w ramach współorgani-
zowanego przez Muzeum projektu „BytOFFsky Festiwal”. 
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Edycja Festiwalu z 2012 roku była ostatnią, w ramach której przesłuchania 
odbywały się na dziedzińcu zamku i ostatnią realizowaną w terminie letnim –  
4 sierpnia. Organizatorzy doszli do wniosku, że lato jest czasem dużej liczby  
letnich eventów, w realizację których często zaangażowanych jest wielu muzy- 
ków z kręgów muzyki folkowej i folklorystycznej, co nie pozwala im na głębsze  
zaangażowanie się w przygotowanie materiału do prezentacji w ramach „Festi-
walu Cassubia Cantat”. Do udziału w przesłuchaniach konkursowych zgłosiło się 
pięć zespołów. Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: Teresa Treder, 
Dawid Martin (przewodniczący), Robert Jaworski i Jaromir Szroeder. Cieka-
wostką jest pojawienie się w składzie jury Roberta Jaworskiego – lidera uznanego  
w Polsce zespołu folkowego „Żywiołak”. Pojawił się na Festiwalu w ramach pro-
wadzonych przez siebie eksploracji, związanych z przygotowaniami do wydania 
płyty inspirowanej kaszubsko-pomorskimi wierzeniami i tradycjami – Pieśni 
pół/nocy. Od tego momentu rozpoczęła się jego stała współpraca z bytowskim 
muzeum, która trwa do dziś. Finał tej edycji Festiwalu uświetnił koncert Dam-
roki Kwidzińskiej z programem „Damroka Kaszëbë Joł”. 

„Festiwal Cassubia Cantat” stale ewoluuje i coroczne jego edycje różnią 
się od siebie nie tylko proponowanymi prezentacjami muzycznymi w ramach 
przesłuchań konkursowych – co jest oczywiste, ale także programem całego 
przedsięwzięcia. Od 2013 roku przesłuchania konkursowe Festiwalu odbywają 
się w terminie jesiennym w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury. 
Tam najczęściej mają też miejsce wydarzenia towarzyszące. Chociaż nie zawsze. 
W 2013 roku w programie pojawiło się otwarcie wystawy Przyczynek do ikono-
grafii muzycznej Kaszub w siedzibie głównej muzeum. Edycja z 2013 roku była 
jedną z rekordowych pod względem liczby zgłoszonych do przesłuchań zespołów. 
Dziesięciu propozycjom konkursowym przysłuchiwało się jury w składzie: Maciej 
Rychły, Robert Jaworski, Mateusz Rychły. Biorąc pod uwagę fakt, że po drobnych 
zmianach w regulaminie, każdy z zespołów musiał przygotować po trzy (nie 
jak wcześniej – dwie) propozycje muzyczne, można stwierdzić, że w 2013 roku 
w „kulturowym obiegu muzycznym” Kaszub pojawiło się 30 nowych utworów. 
Edycja ta była wyjątkowa również z tego względu, że zaprezentowano wówczas 
bardzo interesujący i szeroki wachlarz interpretacyjny utworów z płyty Cassubia 
Incognita – od typowych aranżacji folklorystycznych przez brzmienia folkowe 
po akcenty rockowe, punk rockowe jak i kabaretowe. „Festiwal Cassubia Can-
tat”, który odbył się w 2013 roku 19 października, zakończył się ogłoszeniem 
komunikatu jury z wręczeniem nagród i dyplomów oraz koncertem „Muzyka 
z obrazów” w wykonaniu duetu Maciej Rychły&Mateusz Rychły. Całość mate-
riału z przesłuchań konkursowych została zarejestrowana i wydana w formie 
dwupłytowego albumu CD Cassubia Cantat 2013.
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„Festiwal Cassubia Cantat 2014” odbył się 4 października. Po przesłucha-
niach konkursowych, do których zgłosiło się pięć zespołów, uczestnicy udali się 
do siedziby głównej muzeum, gdzie zwiedzili wystawę czasową Józef Chełmowski. 
In memoriam, po której zebranych oprowadził jej kurator Tomasz Siemiński. 
W tym czasie obradowało jury w składzie: Lawrence Okey Ugwu (przewodni-
czący), Robert Jaworski i Grzegorz Nawrocki. Odmiennie od lat poprzednich, 
podsumowanie tej edycji festiwalu odbyło się w Klubie Jaś Kowalski, gdzie ogło-
szono komunikat jury i wręczono nagrody. Wieczór zakończył się koncertem 
warszawskiej formacji folkowej „Żywiołak”, która zaprezentowała swój najnowszy 
materiał, inspirowany kaszubsko-pomorską historią, tradycjami i wierzeniami 
– Muzyka pół/nocy. 

Od pierwszej realizacji Festiwalu w 2010 r. organizatorom zależało by każdora-
zowo przesłuchania konkursowe analizowało kompetentne, nie obciążone stereo-
typowym postrzeganiem kaszubskiej muzyki i kultury, jury. Począwszy od edycji 
z 2015 roku, która odbyła się 24 października, postanowiono też by w składzie 
jury znajdował się lider bądź przedstawiciel zespołu, który był laureatem Nagrody 
Głównej z poprzedniej jego edycji. Kolejnym nowym założeniem było, by każdy 
Festiwal kończył się koncertem laureatów Nagrody Głównej z poprzedzającej  
go edycji. O ile pierwsze założenie udaje się konsekwentnie realizować, z kolej-
nym jest nieco trudniej i nie zawsze się to udaje. W jury „Festiwalu Cassubia 
Cantat 2015” zasiedli: Justyna Jary, Grzegorz Nawrocki (przewodniczący) i Ma-
riusz Bronk (lider zespołu „Morealless”).

Zwieńczeniem tej edycji Festiwalu, zgodnie z przyjętym założeniem, był 
koncert laureatów nagrody głównej „Festiwalu Cassubia Cantat 2014” – zespołu 
„Morealless”. Zaprezentowali oni materiał z przygotowywanej płyty (niestety, 
nigdy się nie ukazała) Psy szczekają, który w całości inspirowany był utworami 
prezentowanymi przez zespół w ramach uczestnictwa w kolejnych edycjach 
„Festiwalu Cassubia Cantat”. 

* * *
Wiosną 2015 roku z prośbą do muzeum o udostępnienie i zgodę na wykorzysta-
nie materiałów pozyskanych w ramach projektu Cassubia Incognita zwrócił się 
Dominik Strycharski (kompozytor, improwizator, flecista, wokalista i performer, 
laureat „Paszportu Polityki” za 2021 r.). Efektem jego pracy było wydanie jesienią 
2015 roku płyty Czôczkò, w całości opartej o materiał z płyty Cassubia Inco-
gnita. Wydanie tego albumu odbiło się szerokim echem w polskim środowisku 
etnojazzowym. W wywiadzie dla programu II Polskiego Radia, tak opowiadał 
o pracy nad albumem: 
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„Od razu byłem pewien, że trzeba muzykę kaszubską zderzać z kompletnie 
obcymi rzeczami: finał płyty na przykład, to dziwny kaszubski primus, połączony 
z jakimś jazzowym odlotem; jeden temat jest zagrany aylerowsko (…). Słuchając 
i wybierając materiał – a z setki utworów musiałem wybrać siedem – czekałem 
aż pojawi mi się w głowie skojarzenie wręcz emocjonalne z tym, co kocham. 
Metoda jest więc taka: obcą mi muzykę kaszubską zderzam z tym, co naprawdę 
kocham. To taka improwizacja interpretacyjna. (…) Starałem się wklejać tę mu-
zykę w jakieś inne światy. Połączyłem to, co kocham, z tym, czego nie znam”. 

Ukazujące się na folkowych forach internetowych recenzje na temat Czôczkò 
były bardzo pozytywne: „Wszystkie utwory na tej płycie zostały zainspirowane 
oryginalnymi pieśniami kaszubskimi, zaaranżowanymi przez Dominika Strychar-
skiego. Opowiadając w Dwójce o swoim podchodzeniu do źródłowego materiału, 
artysta przywoływał m.in. tradycję indonezyjskiej muzyki gamelanowej.

– Muzyka gamelanu nagle mi się połączyła z melodycznymi zachowaniami 
muzyki kaszubskiej – tłumaczył. Skąd w ogóle pomysł na inspirację tradycją 
Kaszub? Wszak, jak mówił Dominik Strycharski, muzyka z tego regionu Polski 
wyróżnia się właśnie swoją niejednorodnością, brakiem cech wspólnych. Znaj-
dziemy w niej również wiele wykonawczych fenomenów: jak choćby dośpiewy-
wanie samemu sobie partii orkiestry dętej...”. 

Dominik Strycharski rozwinął swoją solową inicjatywę Czôczkò, zapraszając 
do współpracy innych muzyków. Tak powstał kolejny projekt zatytułowany 
„Dominik Strycharski Core 6 – Czôczkò”, którego premiera miała miejsce  
19 stycznia 2016 roku w warszawskim klubie Pardon, To Tu. Zapowiedziano  
ją takimi słowami: 

„Projekt »Dominik Strycharski Core 6 – Czôczkò« składa się z wyjątkowych 
polskich przedstawicieli muzyki awangardowej, którzy zmierzyli się z twórczą 
wizją i interpretacją muzyki Kaszub, gdzie zderzają się dwie rzeczywistości bez 
żadnych uników i naddanego estetyzowania – intelektualizm współczesnej kom-
pozycji oraz korzenność, tradycyjność muzyki i jej żywiołowość. Są nimi: Domi-
nik Strycharski, Wacław Zimpel, Ksawery Wójciński, Zbigniew Kozera, Krzysztof 
Szmańda i Hubert Zemler (…). Jak to często bywa w przypadku projektów lidera 
Dominika Strycharskiego, jest to bardzo konceptualne podejście, połączone 
jednak z naturalnością i energią jaka płynie z samego grania i improwizowania. 
Projekt odnosi się do muzyki jako obrzędu, a zarazem jako dzieła sztuki (…). 
W tym projekcie kaszubska muzyka jest łączona z kilkoma elementami: freejazz, 
gamelan, afrykańskie traktowanie rytmu, heterofonia, gra wielopoziomowo- 
ścią możliwą do osiągnięcia w większym składzie i równoległość zjawisk mu-
zycznych (…) Ważnym elementem w pracy nad projektem było zetknięcie 
się tej kaszubskiej muzyki z innymi światami muzycznymi, z innymi kulturami 
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i tradycjami z kilku miejsc naszego globu. Ten projekt ma absolutnie niepowta-
rzalną aurę brzmieniową ze względu na niesamowity zestaw instrumentów: flety 
proste, klarnety, dwa kontrabasy i dwie perkusje. Daje to możliwości w pełni 
orkiestrowej kolorystyki a zarazem bardzo mocno nawiązuje do instrumenta-
rium polskiej muzyki ludowej i do chropowatości tej muzyki”. 

Opisane powyżej działania Dominika Strycharskiego są przykładem reali-
zacji założeń, które przyświecały bytowskim muzealnikom w momencie przy-
stępowania do realizacji projektów „Cassubia Incognita” i „Festiwal Cassubia 
Cantat”. Kaszubski źródłowy materiał muzyczny, pozyskany przez muzeum, 
zaczął funkcjonować nie tylko w środowisku kaszubsko-pomorskim, ale rów-
nież w szeroko rozumianej przestrzeni etnojazzowej, awangardowej i folkowej. 
Z naszej inicjatywy koncert „Dominik Strycharski Core 6 – Czôczkò” znalazł 
się w programie współorganizowanego przez muzeum projektu „BytOFFsky 
Festiwal 2016”, a Dominik Strycharski został zaproszony do udziału w pracach 
jury „Festiwalu Cassubia Cantat 2016”. 

* * *
W 2016 roku przesłuchania konkursowe Festiwalu odbyły się 15 października 
w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury. Do udziału zgłosiło się 
siedem podmiotów wykonawczych (zespoły i soliści), a prezentacjom przysłu-
chiwało się jury w składzie: Dominik Strycharski (przewodniczący), Robert 
Jaworski i Grzegorz Wantoch-Rekowski. W programie finału Festiwalu zapla-
nowano koncert laureatów Nagrody Głównej z ubiegłorocznej edycji – jednak 
z przyczyn niezależnych od organizatorów nie doszedł on do skutku. Po ogłosze-
niu komunikatu jury i wręczeniu nagród, zwieńczeniem tej edycji Festiwalu był 
koncert solowy Dominika Strycharskiego, który wykonał improwizacje na flety  
proste, inspirowane starymi, kaszubskimi pieśniami, opublikowanymi na wyda-
nej przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie w 2009 roku płycie Cassu- 
bia Incognita. Tadeusz Korthals, laureat Nagrody Głównej tej edycji Festiwalu, 
tak skomentował działania etnomuzyczne muzeum na łamach portalu wirtu-
alne.polczyno.pl: „»Cassubia Cantat« to dobre zaszczepienie kaszubszczyzny 
u młodego pokolenia – ocenia muzyk ze Swarzewa. – I pokazuje, że kaszubska 
muzyka to nie tylko »śpiewający seniorzy w ludowych strojach«, a nas, Kaszu- 
bów stać na to, by kreować pewne trendy kulturalne – muzyczne, które z czasem 
będą żyły swoim życiem, samoczynnie istniały i rozwijały się w nowych warian-
tach stylistycznych”.

Do udziału w przesłuchaniach konkursowych Festiwalu, które odbyły 
się 28 października 2017 roku, zgłosiło się pięć podmiotów wykonawczych. 
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Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: Maciej Rychły (przewodni-
czący), Mateusz Rychły, Olo Walicki i Tadeusz Korthals. W koncercie finało- 
wym wystąpił laureat Nagrody Głównej ubiegłorocznej edycji festiwalu – Tade-
usz Korthals oraz duet Maciej Rychły&Mateusz Rychły z programem „Uwol-
nione dźwięki”.

W 2018 roku postanowiono zmienić formułę Festiwalu. W dotychczasowych 
realizacjach zespoły zgłaszające się do udziału w przesłuchaniach konkurso-
wych, zobligowane były do przygotowania swoich interpretacji, m.in. trzech 
wybranych utworów opublikowanych na płycie Cassubia Incognita. Po ośmiu 
edycjach organizatorzy doszli do wniosku, że taka formuła stała się już zbyt 
wąska. Postanowiono sięgnąć do imponującego zbioru pieśni, zapisanych i wy-
danych w 1936 roku przez wybitnego etnomuzykologa prof. Łucjana Kamień-
skiego. W tym celu, jeszcze przed Festiwalem, wydano płytę Cassubia Incognita 
Novum, na której znalazło się 26 pieśni, wybranych z 285 znajdujących się 
w publikacji Łucjana Kamieńskiego Pieśni ludu pomorskiego. 1. Pieśni z Kaszub 
południowych. (Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń, 1936). Zostały one 
wykonane i zarejestrowane zgodnie z zapisem nutowym, sporządzonym przez 
prof. Łucjana Kamieńskiego (zapis ten charakteryzuje się tym, że jest on dokładną 
transkrypcją nagrań terenowych, tzn. w oryginalnych tonacjach i z wszystkimi 
charakterystycznymi dla tego typu nagrań, niedoskonałościami). Zabieg ten 
miał na celu przywrócenie do istnienia nagrań zarejestrowanych przez Łucjana 
Kamieńskiego, z których część zdążył spisać przed ich zniszczeniem w czasie  
II wojny światowej. Pieśni wydane na płycie Cassubia Incognita Novum są nie-
zmienionym, niereinterpretowanym w formie materiałem dokumentalnym, 
zapisanym w latach 30. XX w., który od 2018 r. jest m.in. dodatkową inspi-
racją dla uczestników „Festiwalu Cassubia Cantat”. Odtworzenia i nagrania 
pieśni podjęli się Ewa Drążkowska i Tomasz Drążkowski, a ich wyboru do na- 
grań z publikacji prof. Ł. Kamieńskiego, dokonali Maciej Rychły, Ewa Drąż-
kowska, Tomasz Drążkowski i Jaromir Szroeder. Płyta został wyróżniona w or-
ganizowanym przez program II Polskiego Radia konkursie „Folkowy Fonogram 
Roku 2018”. W zaktualizowanym regulaminie Festiwalu pojawił się zapis, że  
„(…) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie własnej inter-
pretacji m.in. trzech utworów opublikowanych na płytach Cassubia Incognita 
i Cassubia Incognita Novum (przy czym, co najmniej jeden utwór pochodzić 
musi z pieśni opublikowanych na płycie Cassubia Incognita Novum)”. 

Dodatkowym elementem, mającym za zadanie popularyzację opublikowanych 
w 1936 r. przez prof. Ł. Kamieńskiego pieśni, była prezentacja podczas koncertu 
finałowego „Festiwalu Cassubia Cantat 2018” materiału muzycznego inspirowa-
nego pieśniami zawartymi w zbiorze Pieśni Ludu Pomorskiego. Pieśni z Kaszub 
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południowych. Koncert składał się z trzech części: Zuzanna Ciszewska i Robert 
Jaworski zaprezentowali program „Polska ludowa”, Maciej Rychły i Mateusz 
Rychły program „Kaszuby jare”, Olo Walicki i Jacek Próściński program „285 
pieśni Ludu Pomorskiego wg Łucjana Kamieńskiego”. Materiał ten został wydany 
na płycie Cassubia Cantat 2018 wraz z rejestracjami przesłuchań konkurso- 
wych Festiwalu, do których zgłosiło się siedem podmiotów wykonawczych. Pre-
zentacje analizowało jury w składzie: Maciej Rychły (przewodniczący), Robert 
Jaworski, Olo Walicki, Mateusz Rychły, Zuzanna Ciszewska i Jacek Próściński. 

Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w regulaminie przesłuchań konkursowych 
Festiwalu. Organizatorzy postanowili jeszcze bardziej rozszerzyć materiał bazowy 
dla przygotowywanych przez muzyków interpretacji muzycznych na przesłucha-
nia konkursowe. Założono, że każdy z muzyków powinien móc sam oceniać, co 
jest wartościowym materiałem źródłowym, mogącym być obszarem ich muzycz-
nych i artystycznych inspiracji. Dotychczasowe założenia regulaminowe Festi- 
walu były ograniczające, zawężające pole eksploracji do pewnej grupy opu-
blikowanych przez muzeum materiałów muzycznych. Dlatego w regulaminie 
pojawiły się nowe zapisy, mówiące o tym, że celem Festiwalu jest „(…) Rewi-
talizacja zapomnianych kaszubskich pieśni ze zbiorów fonograficznych Insty- 
tutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wydanych na płycie CD Cassubia Inco- 
gnita oraz opublikowanych rejestracji pieśni Cassubia Incognita Novum, pocho-
dzących ze śpiewnika prof. Łucjana Kamieńskiego pt. Pieśni Ludu Pomorskiego. 
Pieśni z Kaszub południowych (Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń 
1936)” oraz „Upowszechnianie i prezentacja wszelkich ciekawych, współcze-
snych zjawisk muzycznych, inspirowanych szeroko rozumianymi kaszubskimi 
źródłami tradycyjnymi – np. pieśni pustonocne, materiały odnalezione w zapi-
sach nutowych (Kamieński, Kolberg, samizdaty i inne źródła pisane), odnale-
zionych rejestracjach dźwiękowych (np. w Internecie lub na innych nośnikach, 
na których może być zapisany dźwięk) lub przekazach ustnych zapomnianych 
pieśni ludowych z terenu Kaszub (…)”, zaś warunkiem uczestnictwa w konkur- 
sie jest przygotowanie i zgłoszenie własnej interpretacji minimum trzech utwo- 
rów, zrealizowanych na podstawie wskazań, opisanych w punkcie regulaminu 
„Cele konkursu”. 

26 października odbyły się przesłuchania konkursowe, do których zgłosiło 
się siedem podmiotów wykonawczych. Prezentacje analizowało jury w składzie: 
Maciej Rychły (przewodniczący), Mateusz Rychły, Magdalena Lesiecka i Joanna 
Gostkowska-Białek.

W 2019 r. Festiwal odbywał się po raz dziesiąty w związku z czym miał cha-
rakter jubileuszowy. Z tej okazji koncert finałowy Festiwalu rozpoczęto od od-
czytania listu gratulacyjnego Mieczysława Struka – Marszałka Województwa 
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Pomorskiego do organizatorów „Festiwalu Cassubia Cantat”. W koncercie 
finałowym wystąpili Maciej Rychły&Mateusz Rychły, którzy zaprezentowali 
kompozycje inspirowane kaszubskimi pieśniami tradycyjnymi, przeplatane 
komentarzem o istocie odwołań do źródeł we współczesnych poszukiwaniach 
artystycznych muzyków. Kolejnym punktem koncertu był solowy recital laureatki 
II nagrody w kategorii solistów podczas „Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu 2019” – Joanny Gostkowskiej-Białek. Artystka wykonała program 
zaprezentowany w Kazimierzu, uzupełniony czterema pieśniami pustonocnymi. 
Ostatnim punktem programu był recital laureatki Nagrody Głównej „Festiwalu 
Cassubia Cantat 2018” – Magdaleny Lesieckiej. Po koncercie nastąpiło ogłosze-
nie komunikatu jury i wręczenie nagród laureatom Przeglądu Konkursowego 
„Festiwalu Cassubia Cantat 2019”.

Rok 2020 naznaczony został w historii świata pandemią, która odcisnęła 
swoje piętno we wszystkich obszarach funkcjonowania ludzkości. Nie ominęło 
to również przygotowań i realizacji „Festiwalu Cassubia Cantat 2020”. Muzeum 
od wiosny do lata było zamknięte dla zwiedzających. Z początkiem jesieni po-
jawiły się zapowiedzi nadejścia kolejnej fali pandemii, co wprowadzało nastrój 
niepewności, odnośnie możliwości organizacyjnych spotkania dużej grupy 
ludzi w ramach Festiwalu zaplanowanego na 24 października. 20 października 
organizatorzy wydali komunikat następującej treści: „Szanowni Sympatycy 
»Festiwalu Cassubia Cantat«, jest nam niezmiernie miło poinformować Was, 
że chęć udziału w przesłuchaniach konkursowych spotkała się z szerokim zain-
teresowaniem śpiewaków, muzyków, zespołów. Do tegorocznej edycji zgłosiło 
się 11 podmiotów wykonawczych, które skupiają w swoich szeregach ponad 
siedemdziesiąt osób. Zgłoszone propozycje stanowią bardzo szeroki wachlarz 
repertuarowy i interpretacyjny – co świadczy o ogromnej inwencji pasjonatów 
muzyki o kaszubskich korzeniach. Z wielką radością czekamy wraz z gronem 
jurorów na prezentacje, które zostaną zarejestrowane i wydane na płycie Cassu-
bia Cantat 2020. Przesłuchania konkursowe zaplanowaliśmy na 24 października  
2020 r. w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury. Z przykrością 
informujemy, że ze względów bezpieczeństwa muszą się odbyć bez udziału 
publiczności. Również przesłuchania konkursowe realizowane będą w reżimie 
sanitarnym. Poza rejestracją audio prezentacji na potrzeby produkcji płyty CD, 
dokumentowane będą one jako materiał video i udostępnione zostaną na kana-
le YouTube Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. W obecnej sytuacji, 
związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii, ze smutkiem bierzemy pod uwagę 
również możliwość, że do przesłuchań konkursowych Festiwalu w planowanej 
przez nas formie może nie dojść. Wówczas poprosimy zespoły, które zgłosiły swój 
udział, o nadesłanie nagrań, a następnie zostaną przekazane jurorom. Ostateczne 
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decyzje, co do formy tegorocznej edycji przesłuchań konkursowych „Festiwalu 
Cassubia Cantat” podamy 22 października 2020 r. Pozdrawiamy Was wszystkich 
z nadzieją, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli ponownie spotykać się 
i dzielić pięknem bez żadnych ograniczeń”. 

Sytuacja była wówczas dynamiczna i biorąc pod uwagę kolejne informacje, 
dotyczące rozwoju pandemii, ostatecznie, ze względów bezpieczeństwa, organiza-
torzy, już 22 października, podjęli decyzję o zdalnej organizacji całego wydarze-
nia, informując o tym fakcie w kolejnym komunikacie: „Zgodnie z zapowiedzią 
przekazujemy dzisiaj informację dotyczącą tegorocznej formuły przesłuchań 
konkursowych „Festiwalu Cassubia Cantat”. Jeszcze do wczoraj intensywnie 
działaliśmy nad wypracowaniem bezpiecznej formuły bezpośrednich przesłuchań 
konkursowych na scenie Bytowskiego Centrum Kultury. Ostatecznie jednak 
podjęliśmy dzisiaj decyzję, z uwagi na bezpieczeństwo zarówno uczestników 
jak i wolontariuszy i pozostałych osób zaangażowanych w działania organiza-
cyjne, że tegoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej. Decyzja ta nie była 
łatwa, ponieważ jednym z ważnych elementów Festiwalu jest SPOTKANIE nas 
wszystkich, dzielenie się energią, dyskusje uczestników, jurorów: jednym słowem 
wszystko to, co stanowi istotę działań grupy ludzi związanych wspólną pasją.  
Ze smutkiem stwierdziliśmy, że w obecnym czasie ten element może być źródłem 
największego niebezpieczeństwa. Zespoły, które zgłosiły swój udział w prze-
słuchaniach konkursowych, poproszone już zostały o nadesłanie poglądowego 
materiału muzycznego przygotowanych prezentacji. Materiał ten otrzyma jury 
tegorocznej edycji, w którego skład wchodzą: Robert Jaworski, Maciej Rychły, 
Mateusz Rychły i Karol Walczak. Decyzje jurorów zostaną ogłoszone na na-
szej stronie internetowej oraz przesłane mailowo do wszystkich uczestników 
przesłuchań. Następnym działaniem będzie organizacja nagrań na potrzebę 
przygotowania płyty CD Cassubia Cantat 2020. Płyta Cassubia Cantat 2020 
będzie wyjątkowo bogata i w wielu momentach zaskakująca – już nie możemy 
się jej doczekać. Taki czas. Jeszcze dużo przed nami pracy. Pozdrawiamy Was 
wszystkich, życzymy dużo zdrowia i prosimy abyście uważali na siebie. Pozo- 
stajemy z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się naprawdę i w dużo lep-
szych nastrojach”.

Zdalna formuła realizacji projektu była nie lada wyzwaniem logistycznym. 
Co prawda organizacja spotkania jurorów w formie wirtualnej nie była na owe 
czasy niczym nadzwyczajnym, ale największym problemem było zorganizowanie 
studyjnych rejestracji poszczególnych wykonań konkursowych. Do tej pory mate-
riał na płytę CD był profesjonalnie rejestrowany podczas publicznych prezentacji 
w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury. Tego elementu w 2020 roku 
zabrakło. Ostatecznie, przy dużym zaangażowaniu współpracującego od 2011 
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roku z muzeum – Studia Nagraniowo-Produkcyjnego NORTH STUDIO, udało 
się ten element projektu również zrealizować. Nagrania konkursowe nadesłało 
dziesięć podmiotów wykonawczych. Zostały one przesłane do jurorów, którzy 
4 listopada, podczas posiedzenia zdalnego, poddali je analizie. Protokół z tego 
posiedzenia został opublikowany na stronie www.muzeumbytow.pl i rozesłany 
do zespołów, które zgłosiły swoje rejestracje. 

Album CD Cassubia Cantat 2020 składa się z dwóch płyt – rejestracji konkur-
sowych i płyty Szkice kaszubskie Macieja Rychłego i Mateusza Rychłego – mate-
riału, który planowano zaprezentować podczas koncertu finałowego „Festiwalu 
Cassubia Cantat 2020”. 

W 2021 roku przesłuchania konkursowe Festiwalu odbyły się 16 października, 
tym razem już w formie stacjonarnej. Chociaż cień pandemii nadal dawał o sobie 
znać. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się dziewięć podmiotów wykonaw-
czych, jednak na krótko przed terminem przesłuchań jeden solista i trzy zespoły 
odwołały swój udział ze względów zdrowotnych. Ostatecznie w przesłuchaniach 
udział wzięło pięć zespołów. Prezentacje analizowało jury w składzie: Maciej 
Rychły (przewodniczący), Mateusz Rychły, Karol Walczak, Michał Moniuszko 
i Maciej Kowalski. Galę finałową tej edycji projektu uświetnił koncert Orkiestry 
Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Po koncercie nastąpiło ogłoszenie komuni-
katu jury i wręczenie nagród laureatom przesłuchań konkursowych „Festiwalu 
Cassubia Cantat 2021”.

Podsumowując opis dotychczasowych realizacji festiwalowych bytowskiego 
muzeum, na uwagę zasługuje fakt, że działania te są od wielu lat prowadzone 
głównie dzięki stałemu wsparciu finansowemu Gminy Bytów. Warto też dodać, 
że ten cykliczny projekt bywał dostrzegany jako istotne kulturowo działanie. 
Poza wspomnianym wyżej wyróżnieniem dla płyty Cassubia Incognita Novum 
w konkursie programu II PR „Fonogram Źródeł”, za organizację Festiwalu 
wyróżniono w 2012 roku – jego koordynatora – Jaromira Szroedera w V edycji 
dorocznej nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za realizację projektu 
„Cassubia Cantat” oraz w 2018 r. przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
w konkursie „Pomorska Nagroda Muzealna za rok 2017” za organizację festiwalu 
i wydanie płyty „Cassubia Cantat”.

* * *
Przedstawiona powyżej historia projektu „Casubia Incognita” i dwunastu dotych-
czasowych edycji „Festiwalu Cassubia Cantat” [w chwili składania niniejszego 
tekstu do druku we wrześniu 2022 roku, trzynasta edycja Festiwalu była dopiero 
przed nami, zaplanowana na 22 października – przyp. J.S.], ma charakter głównie 
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sprawozdawczy i nie opisuje ważnego aspektu tych działań poprzez analizę doty-
czącą jego oddziaływania w środowisku kulturowym Kaszub, Pomorza i, chyba 
śmiało można dodać, że również w wymiarze ogólnopolskim… Pracownicy 
muzeum zdają sobie sprawę z tego, że taki wpływ niewątpliwie istnieje. Jednak 
jest to temat na odrębną analizę i wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań, 
na które, być może, przyjdzie kiedyś czas. 

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, poza stałym cyklem projektu 
„Festiwal Cassubia Cantat”, podejmuje również inne działania w sferze etno-
muzycznej, jak choćby wydając w 2017 roku płytę Łużyce. Wybór z nagrań tere-
nowych. Maciej Rychły 1999/2003/2004, która towarzyszyła – wraz z folderem 
– wystawie czasowej pt. „Łużyczanie. Niewielki Lud. Bogata Kultura”. Innymi 
działaniami, które nabierają już znamion cyklicznych realizacji, są od 2019 roku 
coroczne, wspólne spotkania śpiewacze w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płoto-
wie, organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatr Kana ze Szczecina 
– „W poszukiwaniu pieśni na Puste Noce”. Są one kontynuacją i w pewnym sensie 
zwieńczeniem, wcześniejszych poszukiwań, kontaktów, rozmów ze śpiewakami 
pogrzebowymi z okolic wsi Tuchomie, Borzyszkowy, Kłączno, Gołczewo, którzy 
zgodzili się podzielić zarówno opowieściami, historiami, obserwacjami zwią-
zanymi z odchodzącym w zapomnienie zwyczajem Pustych Nocy, jak i swoim 
niezwykłym repertuarem. Ten projekt jest jeszcze w fazie rozwojowej i, być może 
za kilka lat, warto będzie zająć się jego głębszym opisem i analizą. 

 



J edną z misji Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, powołanego  
w 1972 r., była działalność edukacyjna i oświatowa. Początki jednak nie były 

łatwe. Brak pomieszczeń ekspozycyjnych, jak i jednoosobowa obsada nowo po-
wstałej placówki muzealnej nie pozwoliły na rozwinięcie szerszej działalności. 
Północne skrzydło dawnego Domu Zakonnego krzyżackiego zamku, gdzie za-
planowano muzeum, było remontowane. Muzeum funkcjonowało w innej części 
budowli, w niewielkiej sali służącej jako ekspozycyjna. To tutaj w latach 70. i 80. 
XX w. odbywał się cały ruch turystyczny. Trudne do realizacji było prowadzenie 
lekcji i warsztatów muzealnych w takich warunkach. W związku z tym muzeum 
wychodziło „na zewnątrz”, przygotowując wystawy w domach kultury, czy też 
wypożyczając muzealia do innych ośrodków. Brak wystarczającej powierzchni 
wystawienniczej i odpowiednich pomieszczeń do celów edukacyjnych ograniczał 
działalność muzeum w siedzibie własnej prawie wyłącznie do realizacji wystaw 
czasowych; przygotowywano kilkanaście ekspozycji o różnorodnej tematyce 
(jedną z pierwszych w 1972 r. była wystawa w 50. rocznicę powstania Związku 
Polaków w Niemczech na terenie ziemi bytowskiej). Natomiast liczba wygłasza-
nych prelekcji poza muzeum, pod koniec lat 70. wynosiła około 30 rocznie1.

Podobnie było też na początku lat 80. Popularyzacji wiedzy o regionie słu-
żyły organizowane, w okresie wakacyjnym, odczyty i prelekcje dla młodzieży 
szkolnej i wczasowiczów. Zajęcia te, adresowane głównie dla młodzieży, ilu-
strowane były przeźroczami i prowadzone głównie na obozach i koloniach oraz 

1 W trakcie przygotowywania niniejszego tekstu wykorzystano sprawozdania z działalności 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, opracowane przez Janusza Kopydłowskie-
go i zamieszczone w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych” w latach 1975–2001 oraz 
sprawozdania z działalności muzeum autorstwa J. Kopydłowskiego i T. Siemińskiego 
opublikowane w roczniku Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze” 
w latach 2000–2020.

PÓŁ WIEKU BYTOWSKIEJ EDUKACJI 
MUZEALNEJ

Barbara Borzyszkowska



277Pół wieku bytowskiej edukacji muzealnej

w ośrodkach wczasowych. Z roku na rok obserwowano jednak stały spadek  
zainteresowania tą formą działalności. Latem 1984 r. liczba prelekcji nie przekro-
czyła 20. Zwiększyło się natomiast zainteresowanie grup młodzieżowych zwiedza-
niem muzeum i dlatego przed rokiem 1986 zaczęto organizować dla młodzieży 
szkolnej, na wystawach czasowych, spotkania w formie lekcji muzealnych.

W latach 1988–89 zorganizowano kilkanaście prelekcji we własnej siedzibie 
oraz ponad 40 lekcji muzealnych. W zajęciach brali udział studenci, młodzież 
szkolna i grupy kolonijne. W 1989 r. muzeum, wspólnie z władzami oświatowymi 
i bytowskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zorganizowało dla 
uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu miasta i gminy konkurs histo-
ryczny pt. „Ziemia bytowska dawniej i dziś”. 

Początek lat 90., kiedy zakończono remont Domu Zakonnego i otwarto mu-
zeum w nowych pomieszczeniach, ukazał przed bytowską placówką zupełnie 
nowe możliwości. Własne sale wystawiennicze i zwiększenie liczby zatrudnienia 
spowodowało, że w 1995 r. muzeum mogło pochwalić się przeprowadzonymi  
już 94 lekcjami muzealnymi dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 
ponad 2700 osób.

W latach 1998–99 muzeum zorganizowało 58 lekcji muzealnych, w których 
wzięło udział około 1300 dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych 
z ziemi bytowskiej. Zajęcia przeprowadzono w formie zabawy, z aktywnym 
udziałem uczestników i cieszyły się sporym zainteresowaniem miejscowych 
nauczycieli i wychowawców.

W 2000 r. pracownicy muzeum przygotowali i przeprowadzili 36 lekcji mu-
zealnych, w których wzięło udział 767 dzieci przedszkolnych i uczniów miejsco- 
wych szkół podstawowych. W ramach oferty edukacyjnej przygotowano na-
stępujące tematy lekcji: „Krzyżacy”, „Bajki Anny Łajming”, „Haft kaszubski”, 
„Zwyczaje bożonarodzeniowe”.

W 2001 r. pracownicy muzeum przygotowali i przeprowadzili 39 lekcji 
muzealnych, w których wzięło udział 868 dzieci przedszkolnych oraz uczniów 
okolicznych szkół podstawowych. Tematem lekcji były legendy z terenu Kaszub 
i Pomorza. Zajęcia prowadzone w formie pogadanki przy użyciu ciekawie do-
branych rekwizytów, cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wychowaw- 
ców jak i podopiecznych.

Z czasem tematyka zajęć muzealnych stawała się coraz bogatsza, a co za tym 
idzie rosła liczba zajęć i osób w nich uczestniczących. W 2002 r. pracownicy 
muzeum przygotowali i przeprowadzili 14 lekcji muzealnych na temat historii 
zakonu krzyżackiego dla 402 uczniów bytowskich szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich oraz 26 lekcji poświęconych obróbce runa owczego pt. „Kręć 
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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. Atrakcją lekcji, poświęconych obróbce wełny 
owczej, była prezentacja przędzenia na kołowrotku, połączona z możliwością 
sprawdzenia własnych umiejętności.

Kolejny rok również pokazał, jak wielką potrzebą w środowisku szkolnym jest 
uczestnictwo dzieci i młodzieży w lekcjach muzealnych. W 2003 r. pracownicy 
muzeum przygotowali i przeprowadzili 65 lekcji, w których wzięło udział 1422 
uczniów szkół podstawowych z Bytowa, Borzytuchomia, Półczna i Rekowa oraz 
dzieci w wieku przedszkolnym z Bytowa. Zostały przygotowane dla nich trzy 
propozycje tematyczne: „Bytów, miasto wśród lasów i jezior”, „Gospodarowanie 
zasobami natury” (lekcje powiązane z prezentowaną wystawą „Kultura łowiecka 
Pomorza”), „Na świętego Andrzeja dziewczętom z wróżby nadzieja”.

W 2004 r. pracownicy merytoryczni muzeum przygotowali i przeprowadzili 
71 lekcji, w których wzięło udział 1608 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie 
różnych typów szkół z terenu powiatu bytowskiego. Nauczyciele i wychowawcy 
mogli korzystać z 3 propozycji tematycznych: „Rzeźbiarska pasja Piotra Janki”, 
„Specjały kaszubskiej kuchni”, „Kręć się kręć, wrzeciono”.

W 2005 r. pracownicy działów: etnograficznego i artystyczno-historycznego 
przygotowali i przeprowadzili 91 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło  
2140 uczniów różnych typów szkół z miasta i terenu powiatu bytowskiego.  
Nauczyciele mogli skorzystać z 4 propozycji tematycznych: „Specjały kaszubskiej 
kuchni”, „Strój i współczesna sztuka ludowa na Kaszubach”, „Papier czerpany 
dawniej i dziś”, „Kościół św. Jerzego w legendzie i historii”.

W 2006 r. przygotowano i przeprowadzono 34 lekcje muzealne, w których 
wzięło udział 827 uczniów. Do wyboru były 3 propozycje tematyczne: „Spotkanie 
z rycerzami z Zamkowej Góry”, „Polskie stroje ludowe”, „Wróżby andrzejkowe”.

W 2007 roku odbyło się 27 lekcji, w których udział wzięło 584 uczniów miej-
scowych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tematy zajęć to: „Poznajemy 
naszą przeszłość”, „Zajęcia codzienne na Kaszubach”, „Gryfici – książęta za-
chodniopomorscy”, „Specjały kaszubskiej kuchni”, „Folklor Pomorza”, „Zwyczaje 
bożonarodzeniowe”, „Na świętego Andrzeja dziewczętom z wróżby nadzieja”. 

W 2008 r. przeprowadzono 66 lekcji muzealnych, dla 1384 dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz młodzieży różnych typów szkół z terenu ziemi bytowskiej. 
Tematyka zajęć była następująca: „Kręć się, kręć, wrzeciono”, „Wróżby andrzej-
kowe”, „Architektura Bytowa na przestrzeni wieków”, „Sztuka ludowa na Kaszu-
bach”, „Dzieje ziemi bytowskiej”.

W 2009 roku przeprowadzono 45 zajęć z udziałem 958 uczniów szkół 
podstawowych i przedszkolaków wokół tematów: „Kręć się kręć, wrzeciono”, 
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„Tańcowała igła z nitką”, „Współczesna sztuka ludowa Kaszub”, „Rzeźbiarska 
pasja Piotra Janki”, „Życie codzienne na Kaszubach w dawnych wiekach”, „Strój 
i sztuka ludowa Kaszubów”, „Bytów przed wiekami”. 

W 2010 r. odbyły się 64 lekcje dla 1453 uczniów, o następującej tematyce: 
„Kaszubski strój i sztuka ludowa”, „Historia zamku bytowskiego”, „Rzeźbiarska 
pasja Piotra Janki”, „Zaczarowany świat legend – legendy o ziemi bytowskiej”, 
„Mieszkańcy naszych lasów, łąk i pól”. Tematy większości lekcji nawiązywały 
do prezentowanych w muzeum wystaw czasowych i stałych ekspozycji.

Zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników merytorycznych (będących 
jednocześnie edukatorami), pomysłowość i ciągła potrzeba rozwijania i po-
szerzania oferty edukacyjnej sprawiły, iż wciąż przybywało tematów spotkań 
muzealnych. 

W 2011 r. pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili 65 lekcji 
muzealnych na 13 tematów dla 1759 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów 
szkół podstawowych. Nauczyciele i opiekunowie mogli skorzystać z następujących 
propozycji tematycznych: „Wielokulturowość społeczności ziemi bytowskiej”, 
„Piękno użyteczne – polskie stroje ludowe”, „Zajęcia codzienne mieszkańców wsi 
kaszubskiej”, „Papier czerpany dawniej i dziś”, „Muzyka Kaszub”, „Życie i twór-
czość księdza Antoniego Peplińskiego”, „Czysty świat, dom, podwórko”, „Jak się 
dawniej ubierano”, „Obróbka wici i włókna”, „Kaszubska Wigilia”, „Rybołówstwo 
na Kaszubach”, „Współczesna sztuka ludowa na Kaszubach”, „Jantarowy sen – 
bursztyn złotem północy”. Tematy większości lekcji nawiązywały do prezentowa-
nych w muzeum stałych ekspozycji oraz organizowanych wystaw czasowych. 

W 2012 r. pracownicy muzeum przygotowali 63 lekcje, w których uczestniczy-
ło 1419 uczniów i dzieci przedszkolnych, zorganizowano też zajęcia warsztatowe, 
poświęcone tajemnicom dawnych mebli. W siedmiu zajęciach tego typu wzięło 
udział 153 uczniów w wieku gimnazjalnym. Nauczyciele i uczniowie mogli sko-
rzystać m.in. z lekcji muzealnych, związanych tematycznie z czasowymi i stałymi 
ekspozycjami. Do wyboru mieli tematy: „Współczesna sztuka i strój ludowy 
Kaszubów”, „Kultura i muzyka Kaszub”, „Życie codzienne na kaszubskiej wsi”, 
„W kuźni u kowala”, „Od Angerera do Beckera”, „Jan Paweł II, papież”, „Żydzi 
bytowscy”, „Wielokulturowy Bytów”, „Gryfici w bytowskim zamku”, „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Do zajęć wykorzystywano rekwizyty i zabytki 
z muzealnych zbiorów. 

W 2013 roku odbyło się 55 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 1239 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Na tematy składały się takie zagad-
nienia, jak: „Polski strój ludowy”, „Codzienne zajęcia mieszkańców dawnej wsi 
kaszubskiej”, „Kaszubska tradycja i kultura”, „Sztuka ludowa Kaszub”, „Życie 
i twórczość ks. Antoniego Peplińskiego”, „Dawna kaszubska Wigilia”, „Kaszubski 
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strój ludowy”, „Żydzi – ludzie, którzy tworzyli historię Bytowa”, „Współczesna 
sztuka ludowa Kaszub”, „Kręć się kręć, wrzeciono”.

W 2014 roku przeprowadzono 84 zajęcia dla 1904 uczestników, głównie mło-
dzieży szkolnej. Na propozycje tematyczne składały się następujące zagadnienia: 
„Od trzylatka do szkolniaczka”, „Tradycja pisanki wielkanocnej i techniki jej 
zdobienia”, „Krzyżacy dla najmłodszych”, „Dziadkowe sprzęty”, „Przebieralnia 
kaszubska”, „Dawna kultura materialna Kaszubów”, „Kaszubski strój ludowy”, 
„Muzyka Kaszub”, „Sztuka ludowa Kaszub”, „Wielokulturowy Bytów”, „Anioły 
według Józefa Chełmowskiego”, „Rzeźbiarska pasja Józefa Chełmowskiego i Piotra 
Janki”, „Na świętego Andrzeja dziewczętom z wróżby nadzieja”, „Burczące basy”, 
„I ja mam talent”.

W roku 2015 przeprowadzono 125 lekcji muzealnych z udziałem 2547 
uczestników: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób 
dorosłych. Dzieci i młodzież uczestniczyli w takich zajęciach, jak: „Przebieralnia 
kaszubska”, „Polski strój ludowy”, „Burczące basy”, „Bytowiacy na starej fotografii”, 
„Ostry sędzia Bytowa – o mieczu katowskim”, „Czar andrzejkowej wróżby”, „Życie 
codzienne mieszkańców dawnej wsi kaszubskiej”, „Cisi bohaterowie – Korczak, 
Kolbe, Stein, Sendlerowa”, „Majstersztyk. Sztuka dawna i rzemiosło w zbiorach 
Muzeum Zachodniokaszubskiego”, „Obróbka wici i włókna”, „Gryfy, Gryfici 
i pomorskie czarownice”, „Wielkanocny czas… Zwyczaje świąteczne na Po-
morzu”. Spotkania dla dorosłych, w formie prelekcji i prezentacji, poświęcone  
były: „Tajemnicom zamkowych komnat”; Bytowowi z lat 20. XX w. w niemym 
filmie dokumentalnym (prezentacja przedwojennego filmu niemieckiego); 
„Polskiej kulturze ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem stroju ludowego”; 
Józefowi Chełmowskiemu (prezentacja filmu w reżyserii Andrzeja Dudzińskie-
go); „Działaniom muzeum w sferze edukacyjno-badawczej w ramach projektu 
Cassubia Cantat”; „Tradycyjnej muzyce ludowej i konieczności zapisywania 
dawnych pieśni”. 

Od 2016 r., w ramach działalności edukacyjnej, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywały się już w dwóch miejscach: w siedzibie głównej na zamku w Bytowie, 
a także w oddziale zamiejscowym, w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. 
W 2016 roku pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili, w siedzibie 
głównej i oddziałach, spotkania dyskusyjne i lekcje muzealne. W siedzibie głównej 
odbyło się w ciągu roku 96 lekcji muzealnych, spotkań i warsztatów z udziałem 
1761 uczestników, głównie młodzieży szkolnej. Tematami spotkań były: „Polski 
strój ludowy”, „Zioła i ziołolecznictwo”, „Gryfy, Gryfici i pomorskie czarownice”, 
„Majstersztyk. Sztuka dawna i rzemiosło w zbiorach Muzeum Zachodnioka-
szubskiego w Bytowie”, „Ostry sędzia Bytowa – o katowskim mieczu, kacie i jego 
ofiarach”, „Anioły, ja i Ty – ferie zimowe na 103”, „Papierowa i szmaciana Anglia”, 
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„Burczące basy”, „Krzyżacy dla najmłodszych”, „Ukraińcy na Pomorzu, historia 
i współczesność”, „Motanka – ukraińska lalka dobrych życzeń”, „Andrzejkowe 
wróżby”, „Dawne kaszubskie zwyczaje bożonarodzeniowe”, „Wędrówka w zaświa-
ty. Wierzenia dawnych mieszkańców Pomorza”. W Zagrodzie Styp-Rekowskich 
w Płotowie natomiast odbyło się 25 warsztatów muzealnych dla młodzieży  
ze szkół podstawowych i gimnazjów, w których brało udział 411 osób. Tematy 
warsztatów to: „Stoliczku nakryj się”, „Wypędzanie szczurów”. Ogółem działal-
ność edukacyjna w muzeum i oddziałach skupiła 2172 osoby zorganizowane 
w 121 grupach. Tematy części lekcji i spotkań nawiązywały do prezentowanych 
w muzeum stałych ekspozycji oraz organizowanych wystaw czasowych. Ale nie 
tylko. Lekcje i spotkania prowadzone były zarówno w formie wykładów, pre-
zentacji i warsztatów, jak i pogadanek z aktywnym udziałem uczestników oraz 
wykorzystaniem muzealiów i wielu rekwizytów. 

W 2017 r. oferta edukacyjna obejmowała w siedzibie głównej takie tematy 
lekcji muzealnych i warsztatów, jak: „Śladami bytowskich protestantów”, „Gryfy, 
Gryfici i pomorskie czarownice”, „Ostry sędzia Bytowa –  o katowskim mieczu, 
kacie i jego ofiarach”, „Poniedziałki z bajki”, „Morskie poniedziałki z bajki”, 
„Przewodnik terenowy, górski, miejski, muzealny – uprawnienia, rola i zadania”, 
„Serbołużyczanie. Mały lud, bogata kultura”, „Polski strój ludowy”, „A czymże 
jest chleb?”, „Burczące basy”, „Niedziela Palmowa, Kwietna, Wierzbna”, „Dziś cień 
wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze”, „Tradycja andrzejkowych wróżb”, „Idą 
święta. Choinki czas”. Ponadto, w przestrzeni wystawy „Strefy wyobraźni” (ma-
larstwo Małgorzaty Osowskiej i Wiesławy Pałasz), stworzono punkt animacyjny 
dla dzieci, nazwany: strefy Twojej wyobraźni, w którym można było stworzyć 
własny projekt obrazu. Natomiast w Zagrodzie Styp-Rekowskich proponowano  
takie zajęcia, jak: „Wypędzanie szczurów”, „O świętach i zwyczajach na Kaszu-
bach”, „Stoliczku nakryj się”, „Ferie w Zagrodzie”, „Tradycje wielkanocne na Ka-
szubach”, „Zioła i jadalne nasiona”, „Historia ogrodów, która lubi się powtarzać”, 
„Pracowita kaszubska jesień”, „Choinka na ludowo”. Ogółem przeprowadzono 
166 lekcji muzealnych i warsztatów z udziałem 2973 osób (dzieci przedszkolne, 
ze szkół podstawowych i gimnazjów). W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie 
przeprowadzono 52 lekcje muzealne i warsztaty dla 1300 dzieci i młodzieży szkol-
nej oraz spotkania dla dorosłych z udziałem 463 osób, co dało 1763 uczestników 
zajęć edukacyjnych. Ogólnie w roku 2017, w siedzibie głównej i oddziałach, 
odbyło się 218 lekcji muzealnych i warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz przedszkoli, a także innych spotkań i form edukacyjnych dla 
dorosłych, w których brało udział 4736 uczestników.

W 2018 r. lekcje muzealne także odbywały się w siedzibie głównej i oddzia-
łach. Tematyka zajęć to: „Analiza dzieła sztuki”, „Gryfy, Gryfici i pomorskie 
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czarownice”, „Granica niepodległości”, „Gdy nadchodzi Wielka Noc”, „Ferie 
w muzeum – jak żyli Kaszubi bytowscy”, „Ferie w muzeum – twórczość ludowa 
Pomorza”, „Czas księżniczek i rycerzy”, „Morskie poniedziałki z bajki”, „Strefa  
dziecięcej wyobraźni”, Spotkania opowiadania”, „Ostry sędzia Bytowa...”, „Maj-
stersztyk. Sztuka dawna i rzemiosło”, „Współczesna sztuka ludowa Kaszub 
z uwzględnieniem stroju ludowego”, „Te Deum Laudamus. Materialne świadectwa 
duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej”, „Na świętego Andrzeja 
błyska wszystkim nadzieja”, „W kaszubskiej zagrodzie”, „Dawna kaszubska wi-
gilia”, „Elementarz, czyli jak przed laty dziateczki na Pomorzu uczono” (zajęcia 
połączone z prezentacją filmu autorstwa Joanny Gil-Ślebody), „Warsztaty wielka-
nocne”, „Rodzina jest jak drzewo”, „Stoliczku, nakryj się…”, „Plenerowa wędrówka 
po dawnej granicy polsko-niemieckiej”, „Warsztaty kulinarne: Kisimy ogórki nad 
jeziorem Ogórkowym”, „Ziołowe smaki na Zagrodzie”, „Gra terenowa: Płotowo 
nieodkryte”, „Warsztaty zielarsko-kulinarne: Ach, te jabłka od Kazi”, „Płotowska 
jesień na Zagrodzie”, „Świąteczna Zagroda”, „Rodzinna sobota na Zagrodzie – 
o dawnych kaszubskich tradycjach”. Ogółem przeprowadzono 180 lekcji muze-
alnych i warsztatów z udziałem 5099 uczestników. 

W roku 2019 w siedzibie głównej Muzeum Zachodniokaszubskiego w By-
towie przeprowadzono 116 lekcji muzealnych i warsztatów z udziałem 1729 
osób (dzieci przedszkolnych, ze szkół podstawowych i średnich). W Zagrodzie 
Styp-Rekowskich w Płotowie przeprowadzono 121 lekcji muzealnych i warsz-
tatów z udziałem 2929 dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych; z innych 
form działalności edukacyjnej skorzystało w Zagrodzie 1867 osób. W siedzibie 
głównej zaproponowano w ciągu roku 17 propozycji tematycznych, jak: „Polski 
strój ludowy”, „Malarstwo na szkle, historia i technika”, „Pisanki, kraszanki, jajka 
malowane”, „Cztery pory baśni. Wiosna”, „Malarstwo na szkle”, „Kaszubski strój 
ludowy”, „Wielokulturowy Bytów”, „Analiza dzieła sztuki – malarstwo”, „Ostry 
sędzia Bytowa…”, „Gryfy, Gryfici i pomorskie czarownice…”, „Codzienne życie 
na kaszubskiej wsi z uwzględnieniem kultury duchowej i zdobnictwa”, „Zacza-
rowany świat legend. Legenda o podziemnym przejściu z bytowskiego zamku 
na zamkową górę”, „Przędzenie na kołowrotku”, „Na św. Andrzeja dziewczętom 
z wróżby nadzieja”, „Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście”, „Boże 
narodzenie – czas magicznych życzeń”, „Zamek w Bytowie. Historia mniej 
znana...”. W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie uczestnicy zajęć mogli 
skorzystać z 20 tematów: „Ferie na Zagrodzie”, „Wiosna na Zagrodzie”, „Wieczór 
na Zagrodzie”, „Wieczór kolędniczy”, „Spotkania z literaturą kaszubską”, „1939 r. 
na pograniczu bytowskim”, „Od owieczki do wełniaczka”, „Warsztaty kulinarne 
dla dorosłych”, „Stoliczku nakryj się”, „Malowane na szkle”, „Rodzina jest jak 
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drzewo”, „Wypędzanie szczurów”, „Stąd jesteśmy”, „Garnki dzbanki i wazony”, 
„Od niteczki do kubraczka”, „Czym pola pachną?”, „Chleba naszego…”, „We mnie 
śpi artysta”, „Poznajemy kaszubskie smaki”, „Pierwsza gwiazdka w Zagrodzie”. 
Ogólnie w roku 2019, w siedzibie głównej muzeum i oddziałach, odbyło się 
237 lekcji muzealnych i warsztatów oraz innych form działalności edukacyjnej 
z udziałem 6 525 osób.

Trzeba podkreślić, że działalność edukacyjna muzeum rozwijała się z wielkim 
mozołem. Od początku istnienia instytucji istniały niedobory pracowników me-
rytorycznych i brak odpowiedniej kadry zajmującej się wyłącznie działalnością 
edukacyjną. Wielość obowiązków statutowych i bieżących zadań muzealnych, 
nie pozwalała małej grupie muzealników na poświęcenie się działalności edu-
kacyjnej w większym zakresie. Kustosze, adiunkci i asystenci muzealni musieli 
zawsze dzielić swoje obowiązki pracownicze – opieka nad zbiorami (opracowa-
nie, zabezpieczenie itp.); organizowanie wystaw i konferencji; badania terenowe 
i praca naukowa; obsługa ruchu turystycznego (np. usługi przewodnickie) – 
z działalnością edukacyjną. 

Główny ciężar, opisywanej działalności w bytowskim muzeum, wzięli na siebie 
pracownicy: Barbara Borzyszkowska, Katarzyna Juchniewicz, Barbara Łącka, 
Gabriela Pluto-Prądzyńska, Halina Szach, Magdalena Sudoł, Alina Werochowska. 
Okazyjnie działalność edukacyjną w muzeum prowadzili także: Kamil Kajkowski, 
Maciej Kwaśkiewicz, Tomasz Siemiński i Jaromir Szroeder. Niejednokrotnie, by 
sprostać zapotrzebowaniu i uatrakcyjnić ofertę oświatowo-warsztatową Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie, korzystano z pomocy „edukatorek” spoza 
muzeum. Były to: Ewa Drążkowska i Justyna Orlikowska. 

Czas pandemii covid19, sprawił, iż w roku 2020 i 2021 działalność edu-
kacyjna w siedzibie głównej muzeum na zamku w Bytowie musiała zostać 
niemal całkowicie zawieszona. Jedynie w oddziale w Płotowie, jesienią 2021 r. 
przywrócono zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale odbywać się one mogły jedynie 
na wolnym powietrzu, a nie w budynku edukacyjnym ze względu na obostrzenia 
sanitarne. Były to: „Pogadanka integracyjna z udziałem członkiń miejscowego 
kółka różańcowego na zakończenie obrzędowych nabożeństw majowych przy 
kapliczce usytuowanej obok Zagrody”, warsztaty „Od wełniaczka do kubraczka”, 
„Od owieczki do wełniaczka”, „Etnosłoiki”, „Miotlarstwo dla początkujących”, 
„Malarstwo na szkle”. Z zajęć skorzystały dzieci ze szkół podstawowych w: Stu-
dzienicach, Lipnicy, Miastku, Bytowie, Korzybiu, Parchowie, Gostkowie, Brzeź-
nie Szlacheckim, Dąbrówce Bytowskiej, Borowym Młynie i Słupsku. Zbiorczo, 
lekcjami muzealnymi, warsztatami i spotkaniami odbywającymi się w Zagrodzie 
Styp-Rekowskich objętych było 486 osób.
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Od początku 2022 roku muzeum sukcesywnie odbudowuje działalność 
edukacyjną po pandemii, z nadzieją, że mimo, iż świat „po zarazie” nie będzie 
już taki jak przed, muzealnikom uda się nadal dzielić swoją wiedzą z młodzieżą 
i dorosłymi. W I kwartale 2022 roku odbyło się w muzeum spotkanie eduka-
torów muzealnych, by omówić strategię działania, dotyczącą organizacji lekcji 
muzealnych i warsztatów, planowanych w roku 2022. Przygotowano nowe sce-
nariusze zajęć, np. dotyczące Związku Polaków w Niemczech i opublikowano  
je na stronie internetowej, jako inspiracja dla innych edukatorów i edukatorek, 
zwłaszcza że w 2022 roku przypada rocznica 100-lecia powstania ZPwN. Sce-
nariusze te, to: „Bernard Werra – wielki zapomniany w walce o niepodległość”, 
„Związek Polaków w Niemczech na terenie Kaszub”, „Nowa Września. Szkoły pol-
skie na ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym”. Do końca I półrocza 2022 
roku w siedzibie głównej w zamku w Bytowie, przeprowadzono zajęcia i warsz-
taty pt.: „W kaszubskiej zagrodzie”, „Świąteczne warsztaty wielkanocne, ramka 
na fotografię”, „Warsztaty malowania na szkle”, „Włodzimierz Ostoja-Lniski. 
Rzeźba, malarstwo na szkle, drzeworyt”. Natomiast w Zagrodzie Styp-Rekowskich 
w Płotowie: „Warsztaty wielkanocne” (tworzenie palm oraz pisanek), „Warsztaty 
rękodzieła – od owieczki do wełniaczka”, lekcje muzealne – „Hodowla owiec 
na Kaszubach” oraz „Co jedli nasi dziadkowie”. Ogółem w siedzibie zamkowej 
i Zagrodzie Styp-Rekowskich w I półroczu 2022 roku, w zajęciach i warsztatach 
brało udział 1167 uczestników, uczniów szkół podstawowych.

Okres pandemii sprawił, iż muzeum bardzo mocno zaangażowało się w edu-
kację wirtualną za pomocą kanału YouTube, który został założony 20 kwietnia 
2020 roku. Od chwili założenia do końca września 2022 zanotowano, bez mała, 
97 000 odwiedzin. Większość materiałów na kanale You Tube to krótkie, kilku-
minutowe filmy, ale znajdują się tu także bardziej rozbudowane realizacje, np.  
nagrania prelekcji na konferencjach, prezentacje zespołów muzycznych, biorą-
cych udział w przesłuchaniach festiwalu Cassubia Cantat, czy pełnometrażowy 
film w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego pt. „Tajemnice Świata Światów. Opowie-
ści o Józefie Chełmowskim”.

W chwili obecnej, na muzealnym kanale You Tube, znajduje się 320 krót-
szych lub dłuższych produkcji realizowanych w przeważającej większości przez 
pracowników muzeum. Najbardziej popularne mają od tysiąca do 6 tys. odsłon 
(jest także filmik posiadający 16 tys. wejść). Z reguły produkcje muzealne re-
alizowane są w cyklach tematycznych. Do najważniejszych należą: „Muzealne 
zagadki” (prezentacje ciekawych, zagadkowych eksponatów), „Myszka Kune- 
gunda” (częściowo animowany cykl wyjaśniający dzieciom niektóre trudne  
pojęcia z dziedziny historii sztuki), „Opowieści Borowej Ciotki” (trzy cykle:  
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pokaz zajęć kulinarnych, filmiki o ziołach, filmiki o tradycjach i zwyczajach na  
Kaszubach), „Powojenny i przedwojenny Bytów” (np. pochody 1-majowe, im- 
presje z miasta z lat 50., 60. i 70. XX w., przedwojenne zabytki Bytowa, dzieje 
i architektura bytowskiego zamku), „Muzealia” (cykl prezentujący najcenniejsze 
zbiory muzeum oraz zbiory sztuki ludowej), „Wernisaże” (relacje z otwarć wystaw, 
spotkań autorskich i innych ważnych wydarzeń z życia muzeum), „Prezentacje 
wystaw stałych”, „Dawne Pomorze po kaszubsku” (cykl filmów prezentują-
cych w języku kaszubskim fragmenty podań zebranych przez Waltera Kellera 
i opublikowanych w książce Volkssagen aus Stadt und Kreis Bütow in Pommern, 
Bütow 1920), „Józef Chełmowski” (cykl prezentujący różne aspekty twórczo- 
ści artysty).

Dodać trzeba, że sukcesywnie dodawane są różne produkcje na kanał You 
Tube, który od roku 2020 stanowi dodatkowy, ważny obszar edukacyjnej dzia-
łalności muzeum.



Miasto Bytów jest naznaczone historią i trudno, aby nią nie było, skoro po-
krzyżacki zamek góruje nad śródmieściem, wyrasta pośród okolicznych 

wzgórz, zachęcając swym widokiem do pochylenia się nad przeszłością tego 
miejsca. Kontekst kaszubski, udział kultury niemieckiej czy znaczenie tradycji 
polskiej – to podstawowe aspekty historii miasta i okolic. A widać także i nowe 
procesy związane z obecnością społeczności ukraińskiej. W takim bogactwie 
narracji o historii i teraźniejszości trudno czasami się odnaleźć. Tym bardziej 
więc zasadne jest, aby działały instytucje, które przeszłość będą potrafiły ocalić, 
zakonserwować, opisać i zaktualizować…

Najbardziej oczywistym i istotnie najważniejszym miejscem dla zognisko-
wania zainteresowań historycznych ziemią bytowską jest Muzeum Zachod-
niokaszubskie w Bytowie. W nim to właśnie, oprócz zorganizowania działów 
etnograficznego i artystyczno-historycznego, muzealniczo urządzonej gotyckiej 
wieży po kościele pw. św. Katarzyny czy oddziału zamiejscowego w Płotowie, po-
myślano o powołaniu rocznika muzealnego „Nasze Pomorze”, mającego ukazywać 
aktywność naukową i publikacyjną pracowników tej jednostki oraz prezentować 
rożnego typu pomeranica, bynajmniej nie ograniczone do ziemi bytowskiej.

Pierwszy numer pisma pojawił się w 1999 roku; częstotliwość publikowania 
periodyku była jak dotąd zachowana, przez co w 2022 roku można odnotować 
efekt wydawniczy dwudziestu trzech numerów. A zatem pismo weszło już 
w „dorosłość” i bardzo dobrze spełniło przeznaczoną mu rolę… Trzeba przy 
tym podkreślić, że nie jest to rola dopiero pierwszy raz powierzona środowisku 
regionalistów-pomorzoznawców. Jest to bowiem periodyk, który powstał nie 
w kulturowej pustce, lecz przeciwnie, zaistniał jako polskojęzyczna inicjatywa 
na swój sposób kontynuująca niemieckojęzyczne czasopismo znane każdemu 

SWOJE I WŁASNE. KILKA SŁÓW  
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miłośnikowi Pomorza. Wszak bytowskie „Nasze Pomorze” nawiązuje do „Unse-
re Pommernland”, miesięcznika wychodzącego od 1912 roku w Stargardzie, 
a od 1921 do 1937 roku w Szczecinie. W ujęciu niemieckich etnografów zadaniem 
pisma było pokazywać życie kulturalne jednej z krain państwa pruskiego, czyli 
Pomorze w rozumieniu niemieckiego podziału geograficznego jako Vorpommern 
i Hinterpommern. W numerach periodyku znajdowały się prace folklorystycz-
ne, pozbierane materiały ludowej twórczości, legendy, podania, bajki i baśnie 
oraz relacje z wydarzeń społeczno-politycznych. Łącznie przynosiło to ze sobą 
pokaźny zestaw materiałów kultury materialnej i niematerialnej Pomorza, która 
notowana przez niemieckich etnografów na gorąco, teraz jest pamiątką i opisem 
muzealnym.

Bytowskie wydawnictwo, choć nawiązuje do przedwojennego tytułu, publi-
kuje głównie po polsku, czasami po kaszubsku, jeszcze rzadziej po niemiecku. 
Poszerzyło także obszar swoich zainteresowań. Dla „Naszego Pomorza” prze-
strzenią eksploracji oprócz terytorium Pomorza w granicach dawnego Księstwa 
Pomorskiego jest i terytorium ziemi gdańskiej, która w zakres badań i opisu 
niemieckiego pisma raczej nie wchodziła. Z kolei ziemie należące dziś do Nie-
miec (Vorpommern) nie są tak często i wnikliwie opisywane, jak w przypadku 
polskiego Pomorza (czyli dzisiejsze województwo zachodniopomorskie i pomor-
skie), choć przez autorów bytowskiego rocznika nie zostały przecież zapomniane. 
Inną różnicą pomiędzy periodykami jest charakter publikowanej wypowiedzi. 
Niemieckie czasopismo miało profil popularnonaukowy, drukowane były w nim 
prace badaczy historii regionalnej, nauczycieli oraz pasjonatów, niekiedy także 
materiały literacko-folklorystyczne. Redaktorzy nie zamierzali konkurować z aka-
demickim „Baltische Studien”, które wychodziło w uniwersyteckim Greifswaldzie 
(Gryfii). Z kolei w piśmie polskim od początku zamieszczane są artykuły profe-
sjonalnych historyków, napisane w duchu dyskursu naukowego, choć i tutaj nie 
brakuje wypowiedzi o poluźnionej strukturze tekstu akademickiego. Pozwoliło 
to zbudować bytowskim wydawcom markę czasopisma niedużego w nakładzie 
(150–300 egzemplarzy) i przeciętnego w liczbie prezentowanych materiałów 
(średnio 12 arkuszy wydawniczych na jeden numer), lecz za to konsekwentnego 
w ukazywaniu bogactwa historii Pomorza od czasów prehistorycznych do spraw 
właściwie współczesnych.

Pierwsze sześć numerów „Naszego Pomorza” powstało pod pieczą zespołu 
redagującego, w którym redaktorem naczelnym był ówczesny dyrektor bytow-
skiego muzeum Janusz Kopydłowski, zaś w skład współpracowników wchodzili 
m.in.: Andrzej Chludziński, Piotr Dziekanowski, Barbara Kosmowska, Maciej 
Kwaśkiewicz i Tomasz Siemiński. Od numeru 7. w roku 2005 w czasopiśmie 
pojawiła się Rada Naukowa, do której weszli: Jowita Kęcińska-Kaczmarek 
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(literaturoznawstwo), Ewa Nowina-Sroczyńska (etnografia, kulturoznawstwo), 
Cezary Obracht-Prondzyński (socjologia) oraz Zenon Romanow (historia). 
Świadczyło to o zwiększającej się ambicji edytorsko-naukowej periodyku, który 
szukał dla siebie przestrzeni istnienia pomiędzy takimi wyspecjalizowanymi 
czasopismami akademickimi, jak np. „Acta Cassubiana” czy „Przegląd Za-
chodniopomorski”, a mediami publicystyczno-kulturalnymi, jak „Pomerania” 
czy „Pogranicza”. Ponadto wskazywało, że redaktorzy szukali najbardziej odpo-
wiedniego sposobu komunikacji.

W kolejnym roku działalności rocznika (2006) stronę edytorską przygoto-
wywać zaczęło Wydawnictwo Jasne i Andrzej Chludziński. Zmieniono wówczas 
format wydawniczy oraz zaczęto opatrywać nazwiska autorów publikowanych 
tekstów afiliacją, co wskazywało, iż pomysłodawcy bytowskiego periodyku stale 
dążyli do formuły wydawnictwa muzealno-naukowego. Numer „Naszego Pomo-
rza” z 2009 roku przyniósł kolejne zmiany w układzie czasopisma; pojawiły się 
w nim wówczas, do dziś stosowane, działy kompozycyjne: Archeologia, Historia, 
Etnologia, Materiały czy Sprawozdania. Jeszcze późniejsze roczniki, w zależności 
od tematyki zgromadzonych artykułów, zaopatrzone zostały w kolejne działy: 
Muzealnictwo, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Muzykologia czy Historia 
sztuki. W nowszych numerach z drugiej dekady XXI w. rozszerzył się również 
nieco skład Zespołu Redagującego, do którego dołączyli: Barbara Borzyszkowska, 
Kamil Kajkowski a także Jaromir Szroeder.

Zawartość dwudziestu trzech numerów „Naszego Pomorza”, to przede wszyst-
kim historia, etnografia i literaturoznawstwo. Obecność pierwszej dyscypliny 
jest naturalnym rezultatem faktu, że periodyk wychodzi w muzeum, jednostce 
przekazującej wiedzę o dawnych dziejach i epokach. Autorami tekstów są tutaj 
zarówno samodzielni pracownicy naukowi (np. Zygmunt Szultka, Józef Bo-
rzyszkowski, Wojciech Skóra), jak i młodsi badacze, zarówno ci, którzy mogą 
się poszczycić habilitacjami, jak i ci, którzy niedawno uzyskali doktoraty czy też 
jeszcze ich nie zdobyli. Podobnie jest w ramach drugiego dominującego działu 
tematycznego. W kolejnych rocznikach czasopisma występują przedstawiciele 
etnologii i etnografii ze znacznymi osiągnięciami naukowymi (np. Wojciech 
Łysiak, Ewa Nowina-Sroczyńska) oraz ci, którzy są na dorobku akademickim 
czy też dopiero na początku tego typu kariery. W końcu i trzeci dział związany 
z literaturą Pomorza i Kaszub charakteryzuje się takim samym układem publi-
kujących autorów, czyli profesorów (np. Tadeusz Linkner czy Adela Kuik-Kali-
nowska), adiunktów czy doktorantów. Pewną różnicą jest wszakże to, że zawarte 
w większości numerów „Naszego Pomorza” materiały literaturoznawcze są 
efektem corocznych Konferencji Kaszuboznawczych, organizowanych przez 
Muzeum Zachodniokaszubskie w kooperacji z Akademią Pomorską w Słupsku 
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oraz Instytutem Kaszubskim. Zresztą w „Naszym Pomorzu” opublikowane są 
także rezultaty innych inicjatyw konferencyjnych, jak choćby Jesiennych Warsz-
tatów Antropologicznych, organizowanych we współpracy bytowskiego Muzeum 
z Uniwersytetem Łódzkim oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 
czy wreszcie innych sympozjów o profilu kulturoznawczym (np. Wielokulturowość 
ziemi bytowskiej) lub muzykologicznych (Cassubia cantat).

Bytów nie jest dużym miastem i nie ma w nim ośrodka akademickiego. 
Pracownicy Muzeum Zachodniokaszubskiego potrafili jednak skupić wokół 
własnej jednostki i wokół rocznika „Nasze Pomorze” grupę współpracujących 
ze sobą akademików, regionalistów i animatorów kultury, którzy na co dzień 
realizują swoją aktywność na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika, Uniwersytecie Szczecińskim czy Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
W takim otoczeniu personalnym i organizacyjnym bytowski periodyk może się 
korzystnie rozwijać, gdyż z napięcia intelektualnego, pomiędzy czterema wymie-
nionymi ośrodkami, zawsze coś ciekawego dla wydawców wynika. Poza tym, 
oprócz wspomnianych środowisk są także inne – z okolicy bliższej (Chojnice, 
Wejherowo, Koszalin) i dalszej (Łódź, Poznań), a nawet z zagranicy (Greifswald). 
Świadczy to, że dawne ograniczenia, wynikające z odległości od centrów kultury 
czy tematyki podejmowanej w badaniach, przestają być ważne. Dużo istotniejsze 
natomiast stało się to, aby wspólnie tworzyć odpowiedzialny opis Pomorza.

Oczywiście wydanie dwudziestego trzeciego numeru rocznika nie znaczy, 
że należy sobie jedynie gratulować. Jeśli wydawcy i redaktorzy czasopisma 
zamierzają dalej rozwijać periodyk, należy udostępnić zawartość wszystkich 
numerów w wersji elektronicznej na istniejącej już stronie internetowej Muzeum 
Zachodniokaszubskiego. Wówczas stanie się powszechnie dostępne i wydatnie 
zwiększy się siła jego oddziaływania. Drugą sprawą, istotną dla wartości naukowej 
„Naszego Pomorza”, jest decyzja o jego merytorycznym poziomie. Z jednej strony 
można zachować dotychczasową zasadę, że artykuły kierowane do publikacji 
podlegają ocenie wewnętrznej przez Zespół Redakcyjny lub ewentualnie przez 
Radę Naukową. Z drugiej strony jednak, można zastosować zasadę recenzji we-
wnętrznych i zewnętrznych. Zwłaszcza kierowanie składanych materiałów do re-
cenzentów z zewnętrznych ośrodków naukowych podniosłoby wartość tych, które 
zostałyby finalnie zaprezentowane w piśmie. Skutkowałoby to wprowadzeniem 
rocznika na ministerialną listę czasopism punktowanych, co z kolei przełożyłoby 
się na renomę tytułu, do którego tym chętniej zgłaszaliby się potencjalni autorzy 
tekstów. Trzeba przy tym mieć świadomość, że wprowadzenie czasopisma na listę 
ministerialną wymaga od zespołu redakcyjnego pewnego wysiłku w nakładzie 
pracy edytorskiej oraz w nakładach finansowych, lecz dla zapewnienia jakości 
warto jednak na to się zdecydować. Trzecia sprawa, godna konsekwentnej pracy 
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w najbliższej przyszłości, to poszukiwanie autorów tekstów, którzy zaprezentują 
pomorzoznawcze artykuły w innych językach aniżeli polski, np. po angielsku 
czy niemiecku. Co do drugiego z języków sprawa jest właściwie oczywista (wiedza 
o Pomorzu bez źródeł niemieckich jest niepełna) i można jedynie żałować, że tak 
niewiele niemieckojęzycznych wypowiedzi w „Naszym Pomorzu” dotychczas się 
ukazało. Warto jednak częściej prezentować artykuły w języku angielskim, gdyż 
dzisiejsza rzeczywistość kulturowa wymaga od akademików czy muzealników 
komunikacyjnej otwartości. Czy się to komuś podoba czy nie, właśnie za pomocą 
języka angielskiego coraz wyraźniej promuje się własną kulturę w innych krajach. 
Ponadto, jak już wspomina się o własności, to trzeba zauważyć pojawienie się 
w „Naszym Pomorzu” obecności języka kaszubskiego, co odnotować trzeba jako 
bardzo cenny element wyrazu. Języka kaszubskiego nie może przecież zabraknąć 
w periodyku wydawanym na Kaszubach, nie może być nieobecny wśród tych, 
którzy piszą o tej krainie.

Po ponad dwudziestu numerach bytowskiego rocznika, w sytuacji osadzenia 
się czasopisma w ruchu wydawniczym i akademickim, można oczekiwać dalsze-
go jego rozwoju i nowych, fascynujących opowieści o całym Pomorzu. „Nasze 
Pomorze” – jak wskazuje nazwa – zaznacza identyfikacyjny czynnik swojskości 
i uwewnętrznionych idei. Takie wartości zawsze warto pielęgnować.



Namysł kaszuboznawczy realizowany jest dziś w rożnych ośrodkach na-
ukowych i kulturalnych Pomorza. Aby działania tego typu mogły stać się 

zespołem aktów jeszcze bardziej konsekwentnych dobrze jest, aby naukowcy, 
animatorzy, regionaliści i wszelcy pasjonaci spotykali się na wspólnych dyskusjach 
czy rozmowach. Problematyka kaszubska, która czeka na swój opis i analizę, to 
w niektórych zakresach przestrzeń otwarta i można się w tym utwierdzić, sięgając 
do polskich czy niemieckich opracowań. W dzisiejszych warunkach kulturo-
wych, kiedy brak takich ograniczeń jak choćby trzydzieści lat wcześniej, można 
swobodniej rozpatrywać kwestie, które niegdyś wydawały się zbyt naznaczone 
uwarunkowaniami politycznymi lub ideowymi, aby je publicznie omawiać. 
Współcześnie kaszuboznawstwo staje się nie analizą kaszubskich motywów 
w literaturze polskiej czy niemieckiej, a interpretacją języka, literatury, teatru, 
zjawisk społecznych, czy postaw politycznych Kaszubów, którzy podkreślają 
własną identyfikację. Tradycja kaszubska kształtuje myślenie i twórczość nie tylko 
artystów czy intelektualistów, ale i zwykłych, przeciętnych mieszkańców Pomo-
rza. Występuje ona nie tylko w jednym miejscu czy sferze, w której rozpoznaje 
się walory tej przestrzeni kulturowej. Nie jest to wyłącznie domena środowiska 
akademickiego, muzealnego czy samorządowego. Stoimy aktualnie przed ko-
niecznością badań z jednej strony kompleksowych i merytorycznie wartościo-
wych, a z drugiej strony atrakcyjnych oraz inspirujących dla nowych pokoleń 
odbiorców. Jak zatem uchwycić obecność czegoś ściśle kaszubskiego w kręgu 
literatury czy historii? Jak opisać zjawisko kulturowe, by nie popaść w izolacjo-
nizm i elitarność lub odwrotnie w anegdotyczność i powierzchowność?

Bytów – precyzyjnie zaś określając: Muzeum Zachodniokaszubskie – to  
kolejne, obok Gdańska, Słupska, Wejherowa, Kościerzyny, Kartuz, Pucka czy  
Pelplina, ważne dla kaszuboznawcy miejsce. Dzieje się tak z różnych powodów, 
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ale jednym z nich są cyklicznie organizowane Konferencje Kaszuboznawcze, 
które zaistniały dzięki współpracy ośrodka bytowskiego oraz Instytutu Filologii 
Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (dziś Instytut Filologii 
Akademii Pomorskiej w Słupsku). To w 2002 roku dyrektor Muzeum Zachod-
niokaszubskiego – Janusz Kopydłowski – wraz z zespołem młodych pracow-
ników merytorycznych – Tomaszem Siemińskim i Maciejem Kwaśkiewiczem 
– stworzyli sprzyjającą atmosferę dla prezentacji pomysłów i idei współczesnego 
kaszuboznawstwa, zaś opieką merytoryczną i organizacyjną zajęli się wówczas 
adiunkci Adela Kuik-Kalinowska oraz Daniel Kalinowski (dzisiaj profesorowie 
zwyczajni).

I Konferencja Kaszuboznawcza odbyła się 27 września 2002 roku i poświę-
cona była twórczości Hieronima Derdowskiego. Wystąpili wtedy: Stanisław 
Janke, Zbigniew Zielonka, Adela Kuik-Kalinowska, Jowita Kęcińska oraz Daniel 
Kalinowski. Niemal wszyscy z prelegentów, podkreślając znaczenie utworów 
Derdowskiego i korzystając z tradycji badawczej, wyraźnie poszukiwali nowych 
kontekstów interpretacyjnych, które ukazałyby znaczenie tego klasyka literatury 
kaszubskiej.

Podczas II Konferencji (10 września 2003 roku) za temat przewodni obrano 
twórczość przywódcy ideowego młodokaszubów – Aleksandra Majkowskiego. 
Konferencję rozpoczął Cezary Obracht-Prondzyński, zarysowując skompliko-
waną sytuację kaszubskiej inteligencji na przełomie XIX i XX wieku. Później 
prezentowali swoje referaty: Adela Kuik-Kalinowska, Tadeusz Linkner, Ewa 
Urbańska-Mazuruk i Daniel Kalinowski. Autorzy wystąpień podejmowali wątki 
biograficzne Majkowskiego, dążyli jednak do opisania specyfiki kwestii bardziej 
literaturoznawczych.

III Konferencja, firmowana przez nowopowstałą Pracownię Kultury Literac-
kiej Pomorza przy Instytucie Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicz-
nej w Słupsku, dotyczyła Floriana Ceynowy – założyciela kaszubskiego ruchu 
tożsamościowego. 10 września 2004 roku naukowe spotkanie rozpoczął Cezary 
Obracht-Prondzyński, zarysowując znaczenie programowego wystąpienia Cey-
nowy dla późniejszych działaczy kaszubskich. Następnie artykuły przedstawili: 
Tadeusz Linkner, Adela Kuik-Kalinowska, Jerzy Dąbrowa-Januszewski i Ewa 
Urbańska-Mazuruk. Sesję zakończył Daniel Kalinowski, ukazując obecność 
światopoglądowych komponentów romantyzmu w wyborach ideowych i dzia-
łalności społecznej Floriana Ceynowy.

IV Konferencja (27 października 2005 roku) związana była z Szymonem 
Krofejem oraz tradycją protestancką na Pomorzu. Sesja rozpoczęła się wystą-
pieniem Adeli Kuik-Kalinowskiej o stylistyce pieśni religijnych luterańskiego 
i bytowskiego kaznodziei. Później wygłosili referaty: Sylwia Wesołowska, Violetta 
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Kostka, Jarosław Szuta i Daniel Kalinowski. Sesja była tym ciekawsza, że wśród 
prelekcji zabrzmiała także muzyka renesansowa i pokazywano slajdy z przykła-
dami pomorskiej sztuki drukarskiej XVI–XVII wieku.

27 października 2006 roku odbyła się V Konferencja zatytułowana Jan 
Drzeżdżon i kaszubska enklawa kulturowa. Odczyty rozpoczął Zbigniew Zie-
lonka, zajmując się w swym wystąpieniu głównie literaturoznawczymi pracami 
bohatera konferencji. Następnie prezentowali teksty: Adela Kuik-Kalinowska, 
Tadeusz Linkner, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Daniel Kalinowski i na końcu 
Jarosław Szuta. Zdarzenie to raz jeszcze uświadomiło, jak wieloaspektowa jest 
twórczość Drzeżdżona i jak wciąż wiele kwestii pozostaje nieomówionych przez 
literaturoznawców.

VI Konferencja, która odbyła się 21 listopada 2007 roku, ukazywała społeczną, 
ideową i artystyczną rolę zrzeszeńców (Jan Trepczyk, Aleksander Labuda, Jan 
Rompski, Stefan Bieszk, Franciszek Grucza, Feliks Marszałkowski) w kształ-
towaniu się świadomości Kaszubów. Sesję otworzył Józef Borzyszkowski, cha-
rakteryzując ważną rolę kulturotwórczą wielu, istniejących w dwudziestoleciu 
międzywojennym, organizacji i towarzystw ruchu kaszubskiego. Później refero-
wali: Adela Kuik-Kalinowska, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Edmund Kamiński 
i Daniel Kalinowski. W spotkaniu wielokrotnie powracały kwestie oceny dorobku 
zrzeszeńców: z jednej strony dał się zauważyć krytyczny dystans do opinii, jakie 
ferował Andrzej Bukowski, z drugiej jednak nie popadano w zachwyt i superlaty-
wizm, jakie dają się obserwować w niektórych współczesnych opracowaniach.

VII Konferencja Kaszuboznawcza (26 XI 2008 roku) rozszerzyła swą orga-
nizacyjną formułę o jeszcze jeden podmiot – Instytut Kaszubski w Gdańsku. 
Był to sygnał na głębsze integrowanie się naukowego środowiska bytowskiego, 
słupskiego i gdańskiego. Sesja poświęcona była działalności Jana Karnowskiego. 
Rozpoczął ją Cezary Obracht-Prondzyński, następnie mówili: Felicja Baska- 
-Borzyszkowska, Adela Kuik-Kalinowska, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Tadeusz 
Linkner, Zuzanna Szwedek i na końcu Daniel Kalinowski. Autorzy konferencji, 
podejmując problematykę wydawałoby się już znaną, zadbali o to, aby „prze-
łożyć” aktywność literacką i społeczną Karnowskiego na język dzisiejszej edu-
kacji lub włączyć przesłania ideowe młodokaszuby w świat aktualnych dysku- 
sji tożsamościowych.

VIII edycja bytowskich Konferencji odbyła się 18 listopada 2009 roku.  
Zatytułowano ją Lech Bądkowski. Literatura i wartości, aby ukazać związki prozy 
i dramaturgii autora z systemem światopoglądowym, jaki ów działacz kaszubski 
wyznawał i promował. Referaty przygotowali: Józef Borzyszkowski, Jerzy Samp, 
Zbigniew Zielonka, Miłosława Kosmulska, Krystyna Turo, Jowita Kęcińska-
-Kaczmarek oraz Daniel Kalinowski. Było to spotkanie, w którym pojawiły 
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się głębsze analizy literackości tekstów Bądkowskiego, którego w dzisiejszym 
odbiorze publicznym najczęściej kojarzy się jedynie z publicystyką polityczną 
lub ideologiczną.

IX Konferencja Kaszuboznawcza (18 listopada 2010 roku) poświęcona była 
autorom i tematom pojawiającym się w chojnickim czasopiśmie społeczno-kul-
turalnym „Zabory”. Sesję otworzył Kazimierz Ostrowski, potem czytali referaty: 
Józef Borzyszkowski, Edmund Kamiński, Anna Czapczyk, Jowita Kęcińska- 
-Kaczmarek, Adela Kuik-Kalinowska oraz Daniel Kalinowski. Spotkanie skupione 
na jednym, wydawałoby się o niewielkim oddziaływaniu periodyku, ukazało  
jak bardzo rozgałęzione były związki poszczególnych autorów ze środowiskiem 
regionalistycznym i jak tworzyły się nowe znajomości, wykluwały nowe cele dzia-
łań społecznych i wreszcie z jakich pobudek powstawały nowe utwory literackie 
np. Jana Karnowskiego czy Stefana Bieszka.

X edycję Konferencji Kaszuboznawczych zrealizowano 17 XI 2011 roku 
pod hasłem: Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo odczytane. Referatem 
otwierającym był tekst Józefa Borzyszkowskiego o kaszubskich aspektach bio-
grafii i twórczości Fenikowskiego. Następnie prezentowali swe wypowiedzi: 
Jerzy Treder, Urszula Kęsikowa, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Tadeusz Linkner, 
Zuzanna Szwedek, Magdalena Bobkowska i Daniel Kalinowski. Najważniejszym 
celem spotkania było to, aby na nowo zinterpretować literaturę Fenikowskiego, 
ponieważ inaczej była ona oceniana w świetle dawnych recenzji (do lat osiem-
dziesiątych), a inaczej wygląda to w niektórych, nowszych ujęciach interpretacyj-
nych, w których prezentowana jest jako trudna w odbiorze i zanadto erudycyjna, 
wręcz nieatrakcyjna.

Podczas XI edycji bytowskich konferencji przedmiotem analiz była twórczość 
Alojzego Budzisza i kręgu literatów „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”. Najpierw 
Daniel Kalinowski przedstawił przegląd tematyczny i autorski periodyku „Przy-
jaciel Ludu Kaszubskiego” oraz „Bënë ë buten”. Następnie Roman Drzeżdżon 
omówił biografie najważniejszych autorów „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego” 
(Budzisz, Patock, Bilot, Dominik, Glock, Lorentz). Na sesji zabrzmiał również 
aspekt językoznawczy w postaci referatu Jerzego Tredera, który charakteryzował 
specyfikę języka kaszubskiego w prozie Alojzego Budzisza. Także o tym literacie 
mówiła Adela Kuik-Kalinowska, objaśniając rozumienie kaszubskiej ojczyzny 
w jego tekstach artystycznych. Również na przykładzie prozy Budzisza, Tomasz 
Derlatka przygotował wystąpienie pt. O problemie sekwencji deskryptywnych. 
Konferencję zakończyła Jowita Kęcińska-Kaczmarek, więcej miejsca poświęcając 
Janowi Patockowi (Janowi Sasowi) drukującemu na łamach „Przyjaciela Ludu 
Kaszubskiego”.
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XII Konferencja Kaszubska (14 listopada 2013 r.) w całości dotyczyła jednej 
z najważniejszych piszących Kaszubek, a dokładnie twórczości Anny Łajming. 
Na wstępie sesji Zbigniew Zielonka omówił artystyczny fenomen twórczości 
Anny Łajming w literaturze kaszubskiej i polskiej. Później Józef Borzyszkowski 
scharakteryzował tłumaczenia twórczości Anny Łajming na języki obce. Jako 
trzeci referent Daniel Kalinowski opisał niemal nieobecną w dotychczasowych 
badaniach problematykę dramaturgii Anny Łajming, dokonując przeglądu naj-
ważniejszych tematów i technik tego artystycznego medium. Następne wystą-
pienie Adeli Kuik-Kalinowskiej pt. Realia codzienności w opowiadaniach Anny 
Łajming ukazywało walory odmian realizmu. Z kolei Jowita Kęcińska-Kaczmarek 
przedstawiała cechy krajobrazu pomorskiego w dziele Anny Łajming, docenia-
jąc techniki opisu artystycznego. Na koniec sesji Tomasz Derlatka przedstawił 
wyróżniki polifonii językowej i narracyjnej w twórczości prozatorskiej Anny 
Łajming na tle zachodniosłowiańskim (czeskim, słowackim, łużyckim).

19 listopada 2014 r. odbyła się XIII edycja konferencji pt. Stefan Fikus i zachod-
nie rubieże Kaszub. Dotyczyła ona mniej znanego autora literatury kaszubskiej, 
lecz za to reprezentującego twórców-dokumentalistów i literatów-animatorów ży-
cia społecznego. Spotkanie otworzył Józef Borzyszkowski, ukazując Stefana Fikusa 
w aspekcie jego działalności organizacyjnej w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. 
Następnie Tomasz Derlatka omówił cechy stylistyczne prozy wspomnieniowej 
z okresu II wojny światowej Fikusa. Potem Daniel Kalinowski scharakteryzował 
rozległą twórczość sceniczną luzińsko-lęborskiego literata, przywołując kilkana-
ście jego, mało znanych, sztuk scenicznych. Ewa Lewna z kolei opisała jeszcze 
inną stronę jego literatury, tj. tematykę utworów poetyckich. Późniejszy głos 
Joanny Schodzińskiej dotyczył społecznych prac Stefana Fikusa, a zwłaszcza 
jego wkład w rozwój lęborskiego ruchu fascynatów historii lokalnej. Na koniec 
Hanna Makurat przedstawiła językoznawcze zagadnienia powieści Pojmańczicë, 
szczególnie pod kątem typu kaszubszczyzny występującej w narracji.

XIV bytowska konferencja związana była z Różą Ostrowską i Natalią Gołęb-
ską w życiu artystycznym Kaszub (18 listopada 2015 r.). Zgromadziła ona kilku 
referentów. Najpierw Ewa Nawrocka przedstawiła swoje prywatne wspomnienia 
o tych trójmiejskich literatkach i animatorkach życia kulturalnego. Następnie 
Andrzej Mestwin Fac uzupełnił ową narrację z perspektywy współczesnych 
badań biograficzno-literackich, zarysowując kwestię legendy literackiej wery-
fikowanej przez prawdę biograficzną. Następnie Zuzanna Szwedek-Kwiecińska 
ukazała literacko-fikcjonalny portret Róży Ostrowskiej zawarty w opowiadaniach 
Lecha Bądkowskiego. Więcej o drugiej z bohaterek konferencji mówiła Anna 
Sobiecka, zaznaczając obecność Natalii Gołębskiej w słupskim teatrze „Tęcza”. 
Także o teatrze, ale z perspektywy dramatologicznej, mówił Daniel Kalinowski 
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w charakterystyce tematów i technik utworów scenicznych Gołębskiej. Na koniec 
sesji Ewa Mazuruk-Urbańska przedstawiła referat językoznawczy o stylistyce 
prozy Róży Ostrowskiej.

XV Konferencja Kaszuboznawcza różniła się nieco od wcześniejszych, 
ponieważ przywoływała twórcę wielu mediów: rzeźbiarza, malarza, literata 
i wizjonera. Mowa tutaj o sesji pt. Józef Chełmowski i autentyzm na Pomorzu  
(25 października 2016 r.), która przypominała kilka lat wcześniej zmarłego artystę. 
Konferencję rozpoczęła Elżbieta Kal z referatem Między intuicją a intelektem. 
Malarstwo i rzeźba Józefa Chełmowskiego. Po analizie z perspektywy historii 
sztuki wystąpiła Magdalena Sudoł, która omówiła kolekcję prac Chełmowskiego 
w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że zbiory bytowskiej jednostki są najbogatsze w Polsce i stale się powięk-
szają. Kolejny referat, autorstwa Tomasza Siemińskiego, dotyczył specyficznych, 
prywatno-uniwersalnych „traktatów”, które miały być swoistą summą wiedzy 
o wszechświecie artysty z Brus. Następne wystąpienie Adeli Kuik-Kalinowskiej 
pt. Tradycja kaszubska w twórczości Józefa Chełmowskiego ukazywało jak wie-
lostronny jest udział rodzimego dziedzictwa kulturowego w tym, co pozostawił 
po sobie „ludowy” artysta z Kaszub. Kolejny referent, Jaromir Szroeder, wskazywał 
jak twórczość Józefa Chełmowskiego może być źródłem inspiracji w realizacjach 
teatralnych. Na koniec sesji Daniel Kalinowski, w tekście Mistycyzm obrazem 
i słowem objaśniony, interpretował wizjonerski aspekt malarstwa, rzeźbiarstwa 
i pism dydaktyczno-ideowych głównego bohatera sympozjum. 

16 listopada 2017 r. odbyła się XVI edycja konferencji, zatytułowana Friedrich 
Lorentz i niemieckie badania Kaszub. Tym razem mniej było mowy o literaturze, 
a bardziej o badaniach językoznawczych, które latami realizował meklemburski 
zbieracz folkloru i znawca języków słowiańskich. Sesję rozpoczęła Justyna Po-
mierska, mówiąc o roli, jaką odegrał Lorentz w kształtowaniu się kaszubszczyzny 
literackiej. Następnie Eugeniusz Gołąbek w referacie Ò pòtrzebie dzysczasnégò 
wëdaniô tekstów kaszëbskò-słowińsczich Lorentza wskazywał jak duży walor lite-
racki, językowy i kulturowy mają prace wydane drukiem ponad sto lat wcześniej 
i od tego czasu niesłusznie do dziś nie wznawiane. Później Anna Kwaśniewska 
przedstawiła osiągnięcia etnograficzne Lorentza, wskazując, że ich merytoryczne 
znaczenie i wartość utrzymuje się do współczesności. Na zakończenie spotkania 
Daniel Kalinowski wskazał najważniejsze punkty ambiwalentnych ocen działal-
ności redaktorskiej, akademickiej i językoznawczej Friedricha Lorentza, jakie daje 
się zauważyć w tradycji badań kaszubologicznych, podkreślając uwarunkowania 
społeczno-polityczne czasów, w których badacz ów działał.

XVII Konferencja Kaszuboznawcza poświęcona była Alojzemu Naglowi  
(20 listopada 2018 r.). Ten ważny dla współczesnej literatury autor nie doczekał  
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się dotąd osobnego sympozjum, tym cenniejsze więc było dokonać pierwszych 
opisów jego twórczości. Sesję zainicjowała Adela Kuik-Kalinowska, która omówi-
ła relacje Alojzego Nagla i Ferdinanda Neureitera w świetle ich korespondencji. 
Następnie Edmund Kamiński przedstawił postać kaszubskiego literata na pod-
stawie własnych wspomnień, które zdobył przez kilkadziesiąt lat wspólnych 
z Naglem działań w ruchu społecznym. Później Aleksandra Majkowska omówiła 
Alojzego Nagla twórczość dla dzieci, która z perspektywy historyczno-literackiej 
patrząc, była pierwszym w literaturze kaszubskiej tak konsekwentnym wysił-
kiem artystycznym dedykowanym odbiorcy dziecięcemu. W kolejnym referacie 
Elżbieta Bugajna wskazywała na obecność motywów biblijnych w twórczości 
Alojzego Nagla, przypominając, że był on jednym z inicjatorów tłumaczenia 
Ewangelii na język kaszubski. Finalnym wystąpieniem na sesji był referat Da-
niela Kalinowskiego o nieopublikowanej autobiografii Alojzego Nagla Mòje 
żëcé, w której kilkadziesiąt lat rozwoju społecznego kaszubskiego ruchu zostało 
opisane barwnie, zajmująco i bardzo oryginalnie.

XVIII edycja bytowskich spotkań poświęcona została Bolesławowi Borkowi, 
księdzu Antoniemu Peplińskiemu oraz postawom Kaszubów podczas II wojny 
światowej (13 listopada 2019 r.). Konferencję rozpoczął Jaromir Szroeder, oma-
wiając niepublikowaną dotąd lirykę Antoniego Peplińskiego z lat 1939–1945. 
Następnie Marian Fryda przedstawił działalność patriotyczną Alojzego Bruskie-
go – konspiratora i partyzanta z terenu Gochów. Później Danuta Drywa omó- 
wiła obraz Kaszubów, zawarty we wspomnieniach więźniów ewakuowanych  
z KL Stutthof. Jako ostatni w sesji wystąpił Daniel Kalinowski, który przywołał 
postać Bolesława Borka i jego polsko- i kaszubskojęzyczne dokumentacyjno- 
-literackie prace o czasach II wojny światowej.

Ze względu na pandemię, XIX Konferencja Kaszuboznawcza pt. Bolesław 
Jażdżewski i kaszubska pamięć kulturowa odbyła się w formie zdalnej (15 grudnia 
2020 r.). Mimo tego stanu rzeczy z powodzeniem pojawiło się pięciu referen-
tów, którzy obserwowani byli przez kilkudziesięciu uczestników internetowego 
wydarzenia. Spotkanie otworzyła Felicja Baska-Borzyszkowska, przywołując 
własne wspomnienia z prywatnych relacji z bohaterem konferencji. Następnie 
Adela Kuik-Kalinowska omówiła narracyjne formy pamięci we wspomnieniach 
Bolesława Jażdżewskiego. Później Łukasz Zołtkowski w referacie pt. Co w nich 
sedzy? Mozaika charakterów w „Jôrmarkù w Bòrzëszkach” przedstawił reali-
styczno-satyryczne zapiski literackie Jażdżewskiego. Późniejszy referat Anny 
Gliszczyńskiej dotyczył innych kwestii, tj. zapożyczeń językowych w prozie Bo-
lesława Jażdżewskiego. Na zakończenie Daniel Kalinowski omówił powojenne 
wspomnienia Bolesława Jażdżewskiego pod kątem odwzorowania w nich realiów 
czasów socjalizmu i PRL-u na Kaszubach.
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Ostatnia jak dotąd, XX Konferencja Kaszuboznawcza zatytułowana została 
Wanda Brzeska. Pomiędzy etnografią a literaturą (24 listopada 2021 r.). Sesje tę 
rozpoczęła Anna Kwaśniewska, przypominając zasługi Wandy Brzeskiej jako 
etnografki, następnie Dominika Żemojtel-Dettlaff przedstawiła specyfikę arty-
zmu „trylogii rybackiej” Wandy Brzeskiej, a więc dwóch powieści i opowiadania 
o tematyce kaszubskiej autorstwa wielkopolskiej autorki. Później Andrzej Busler 
omówił postać Krystyny Ceynowy (Hallmann) – głównej bohaterki powieści 
Sprawy gminy Ceynowy Wandy Brzeskiej – w świetle opinii pomorzoznawców. 
Na finał konferencji Daniel Kalinowski scharakteryzował poezję i sztuki sceniczne 
Wandy Brzeskiej, niemal zupełnie dziś zapomniane w odbiorze czytelniczym.

Konferencje Kaszuboznawcze w Bytowie, oprócz prezentacji referatów, miały 
czasami swoiste imprezy towarzyszące w postaci działań artystycznych lub wysta-
wienniczych. I tak I konferencję zakończył zespoł Cassubia Cantans (Parchowo) 
wykonujący tradycyjne pieśni kaszubskie w adaptacji chóralnej. Teatralnym 
zwieńczeniem II konferencji były fragmenty spektaklu Remus Teatru Dialogus 
(Parchowo) w reżyserii Jaromira Szroedera. IV edycję konferencji kończył frag-
ment spektaklu Teatru Dialogus Pusta noc w reżyserii Marcina Brzozowskiego 
i Jaromira Szroedera. Wreszcie XV edycji bytowskich konferencji towarzyszyła 
wystawa prac Józefa Chełmowskiego. Były to próby rozszerzenia poetyki spo-
tkania naukowego treściami artystycznymi, które znalazły zainteresowanie 
u szerszego odbiorcy i tym samym głębiej pozostały w świadomości.

Bytowskie Konferencje Kaszubologiczne, jak dotąd mają formułę niewielkich, 
czasami niemal seminaryjnych spotkań naukowych, skupiających od czterech 
do siedmiu referentów i trzydziestu-czterdziestu słuchaczy. Pomysłodawcom 
nie zależy na tworzeniu sztucznego ruchu intelektualnego i organizowaniu 
okazjonalnych imprez kulturalnych z powodu rocznic czy wydarzeń politycz-
nych, choć może czasami łatwiej byłoby wówczas pozyskać środki na wydanie 
pokonferencyjnej monografii. A jak już mowa o wydawnictwach zwartych, to 
trzeba zaznaczyć, iż właśnie dzięki Konferencjom Kaszuboznawczym w Bytowie 
wychodziły później wieloautorskie monografie np.: Lech Bądkowski. Literatura 
i wartości, red. D. Kalinowski (2009), Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo 
odczytane, red. D. Kalinowski (2012), Anna Łajming. Zapisane i ocalone, red.  
A. Kuik-Kalinowska (2016) oraz Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Cheł-
mowskiego, red. D. Kalinowski, T. Siemiński (2017).

 Z innej perspektywy patrząc, nie zawsze wydawnictwo posesyjne było 
potrzebne, ponieważ wygłoszone referaty najczęściej pojawiały się w druku 
na łamach rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego „Nasze Pomorze”. W by-
towskich spotkaniach konferencyjnych chodzi raczej o wypracowanie stałego 
miejsca studiów nad kulturą i literaturą kaszubską, o wytworzenie tradycji 
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filologicznych badań nad wybitnymi artystami słowa oraz nad przejawami życia 
kaszubskiej przestrzeni kulturowej. Wypełnianie takiego zadania obliczone jest 
na szereg lat, wręcz na całe pokolenia literaturoznawców pracujących w różnych 
ośrodkach badań. Widać zresztą, że takie postanowienie ma sens i rzeczywiście 
dokonuje się podczas najnowszych edycji sesji, kiedy wśród referentów znajdują 
się wybitni znawcy tematyki, ale i początkujący pomorzoznawcy, tak akademicy 
z tytułami profesorskimi jak i doktoranci. Dla pomysłodawców Konferencji 
Kaszuboznawczych ważne jest kierować swoją inicjatywę do ośrodków akade-
mickich i stąd, czasami oprócz wykładowców, pojawiają się wśród słuchaczy re-
feratów również studenci, co wspomaga proces tworzenia się trwałych związków 
w tym środowisku. Jednak organizatorzy bytowskich sesji stale próbują na tyle 
rozszerzyć formułę spotkań, aby mogli w nich uczestniczyć także uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. Częściowo się to udaje, gdyż na odczytach zjawiają 
się uczniowie bytowskiego „ogólniaka” lub technikum oraz z innych szkół re-
gionu, w czym bardzo duża zasługa ambitnych nauczycieli, zainteresowanych 
kaszubszczyzną. Oczywiście pozostaje problem czy na pewno zestaw referatów 
i dyskusji naukowych, nawet jeśli urozmaicane są slajdami tematycznie związa-
nymi z sesją, to rzeczywiście atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób zachęty 
do udziału w kulturze...

Generalnym celem naukowych spotkań w bytowskim muzeum jest to, aby 
rozumieć przeszłość i teraźniejszość miejsca, w którym się przebywa, budować 
do niego swój emocjonalny i intelektualny stosunek, kreować rzeczywistość 
kultury, a nie tylko ją konsumować. Wówczas właśnie tworzy się społeczność 
świadoma swego dziedzictwa i świadoma swoich dążeń, społeczność aktywna 
i twórcza. Dwadzieścia jeden edycji Konferencji Kaszuboznawczych w Bytowie 
pozwala sądzić, że wciąż chcemy być twórczy i wciąż potrzebujemy w życiu 
pogłębiania swoich tożsamościowych wyborów.



Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zostało powołane do istnienia 
decyzją Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, dnia 8 czerwca 1971 

roku1. Na siedzibę placówki przeznaczono północne skrzydło zamku krzyżac-
kiego z przełomu XIV i XV w., tzw. Dom Zakonny, wespół z Wieżą Prochową 
i Basztą Młyńską. W początkowej fazie funkcjonowania, ze względu na odgórnie 
wyznaczony profil, działalność muzeum opierała się przede wszystkim na groma-
dzeniu zbiorów etnograficznych, które do dziś stanowią podstawę całości zgro-
madzonych eksponatów. Z czasem placówka, wychodząc na przeciw potrzebom 
współczesnego muzealnictwa, związanych z kompleksową ochroną dziedzictwa 
kulturowego, włączyła w zakres swoich zainteresowań opiekę nad pozostałoś-
ciami najdawniejszych dziejów ziemi bytowskiej i Pomorza. Zaowocowało to 
potrzebą zatrudnienia archeologa, który zasilił struktury kadrowe w 2006 roku. 
Do ówczesnych zadań nowego pracownika należało uporządkowanie zgro- 
madzonych dotąd zbiorów, na które składał się zespół zabytków pozyskanych 
w trakcie badań wykopaliskowych kilku stanowisk archeologicznych, m.in. 
cmentarzyska pradziejowego w Gostkowie oraz zamku krzyżackiego w Byto-
wie. Zabytki, wraz z niepełnym opracowaniem, zostały zgromadzone, wstępnie 
opracowane i (niektóre ponownie) zinwentaryzowane. Podjęto również stara- 
nia o zebranie całości dokumentacji z badań, w trakcie których pozyskano 
dotychczas zgromadzone zabytki archeologiczne. Prace podjęte na całości 
materiału pozwoliły (a nawet wymusiły) powtórne analizy, a w konsekwencji 
szczegółowe opracowanie, a w dalszym etapie opublikowanie wyników badań 

1 Według uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie z dnia 8 czerwca 
1971 roku, muzeum rozpoczynało działalność z dniem 1 stycznia 1972 roku [przyp. 
red.]. 
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(ryc. 1)2. Z czasem część zgromadzonych wówczas zabytków wytypowano 
do specjalistycznych analiz badawczych (m.in. przy użyciu spektrometru), co 
pozwoliło odnaleźć wyjątkowe, niezauważone dotąd przedmioty o dużym zna-
czeniu poznawczym (ryc. 2)3. 

Ważnym etapem, dotyczącym najwcześniejszej przeszłości Bytowa i regionu, 
stała się konieczność popularyzacji wiedzy zarówno na temat zgromadzonych 
zabytków i miejsca ich pochodzenia, ale także samej archeologii. W tym celu 
przygotowano scenariusz i opartą na nim ekspozycję zaaranżowaną w murach 
bytowskiego zamku. Do tego celu przeznaczono trzy najwyższe kondygnacje 
jednej z baszt (Baszty Młyńskiej), znajdującej się w zachodnim narożu obrysu 
muru kurtynowego. Przygotowana wystawa, tematycznie nawiązująca do najod-
leglejszej przeszłości Pomorza i ziemi bytowskiej, gromadziła zabytki ze zbiorów 
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, uzupełnione okazami z Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, Muzeum w Lęborku oraz Muzeum w Koszalinie. 
Podzielona została na trzy zasadnicze części, z których pierwszą poświęcono 
epokom litycznym (głównie mezolitu i neolitu) oraz epoce brązu i wczesnej 
epoce żelaza, gdzie główny nacisk położony został na zabytki związane z kulturą 
łużycką i wczesne fazy kultury pomorskiej. Druga zasięgiem chronologicznym 
obejmowała młodsze fazy epoki żelaza (okres lateński, wpływów rzymskich, 
wędrówek ludów). Prezentowane tutaj zabytki związane były w głównej mierze 
ze schyłkowymi fazami funkcjonowania kultury pomorskiej, ludnością oksywską 
i wielbarską. Warto nadmienić, że znaczna część eksponowanych przedmiotów 
pochodziła z badań archeologicznych wzmiankowanego wyżej birytualnego 
cmentarzyska z podbytowskiego Gostkowa. W końcu trzecia część prezentowała 
zabytki, pochodzące z badań archeologicznych przeprowadzonych na dziedzińcu 
zamku krzyżackiego w Bytowie oraz części rzędu końskiego, militaria i ceramikę 
naczyniową z innych wykopalisk pomorskich4.

W roku 2015 podjęto decyzję o utworzeniu i włączeniu do struktur mu-
zeum pracowni archeologicznej z siedzibą w gotyckiej wieży po kościele świętej 
Katarzyny, będącej oddziałem terenowym Muzeum Zachodniokaszubskiego  
w Bytowie. Skutkiem tej decyzji było nie tylko przeniesienie miejsca pracy ar-
cheologa i zgromadzenie w jednym miejscu archiwum i magazynu zabytków 
pochodzących z wykopalisk, ale także relokacja stałej ekspozycji archeologicznej 

2 Np. K. Kajkowski, A. Kuczkowski, Archeologia o zamku z Bytowie, „Nasze Pomorze”,  
2017, nr 18, s. 31-93.

3 A. Janowski, K. Kajkowski, Elementy ręcznej broni palnej z zamku w Bytowie, „Nasze 
Pomorze”, nr 23, s. 227-234.

4 K. Kajkowski, Archeologia w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, „Materiały Za-
chodniopomorskie, Nowa Seria”, t. 8, z. 1: Archeologia, 2012, s. 443-447.
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prezentowanej w tym miejscu do dziś. Wystawa zajmuje cztery kondygnacje 
wieży, tematycznie i konceptualnie nawiązując do poprzedniego scenariusza. 
Pod względem ekspozycyjnym wzbogacona została o nowe opisy, zabytkową 
dokumentację z okołowojennych prac wykopaliskowych, zabytki pochodzące 
z badań reliktów kościoła św. Katarzyny, zespół akcesoriów pątniczych oraz 
wielu innych przedmiotów pochodzących ze zbiorów bytowskiego muzeum. 
W zorganizowanym na miejscu magazynie i archiwum zaczęto gromadzić 
zabytki oraz dokumentację na temat dotychczasowych, a także współczesnych 
akcji archeologicznych, podejmowanych na obszarze Bytowa i okolic. Pozyskane 
tą drogą materiały poddane zostały inwentaryzacji, szczegółowym analizom 
i wkrótce udostępnione, w formie naukowych i popularno-naukowych publika- 
cji, omawiających obiekty zabytkowe lub konkretne artefakty5.

Według pomysłu piszącego te słowa, w 2012 roku, zainicjowany został cykl 
międzynarodowych spotkań naukowych pod wspólnym tytułem „Motywy przez 
wieki”. Wydarzenie, pozostające bez precedensu w skali pomorskiego muzeal-
nictwa, doczekało się jak dotąd trzech edycji, na których poglądami wymieniali 
się badacze z Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Pol-
ski, Szkocji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wszystkie edycje odbyły się w siedzibie 
głównej muzeum – zamku krzyżackim. Pierwsza zatytułowana „Motyw głowy 
w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej” odbyła się w dniach  
13-14 kwietnia 2012 roku6; druga – „Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych 

5 Np. K. Kajkowski, Dwa znaki pielgrzymie ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego 
w Bytowie, „Nasze Pomorze”, 2009, nr 10, s. 11-18; M. Bugaj, K. Kajkowski, Sztylet z miej-
scowości Głuszyno z Pomorza Środkowego, „Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria”, 
t. 10, 2013, z. 1: Archeologia, 2015, s. 277-283; K. Kajkowski, Wczesnośredniowieczne 
żeleźce topora z miejscowości Parchowo, pow. bytowski, „Acta Militaria Medieavalia”, t. 13, 
2017, s. 187-188; M. Bugaj, K. Kajkowski, New Discovery of a Late Bronze Age Sword from 
Bytów, pomorskie Voivodeship, w: Chasing Bronze Age Rainbows. Studies on Hoards and 
related Phenomena in prehistoric Europe in Honour of Wojciech Blajer, red. M.S. Przybyła, 
K. Dzięgielewski, Kraków, s. 349-361; A. Drozd-Lipińska, K. Kajkowski, A. Kuczkowski, 
Kompleks wczesnośredniowiecznych cmentarzysk kurhanowych w obrębie gruntów wsi 
Jabłończ Wielki (pow. bytowski) jako przyczynek do studiów nad pogańską obrzędowością 
pogrzebową Słowian, „Nasze Pomorze”, 2020, nr 21, s. 97-128; K. Kajkowski, A, Kucz-
kowski, Wyniki badań archeologicznych na Starym Mieście w Bytowie (2011 rok), „Nasze 
Pomorze”, 2021, nr 22, s. 251-330.

6 L. Gardeła, K. Kajkowski, Motyw głowy w perspektywie porównawczej/The Head Motif 
in a Comparative Perspective. Książka abstraktów/Abstract book, Bytów: Muzeum Za-
chodnio-Kaszubskie w Bytowie; tychże. Głowa przez wieki, „Archeologia Żywa”, nr 4 
(62), maj 2012, s. 58; tychże, Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne „Motywy 
przez wieki”. Motyw głowy w perspektywie porównawczej. Bytów 13-14 kwietnia 2012 r.,  
„Pomniki Dawnego Prawa”, z. 18, 2012, s. 26-31; tychże, Międzynarodowe Spotkania  
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kulturach” trwała od 15 do 17 października 2014 roku. Referaty wygłoszone na  
obu spotkaniach opublikowane zostały przez Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie7. Warto dodać, że drugiej edycji konferencji współtowarzyszyła wysta-
wa prac Mirosława Kuźmy zatytułowana „Sztuka i archeologia. Rekonstruowa-
nie śmierci we wczesnym średniowieczu”/”Art and Archaeology. Reconstruc- 
ting Death in the Early Middle Ages”, która tematycznie była zwornikiem łączą-
cym obie edycje „Motywów przez wieki”, gdyż prace Kuźmy doskonale ukazują 
oba analizowane problemy8. Po trzyletniej przerwie, do zamku bytowskiego, 
zjechali goście zaproszeni na trzecią już odsłonę „Motywów przez wieki”. Tym 
razem temat spotkania oscylował przede wszystkim wokół zagadnień związa-
nych ze światem zwierząt (ryc. 3)9. Także w tym przypadku integralną częścią 
obrad był wernisaż wystawy zatytułowanej „The World on a Spur: Unravelling 
the Cosmology of the Pagan Slavs” i prezentującej wyjątkowe zabytki jakimi są 
ostrogi zoomorficzne znalezione podczas badań archeologicznych cmentarzy-
ska wczesnośredniowiecznego w miejscowości Ciepłe. Materiały z konferencji 
wkrótce ukażą się drukiem w wydawnictwie Brepols Publishing. 

Oczywistym zadaniem, stawianym przed pracownią archeologiczną, jest nie 
tylko inwentaryzacja, zabezpieczenie czy naukowe opracowanie i wprowadze-
nie do dyskusji akademickiej zgromadzonych materiałów wykopaliskowych10, 
ale także popularyzacja tych zagadnień w środowisku mieszkańców regionu 
czy pasjonatów. Temu właśnie celowi służy szereg wykładów oraz artykułów  
publikowanych w lokalnej prasie, broszurach/folderach, czy domenie interne-
towej Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie11. W 2019 roku drukiem 

Interdyscyplinarne „Motywy przez wieki”. Motyw głowy w perspektywie porównawczej. 
Bytów 13-14 kwietnia 2012, „Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria”, t. 9, z. 1: 
Archeologia, 2013, s. 610-613.

7 L. Gardeła. K. Kajkowski (red.), Motyw głowy w dawnych kulturach/ The Head Motif  
in a Comparative Perspective., Bytów 2013, L. Gardeła. K. Kajkowski (red.), Kończyny, 
kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach/Limbs, Bones, and Reopened Graves 
in Past Societies, Bytów 2015. 

8 L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), Mirosław Kuźma, Sztuka i archeologia. Katalog wystawy, 
Bytów 2015.

9 L. Gardeła. K. Kajkowski (red.), III International Interdisciplinary Meetings “Motifs through 
the Ages”. Book of Abstracts: “Animals and Animated Objects in Past Societies”, Bytów 2017.

10 Syntetycznie zob. K. Kajkowski, Średniowieczny Bytów w świetle źródeł archeologicznych, 
„Pomorania Antiqua”, t. 23, 2010, s. 235-247; tenże, Najdawniejsze dzieje Bytowa w świetle 
badań archeologicznych ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Krótkiej w 2006 roku”, nr 17, 
2016, s. 23-28.

11 Np. K. Kajkowski, Wieża dawnego kościoła św. Katarzyny. Oddział Historii Miasta Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Przewodnik po wystawie, Bytów 2008; tenże, 
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ukazała się, wydana przez muzeum, syntetyczna praca popularno-naukowa 
referująca i omawiająca, w szerokim kontekście dziejów miasta, wszystkie waż-
niejsze znaleziska i odkrycia jakich dokonano na obszarze Bytowa do momentu 
wydania tej monografii12. 

Goci w Dąbiu, „Kurier Bytowski”, nr 10 (1097) [6.03.14], 2014, s. 20; tenże, Tajemnice 
„Smolarni”, „Kurier Bytowski”, nr 17 (1104) [24.04.14], 2014, s. 20; tenże, Gotycka wieża 
św. Katarzyny, Bytów 2016; tenże, Zanim nadano miejskie prawa, „Kurier Bytowski”,  
nr 20 (1342) [16.05.19], 2019, s. 15.

12 K. Kajkowski, Bytów w świetle archeologii. Przewodnik dla ciekawskich, Bytów 2019. 

Ryc. 3. Uczestnicy trzeciego spotkania z cyklu „Motywy przez wieki” podczas  
zwiedzania Węsiorów. Fot. K. Karpińska 

Ryc. 1. Bytów-zamek. Element lampy (?) 
wiszącej przedtem interpretowany jako 

ozdobny fragment uprzęży końskiej.  
Fot. A. Kuczkowski

Ryc. 2. Bytów-zamek. Fragment lufy  
ze stopu miedzi. Fot. A. Janowski



W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie istnieją archiwa działowe: 
etnograficzne i artystyczno-historyczne. 

Zasoby archiwalne zawierają różnorodne materiały, które, ze względu na swą 
specyfikę, nie są muzealiami i nie mogły znaleźć się w księgach inwentarzowych, 
np. kserokopie dokumentów, notatki terenowe, opracowania badań, fotografie  
itp. Słowem, rzeczy, które nie będąc eksponatami posiadają dużą wartość po-
znawczą i powinny być dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników. 

I

Archiwum działu artystyczno-historycznego zostało założone 8 marca 2017 
roku. Zarejestrowano 48 teczek, którym nadano sygnatury rozpoznawcze.  
W zasobach archiwum znalazły się dokumenty związane z historią Bytowa  
i ziemi bytowskiej, a także dokumentacja badań prowadzonych przez pracow-
ników działu. 

Archiwum posiada pamiątki związane z rodziną Styp-Rekowskich, znanych 
działaczy patriotycznych na ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym. Wśród 
pamiątek, pozostałych po rodzinie Styp-Rekowskich, znajdują się m.in. notatniki, 
listy, dokumenty rodzinne, np. akty zgonów członków rodziny, dokumenty obo-
zowe, np. z KL Matthausen-Gussen i rodzinne fotografie. Pamiątkami związanymi 
z rodziną Styp-Rekowskich są też dyplomy, np. dyplom z podziękowaniami Mi-
nistra Kultury i Sztuki z 1954 roku dla Kazimiery Styp-Rekowskiej „Za ofiarną 
pracę nad podniesieniem poziomu ruchu amatorskiego na wsi” oraz dyplom 
przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki w 1954 roku dla kaszubskiego Ze-
społu Pieśni z Płotowa (prowadzony przez Kazimierę Styp-Rekowską) za zajęcie  
II miejsca w konkursie na najlepszy zespól artystyczny w powiecie. 

ARCHIWA DZIAŁOWE.  
OGÓLNY OPIS ZAWARTOŚCI

Gabriela Pluto-Prądzyńska
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Kolejnym zespołem archiwaliów jest grupa dokumentów, związanych z dzia-
łalnością Związku Polaków w Niemczech, założonym w Berlinie w 1922 roku. 
Zasób obejmuje m.in. czasopisma, takie jak: „Biuletyn Związku Polaków w Niem-
czech”, (od 1 marca 1925 roku przyjął nazwę „Polak w Niemczech”), „Młody 
Polak w Niemczech” oraz „Mały Polak w Niemczech”. W teczkach znajdują się 
też oryginały 9. i 10. numeru „Dziennika Berlińskiego” z 1922 roku, zawierające 
informacje o utworzeniu i ogłoszeniu statutu Związku Polaków w Niemczech, 
a także „Obrazki z polskiego życia gospodarczego w Niemczech” z dnia 6.03.1938 
roku opisujące przebieg obrad Kongresu Polaków w Niemczech, w Berlinie. Część 
archiwaliów to fotografie związane z upamiętnianiem działalności politycznej 
ZPwN na Kaszubach oraz z wydarzeniami ogólnozwiązkowymi dokumentują-
cymi działalność kół na ziemi bytowskiej. 

Polskie szkolnictwo w Niemczech i zachowanie polskiej tożsamości językowej 
i czytelnictwa opisują materiały z Kaszub oraz ziemi złotowskiej (północna Wiel-
kopolska). Zasób obejmuje m.in. przedwojenne fotografie, zawiera także Kronikę 
Prywatnej Szkoły Żeńskiej SS Urszulanek w Kościerzynie (lata 1935–1939), 
a także kserokopię kroniki szkoły w Płotowie z 1951 roku. 

Osobną grupę archiwaliów stanowią dokumenty związane z dawnym, bytow-
skim przemysłem. W jej skład wchodzi zespół 84 dokumentów, takich jak: druki 
firmowe, listy przewozowe, korespondencja adresowana do Hermana Geissa, 
bytowskiego przedsiębiorcy, właściciela zakładu obróbki kamieniarskiej i fabryki 
papy. Dokumenty pochodzą z lat 1911–1914. W tym zasobie znajduje się również 
przedwojenny plan miasta ze stemplem bytowskich wodociągów.

Kolejnym zbiorem są dokumenty dotyczące organizacji muzeum, w tym 
apel do mieszkańców ziemi bytowskiej, skierowany przez Społeczny Komitet 
Organizacyjny Muzeum o przekazywanie dokumentów historycznych i innych 
pamiątek związanych z Bytowszczyzną. 

 Inną grupą dokumentów zgromadzonych w archiwum działu artystyczno- 
-historycznego są: karty cmentarzy gminy Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dą-
brówka, Borzytuchom, Tuchomie, Trzebielino, Lipnica i Bytów oraz negatywy 
fotografii cmentarzy ziemi bytowskiej; dokumentacja techniczna wieży św. Ka-
tarzyny oraz inwentarz zbiorów udostępnionych w jej wnętrzu; opisy, fotografie 
i wycinki prasowe związane z bytowskimi pomnikami; różnorodne dokumenty 
dotyczące martyrologii ludności ziemi bytowskiej. 

Podzbiór fotografii (i negatywów) archiwum działu artystyczno-historyczne-
go dokumentuje zniszczenia wojenne Bytowa i jego odbudowę oraz powojenną 
rozbudowę miasta. Utrwalone są także, np. współczesne festyny, pierwszomajowe 
pochody i procesje Bożego Ciała. Zbiór obejmuje kilkadziesiąt tysięcy negaty-
wów i zdjęć, które uporządkowane są w katalogu kartkowym według schematu: 
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„Zbiory”, „Zamek”, „Muzeum”, „Miasto”, „Teren”, „Organizacje”, „Kultura”, „Szkol-
nictwo”, „Rolnictwo”, „Zakłady pracy”, „Rady Narodowe”, „Służba zdrowia”, 
„Kościół”, „Sport”, „Reprodukcje różne”. Bardzo duża grupa wspomnianych 
negatywów została zakupiona w 1976 roku od Jana Pieńkowskiego, bytowskiego 
fotografa, pełniącego funkcję „miejskiego kronikarza”. Autorami zdjęć na nega-
tywach są Jan Pieńkowski i Józef Witka. Zdjęcia pochodzą z (nieistniejącego) 
zakładu fotograficznego Józefa Witki. 

Autorem części zdjęć, znajdujących się w zasobie fotograficznym, jest Piotr 
Cielecki, pierwszy dyrektor muzeum. Zdjęcia autorstwa Piotra Cieleckiego ska-
talogowane są pod nazwą „Kronika bytowska – Dokumentacja całokształtu życia 
społecznego, gospodarczego i politycznego na terenie powiatu bytowskiego”.

Trzeba także wspomnieć o zbiorze negatywów szklanych. Trafiły one do mu-
zeum w 2015 roku w postaci daru, który przekazał syn Józefa Witki, Edward. 
Zasób obejmuje około 3500 klatek. 

Osobna teczka to zbiór fotografii pod hasłem „Wystawy i wydarzenia muzealne 
od początku działalności muzeum”. 

Od 2016 roku w dziale artystyczno–historycznym wdrażany jest plan ar-
chiwizacji negatywów w postaci cyfrowej. Do tego celu powstało odpowiednio 
wyposażone w specjalistyczny sprzęt stanowisko pracy. W ten sposób zostało 
zdigitalizowanych kilka tysięcy fotografii i negatywów. 

II

Archiwum działu etnograficznego. Istnieje praktycznie od początku działalno-
ści muzeum. Składa się z kilku podzbiorów: 
1. Zbiór pod nazwą „Archiwum prof. Jadwigi Kucharskiej”, 
2. „Zbiór ogólny”, 
3. „Zbiór spuścizny naukowej profesora Wojciecha Łysiaka”. 

Ad. 1. 

Archiwum profesor Jadwigi Kucharskiej zawiera 83 teczki. Zostało założone 
17 października 2002 roku. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie stało się 
właścicielem spuścizny, zmarłej w 1995 roku, prof. Jadwigi Kucharskiej, pra-
cownika naukowego Katedry Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego, która dużą 
część zawodowego życia poświęciła badaniom etnograficznym i socjologicznym 
kultury kaszubskiej. 

Do bytowskiego muzeum trafiły opracowania badań terenowych ze wsi Pło-
towo, przeprowadzonych pod kierunkiem prof. Kucharskiej, począwszy od lipca  
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1976 roku w zakresie takich tematów jak: 1) „Tradycyjna wiedza z zakresu ry-
bołówstwa i związany z nią inwentarz kulturowy”, 2) „Historia gospodarstwa 
i pszczelarstwo”, 3) „Zwyczaje prawne i dziedziczenie”, 4) „Rozwarstwienie spo-
łeczne i tradycje stanu szlacheckiego”, 5) „Tradycyjne formy zbieractwa i łowiectwa 
we wsi Płotowo”, 6) „Hodowla”; a także kilkanaście wywiadów terenowych z Pło-
towa, z zapisami nutowymi piosenek z roku 1974 i 19761. Materiały te zawierają 
też ogólne dyspozycje i kwestionariusze do badań na terenie ziemi bytowskiej 
(opracowane przez prof. Kucharską), zatytułowane: „Wiedza i zainteresowania 
historyczne mieszkańców wsi kaszubskich w powiecie bytowskim”, „Rola religii 
w życiu przedstawicieli trzech pokoleń rodzin kaszubskich we wsiach okolic 
Bytowa”, „Wiedza, religia, system językowy”, „Problematyka ramowa badań 
stacjonarnych we wsiach okolic Bytowa” oraz „Wstępne wyniki badań na temat 
kształtowania się świadomości narodowej Kaszubów okolic Bytowa”.

W następnym sezonie badawczym na ziemi bytowskiej, w roku 1977, grupa 
studentów, pod kierunkiem prof. Kucharskiej, zajmowała się: „Stanem religijności 
ludu wiejskiego w parafii Niezabyszewo”, „Rodzinami o genealogiach szlachec-
kich we wsiach okolic Bytowa”, „Zróżnicowaniem społecznym współczesnej 
wsi kaszubskiej”, „Tradycyjną wiedzą z zakresu wybranych działów gospodarki 
pozarolniczej”, „Obrzędowością rodzinną i zawodową na terenie Kaszub by-
towskich”, „Elementami kultury przeniesionymi na Kaszuby przez Ukraińców”, 
„Wierzeniami demonologicznymi we wsiach okolic Bytowa”, „Bożym Narodze-
niem, Wielkanocą i Zaduszkami w tradycji ludowej rodzin kaszubskich okolic 
Bytowa”, „Ludową wiedzą medyczną ludności kaszubskiej”, „Haftem kaszubskim”. 
Zasób zawiera kilkadziesiąt wywiadów terenowych.

Kolejne materiały terenowe z ziemi bytowskiej pochodzą z roku 1986 i są to 
wypełnione ankiety do badań stosunków językowych wśród młodzieży szkolnej 
z Parchowa i Rekowa (48 egzemplarzy). Z tego samego roku pochodzi również 
opracowanie (maszynopis) zatytułowane: „Problemy świadomości chłopów 
polskich okolic Bytowa”.

Zasoby archiwalne, które trafiły do bytowskiego muzeum i są spuścizną na-
ukową po prof. Jadwidze Kucharskiej, stanowią cenną część opisu etnograficz-
nego ziemi bytowskiej i całych Kaszub. Spis teczek i dokładny opis zawartości 
opublikowany jest w roczniku muzealnym „Nasze Pomorze”, nr 4, 20022.

1 T. Siemiński, Archiwum prof. Jadwigi Kucharskiej w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim 
w Bytowie, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie,  
2002, nr 4, Bytów 2003, s. 297.

2 Dokładny wykaz zawartości archiwum podany jest w: „Nasze Pomorze. Rocznik Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2002, nr 4, Bytów 2003, s. 297-301.
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Ad. 2. 

„Zbiór ogólny” zawiera 245 teczek. Znajdują się w nim dokumenty gromadzo-
ne przez pracowników działu etnograficznego, a także przekazane do muzeum 
w postaci darów. Są to: maszynopisy, rękopisy, kserokopie, fotografie. Dokumen-
ty przechowywane są w ponumerowanych teczkach. Korzystanie z archiwum 
ułatwia spis, w którym znajduje się zawartość każdej teczki wraz z jej numerem 
katalogowym.

Zgromadzone archiwalia można podzielić na dokumenty związane z po-
wstaniem muzeum, organizacją wystaw i szeroko rozumianą problematyką 
etnograficzną. Do tej ogólnej grupy można zaliczyć listy profesora Ryszarda 
Kukiera do Piotra Cieleckiego i dokumenty związane z działalnością Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego, np. lista członków komitetu, plany zebrań, program 
zagospodarowania muzeum.

Następna podgrupa archiwaliów, to dokumenty związane ze sztuką ludową 
i folklorem. W nich można znaleźć materiały dotyczące haftu takie jak: „Wzory 
haftu kaszubskiego – szkoła słupska” czy wzory haftu kaszubskiego opracowane 
prze Ingę Mach; materiały dotyczące ludowego stroju kaszubskiego (w języku 
polskim i niemieckim). Są też rękopisy tzw. gadek kaszubskich autorstwa Teresy 
Treder – 11 gadek; dokumentacja dotycząca miejscowości Płotowo Duże z opi-
sem i fotografiami przydrożnego krzyża, słupa granicznego, a także kserokopia 
artykułu pt. Święte drzewo autorstwa Władysławy Knosały, który opublikowany 
był w miesięczniku „Pomerania” (nr 6, 1979, s. 33); kserokopie, fotografie i zapi-
ski terenowe dotyczące kaszubskich krzyży nagrobnych i kapliczek w okolicach 
Bytowa. Ciekawym dokumentem jest mapa powiatu bytowskiego z lat 1938–39. 
Jest tu także karta z opisem i fotografiami dłubanej łodzi, znalezionej w wyrobisku 
marglowym w miejscowości Grabówko oraz fotografie łodzi dłubanej wydobytej 
z jeziora w Lipnicy.

Osobną grupę archiwalnych dokumentów stanowi zbiór kserokopii książek 
i artykułów w języku niemieckim, głównie z czasopisma „Unser Pommerland”, 
ale także np. kserokopia książki Waltera Kellera Volkssagen aus Stadt und Kreis 
Bütow in Pommern (1920).

Zasób archiwalny wzbogacają dwa komplety dokumentacji z prac etnogra-
ficzno-konserwatorskich, wykonanych w roku 1971, na zlecenie Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Koszalinie, dotyczących zabytkowych obiektów 
drewnianego budownictwa z Somin: chlewu z I poł. XIX w. i chaty owczarza 
z I poł. XVIII w. 
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Swoje miejsce w etnograficznym archiwum znalazły też teczki z materiałami 
dotyczącymi poszczególnych miejscowości powiatu bytowskiego. Są to m.in.: 
opisy miejscowości, budownictwa i architektury oraz fotografie z miejscowo- 
ści: Kłączno, Tągowie, Jasień, Rynszt, Czarna Dąbrówka, Tuchomie, Studzie-
nice, Gałęźnia Mała, Dąbrówka Bytowska, Kołczygłowy, Rabacino, Piaszno, 
Chotkowo. 

Efektem badań bytowskich muzealników jest materiał terenowy z rozpoznania, 
przeprowadzonego w 2006 roku, dotyczącego zabytków i zasobów dziedzictwa 
narodowego gminy Tuchomie. Teczka zawiera fotografie, karty ewidencji za-
bytków budownictwa i architektury w miejscowościach: Tuchomie, Tuchomko, 
Masłowice, Masłowiczki, Kramarzyny, Nowe Huty, Piaszno, Ciemno, Modrze-
jewo, Trzebiatkowa, Tągowie.

Osobna teczka poświęcona jest badaniom terenowym prowadzonym przez 
pracowników merytorycznych bytowskiego muzeum w 2008 roku pt. „Estetyza-
cja codzienności”. Projekt opierał się na badaniach terenowych, prowadzonych 
na południowo-zachodnich Kaszubach, nad ikonosferą, sztuką ludową i zdob-
nictwem w dwudziestu wytypowanych wsiach. Owocem pracy muzealników jest 
kilka tysięcy zdjęć oraz kilkadziesiąt wywiadów terenowych. 

W zasobach archiwum działu etnograficznego znajduje się również 38 kaset 
video, na których zapisane są filmy nagrywane głównie przez pracowników 
muzeum. Kasety zawierają materiał filmowy dokumentujący wernisaże wystaw, 
a także imprezy odbywające się na zamku i w mieście. Nagrania wideo pochodzą 
z lat 1992–2003. Na taśmach wideo został też zarejestrowany Międzynarodowy 
Festiwal sztuki performance „Zamek Wyobraźni”, który corocznie, od 1993 
roku, przez siedem lat był związany z zamkiem krzyżackim w Bytowie i Muzeum 
Zachodniokaszubskim. 

Wśród filmów, rejestrujących otwarcia wystaw, znajdują się m.in.: „Współ-
czesna sztuka ludowa Kaszub” (1992 r.), „ Rybołówstwo na Pomorzu” (1994 r), 
„Pozaeuropejskie zbiory Księży Werbistów w Pieniężnie” (1995 r.), „Portrety 
Książąt Pomorskich. Obrazy Karoliny Szyman-Piórkowskiej” (1995 r.), i in. 
Zarchiwizowane są też nagrania zawierające materiał filmowy z odbywających 
się w Muzeum Zachodniokaszubskim wystaw poplenerowych, na których 
prezentowane były prace artystów polskich i zagranicznych biorących udział 
w plenerach organizowanych przez Andrzeja Piwarskiego i Barbarę Ur w ramach 
Europejskiego Laboratorium Sztuki w Piasznie. Uwiecznione zostały prace ar-
cheologiczne prowadzone na dziedzińcu zamkowym w 1992 roku.

Filmy edukacyjne zgromadzone w archiwum zostały nagrane przez pra-
cowników muzeum. Mogą one stanowić doskonałą bazę do prowadzenia lekcji 
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muzealnych, pokazują dawne, a ginące już zawody na Kaszubach, np. proces 
produkcji tabakierek czy strzyżenie owiec. Część zasobu obejmuje sfilmowane 
fragmenty wizyt muzealników u twórców ludowych w czasie dokonywania za-
kupów obiektów sztuki ludowej do zbiorów. 

Wywiad to jedna z podstawowych technik badań etnograficznych. Dlatego 
w archiwum nie może zabraknąć taśm magnetofonowych z nagranymi wywia-
dami terenowymi. Wywiady przeprowadzali pracownicy merytoryczni działu 
etnograficznego. Wśród nagrań znajduje się rozmowa z Leonem Sobieckim 
z Półczna na temat kopania torfu. Na taśmie magnetofonowej została też nagrana 
msza kaszubska, odprawiona w kościele pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w By-
towie, podczas której nadany został sztandar bytowskiemu oddziałowi Zrzesze- 
nia Kaszubsko-Pomorskiego.

Ad. 3. 

Archiwum profesora Wojciecha Łysiaka (1959–2021) zostało założone 17 listo-
pada 2021 roku. Zawiera 163 teczki. Profesor Wojciech Łysiak (historyk, folklo-
rysta i etnograf) przez kilka lat był związany z Muzeum Zachodniokaszubskim 
naukową współpracą. Pracownicy muzeum w latach 90. i na początku lat dwu-
tysięcznych, wspólnie z profesorem prowadzili badania naukowe, poświęcone 
folklorowi słownemu dawnego Pomorza w granicach Księstwa Pomorskiego. 
Pomagali zbierać materiały o krzyżach pokutnych na terenie Rugii i Pomorza 
Przedniego w Niemczech, wraz z zespołem pracowników z innych muzeów 
i uczelni wyższych, interesowali się pomorskimi miejscami pielgrzymkowymi, 
szkolnictwem w czasach reformacji, dawną obrzędowością, strojem ludo- 
wym, Gryfitami – dynastią książąt pomorskich oraz wieloma innymi tematami. 
Plonem tychże działań były cykliczne konferencje naukowe, zawsze ukoronowa-
ne wydawnictwem pokonferencyjnym, by wymienić tu chociażby konferencje 
naukowe w Trzebiatowie, bytowskie konferencje pt. „Życie dawnych Pomorzan”, 
sławieńskie odsłony konferencji pt. „Sławno i ziemia sławieńska”, dygowskie 
edycje „Dziejów wsi pomorskiej”. 

Wolę przekazania spuścizny naukowej Muzeum Zachodniokaszubskiemu 
w Bytowie, prof. Wojciech Łysiak wyraził za życia. Obok prywatnego księgo-
zbioru naukowego liczącego 530 pozycji, do muzeum trafiły 163 teczki, zawie- 
rające rozmaity materiał naukowy w postaci m.in. maszynopisów, notatek z ba-
dań terenowych, kserokopii książek i artykułów naukowych. Materiał zgro- 
madzony w archiwum stanowi plon pracy naukowo-badawczej profesora Woj-
ciecha Łysiaka oraz przedwcześnie zmarłej żony, doktor Magdaleny Bonow- 
skiej (1972–2007). 
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Zasób obejmuje:
1. Rękopisy i maszynopisy dotyczące folkloru Wielkopolski (notatki, wywiady 

terenowe); 
2. Kserokopie literatury etnograficznej i historycznej (w języku polskim i nie-

mieckim) dotyczące Pomorza, np. poszczególne numery czasopism: „Pom-
mersche Heimat”, „Das Bollwerk”, „Greifswalder – Straslunder Jahrbuch”, 
i in. Część materiałów niemieckojęzycznych jest przetłumaczona na język 
polski;

3. Druki ulotne, fotografie, maszynopisy i rękopisy publikowanych artykułów 
naukowych, fragmenty (kopie) artykułów, dotyczące określonych wątków 
badawczych, analizowanych przez profesora Łysiaka, itp.

Cały dorobek naukowy po prof. Łysiaku, przejęty przez muzeum, jest szcze-
gółowo opracowywany, co, ze względu na dużą ilość materiałów i ich różnorod-
ność, stanowi działanie długofalowe. 
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aneks





1973 
Wystawy urządzane na poddaszu Domu Wdów oraz, sporadycznie, w niektórych 
remontowanych salach Domu Zakonnego. 

  1. Krajobraz i kultura ludowa w obiektywie (fotograficzna) – w ramach Jarmarku 
Folklorystycznego Bytów’ 73,

  2. Grafika Cecylii Wiśniewskiej – w ramach Roku Kopernikowskiego,
  3. W pięćdziesiątą rocznicę powołania Związku Polaków w Niemczech na Ziemi 

Bytowskiej,

1974 
  4. Wieś i kultura ludowa w obiektywie (fotograficzna po Jarmarku Bytowskim 74),
  5. Ludowe skrzynie na Pomorzu Środkowym, 
  6. Bytowska kronika XXX-lecia (fotograficzna),
  7. Współczesna sztuka ludowa z Templina (Niemcy), 

1975
  8. Wieś i kultura ludowa w obiektywie, (fotograficzna po Jarmarku Bytowskim 75),
  9. XXX-lecie badań archeologicznych w województwie koszalińskim,
10. Zamek w remoncie (fotograficzna),
11. Nabytki muzeum w Bytowie, 

1976
12. Projekty wnętrz Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, na podstawie pro-

jektów do gotyckiej części zamku Witolda Gyurkowicha,
13. Malarstwo Wacława Pomorskiego, 
14. Kaszubski haft i strój ludowy,
15. Wieś i kultura ludowa w obiektywie (fotograficzna po Jarmarku Bytowskim 76),
16. Malarstwo plastyków południowo-morawskich,
17. Portrety Karoliny Szyman-Piórkowskiej (malarstwo),
18. Grafika Radziecka – z okazji obchodów Dni Przyjaźni i Współpracy z ZSRR,

WYKAZ WYSTAW: 1972–2022

(SIEDZIBA GŁÓWNA W ZAMKU)
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1977
19. Malarstwo i grafika Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów BWA w Słupsku,
20. Grafika Henryka Mądrawskiego ze zbiorów BWA w Słupsku,
21. Malarstwo Czesława Tumielewicza ze zbiorów BWA w Słupsku,
22. Nabytki muzeum,
23. Wieś i kultura ludowa w obiektywie, (fotograficzna po Jarmarku Bytowskim 77),
24. Ruch robotniczy w dokumentach (wystawa rocznicowa),
25. Feliks Dzierżyński w grafice i malarstwie,
26.  Gobeliny Ewy Rouba-Zuber,
27.  Grafika Anatolija Kałasznikowa,
28.  Słupszczanie – wystawa fotogramów K. Wojciechowskiego,

1978
29. Grafika Stasysa Krasauskasa. Prace poświęcone pamięci żołnierzy radzieckich 

poległych w czasie ostatniej wojny,
30. Malarstwo, grafika i ceramika plastyków gdańskich: Marta Bober, Zdzisława  

Cybulska, Barbara Mańkowska, Witold Rzedzicki, 
31. Ilustracje książkowe Krystyny Dworak, 
32. Akt kobiecy w malarstwie Krystyny Stunży, 
33. Grafika Rajmunda Lewandowskiego inspirowana legendami kaszubskimi, 
34. Tkactwo ludowe Kaszub,
35. Grafika Danuty Kowzan-Nowickiej, 
36. Osadnicy – wystawa nabytków muzeum, 

1979
37. Malarstwo i fotografia Jachimowskiego i Sipa z BWA w Słupsku,
38. Malarstwo, rzeźba i grafika plastyków gdańskich z BWA w Słupsku,
39. Malarstwo marynistyczne Wacława Pomorskiego,
40. Zajęcia pozarolnicze Kaszub, 

1980
41. Medale Józefa Stasińskiego z BWA w Słupsku,
42. Hafty Genowefy Pałubickiej z Bytowa,
43. Martwa natura – obrazy olejne Wacława Pomorskiego, 
44. Osadnicy – zbiory pozyskane od przesiedleńców po II wojnie światowej,
45. Zdobnictwo na Kaszubach, 

1981
46. Twórczość plastyczna dzieci z gminy Bytów, 
47. Rolnictwo na Kaszubach,
48. Grafika inspirowana muzyką Beli Bartoka z BWA w Słupsku,
49. Odbudowa bytowskiego zamku (fotograficzna),
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1982
50. Grafika Łukasza Rogińskiego,
51. Grafika J. Kopeckiego,
52. Sztuka ludowa Kaszub,
53. Wyroby konwisarskie ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

1983
54. Dawna i współczesna sztuka ludowa,
55. Rzeźba sakralna na Pomorzu ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 

1984
56. Rzeźba sakralna na Pomorzu, 
57. Morze w malarstwie i grafice,
58. Gospodarka na Kaszubach – kultura materialna, 
59. Hej! Kolęda, kolęda... Kaszubskie obrzędy bożonarodzeniowe,

1985
60. Ziemia bytowska w 40-leciu – zapis fotograficzny, 
61. Bytów 84 – fotografia poplenerowa członków Gdańskiego Towarzystwa Fotogra-

ficznego,
62. Malarstwo Elżbiety Kulki z Ustki,
63. Obróbka wici i włókna, 

1986
64. Broń i akcesoria myśliwskie w XIX i XX wieku – we współpracy z Muzeum Regio-

nalnym w Szczecinku,
65. Rzeźba i malarstwo ludowe Antoniego Bartona z Przechlewa ze zbiorów Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku,
66. Zabytki kultury materialnej Kaszubów bytowskich, 
67. Konserwacja zbiorów artystyczno-historycznych w muzeum,

1987
68. Ryciny Daniela Chodowieckiego – ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku,
69. Malarstwo Soni Zengel, 
70. Zajęcia gospodarcze na Kaszubach, 

1988
71. Współczesna sztuka ludowa Kaszub,
72. Kaszëbska chëcz – wystawa etnograficzna,
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1989
73. Trofea myśliwskie bytowskiego koła łowieckiego „TROP”,
74. Sztuka ludowa Pokucia – ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu,

1990
75. Obróbka wici i włókna (tkactwo i plecionkarstwo), 

1991
76. Kaszubska rzeźba ludowa ze zbiorów własnych muzeum,

1992 
Od tego roku wystawy czasowe urządzane są tylko w wyremontowanym Domu Zakon-
nym. Wcześniej wymienione ekspozycje miały miejsce na poddaszu Domu Wdów.

77. Współczesna sztuka ludowa Kaszub w zbiorach bytowskiego muzeum,
78.  Pejzaż bez sztafażu – malarstwo ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku,
79. Natura, Droga – malarstwo Bogdana Kraśniewskiego z Torunia, 
80. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – międzywojewódzka wystawa pokonkursowa, 

1993
81. Trofea i zbiory myśliwskie, 
82. Współczesna sztuka ludowa Kaszub w zbiorach bytowskiego muzeum,
83. Osadnicy – pamiątki przesiedleńców na ziemię bytowską,
84. Technika w zabawkach – ze zbiorów Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach,
85. Malarstwo, rysunek, grafika – Marzena Kniter, Krystyna Hrehorowicz, Wacław 

Pomorski, 
86. Malarstwo Wiesława Markowskiego,
87. Sztuka Księżaków Łowickich – ze zbiorów Muzeum w Łowiczu,
88. Haft i rzeźba na Kaszubach – ze zbiorów bytowskiego muzeum,
89. Sztuka dziecięca rejonu bytowskiego,

1994
90. Jacek Frankowski – rysunek satyryczny, karykatura portretowa,
91. Europa, Europa – rysunek satyryczny, karykatura portretowa, 
92. Rybołówstwo na Pomorzu – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku i Mu-

zeum Etnograficznego w Toruniu,
93. Kaszubski haft – dorobek bytowskiego koła hafciarek, 
94. Hej! Tu u nas na Kaszubach – scenki ze sznurka i drewna Jana Rekowskiego,
95. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży rejonu bytowskiego, 
96. Tuchomie 94 – wystawa poplenerowa artystów polskich tworzących zagranicą,
97. Haft kaszubski i ukraiński,
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  98. Na granicy światów – rzeźba Leona Kudły – ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie,

  99. Żołnierze Niepodległości – fotografie z okresu formowania się Legionów Polskich,
100. Barbara Ur i Andrzej Piwarski – malarstwo, rzeźba, instalacje,
101. Pozaeuropejskie zbiory etnograficzne Muzeum Księży Werbistów w Pieniężnie, 
102. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe – wystawa ze zbiorów własnych muzeum,

1995
103. Sztuka ludowa regionu sieradzkiego – ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sie-

radzu,
104. Rysownicy Rzeczpospolitej – rysunek karykaturzystów prasowych,
105. Malarstwo i grafika Ernsta von Domarusa,
106. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży rejonu bytowskiego,
107. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – międzywojewódzka wystawa pokonkur-

sowa,
108. Tuchomie 95 – wystawa poplenerowa artystów polskich tworzących zagranicą,
109. Współczesna rzeźba ludowa Karpat polskich – ze zbiorów muzeum w Nowym 

Sączu, 
110. Józef Chełmowski – portret artysty i człowieka – wystawa ze zbiorów własnych 

muzeum,
111. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe – wystawa ze zbiorów własnych muzeum, 

1996
112. Pomorskie krajobrazy – fotografie Elżbiety Szalewskiej, 
113. Świat w moich oczach – fotografie Zbigniewa Kulasa, 
114. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży rejonu bytowskiego,
115. Miasto i ludzie – fotografie ziemi bytowskiej Heinza Nehringa,
116.  Sznurkiem malowane – scenki ze sznurka i drewna Jana Rekowskiego,
117.  Z historii bytowskiej straży pożarnej,
118. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – ze zbiorów własnych muzeum,
119. Na pograniczu – zabytki historyczno-artystyczne ze zbiorów muzeów pomor-

skich,
120. Integracja twórcza młodzieży – poplenerowe formy plastyczne,
121. Tuchomie 96 – wystawa poplenerowa artystów polskich tworzących zagranicą,
122. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe – wystawa ze zbiorów własnych muzeum,

1997
123. Malarstwo Tadeusza Drozdowskiego,
124. Malarstwo Huberta Nicolausa Hohmanna,
125. Stanisława Sierant – portret dziecięcy (malarstwo),
126. Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży – we współpracy z ZKP,
127. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży rejonu bytowskiego – we współpracy 

z Kuratorium Oświaty,
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128. 650-lecie Bytowa w obiektywie Heinza Nehringa,
129. Diabły – istoty demonicznych przestrzeni – rzeźba ze zbiorów własnych, Muzeum 

Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Sieradzu i Muzeum Parku Etnograficznego 
w Tokarni,

130. Droga. Malarstwo Bogdana Kraśniewskiego,
131. Tuchomie – reminiscencje 93–97,
132. Boże Narodzenie w twórczości i tradycji kaszubskiej – ze zbiorów własnych 

muzeum,

1998
133. Kaszubi w starej fotografii,
134. Stare Gronowo 97 – ceramiczna wystawa poplenerowa,
135. Malarstwo Soni Zengel,
136. Wielkanocna kartka świąteczna – palemki i pisanki,
137. Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży,
138. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży rejonu bytowskiego,
139. Moda pradziejowa Europy – ze zbiorów Muzeum Etnograficzno-Archeologicz-

nego w Łodzi,
140. Tkaniny Barbary Hulanickiej,
141. Twórczość Ireneusza Betlewicza,
142. Twórczość Norberta Glińskiego,
143. Tuchomie 98 – wystawa poplenerowa artystów polskich tworzących zagranicą,
144. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – międzywojewódzka wystawa pokonkur-

sowa,
145. Boże Narodzenie w twórczości ludowej – ze zbiorów własnych muzeum,

1999
146. Krajobrazy morskie i portowe – wystawa malarstwa marynistycznego ze zbiorów 

Muzeum Miasta Gdyni,
147. Twórczość Sylwii i Czesława Birr – wystawa kaszubskiej sztuki ludowej, 
148. Stryjec mało znany – rzeźba, grafika, malarstwo,
149. Jan Misiek – cienie i półcienie – malarstwo i collage,
150. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży,
151. Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży szkolnej rejonu bytowskiego,
152. Powrót na ziemie Borów Tucholskich i Szwajcarii Kaszubskiej – malarstwo Janusza 

Trzebiatowskiego,
153. Malarstwo Lubomyra Medwida – wystawa dorobku profesora Lwowskiej Aka-

demii Sztuk Pięknych,
154. Los igłą kłuty w nitkę wplątany – wystawa prac bytowskiej hafciarki Ingi Mach,
155. Gobeliny Marii Suchodolskiej-Smużyńskiej. Malarstwo na jedwabiu Aleksandry 

Bibrowicz–Sikorskiej – wystawa towarzysząca IV Międzynarodowemu Nadbał-
tyckiemu Biennale Miniatury Tkackiej w Gdyni,
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156. Święte obrazy – wystawa oleodruków o treści religijnej ze zbiorów własnych 
muzeum oraz kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum Etnograficznego 
w Tarnowie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Muzeum – Kaszubskiego 
Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich,

157. Działania bojowe Armii Krajowej okręgu wileńsko-nowogródzkiego w latach  
1943–1945 w fotografii ze zbiorów Janusza Bohdanowicza – wystawa zorganizowa-
na przy współpracy z Kołem Światowego Związku Żołnierzy AK w Miastku,

158. Przekształcanie przestrzeni – wystawa prac uczestników VII Międzynarodowego 
Sympozjum Artystów „Tuchomie 99”,

2000
159. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży szkolnej rejonu bytowskiego,
160. Ukraińskie malarstwo na szkle Włodymyra Czarnobaja – ekspozycja zorganizo-

wana przy współpracy Muzeum Okręgowego w Sieradzu,
161. Zwierciadło duszy – malarstwo Zofii Dembińskiej, ze zbiorów Muzeum Diece-

zjalnego w Płocku,
162. Prawosławie w Polsce – ze zbiorów Diecezji Prawosławnej w Łodzi i Parafii Prawo-

sławnej w Piotrkowie Trybunalskim, przygotowana przy współpracy z Muzeum 
Okręgowym w Sieradzu,

163. Pamiątki z podróży Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej – ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu,

164. Pastele Ewy Wojnarowicz,
165. Cmentarze pomorskie (fotograficzna),
166. Przekształcanie przestrzeni – wystawa prac uczestników VIII Międzynarodowego 

Sympozjum Artystów „Tuchomie 2000”,
167. Boże Narodzenie w twórczości ludowej – ze zbiorów własnych muzeum,

2001
168. Madonny w poezji polskiej – malarstwo Wiesławy Kwiatkowskiej ze zbiorów 

Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
169. Włoskie impresje – prace członków Pomorskiego Klubu Fotografów Reklamo-

wych,
170. Badania archeologiczne w Koszalinie i na Pomorzu Środkowym u schyłku II ty-

siąclecia – ze zbiorów Muzeum w Koszalinie,
171. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Pomorza – ekspozycja 

pokonkursowa zorganizowana wspólnie z bytowskim oddziałem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego,

172. Od Gross Tuchen do Tuchomia – historia wsi byłego pogranicza w dokumentach 
i fotografiach ze zbioru Zbigniewa Kullasa z Bochum,

173. Dawne ludowe instrumenty muzyczne – ze zbiorów Muzeum Ludowych Instru-
mentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz 
własnej kolekcji muzeum bytowskiego,
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174. Współczesna sztuka ludowa Pomorza – ze zbiorów własnych muzeum,
175. W kręgu kultury ukraińsko-łemkowskiej – ze zbiorów własnych muzeum,
176. Portret człowieka – portret czasu. Malarstwo, rzeźba, rysunek, fotografia – prace 

uczestników IX Międzynarodowego Sympozjum Artystów „Tuchomie 2001”,

2002
177. Stan wojenny, spojrzenie po 20 latach – ze zbiorów gdańskiego oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej,
178. Malarstwo Uli Dzwonik,
179. Widoki miast pomorskich w ostatnich wiekach – ze zbiorów Archiwum w Greifs-

waldzie,
180. Archeologiczna fotografia lotnicza z terenu Meklemburgii i Pomorza Przedniego 

– ze zbiorów niemieckich archiwów i urzędów konserwatorskich,
181. Ludowe talenty – pokonkursowa wystawa twórczości artystycznej dzieci i mło-

dzieży z województwa pomorskiego, zorganizowana przy współpracy Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego,

182. Janusz Trzebiatowski – malarstwo z cyklu ONA,
183. „Krzyżacy” Aleksandra Forda – ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi,
184. Obecność w czasie – malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia uczestników Między-

narodowych Sympozjów Artystów w Tuchomiu,
185. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – wystawa prac laureatów kolejnej edycji 

międzywojewódzkiego konkursu sztuki ludowej,
186. Za świętą sprawę. Żołnierze Łupaszki – wystawa przygotowana przez Biuro 

Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku,
187. Weduty Romana Timofiejuka – fotoakwarele przedstawiające włoskie, portowe 

miasto Chioggia,

2003
188. Słupskie wzory zdobnicze w ceramice i hafcie – ze zbiorów Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku,
189. Polacy – Ukraińcy 1939–1947 – wystawa przygotowana przez lubelski oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej,
190. Twórczość osób niepełnosprawnych – prace uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Bytowie,
191. Ludowe talenty – pokonkursowa wystawa twórczości artystycznej dzieci i mło-

dzieży z województwa pomorskiego, zorganizowana przy współpracy Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego,

192. Zbiory etnograficzne oo. franciszkanów prowincji Św. Jadwigi – wystawa zorganizo-
wana ze zbiorów franciszkańskiego referatu misyjnego na Górze Świętej Anny,

193. Bytów – miasto na Pomorzu – wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych, 
przy współpracy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Parafii Świętej 
Katarzyny w Bytowie,

194. Grafiki i ekslibrisy Kazimierza Babkiewicza,
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195. Wrzesień 1939 w malarstwie Zygfryda Szycha – wystawa zorganizowana przy 
współpracy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

196. Kultura łowiecka Pomorza – ekspozycja przygotowana z okazji 80-lecia Polskiego 
Związku Łowieckiego i 50-lecia bytowskich kół łowieckich ze zbiorów pomor-
skich myśliwych, przy współpracy Muzeum Regionalnego w Szczecinku,

197. Kolorowy świat – kolorowi ludzie – rzeźba Barbary Ur, malarstwo Andrzeja 
Piwarskiego,

198. Broń i uzbrojenie – ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

2004
199. Twórczość osób niepełnosprawnych – prace uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Bytowie,
200. Lotnicza Czołówka Teatralna – Blackpool 1941–1946 – ze zbiorów Andrzeja 

Kornackiego,
201. Miniatury hełmów i zbroi rycerskich – z kolekcji autora prac Kazimierza Klamuta,
202. Cztery pory roku – pastele Stanisławy Sierant,
203. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży – wystawa pokonkursowa zorganizowana 

przy współpracy z bytowskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
204. Sztuką zauroczeni – malarstwo Krystyny, Elżbiety i Piotra Wasilewskich,
205. Sztuka Ludowa Lubelszczyzny – ze zbiorów Muzeum Lubelskiego (dziś Muzeum 

Narodowe w Lublinie),
206. Anita Schubert, ,,Białe monogramy ” – wystawa towarzysząca VI Międzynaro-

dowemu Nadbałtyckiemu Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 2004,
207. Pradzieje ziemi bytowskiej – archeologiczna opowieść o przeszłości – wystawa  

ze zbiorów muzeów w Bytowie, Koszalinie i Lęborku,
208. Droga – malarstwo Bogdana Kraśniewskiego,
209. Fabryka wyobraźni – twórczość Józefa Chełmowskiego z Brus – wystawa ze zbiorów 

własnych muzeum,
210. Grudzień 1970 – wystawa ze zbiorów Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej, 

2005
211. Stroje ludowe Środkowej Frankonii z kolekcji Instytutu Badań i Pracowni Strojów 

Ludowych Środkowej Frankonii,
212. Twórczość osób niepełnosprawnych – prace uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Bytowie,
213. PRL – tak daleko tak blisko – ekspozycja przygotowana przez Biuro Edukacji 

Publicznej IPN,
214. Portugalskie fascynacje – fotografie Zbigniewa Suligi,
215. Wizje i pasje – malarstwo i rzeźba Heinricha Eugena von Zitzewitz,
216. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży – wystawa pokonkursowa zorganizowana 

przy współpracy bytowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
217. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – wystawa ze zbiorów własnych muzeum, 
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218. Ocalić od zapomnienia – renowacje tkanin Ingi Mach,
219. Sen wolności. Barbara Ur – rzeźba, Andrzej Piwarski – malarstwo,
220. Rzeźbiarska pasja Piotra Janki,
221. Aleksandra Bibrowicz-Sikorska. W kręgu natury – papier czerpany,
222. Krzysztof Iwin – malarstwo,
223. Wokół nas – portrety – prace dzieci, uczestników zajęć plastycznych w Miejskim 

Domu Kultury w Bytowie,
224. Szopki bożonarodzeniowe – ze zbiorów własnych muzeum,
225. Zobaczyć Łącko – prace malarskie uczestników międzynarodowego pleneru 

artystów „Łącko 2005”, 

2006
226. Twórczość osób niepełnosprawnych – prace uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Bytowie,
227. 100 pasteli Krystyny Hrehorowicz,
228. Sztuka ludowa Kaszub – ze zbiorów własnych muzeum,
229. Malarstwo Edwarda Dwurnika – wystawa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur 

w Olsztynie,
230. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży – wystawa pokonkursowa zorganizowana 

przy współpracy bytowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
231. Świat wikliny – wystawa ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 

w Nowym Tomyślu,
232. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – wystawa po konkursie zorganizowanym 

przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach,
233. 60-lecie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Bytów,
234. Hans Joachim Schubert – Odzwierciedlenia (fotografia),
235. Techniki wodne: akwarela, gwasz, tempera – prace artystów z Polski i Francji,
236. Ruch kaszubsko-pomorski w XIX/XXI w. – wystawa przygotowana przez Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

2007
237. Muzealne spotkania z fotografią – wystawa pokonkursowa ze zbiorów Muzeum 

w Koszalinie,
238. Pomorze w grafice i rysunku Rudolfa Hardowa – wystawa przygotowana przez 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach,
239. Kaszubskie spotkania – pastele Paolo Statutiego,
240. Zamek – okno integracji – prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Bytowie,
241. Z największą brutalnością. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesień-październik 

1939 – wystawa zorganizowana we współpracy z Gdańskim Oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej,

242. Kontrfiguracja – malarstwo Jana Macieja Bojko,
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243. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży – prace uczestników XV przeglądu or-
ganizowanego przez bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,

244. Delikatne, silne i piękne – konie w pastelach Katarzyny Linetty,
245. Dekalog – malarstwo Józefa Chełmowskiego i Stanisława Frymarka,
246. Z pracowni pomorskich twórców ludowych – prace Norberta Glińskiego, Zygmunta 

Kędzierskiego, Włodzimierza Ostoja-Lniskiego, Józefa Walczaka,
247. Aleksandra Bibrowicz-Sikorska: Małe formy sztuki włókna – wystawa towarzysząca 

VII Międzynarodowemu Nadbałtyckiemu Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 
2007,

248. Lucija Vrubliauskiene: Jedwabne inspiracje – wystawa towarzysząca VII Między-
narodowemu Nadbałtyckiemu Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 2007,

249. Bytów, historia w szklanym obiektywie (fotograficzna), 
250. Anioły, aniołki, aniołeczki – prace podopiecznych fundacji „Sprawni inaczej”,

2008
251. Nasza przygoda ze sztuką – prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Bytowie,
252. Sławieńska galeria „W Ratuszu” na bytowskim zamku (malarstwo i grafika),
253. Pamiątka z pielgrzymki. Częstochowski ośrodek wyrobu dewocjonaliów – wystawa 

ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego,
254. XVI Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – we współpracy  

ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,
255. Wiatr od morza – dorobek twórczy trójmiejskich artystek: Marii Aftanas-Jujki, 

Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej, Alicji Jakrzewskiej-Sochaj, Janiny Karczew-
skiej-Koniecznej, Honoraty Kozłowskiej, Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej,

256. Kaszubskie motywy w wycinance Blanche Krbechek (USA),
257. Józef Chełmowski – artysta z Kaszub – wystawa ze zbiorów własnych muzeum,
258. Ewa Magdalena Hać – malarstwo i grafika,
259. Ego Jego – malarstwo i fotografia studentów UMK w Toruniu,
260. Pomorskie klimaty. Malarstwo Szarloty i Bronisława Makuckich,
261. Andrzej Jan Piwarski. Malarstwo, rysunek, grafika,

2009
262. Trakt krasnogrudzki – fotografie ze zbiorów ośrodka „Pogranicze” w Sejnach,
263. Niewidzialna Litwa w obiektywie Mariusa Jovaisa,
264. Współczesna sztuka ludowa Kaszub – wystawa ze zbiorów własnych muzeum,
265. Zamek osobliwości – prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Jesteśmy” w Bytowie,
266. Malarstwo Krystyny Hrehorowicz,
267. Zamek bytowski i miasto w sztuce – wystawa poplenerowa artystek trójmiej-

skich,
268. XVII Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – wspólnie ze Zrzesze-

niem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,
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269. Między niebem a ziemią. Meta(fizyczne) światy śląskich twórców naiwnych –  
wystawa ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach,

270. Malarstwo i grafika, grafika i malarstwo Krystyny Jatkiewicz,
271. Malarstwo Małgorzaty „Maggie” Szuszkiewicz,
272. Różne oblicza współczesnego exlibrisu – wystawa ze zbiorów sławieńskiej galerii 

„W Ratuszu”,
273. Grafika Barbary Westman (USA),

2010
274. Wojna po wojnie. Antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944–1953 – wy-

stawa ze zbiorów Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców 
Litwy w Wilnie,

275. Katyń – walka o prawdę – wystawa ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w War-
szawie,

276. Masz talent? Pokaż, co potrafisz – przegląd dorobku artystycznego mieszkańców 
ziemi bytowskiej,

277. To, co w nas – prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzy-
szeniu „Jesteśmy” w Bytowie,

278. XVIII Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – wspólnie ze Zrze-
szeniem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,

279. Świat toruńskiego piernika – we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 
i fabryką „Kopernik S.A.”,

280. Bytów w sztuce – wystawa poplenerowa artystek trójmiejskich,
281. Sztuka ludowa regionu radomskiego – wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Radom-

skiej w Radomiu,
282. Ona i On. Anna Błaszczyk Zych (batik),
283. Mieszkańcy naszych łąk, pól i lasów. Pastele Katarzyny Linetty,
284. Bartosz Burgielski. Tkanina w kulturze peruwiańskiej,
285. Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia do dzisiaj – wystawa ze zbiorów Cen-

trum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen,
286. Estetyzacja codzienności. Współczesne fotografie wsi z ziemi bytowskiej,
 

2011
287. Solidarność narodów. 4. Międzynarodowy konkurs na ekslibris i małą formę gra-

ficzną – Gdańsk 2010,
288. Barwami jesieni malowane – malarstwo Wioletty Łąckiej-Różańskiej,
289. Kazimierz Lemańczyk, malarstwo – rysunek – grafika,
290. Eko-wystawa – prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowa-

rzyszeniu „Jesteśmy” w Bytowie,
291. Wielokulturowość społeczności ziemi bytowskiej – we współpracy z przedstawicie-

lami mniejszości niemieckiej i ukraińskiej Bytowa oraz diaspory żydowskiej,
292. Jacek Dzwonik, grafika – mezzotinta,
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293. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży – prace uczestników XIX edycji konkursu 
organizowanego przez bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,

294. Bytów w sztuce – prace uczestników Pleneru Artystycznego, Bytów 2011,
295. Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe – wystawa ze zbiorów Muzeum Arche-

ologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
296. Jolanta Dorszewska-Pötting. Tu i tam – malarstwo, fotografia,
297. Pavel Hlavaty. Sny i rzeczywistość – grafika czeskiego artysty z Pragi,
298. Tadeusz Drozdowski. Malarstwo,
299. Aleksandra Bibrowicz-Sikorska. Pod błękitnymi żaglami – malarstwo na jedwabiu, 

akwarela, rysunek,
300. Od Angerera do Beckera. Meble w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego  

w Bytowie,

2012
301. Człowiek, Ziemia, Kosmos – prace nagrodzone na V Międzynarodowym Kon-

kursie Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej, Gdańsk 2011,
302. Bielą, czernią rysowane – Weronika Brzeska i Lucyna Wirkus,
303. Bytowiacy na starej fotografii – we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Szkoły „Zawsze Razem”,
304. Artystyczna przygoda – malarstwo Stanisławy Sierant,
305. Jan Paweł II. Portrety Karoliny Szyman Piórkowskiej według fotografii Grzegorza 

Gałązki,
306. Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży – prace uczestników XX edycji konkursu 

organizowanego przez bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
307. Bytów w sztuce – prace poplenerowe trójmiejskich artystek,
308. Potęga i upadek. Zamki państwa krzyżackiego – wystawa przygotowana przez 

studio wydawnicze ARTA,
309. Henryk Jachimek. Malarstwo, które leczy duszę – wystawa ze zbiorów własnych 

muzeum oraz kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego i Słupskiego Ośrodka 
Kultury,

310. Kazimiera Frymark-Błaszczyk. Tkanina artystyczna,
311. Masz talent? Pokaż co potrafisz – II edycja przeglądu dorobku artystycznego 

mieszkańców ziemi bytowskiej,
312. Z biegiem Wisły i Niemna. Historyczne mapy i widoki miast Prus Wschodnich 

i Zachodnich, Polski oraz krajów bałtyjskich – przygotowana przez Centrum 
Kultury Prus Wschodnich w Ellingen,

2013
313. Emilia Grubba-Trzebiatowska, Agata Zielińska-Głowacka: Repetycje – w ramach 

Międzynarodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej,
314. Dorobek pracowni batiku prowadzonej przez Marię Hasiec (Słupsk),
315. XXI Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży – wspólnie ze Zrzesze-

niem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,



328 MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIE

316. Pasierbowa Europa ducha – wystawa we współpracy z Fundacją im. Ks. Janusza 
Pasierba,

317. I ciągle widzę ich twarze... Fotografia Żydów polskich ze zbiorów fundacji Shalom,
318. Bytów w sztuce – wystawa poplenerowa artystek trójmiejskich,
319. Późny czeski symbolizm w grafice pierwszej połowy XX wieku – wystawa ze zbiorów 

Pavla Hlavatego,
320. Ars erotica – markiz Franz von Bayros i inni – wystawa z kolekcji pracowni „Drit” 

w Pradze,
321. Ewa Łukiewska. Teatr włókna – w ramach Międzynarodowego Nadbałtyckiego 

Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni,
322. Tak blisko. Malarstwo Ireny Grzywnowicz,
323. Nazywano ich Słowińcami – wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Słowińskiej 

w Klukach,
324. Impulsy i Olśnienia – grafika, malarstwo, rysunek, rzeźba Wacława Pomorskiego,
325. Ikonografia muzyczna Kaszub – wystawa ze zbiorów własnych oraz Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Muzeum  
w Lęborku,

326. Bytowiacy na starej fotografii – II edycja projektu realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze razem”,

327. Kazimierz Kostka. Rzeźbiarz z Witkowego Wzgórza – wystawa ze zbiorów Mu-
zeum Pomorza Środkowego w Słupsku i prywatnych artysty,

2014
328. Masz talent? Pokaż, co potrafisz – przegląd twórczości środowiska plastyków 

amatorów ziemi bytowskiej,
329. Niejedna z nas – ekspozycja fotograficzna przygotowana przez Fundację Carpe 

Diem,
330. Dzieci w obiektywie Tadeusza Jackowskiego – ekspozycja fotograficzna prezen-

tująca portrety dzieci z różnych stron świata,
331. XXII Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – wystawa pokonkur-

sowa,
332. Bytów w sztuce – wystawa poplenerowa artystek trójmiejskich,
333. Anna Greszczyńska-Nowińska. 40 lat minęło – tkanina unikatowa i bursztyn,
334. Józef Chełmowski (1934–2013). In memoriam – prezentacja twórczości artysty 

w rocznicę jego śmierci,
335. Bytowiacy na starej fotografii, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły 

„Zawsze razem”,

2015
336. Imperfectum – obiekty i instalacje malarskie dwóch pedagogów i artystów, 

profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Jacka Kornackiego i Jacka 
Zdybla,

337. Hafty ostatniej dekady – prezentacja prac hafciarek z zespołu hafciarskiego przy 
Miejskim Domu Kultury w Człuchowie,
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338. XXIII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży,
339. Nekropolie Pomorza w fotografii Anny, Krzysztofa Jakubowskich i archiwaliach – 

wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku,
340. Jan Misiek/epitafia (malarstwo),
341. Martyrologia w rzeźbie Jana Kowalczyka – ze zbiorów autora i Luisa Galińskiego,
342. Artysta Frasobliwy. Rzeźby i drzeworyty Jędrzeja Wawry – ze zbiorów Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie,
343. Bytowiacy na starej fotografii – wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły 

„Zawsze Razem”,

2016
344. Eryk Szczepański, Droga koloru – malarstwo, collage,
345. Silesia – przeciw nicości. Między rajem a rajem utraconym – wystawa fotograficzna 

grupy artystycznej PICTORIAL TEAM,
346. XXIV Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży,
347. Bytów. Nasze miasto 1346 – 2016 – ze zbiorów własnych muzeum,
348. Ukraińcy ziemi bytowskiej i Pomorza. Historia i współczesność – ze zbiorów wła-

snych muzeum i ludności ukraińskiej,
349. Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego – fotografie Leszka Pękalskiego,
350. Opowiem ci… Twórczość artystyczna mieszkańców ziemi bytowskiej,
351. Igraszki z żabą – malarstwo Kai Wróblewskiej,
352. Bytowiacy na starej fotografii – wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły 

„Zawsze Razem”,

2017
353. Wystawa jubileuszowa: 45 lat Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
354. Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX 

wieku – ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
355. XXV Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży – wspólnie ze Zrzesze-

niem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,
356. Irena Brzeska. Świat prywatny (rzeźba),
357. Za siódmym jeziorem. Kaszuby – wystawa fotograficzna Wojsława Brydaka,
358. Serbołużyczanie. Niewielki lud, bogata kultura – ze zbiorów Muzeum Serbskiego 

w Budziszynie,
359. „Zanim odejdziesz” (fotograficzna wystawa o najstarszych Łużyczankach) –  

ze zbiorów Muzeum Serbskiego w Budziszynie,
360. Święty Hubert w Diecezji Pelplińskiej – we współpracy z Klubem Kolekcjonera 

i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego o. Kociewie oraz Bractwem 
Świętego Huberta w Śliwicach,

361. Bytowiacy na starej fotografii – we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Szkoły „Zawsze Razem”,

362. Malarstwo Stanisławy Sierant,
363. Strefy wyobraźni – malarstwo Małgorzaty Osowskiej i Wiesławy Pałasz,
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2018
364. Buntspiel – malarstwo Corinny Kidoń – ekspozycja pod patronatem konsul 

generalnej Niemiec Cornelii Pieper,
365. Pasja (święta Wielkiejnocy) – w ramach autorskiego, cyklicznego, antropologicz-

nego projektu obrazującego cykliczność święta w kulturze,
366. Józef Semmerling – rzeźbiarz z Krokowskiej Ziemi – wspólnie z Muzeum w Kro-

kowej,
367. XXVI Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – wspólnie ze Zrze-

szeniem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,
368. Krucjaty Pinaty (sztuka współczesna grupy artystycznej z Torunia),
369. Kolejarz z anielskim natchnieniem – twórczość rzeźbiarska Józefa Walczaka,
370. Te deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców 

ziemi bytowskiej,
371. Sztuka z mojego świata. „Art brut” z Gór Świętokrzyskich – ze zbiorów Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach,
372. Bytowiacy na starej fotografii – we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Szkoły „Zawsze Razem”,

2019
373. W Bytowie się zaczęło… Malarstwo Krzysztofa Kloskowskiego,
374.  Wołodia Drozd… i jego malarstwo sakralne,
375. XXVII Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – wspólnie ze Zrze-

szeniem Kaszubsko-Pomorskim o. Bytów,
376. Jesteśmy stąd… Bogusławscy/twórczość,
377. 4 czerwca – droga do wolności – wystawa poświęcona wyborom w roku 1989,
378. Krystyna Hrehorowicz. Malarstwo. 40 lat,
379. Henryk Lepak – 65 lat twórczości (rzeźba),
380. Pokaz wystawy poświęconej odzyskaniu niepodległości przez Polskę w dniu uro-

czystości z okazji „Marszu Kaszubów na Bytów” – wspólnie z IPN w Gdańsku,
381. Zamek w Bytowie. Historia mniej znana. Odbudowa, 
382. Wystawa poświęcona bytowskiemu kolarstwu, zorganizowana wspólnie z klubem 

„Baszta Bytów”, burmistrzem Bytowa Ryszardem Sylką i dyrektorem generalnym 
firmy Lang Team Czesławem Langiem,

383. Wiatr od morza. W sto lat później – wspólnie z Muzeum Narodowym w Gdańsku, 

2020
384. Chrzest. Wystawa świąteczna – ze zbiorów własnych muzeum i Muzeum Mikołaja 

Kopernika we Fromborku,
385. Od A do… B – retrospektywa twórczości Aleksandry Baliszewskiej-Walickiej  

(malarstwo, grafika, plakat, projekty kostiumów teatralnych, ilustracje),
386. Wyciągnięte z szuflady – wystawa bytowskiego fotografika Kazimierza Rolbiec-

kiego,
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387. Zofia Mucha – artystka zainspirowana naturą (rzeźba),
388. Kufry i skrzynie w zbiorach Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
389. Czesław Marczak. Mistrz drewna (rzeźba, snycerstwo, ołtarze kościelne, pomniki),
390. Bytowiacy na starej fotografii – we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Szkoły „Zawsze Razem”,

2021
391. Relikty dekoracji malarskich na zamku krzyżackim w Bytowie,
392. Wystawa świąteczna. Boże Ciało,
393. Ludowa wycinanka Ziemi Rawskiej – ze zbiorów Muzeum w Rawie Mazowieckiej,
394. Beata Ewa Białecka. Znakomita Kobiecość – malarstwo,
395. W rzeźbą malowanym ogrodzie Stanisława Janikowskiego,
396. Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni kulturowej Polski –  

ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Etnograficznego 
im. Marii Znamierowskiej-Prϋfferowej w Toruniu, Muzeum Miejskiego w Żywcu, 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Okręgowego 
im. Stanisława Staszica w Pile, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie, Zespołu Pieśni i Tańca Bytów, Michała Mendyka 
(Radical Polish Ansambl), Tadeusza Makowskiego (Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chmielnie),

397. Wystawa pokonkursowa, po II konkursie sztuki ludowej im. Józefa Chełmow-
skiego,

2022
398. Włodzimierz Ostoja-Lniski. Malarstwo – rzeźba – drzeworyt,
399. Nasze małe – wielkie dzieła – we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej 

w Bytowie,
400. XXVIII Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – we współpracy 

z ZKP,
401. Skarby podbytowskich piasków – we współpracy z Muzeum w Lęborku, Uniwer-

sytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Fundacją Drzewiej, 
402. 1922–2022. Związek Polaków w Niemczech. Ludzie, idee, pamięć (Bytów – rynek, 

Sztum, Płotowo, Bytów – dziedziniec zamkowy), 
403. Jerzy Dorawa. Początek – rzeźba ludowa ziemi zaborskiej,
404. Zaginiony świat drewnianej architektury ziemi bytowskiej, 
405. Bytowiacy na starej fotografii – we współpracy z bytowskim oddziałem Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego.
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WYSTAWY CZASOWE W ODDZIAlE:  
ZAGRODA STYP-REKOWSKICh W PłOTOWIE  

(od uruchomienia oddziału)

2015
406. Twórczość Norberta Glińskiego – z okazji uhonorowania twórcy brązowym me-

dalem Gloria Artis, 

2016
407. Made in Kaszëbë. Nowoczesne Wzory Kaszubskie – wzornictwo Małgorzaty 

Walkosz Lewandowskiej, 

2017
408. Kaszubskie piksele. Wzory firan inspirowane kaszubską plastyką ludową – projekty 

Joanny Tyszkowskiej-Walczak,
 

2018
409. Ks. Antoni Pepliński – Żeby wracał ten czas… – życie i twórczość literacko- 

-muzyczna ks. Antoniego Peplińskiego,
410. Wystawa poplenerowa toruńskiej grupy artystycznej Pinata,
411. Niepodległa – wyczekana – niezaznana,
412. Wystawa rzeźby i malarstwa po I plenerze artystycznym w Płotowie, 

2019
413. Renata Delevaux i Gabriela Reca. Współczesne odsłony haftu kaszubskiego,
414. Wystawa rzeźby i malarstwa po II plenerze artystycznym w Płotowie,

2020
415. Druk zamiast nici – oblicza etnodizajnu kaszubskiego, 

2021
416. Wystawa rzeźby i malarstwa po III plenerze artystycznym w Płotowie,
417. Prezentacja mebli „kaszubskich” wykonanych przez Czesława Marczaka,

2022
418. 1922–2022. Związek Polaków w Niemczech. Ludzie, idee, pamięć, 
419. Trzebiatów dziś – czyli jak łączyć różne tradycje kulturowe na współczesnym  

Pomorzu.



333Wykaz wystaw: 1972–2022

WYSTAWY ZORGAnIZOWAnE POZA MuZEuM

1973
420. Templin (NRD): Krajobraz i kultura ludowa w obiektywie,
421. Templin (NRD): Współczesna sztuka ludowa kaszubszczyzny,
422. Powiatowy Dom Kultury w Bytowie: W pięćdziesiątą rocznicę powołania Związku 

Polaków w Niemczech na ziemi bytowskiej,

1979
423. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Tkactwo na Kaszubach, 

1980
424. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Osadnicy – obiekty przywiezione przez 

przesiedleńców po II wojnie światowej, 
425. Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu: Kultura ludowa Kaszubów,

1981
426. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Rzeźba, ceramika i haft kaszubski,

1994
427. Muzeum w Łowiczu, Współczesna sztuka ludowa Kaszub,

1995
428. Muzeum w Sieradzu: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,
429. Muzeum w Człuchowie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,

1996
430. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: Współczesna Sztuka Ludowa Kaszub,
431. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: Twórczość Józefa Chełmowskiego,
432. Muzeum w Człuchowie: Osadnicy,

1997
433. Muzeum w Sieradzu: Józef Chełmowski – artysta z Brus, 
434. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Debrznie: Osadnicy,

1998
435. Muzeum Etnograficzne w Lublanie (Słowenia): Anioły i demony w twórczości 

polskich artystów ludowych Muchy i Chełmowskiego / Angeli in demoni v delih 
poljskih ljudskih umetnikow Muche in Chełmowskega. Wystawa przygotowana  
ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie i Muzeum w Sieradzu,

436. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: Twórczość Norberta Glińskiego,
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1999
437. Pałac Kultury w Jurbarkas (Litwa): Współczesna sztuka ludowa Kaszub. Wystawę 

zaprezentowano we współpracy z miejscowym Muzeum Krajoznawczym,
438. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Twórczość Józefa Chełmowskiego,
439. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Boże Narodzenie na Kaszubach (szopki),
440. Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski: Dwie apokalipsy 

(„Panorama Apokalipsy” J. Chełmowskiego wspólnie z obrazem „Apokalipsa”, 
namalowanym pod wpływem „Apokalipsy” Chełmowskiego przez artystę art 
brut Damiana Rebelskiego z Bydgoszczy),

2000
441. Trzebiatowski Ośrodek Kultury w Trzebiatowie: Osadnicy. Prezentacja strojów, 

skrzyń ludowych i przedmiotów codziennego użytku, przywiezionych w 1947 
roku przez przesiedloną na teren bytowszczyzny ludność ukraińsko-łemkowską,

442. Muzeum w Stargardzie: Diabły i Anioły – Józef Chełmowski i Szczepan Mucha. 
Ze zbiorów własnych muzeum i Muzeum w Sieradzu,

443. Bydgoszcz, Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej: Twórczość Józefa Cheł-
mowskiego,

444. Muzeum Okręgowe w Koszalinie: Twórczość Norberta Glińskiego,
445. Muzeum w Sieradzu: Kaszubska ludowa rzeźba i malarstwo na szkle,
446. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Łubianie: Twórczość 

Haliny Kostka-Krajnik (religijne malarstwo na szkle i rzeźba),

2001
447. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: Istoty anielskie – istoty diabelskie,
448. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku: Haft kaszubski,

2002
449. Muzeum w Stargardzie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub (oleodruk, rzeźba),
450. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku: Tradycyjne narzędzia gospodarskie,

2003
451. Solec Kujawski, Galeria „Homo Faber” Soleckiego Centrum Kultury: Twórczość 

Józefa Chełmowskiego,
452. Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie: Malarstwo na szkle i rzeźba Józefa Cheł-

mowskiego,

2004
453. Muzeum Częstochowskie w Częstochowie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,

2005
454. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,



335Wykaz wystaw: 1972–2022

455. Lednogóra, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Twórczość Józefa Cheł-
mowskiego,

456. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy: Twórczość Józefa Chełmowskiego,
457. Brusy-Jaglie, „Chata Kaszubska”: Twórczość Józefa Chełmowskiego,

2006
458. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku: Współczesna sztuka ludowa  

Kaszub,
459. Malbork, Muzeum Zamkowe: Apocalipsis cum figuris („Panorama Apokalipsy” 

J. Chełmowskiego wraz z grafikami Albrechta Dürera i obrazami Andrzeja 
Strumiłły), wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku,

460. Muzeum Okręgowe w Pile: Twórczość Józefa Chełmowskiego,
461. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,
462. Muzeum Częstochowskie w Częstochowie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,

2007
463. Pomorska Akademia Pedagogiczna, Kaszubski Klub Studentów „Tatczëzna”: 

Kaszubskie tradycyjne sprzęty gospodarskie,
464. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Szopki bożonarodzeniowe,
465. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku: Współczesna sztuka ludowa  

Kaszub,

2008
466. Muzeum Regionalne w Człuchowie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,
467. Muzeum Częstochowskie w Częstochowie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub,

2009
468. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: Współczesna sztuka ludowa 

Kaszub, 

2010
469. Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie: Współczesna sztuka ludowa Kaszub, 
470. Muzeum Miasta Bergen (Niemcy, Rugia): Współczesna sztuka ludowa Kaszub,

2011
471. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Diabły 

w kulturze Kaszub,

2012 
472. Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół św. Jana w Gdańsku – pokaz „Panoramy 

Apokalipsy” Józefa Chełmowskiego,
473. Muzeum okręgowe w Koszalinie: Twórczość Józefa Chełmowskiego,
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2013
474. Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie: Muzykanci ludowi w rzeźbie,

2014
475. Muzeum Serbskie w Budziszynie (Niemcy): Kaszubi wczoraj i dziś, wspólnie 

z Muzeum w Wejherowie i Muzeum w Pucku, 
476. Muzeum Regionalne w Krokowej: Kaszubskich aniołów oblicze (na wystawie 

pokazano także prace rzeźbiarskie nie będące własnością muzeum),

2016
477. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: Tajemnice świata światów. Twórczość 

Józefa Chełmowskiego, artysty ludowego z Kaszub,
478. Muzeum Regionalne w Krokowej: O tym jak Chełmowski chciał przechytrzyć 

Kanta,
479. Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny w Tokarni: Poznajemy regiony 

etnograficzne Polski. Kaszuby,

2017
480. Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny w Tokarni: Na granicy światów. Józef 

Chełmowski – malarstwo i rzeźba,
481. Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy w Pucku: Józef Chełmowski i jego stoicyzm 

wernakularny,
482. Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół św. Jana w Gdańsku: Czarodziejski ogród 

Józefa Chełmowskiego (wystawa fotograficzna Leszka Pękalskiego wraz z rzeźbami 
J. Chełmowskiego ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego), 

 
2018

483. Dom Kultury w Chmielnie: Ks. Antoni Pepliński – Żeby wracał ten czas... – życie 
i twórczość literacko-muzyczna ks. Antoniego Peplińskiego,

484. Biblioteka Miejska w Wejherowie: Ks. Antoni Pepliński – Żeby wracał ten czas... 
– życie i twórczość literacko-muzyczna ks. Antoniego Peplińskiego,

485. Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie: Niepodległa – wyczekana – niezaznana, 

2022
486. Starostwo Powiatowe w Sztumie: 1922–2022. Związek Polaków w Niemczech. 

Ludzie, idee, pamięć, 
487. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: 1922–2022. Związek Polaków 

w Niemczech. Ludzie, idee, pamięć. 



ZESTAWIENIE FREKWENCJI  
WRAZ Z ODDZIAŁAMI  

ZA LATA 1973–2022

Rok liczba osób

1973 2 450
1974 14 320
1975 13 339
1976 21 638
1977 20 157
1978 17 590
1979 18 237
1980 17 772
1981 11 947
1982 10 402
1983 10 229
1984 10 252
1985 11 230
1986 11 270
1987 11 697
1988 10 270
1989 14 982
1990 10 396
1991 8 093
1992 10 170
1993 13 918
1994 12 216
1995 14 148
1996 18 160
1997 18 894
1998 24 346

Rok liczba osób

1999 25 950
2000 32 667
2001 28 576
2002 29 570
2003 35 705
2004 33 505
2005 38 566
2006 35 698
2007 42 484
2008 42 192
2009 41 654
2010 39 150
2011 35 624
2012 32 519
2013 34 227
2014 36 157
2015 38 596
2016 47 532
2017 43 656
2018 40 543
2019 48 902
2020 21 542
2021 42 313
2022     do końca września – 29 847

* W latach 1973–1991 przyjęto szacunkową liczbę zwiedzających,  
ze względu na bezpłatny wstęp do muzeum w tym czasie.

Razem: 1 235 298



NOTY O AUTORACH

BARBARA BORZYSZKOWSKA, absolwentka historii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Zatrudniona w dziale etnograficznym Muzeum Zachodniokaszubskiego od 2017 
roku, obecnie na stanowisku kustosza. Zainteresowania badawcze: patriotyczna 
działalność Polaków na pograniczu polsko-niemieckim na ziemi bytowskiej. Zajmuje 
się także działalnością edukacyjną, przede wszystkim w Muzeum Szkoły Polskiej 
i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie.

PIOTR CIElECKI (1945–1999), absolwent historii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Od 1972 roku pierwszy kierownik i dyrektor bytowskiego 
muzeum. Miłośnik kaszubskiego haftu, współtwórca koncepcji wystawienniczej 
powstającego Muzeum Zachodniokaszubskiego oraz oddziału Muzeum Szkoły 
Polskiej w Płotowie.

KATARZYnA JuChnIEWICZ, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, w zakresie konserwatorstwa. Zatrudniona w dziale artystyczno-historycz-
nym Muzeum Zachodniokaszubskiego od 2008 roku, obecnie na stanowisku kusto-
sza. Zainteresowania badawcze: meblarstwo, dawna architektura sakralna, starodruki. 
Zajmuje się także działalnością edukacyjną w siedzibie zamkowej muzeum. 

KAMIl KAJKOWSKI, absolwent archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w dziale artystyczno-historycznym, 
w pracowni archeologicznej Muzeum Zachodniokaszubskiego od 2006 roku, obec-
nie na stanowisku kustosza dyplomowanego. Doktorat z archeologii w Instytucie 
Archeologii i Etnologii PAN w 2017 roku. Zainteresowania badawcze: archeologia 
wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny, archeologia religii, dzieje Pomorza.



DAnIEl KAlInOWSKI, profesor nauk humanistycznych. Literaturoznawca, 
filolog, nauczyciel akademicki i wykładowca w Instytucie Filologii Akademii Pomor- 
skiej w Słupsku. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

JAnuSZ KOPYDłOWSKI, absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w latach 1982–2014. Obecnie 
na emeryturze. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki 
przemian ludnościowych na ziemi bytowskiej po 1945 roku.

MACIEJ KWAśKIEWICZ, absolwent etnologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zatru-
dniony w dziale etnograficznym muzeum od 1996 roku. Obecnie pełni funkcję 
kierownika działu artystyczno-historycznego na stanowisku starszego kustosza. 
Podyplomowe studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale 
Sztuk Pięknych: w roku 2004 w zakresie muzealnictwa i w roku 2007 w zakresie 
konserwacji zabytków metalowych. Zainteresowania badawcze: historia architektury, 
medycyna ludowa, kultura i historia Pomorza i Kaszub. 

GABRIElA PluTO-PRąDZYńSKA, absolwentka etnologii Uniwersytetu Łódz-
kiego. Zatrudniona w dziale etnograficznym Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie od 2004 roku, obecnie na stanowisku kustosza. Podyplomowe studia 
muzealnicze w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w roku 2009. Zain-
teresowania badawcze: strój ludowy, tkanina, kobieta w rodzinie wiejskiej. Zajmuje 
się także w muzeum działalnością edukacyjną.

TOMASZ SIEMIńSKI, absolwent etnografii Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniony 
w Muzeum Zachodniokaszubskim od 1991 roku, obecnie kustosz dyplomowany. 
Ukończył podyplomowe studia muzealnicze w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych w roku 2004. Doktorat z etnologii w Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2007. Od 2014 roku pełni 
funkcję dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Zainteresowania 
badawcze: sztuka w kulturze typu ludowego, folklor słowny dawnego i współcze-
snego Pomorza.
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IGnACY SKRZYPEK, archeolog, emerytowany,  długoletni pracownik Muzeum 
w Koszalinie. Autor kilkuset artykułów naukowych, sprawozdań z badań terenowych 
i innych przyczynkarskich tekstów dotyczących archeologii Pomorza. Jest także 
badaczem i znawcą dziejów pomorskich muzeów przed 1939 rokiem.

MAGDAlEnA SuDOł, absolwentka etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Zatrudniona w dziale etnograficznym Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie od 2014 roku, obecnie na stanowisku kustosza. Podyplomowe studia 
w roku 2016 w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: sztuka nieprofesjonalna, 
folklor, etnodizajn, muzyka tradycyjna/ludowa. Zajmuje się także w muzeum dzia-
łalnością edukacyjną.

JAROMIR SZROEDER, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.  
Zatrudniony w Muzeum Zachodniokaszubskim od 2007 roku, obecnie na stano-
wisku kustosza, pełni funkcję kierownika działu etnograficznego. Podyplomowe 
studia muzealnicze na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w roku 2009. 
Studia doktoranckie w Akademii Pomorskiej w Słupsku (w trakcie). Zainteresowa-
nia badawcze: literatura kaszubska, muzyka źródeł, teatr. Od roku 2010 organizuje 
z ramienia Muzeum Zachodniokaszubskiego festiwale Cassubia Cantat.

JAn TYBORCZYK, kierownik Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Bytowie po 1968 roku. Jego osobiste zaangażowanie przyspieszyło 
prace związane z powołaniem w 1972 roku bytowskiego muzeum. Z jego inicja-
tywy podjęte zostały na początku lat 70. XX wieku prace związane z utworzeniem  
we wsi Sominy zagrody skansenowskiej.

340 MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIE



Muzeum 
Zachodniokaszubskie 

w Bytowie

na fotografii





3431974

  Prelekcja w Bibliotece Miejskiej w Bytowie z okazji „Jarmarku Folklorystycznego” 
(1974). W głębi sali, przy stole, po lewej stronie, siedzi dr Ryszard Kukier z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zajmował się zbieraniem eksponatów dla naszego 

muzeum, autor książki pt. Kaszubi Bytowscy. Zarys monografii etnograficznej,  
Gdynia 1968

  Wśród publiczności Jan Tyborczyk, kierownik Wydziału Kultury Prezydium  
Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie po 1968 r. (w środku kadru,  

w czarnym garniturze)



344 1976

  Ówczesny dyrektor muzeum Piotr Cielecki oprowadza po wystawie pt. Projekty  
wnętrz Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, na podstawie projektów do gotyckiej 
części zamku Witolda Gyurkowicha. Wystawa miała miejsce w roku 1976, w głównym 

wówczas miejscu ekspozycyjnym muzeum – na poddaszu Domu Wdów, gdzie obecnie 
znajduje się stała ekspozycja, poświęcona twórczości Józefa Chełmowskiego

  Kadr z wystawy pt. Projekty wnętrz Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,  
na podstawie projektów do gotyckiej części zamku Witolda Gyurkowicha (1976)



3451980, 1984

  Przez wiele lat w pierwszej siedzibie muzeum na poddaszu Domu Wdów,  
urządzane były przeróżne ekspozycje (od 1972 r.), a ostatnia w tym miejscu, w roku 1991, 

była siedemdziesiątą szóstą z kolei. Następne odbywały się już w oddanych do użytku 
salach Domu Zakonnego. Na fotografii wystawa pt. Hafty Genowefy Pałubickiej  

z Bytowa (1980)

  Młoda muzealna załoga z 1984 r. Od lewej: Marek Lepak i Jerzy Wojniak (stolarze  
i renowatorzy), Piotr Cielecki (historyk, pierwszy kierownik i dyrektor muzeum),  

Czesław Żywicki (renowator), Janusz Kopydłowski (historyk).  
W tle zabytkowy, podcieniowy chlew w Sominach



346 1986, 1994

  Często wystawy urządzane 
na poddaszu Domu Wdów miały 

być rodzajem przygotowania ekspo-
natów w zakresie konserwatorskim 
i testem założeń koncepcji ekspozy-
cyjnej do przyszłego otwarcia stałej 

ekspozycji etnograficznej na parterze 
Domu Zakonnego. Na fotografii 

fragment wystawy Zabytki kultury 
materialnej Kaszubów Bytowskich 
(1986). W tle ekspozycji Krystyna 

Rocol, jedna z pierwszych opiekunek 
ekspozycji w naszym muzeum,  
później pracownica Muzeum  

Pomorza Środkowego w Słupsku

  O tym złym epizodzie w dziejach 
naszego muzeum chcielibyśmy  
zapomnieć… Pożar Wieży Prochowej 
(luty 1994)



3471994

  Po pożarze 
w 1994 r. przenie-
siono tymczasowo 

bibliotekę muzealną  
do głównego  

magazynu zbiorów

  Jeszcze w latach  
90. XX w. część  

muzealnych zbiorów  
była przechowywana  
w pokościelnej wieży  

św. Katarzyny (na foto-
grafii). Innym miejscem 
przechowywania muze-

aliów był magazyn, urzą-
dzony w dawnej szkole 

podstawowej w Kłącznie

  Prof. Jadwiga  
Kucharska (w środku  

kadru) na zjeździe  
absolwentów etnografii  

Uniwersytetu Łódzkiego  
w Łodzi (30.09.1994 r.)



348 1995, 1997

  Wernisaż wystawy pt. Współczesna Sztuka Ludowa Kaszub. Dyrektor Janusz  
Kopydłowski otwiera ekspozycję wraz z znaną i zasłużoną etnografką z Bydgoszczy  

Wandą Szkulmowską; obok pierwszy dyrektor muzeum Piotr Cielecki  
(w czarnej marynarce) i artysta malarz Andrzej Piwarski (1995)

  Jubileusz 25-lecia muzeum (1997). Okolicznościowy upominek wręcza  
dyrektorowi Januszowi Kopydłowskiemu (z prawej), dyrektor Muzeum  

Okręgowego w Koszalinie Juliusz Sienkiewicz (z lewej)



3492001

  W 2001 r. grali dla nas dudziarze wielkopolscy przy okazji ogólnopolskiej  
wystawy ludowych instrumentów ludowych

  Czasem w terenie, podczas badań etnograficznych, zaskakiwały nas  
w okolicy Bytowa pasące się wielbłądy (2001)



350 2003

  Wernisaże zawsze były znakomitą okazją do spotkań z innymi muzealnikami.  
Na fotografii z otwarcia wystawy Słupskie wzory zdobnicze w ceramice i hafcie  

– ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, stoją (od lewej): Henryk Soja 
(Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach), Sonia Klein, Dorota Sudak i Tadeusz Sadkowski 

(Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach); 2003

  Przez wiele lat współpracowaliśmy ze znanymi artystami, np. z małżeństwem  
Barbarą Ur (w środku) i Andrzejem Piwarskim (po prawej). Po lewej dyrektor  

Janusz Kopydłowski. Wernisaż wystawy Kolorowy świat – kolorowi ludzie –  
rzeźba Barbary Ur, malarstwo Andrzeja Piwarskiego (2003)



3512003, 2004

  Były czasy, kiedy w muzeach wykonywano własne gabloty wystawiennicze. Te pokazane 
na fotografii służyły nam bardzo dobrze przez wiele lat. Zaprojektowali i wykonali je pa-

nowie z pracowni renowatorskiej: Czesław Żywicki, Jerzy Wojniak i Zygmunt Landowski. 
Fragment wystawy czasowej pt. Zbiory etnograficzne oo. franciszkanów prowincji  

Św. Jadwigi – ze zbiorów franciszkańskiego referatu misyjnego na Górze Św. Anny (2003)

  Dążenie do wychodzenia ponad lokalność, skutkowało częstymi prezentacjami  
w naszym muzeum kultury innych regionów Polski. Kustosz Danuta Powiłańska  

opowiada o etnografii południowo-wschodniej Polski na otwarciu wystawy  
Sztuka Ludowa Lubelszczyzny – ze zbiorów Muzeum Lubelskiego – dziś  

Muzeum Narodowego w Lublinie (2004)



352 2004, 2005

  Otwarcie III edycji konferencji naukowej pt. Życie dawnych Pomorzan (2004).  
Od lewej: dyrektor muzeum Janusz Kopydłowski i kierownik konferencji  

prof. Wojciech Łysiak (UAM w Poznaniu)

  Fragment wystawy Stroje ludowe Środkowej Frankonii z kolekcji Instytutu Badań  
i Pracowni Strojów Ludowych Środkowej Frankonii (2005); był to czas, kiedy I piętro  

Domu Zakonnego służyło jako miejsce urządzania wystaw czasowych



3532005

  Jednym z fundamentów pracy muzealników jest znajomość innych muzeów.  
Służą temu wizyty szkoleniowe w zaprzyjaźnionych instytucjach. Na fotografii  

ówczesny dyrektor naszego muzeum Janusz Kopydłowski (na pierwszym planie)  
i dyrektor Muzeum Okręgowego w Koszalinie Jerzy Kalicki – oglądają ekspozycję stałą 

w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (2005)

  Od prawie trzech dekad promujemy kaszubską twórczość plastyczną,  
wywiedzioną z ludowych tradycji. Otwarcie dorocznej wystawy Twórczość kaszubska  

dzieci i młodzieży – organizowanej przy współpracy bytowskiego oddziału  
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Za stołem bytowski literat Wacław Pomorski  

wręczający nagrody uczestnikom (2005)



354 2005

  Uroczystość otwarcia nowego oddziału muzeum w wieży po kościele św. Katarzyny: 
Muzeum Historii Miasta Bytowa (8 lipca 2005). Przy mikrofonie dyrektor muzeum  

Janusz Kopydłowski. W tle: burmistrz Bytowa Stanisław Marmołowski  
oraz (bliżej) kustosz Maciej Kwaśkiewicz

  Widok wieży po kościele św. Katarzyny



3552005

  W 2005 r. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Jesiennych Warsztatów  
Antropologicznych, poświęcona w tejże edycji obliczom sztuki nieprofesjonalnej  

w czasach płynnej nowoczesności. Miejscem obrad była Chata Kaszubska w Brusach 
Jagliach. Uczestnicy konferencji zwiedzają ogród Józefa Chełmowskiego; wśród nich  

m.in.: Józef Chełmowski, prof. Czesław Robotycki i prof. Jan Święch (Uniwersytet  
Jagielloński), dr Krzysztof Piątkowski (Uniwersytet Łódzki), dr Hubert Czachowski  

(dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu), zaprzyjaźnieni muzealnicy z Chojnic 
(dyrektor Janina Cherek), Słupska (Marzenna Mazur), Kluk (Gabriela Włodarska  

i Teresa Dwulit)

  Na konferencji z cyklu  
Jesiennych Warsztatów  

Antropologicznych w Chacie  
Kaszubskiej w Brusach-Jagliach  

przy stole konferencyjnym  
prof. Ewa Nowina-Sroczyńska (UŁ) 

i prof. Czesław Robotycki (UJ);  
2005



356 2005

  Ekspozycja w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, opowiadająca o Związku  
Polaków w Niemczech, została gruntowne odnowiona w 2011 r. Udało nam się  

zdobyć dodatkowe środki pozabudżetowe i unowocześnić Muzeum Szkoły Polskiej  
ekspozycyjnie. Na fotografii fragment wystawy przed zmianami (2005)

  I po zmianach (2011) 



3572005, 2006

  Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie może się poszczycić aż czterema cyklicznymi  
konferencjami naukowymi organizowanymi na przestrzeni ostatnich 50 lat.  

Fotografia przedstawia obrady jednej z nich – Konferencji Kaszuboznawczej (27 X 2005); 
w 2022 r. świętowaliśmy jej XXI odsłonę. W tekście niniejszej książki zamieszczony  

jest tekst prof. Daniela Kalinowskiego (Akademia Pomorska w Słupsku),  
poświęcony tymże spotkaniom

  Otwarcie wystawy Malarstwo Edwarda Dwurnika – ze zbiorów Muzeum  
Warmii i Mazur w Olsztynie. Na fotografii, m.in. dyrektor Janusz Kopydłowski  

i dyrektor Muzeum w Olsztynie Janusz Cygański (2006)



358 2007

  Wernisaże traktowane przez muzealników jako wyjątkowe święto instytucji, jako 
ukoronowanie wielu dni prac aranżacyjnych nad ekspozycją, są także okazją do wspólnej 
fotografii pracowników. Zdjęcie z otwarcia wystawy Z największą brutalnością. Zbrodnie 
Wehrmachtu w Polsce, wrzesień-październik 1939 – ekspozycja zorganizowana we współ-
pracy z Gdańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Od lewej: Gabriela Pluto- 
-Prądzyńska, Zofia Formela, Elżbieta Berent, Lucyna Sokołowska, Halina Szach (2007)

  Kaszubscy twórcy ludowi zawsze byli bardzo ważni dla naszego muzeum. Kolekcję 
współczesnej sztuki ludowej, zgromadzoną w zbiorach, możemy liczyć dziś w tysiącach 

sztuk. Na fotografii trzech wybitnych, ludowych artystów, od lewej: Józef Walczak  
z Więcborka, Zygmunt Kędzierski z Przymuszewa i Norbert Gliński z Lęborka. Wernisaż 

wystawy Z pracowni pomorskich twórców ludowych – prace Norberta Glińskiego,  
Zygmunta Kędzierskiego, Włodzimierza Ostoja-Lniskiego i Józefa Walczaka (2007)



3592007

  Przez kilka lat utrzymywaliśmy bardzo ścisłe kontakty z trójmiejskim środowiskiem 
znanych i cenionych artystek profesjonalnych na czele z Aleksandrą Bibrowicz-Sikorską 

(po prawej). Otwarcie wystawy pt. Wiatr od morza, prezentującej tkaninę  
unikatową (Maria Aftanas Jujka), fotografie (Aleksandra Bibrowicz-Sikorska),  
malarstwo (Alicja Jakrzewska-Sochaj), rzeźbę (Janina Karczewska-Konieczna),  

rysunek (Honorata Kozłowska), medale (Gertruda Kuziemska-Wilczopolska); 2007

  Młodzi pracownicy: pierwszy w historii muzeum archeolog – Kamil Kajkowski  
(po lewej) i rzemieślnik – Karol Piechowski (po prawej); 2007



360 2008

  W lipcu 2008 r. otwarto, w wygospodarowanym pomieszczeniu, na poddaszu  
Domu Zakonnego, które wcześniej spełniało funkcje muzealnego magazynu,  

ekspozycję stałą pt. Współczesna Sztuka Ludowa Kaszub i Pomorza 

  Od początku istnienia muzeum działa pracownia stolarsko-renowatorska,  
bez której nie dałoby się w należyty sposób opiekować zgromadzonymi zbiorami  

(fotografia z 2008 r.)



3612008, 2009

  W muzeum powoli następują zmiany pokoleniowe. Doświadczeni pracownicy  
przekazują wiedzę i umiejętności młodszym. Renowator Czesław Żywicki –  

po prawej (od 2022 r. na emeryturze) i jego uczeń Karol Piechowski  
(fotografia z 2008 r.)

  Sale wystawowe naszego muzeum zawsze były miejscem nie tylko na ekspozycje,  
ale także na debaty, koncerty, a nawet spektakle teatralne. Na fotografii: debata na temat 
muzyki kaszubskiej w 2009 r. Jednym z prelegentów (na fotografii), a także muzykiem 
grającym koncert okolicznościowy był Maciej Rychły z legendarnego „Kwartetu Jorgi”



362 2009

  Koncert Klezmerskiej Orkiestry Teatru Sejneńskiego na otwarciu wystawy  
pt. Trakt krasnogrudzki – fotografie ze zbiorów ośrodka „Pogranicze”  

w Sejnach (2009)

  Sporą część działalności wystawienniczej poświęcaliśmy na współpracę z polskimi  
artystami tworzącymi za granicą. Byli to m.in.: Barbara Ur, Andrzej Piwarski, a także  

Małgorzata „Maggie” Szuszkiewicz (na fotografii obok Janusza Kopydłowskiego).  
Fotografia z otwarcia wystawy pt. Malarstwo Małgorzaty „Maggie” Szuszkiewicz (2009)



3632009

  Pokaz filmu Angelus w reżyserii Lecha Majewskiego, towarzyszący wystawie  
pt. Między niebem a ziemią. Meta(fizyczne) światy śląskich twórców naiwnych  

– ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach (2009)

  Wernisaż wystawy Między niebem a ziemią. Meta(fizyczne) światy śląskich twórców 
naiwnych – wystawa ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach (2009)



364 2010

  Muzealnicy po pracy nad przygotowaniem ekspozycji pt. Sztuka ludowa  
regionu radomskiego (2010)

  Muzeum Zachodniokaszubskie 
w Bytowie wystawiało swoje  
eksponaty także za granicą,  
m.in. w byłej Niemieckiej Republice 
Demokratycznej, w Litwie w mieście 
Jurbarkas, w Budziszynie na Łużycach 
(Niemcy), w Lublanie (Słowenia), 
w Bergen na Rugii (Niemcy).  
Na fotografii Tomasz Siemiński  
i Teresa Treder urządzają wystawę  
pt. Współczesna sztuka ludowa  
Kaszub w Muzeum Miasta Bergen 
(Niemcy, Rugia, 2010)



3652010

  Przygotowanie każdej wystawy to długi, żmudny proces. Często jednym z jego  
elementów są robocze spotkania z artystami, na których omawia się wszelkie szczegóły 

planowanego przedsięwzięcia. Na fotografii spotkanie z Bartoszem Burgielskim –  
podróżnikiem i kolekcjonerem, autorem prezentowanej w naszym muzeum wystawy  

pt. Tkanina w kulturze peruwiańskiej (2010)

  Praca w muzeum polega  
także na wykonywaniu wielu 
innych, ważnych czynności.  
Kadr z wiosennego przygo- 

towywania do sezonu  
turystycznego Muzeum  

Szkoły Polskiej w Płotowie  
(2010)



366 2010

  Barbara Łącka otwiera wystawę pt. Mieszkańcy naszych łąk, pól i lasów.  
Pastele Katarzyny Linetty, zorganizowaną przy współpracy miejscowej parafii.  

Na fotografii m.in. ksiądz Jarosław Król (2010)

  Było i tak, że mieliśmy statek na II piętrze Domu Zakonnego. Ogromny model  
handlowej kogi był aranżacją do wystawy pt. Świat toruńskiego piernika –  

zorganizowanej we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu  
i fabryką pierników „Kopernik S.A.” (2010)



3672010, 2011

  Przy okazji „piernikowej” wystawy, na lekcjach muzealnych można było  
oczywiście robić prawdziwe, toruńskie pierniki (2010)

  Kustosz Alicja Woźniak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
na wernisażu wystawy Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe (2011).  

Obok dyrektor Janusz Kopydłowski



368 2013, 2014

  Kustosz Gabriela Włodarska z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach  
na wernisażu wystawy Nazywano ich Słowińcami (2013)

  Fragment wystawy Józef Chełmowski (1934–2013). In memoriam – prezentacja  
twórczości artysty w rocznicę jego śmierci (2014)



3692015

  Marzeniem bytowskich muzealników było przywrócenie świetności dawnemu  
gospodarstwu rodziny Styp-Rekowskich w Płotowie i nadanie mu różnych funkcji 

muzealnych: zrewitalizowanie dawnego budynku gospodarczego (na fotografii z 2005 r.) 
i odbudowanie tzw. „Dworku Styp”. W 2015 roku udało się w dawnym budynku  

gospodarczym po rewitalizacji, utworzyć oddział o charakterze przede wszystkim  
edukacyjnym pod nazwą Zagroda Styp-Rekowskich. Odbudowa dworku pozostaje  

nadal ważnym strategicznym zadaniem dla bytowskich muzealników

  Zrewitalizowany bydynek gospodarczy w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie 
(2015)



370 2015

  Otwarcie nowego oddziału muzeum: Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie.  
Od lewej: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, dyrektor muzeum 

Tomasz Siemiński, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, 
burmistrz Bytowa Ryszard Sylka (12.09.2015)

  Izba Zielarki w budynku gospodarczym po otwarciu Zagrody Styp-Rekowskich  
(2015)



3712015, 2016

  Wernisaż wystawy pt. In perfectum, przedstawiającej twórczość dwóch profesorów 
gdańskiej ASP: Jacka Kornackiego (z lewej) i Jacka Zdybla (2015)

  W 2016 r. otwieraliśmy dwuczęściową wystawę pt. Zanim odejdziesz i Serbołużyczanie 
dawniej i dziś, ze zbiorów i we współpracy z Muzeum Serbskim w Budziszynie.  

Pierwsza część ekspozycji to fotografie najstarszych Łużyczanek w strojach ludowych, 
kultywujących etnograficzne tradycje, autorstwa Mathiasa Bulanga. Druga część to zbiór 
różnorodnych artefaktów związanych z tradycyjną kulturą Łużyc. Na fotografii, otwiera 

wystawę, dyrektor Muzeum Serbskiego w Budziszynie Christina Boguszowa



372 2016

  Wernisaż wystawy malarstwa Kai Wróblewskiej (druga z lewej)  
pt. Igraszki z żabą (2016)

  Obrady „okrągłego stołu” na IV Jesiennych Warsztatach Antropologicznych  
pod hasłem przewodnim: Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności (2016).  
Przy stole siedzą, m.in.: prof. Ewa Nowina-Sroczyńska (UŁ), Maciej Kwaśkiewicz  

(muzeum w Bytowie), Grażyna Patryn (muzeum w Krokowej), prof. Anna Kwaśniewska (UG),  
dr Karol Walczak (UAM), dr Sebastian Latocha (UŁ), prof. Jan Święch (UJ),  

mgr Ada Florentyna Pawlak (UŁ), prof. Jacek Kowalewski (UWM)



3732016

  Otwarcie wystawy Ukraińcy Ziemi Bytowskiej i Pomorza (2016).  
Od lewej: kustosz Jaromir Szroeder, ks. Roman Malinowski (Parafia Greckokatolicka  

pw. Św. Jerzego w Bytowie), dr Witold Cyba (wójt gminy Borzytuchom)

  We wrześniu 2016 r. otwieraliśmy wystawę znanego sopockiego artysty fotografika 
Leszka Jerzego Pękalskiego, poświęconą zmarłemu trzy lata wcześniej artyście  

ludowemu Józefowi Chełmowskiemu. Na fotografii (od lewej): Leszek Jerzy Pękalski  
i kustosz Jaromir Szroeder



374 2016

  W 2015 r. otwarto zrewitalizowaną zagrodę rodziny Styp-Rekowskich w Płotowie. 
W dawnym budynku poinwentarskim urządzona została m.in. stała ekspozycja  

poświęcona rodzinie i dziejom Płotowa. Kustosz Maciej Kwaśkiewicz oprowadza  
po wystawie (2016) 

  W przestrzeni budynku w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie znalazło się  
miejsce na ekspozycje czasowe. Fragment wystawy Made in Kaszëbë. Nowoczesne Wzory 

Kaszubskie – wzornictwo Małgorzaty Walkosz Lewandowskiej (2016)



3752016

  … oraz sala na debaty i spotkania. Na fotografii Wieczór z kaszubskim  
słowem (2016); wykłada redaktor naczelny „Kuriera Bytowskiego”  

Piotr Dziekanowski

  W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie, w Izbie Zielarki, zagościły  
„Borowe Ciotki” – jedna z nich – kustosz Barbara Borzyszkowska (2016)



376 2016

  A w „Imieniny Borowej Ciotki”, jak co roku 15 sierpnia, można było  
w Zagrodzie znaleźć wiele atrakcji (2016)

  Prof. Adela Kuik- 
-Kalinowska podczas  
wystąpienia pt. Tradycja 
kaszubska w twórczości  
Józefa Chełmowskiego  
na XV Konferencji  
Kaszuboznawczej,  
zatytułowanej Józef  
Chełmowski i autentyzm 
na Pomorzu (25.10.2016)



3772016

  … i kustosz Magdalena 
Sudoł z referatem  

pt. Obiekt Chełmowski.  
O kolekcji Muzeum  

Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie (2016)

  Publiczność na konferencji pt. Józef Chełmowski i autentyzm na Pomorzu (2016)
była liczna. Na pierwszym planie były dyrektor muzeum Janusz Kopydłowski



378 2016, 2017

  W odwiedziny (18 kwietnia 2016 r.) przyjechał do nas Wielki Mistrz  
Zakonu Krzyżackiego Bruno Platter

  Muzealnicy są niejednokrotnie artystami. Otwarcie wystawy pt. Malarstwo  
Stanisławy Sierant, muzealniczki z Muzeum w Człuchowie, a jednocześnie malarki  

specjalizującej się w portrecie dziecięcym (2017)



3792017

  Otwarcie wystawy, poświęconej twórczości Józefa Chełmowskiego, miało miejsce  
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2017 r. Dokonaliśmy tego  

wspólnie z władzami gminy Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego 
w Brusach oraz miejscowym oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,  

dzięki m.in. zaangażowaniu burmistrza Brus Witolda Ossowskiego  
i dyrektor Centrum Kultury Anny Orlikowskiej 

  Fotografia uczestników organizowanego przez nasze muzeum Festiwalu  
Cassubia Cantat (2017)



380 2017

  Jedno z działań teatralnych (I piętro Domu Zakonnego); grupa „Brzozaki”  
pod kierownictwem Ewy Orzechowskiej (2017)

  W 2017 roku w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury, w kościele  
św. Jana w Gdańsku, otwarto 
wystawę fotograficzną  
pt. Czarodziejski ogród Józefa 
Chełmowskiego. Jej autorem  
był znany gdański fotografik 
Leszek Jerzy Pękalski (po lewej). 
Muzeum Zachodniokaszubskie 
w Bytowie użyczyło kilka  
rzeźb Józefa Chełmowskiego 
do aranżacji ekspozycji.  
Obok Leszka Pękalskiego stoją: 
dyrektor muzeum w Bytowie 
Tomasz Siemiński i dyrektor 
Nadbałtyckiego Centrum  
Kultury Lawrence Okey Ugwu 
(2017) 



3812017

  Próba przed koncertem Klezmerskiej Orkiestry Teatru Sejneńskiego.  
Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie (2017) 

  Wernisaż wystawy rzeźbiarskiej pt. Irena Brzeska. Świat prywatny (2017).  
Kustosz Jaromir Szroeder, kierownik działu etnograficznego, prezentuje  

twórczość rzeźbiarki (stoi obok)



382 2017

  Od 1972 r. wystawialiśmy nasze zbiory poza muzeum na około 70. własnych  
ekspozycjach. Na fotografii kadr z otwarcia wystawy w Muzeum Wsi Kieleckiej,  

w Parku Etnograficznym w Tokarni: Na granicy światów. Józef Chełmowski  
– malarstwo i rzeźba (2017)

  6 kwietnia 2017 r. w naszym muzeum miała miejsce promocja słuchowiska 
„Kaszëbògònia” – pierwszego kaszubskiego utworu science fiction, którego scenariusz 

na podstawie opowiadania bytowianina Jóna Natrzecégò, przygotował kustosz  
Jaromir Szroeder. Na fotografii (w środku kadru): muzyk Olo Walicki i Jaromir Szroeder



3832017

  Również osoby spoza naszego muzeum zaangażowane są w przeróżne, merytoryczne 
działania naszej instytucji. Wśród nich znajduje się od wielu lat Ewa Drążkowska,  

historyk sztuki, edukatorka, muzyk i piosenkarka, która organizuje i prowadzi  
lekcje muzealne w Zagrodzie Styp-Rekowskich (2017)

  Jedna z muzealnych edukatorek, etnografka, kustosz Magdalena Sudoł, prowadzi  
zajęcia dla dzieci na stałej ekspozycji kaszubskiej sztuki ludowej – stoi po lewej  

stronie kadru (2017)



384 2017, 2018

  Podczas jubileuszu 45-lecia  
muzeum w 2017 r. kilku  
pracowników naszej instytucji  
zostało uhonorowanych  
zaszczytnymi odznaczeniami.  
Na fotografii, od lewej, stoją:  
Tomasz Siemiński (Odznaka  
Honorowa „Zasłużony  
dla Kultury Polskiej”),  
Teresa Treder (Medal Srebrny  
„Za długoletnią służbę”),  
Jaromir Szroeder (Odznaka  
Honorowa „Zasłużony  
dla Kultury Polskiej”),  
Maciej Kwaśkiewicz (Odznaka  
„Za opiekę nad zabytkami”)

  Otwarcie wystawy Te deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych 
mieszkańców ziemi bytowskiej. Od lewej: kustosz Katarzyna Juchniewicz,  

kustosz Maciej Kwaśkiewicz i Katarzyna Bartosiewicz (Wojewódzki Urząd  
Ochrony Zabytków w Gdańsku. Delegatura w Słupsku); 2018



3852018

  Inscenizacja „Marszu Kaszubów na Bytów” z 1920 r. W pierwszym szeregu  
z flagą maszerują potomkowie rodu Styp-Rekowskich (16.05.2018)

  Wręczenie nagród na XXVI Przeglądzie Kaszubskiej Twórczości Dzieci  
i Młodzieży (2018)



386 2018

  Finisaż wystawy pt. Buntspiel – malarstwo Corinny Kidoń. Od lewej: burmistrz Bytowa 
Ryszard Sylka, starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, konsul generalna Niemiec  

Cornelia Pieper, Corinna Kidoń, Tomasz Siemiński, Barbara Borzyszkowska,  
Andrzej Kidoń (2018)

  Jedna z lekcji muzealnych w przestrzeni I piętra Domu Zakonnego (2018)



3872018

  W ofercie edukacyjnej naszego muzeum  
znalazło się też miejsce dla seniorów.  

W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie  
przygotowywane były świąteczne stroiki  

(2018)

  Finał i uroczystość wręczenia nagród  
na I Konkursie Sztuki Ludowej im. Józefa Cheł-
mowskiego, współorganizowanym przez Miasto 

i Gminę Brusy oraz Centrum Kultury  
i Biblioteki im. Jana Karnowskiego  

w Brusach (Brusy 2018)

  Plener toruńskiej grupy artystycznej  
„Pinata” w Zagrodzie Styp-Rekowskich  

w Płotowie (2018)

  W 2018 r. w czasie „Nocy Muzeów”  
dzieci w ramach działania artystycznego  

wykonały ogromną papierową żabę

  Otwarciu wystawy pt. Żeby wracał ten czas… – 
życie i twórczość literacko-muzyczna ks. Antoniego 

Peplińskiego, towarzyszyła „mała” konferencja 
naukowa; prelekcję wygłasza prof. Adela Kuik-
-Kalinowska z Akademii Pomorskiej w Słupsku 
(Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie, 2018)

  Kadr z wystawy pokonkursowej  
Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci  

i Młodzieży (2018)



388 2019

  Zrekonstruowana izba szkolna z lat 20./30. dwudziestego stulecia  
w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie (2019)

  Pani Brygida Pakulnicka, wieloletnia opiekunka Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie  
udziela wywiadu telewizji regionalnej w muzealnej izbie szkolnej (2019)



3892019

  Dr Elżbieta Szalewska, badaczka historii i architektury Bytowa, zawsze dzieli się  
z muzealnikami cennymi uwagami, dotyczącymi mniej znanych wydarzeń z dziejów  

miasta. Otwarcie wystawy Zamek w Bytowie. Historia mniej znana. Odbudowa  
(2019) 

  8 lipca 2019 r. uroczyście obchodziliśmy 90-lecie powstania polskiej szkoły  
w Płotowie



390 2019

  Otwarcie wystawy twórczości rzeźbiarskiej Henryka Lepaka (stoi w środku),  
nestora bytowskiego, ludowego rzeźbiarstwa (2019)

  Kadr z „Nocy Muzeów 2019”



3912019

  Z okazji 40-lecia pracy artystycznej  
znanej bytowskiej malarki Krystyny  
Hrehorowicz, urządziliśmy artystce  

jubileuszową wystawę (2019)

  Częstym gościem w naszym muzeum  
jest pani Maria Cielecka (w środku kadru), 

żona pierwszego dyrektora muzeum  
Piotra Cieleckiego. Fotografia z wernisażu 

wystawy Jesteśmy stąd… Bogusławscy/ 
twórczość (2019) 

  Etnodizajn to jeden z obszarów naszych muzealnych zainteresowań.  
Fragment ekspozycji w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie pt. Renata  
Delevaux i Gabriela Reca. Współczesne odsłony haftu kaszubskiego (2019)

  Otwarcie wystawy Wołodia Drozd… 
i jego malarstwo sakralne. Artysta stoi  

trzeci od lewej (2019)

  W Zagrodzie Styp-Rekowskich  
w Płotowie odbywają się „Wieczory  
z literaturą kaszubską”, na których  

początkujący literaci mogą pochwalić się 
swoją twórczością (2019)



392 2020

  Czasem nie zauważa się piękna architektury w gotyckiej części muzeum  
(Baszta Młyńska); 2020

  Ganek i średniowieczna toaleta w Domu Zakonnym (2020)



3932020

  Pomieszczenie dawnego refektarza na I piętrze Domu Zakonnego (2020)

  Widok z dziedzińca na Dom Zakonny (siedzibę muzeum); 2020



394 2020

  Widok zamku od strony północnej. Na pierwszym planie Dom Zakonny  
(siedziba główna muzeum); 2020

  Pierwsza i oby ostatnia wystawa w historii naszego muzeum, która ze względu  
na pandemię i czasowe zamknięcie muzeum dla zwiedzających była dostępna  
jedynie on-line – Wyciągnięte z szuflady – twórczość bytowskiego fotografika  

Kazimierza Rolbieckiego (2020)



3952020

  Kadr z wystawy Od A do… B – retrospektywa twórczości Aleksandry Baliszewskiej- 
-Walickiej (malarstwo, grafika, plakat, projekty kostiumów teatralnych, ilustracje);  

2020

 „Ferie w muzeum 2020”



396 2021

  Fragment wystawy stałej pt. Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka.  
Udostępnienie ekspozycji dla zwiedzających miało miejsce 9 lutego 2021 r.  

Za tę wystawę kustosze: Tomasz Siemiński i Jaromir Szroeder otrzymali  
nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Nagroda  

Muzealna za rok 2021

  Fragment ekspozycji  
pt. Józef Chełmowski. Portret 
artysty i człowieka (2021)



3972021

  Sala audiowizualna na wystawie pt. Józef Chełmowski. Portret artysty  
i człowieka (2021)

  Uroczystość wręczenia nagród w konkursie  
Pomorska Nagroda Muzealna miała miejsce  
w Grodzisku w Sopocie, oddziale Muzeum  

Archeologicznego w Gdańsku (2021)



398 2021

  Fragment nowej, stałej ekspozycji pt. Bytów – miasto wielu kultur,  
otwartej 2 lutego 2021 r.

  Jednym z naszych „odkryć” etnograficznych, w dziedzinie sztuki nieprofesjonalnej 
ostatniego czasu, była twórczość Stanisława Janikowskiego z Czapiewic, nieopodal Brus. 

Efektem była wystawa w muzeum pt. W rzeźbą malowanym ogrodzie Stanisława  
Janikowskiego (2021). Na fotografii ogród artysty



3992021

  Jury II Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego  
obradowało w sali wystaw czasowych na II piętrze Domu Zakonnego  

– na fotografii w składzie: Jaromir Szroeder, Benita Grzenkowska-Roppela  
(Muzeum w Wejherowie), Marzenna Mazur (Muzeum w Słupsku),  

Mirosław Kuklik (Muzeum w Pucku), Karol Walczak (UAM w Poznaniu),  
Małgorzata Dubasiewicz (Uniwersytet Gdański); 2021

  Uroczystość wręczenia nagród po II Konkursie Sztuki Ludowej im. Józefa  
Chełmowskiego. Nagrody wręcza Przewodniczący Sejmiku Województwa  

Pomorskiego Jan Kleinszmidt (9.07.2021)



400 2021

  Dużej rangi wydarzeniem wystawienniczym w dziedzinie malarstwa współczesnego 
w naszym muzeum była wystawa pt. Beata Ewa Białecka. Znakomita Kobiecość (2021). 

Oprócz zachwytów malarstwem Ewy Beaty Białeckiej, chwalono nasze muzeum  
za bardzo dobre, nowoczesne oświetlenie, które zainstalowaliśmy w sali wystaw  

czasowych w 2019 r.

  Fragment wystawy pt. Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni  
kulturowej Polski (2021). Za tę ekspozycję kustosz Jaromir Szroeder otrzymał  

nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Nagroda  
Muzealna w roku 2022



4012021

  Obrady Jury Przeglądu Konkursowego Festiwalu Cassubia Cantat 2021  
w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury

  Dyskusja panelowa w ramach Jesiennych Warsztatów Antropologicznych (2021).  
Przy stole siedzą: prof. Ewa Nowina-Sroczyńska (Uniwersytet Łódzki) prof. Waldemar  
Kuligowski (UAM w Poznaniu), dr Karol Walczak (UAM w Poznaniu), prof. Violetta  

Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Marcin Brocki  
(Uniwersytet Jagielloński), dr Konrad Górny (Uniwersytet Wrocławski), Sonia Klein  
i Dorota Sudak (Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach), Gabriela  
Pluto-Prądzyńska i Maciej Kwaśkiewicz (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie) 



402 2022

  Od 30 lat, od kiedy powstała stała wystawa etnograficzna na parterze Domu  
Zakonnego, systematycznie dokonujemy zabiegów estetyzacyjnych, aby wystawę  

unowocześnić i polepszyć jej odbiór przez zwiedzających. Ostatnio wzbogaciliśmy salę, 
dotyczącą obróbki wici i włókna, o manekin prządki (2022)

  Premiera filmu Andrzeja Dudzińskiego pt. Tajemnice Świata światów. Opowieści  
o Józefie Chełmowskim miała miejsce 28 marca 2022 r. Po projekcji odbyło się  

spotkanie z reżyserem. Film został zgłoszony do konkursów na kilku międzynarodowych 
festiwalach, zdobył także nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej



4032022

  22 lutego 2022 r. w sali portretowej Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie  
odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów 100-lecia powstania Związku 

Polaków w Niemczech. Dyskutowano nad przebiegiem całorocznych uroczystości  
w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. W spotkaniu 
brali udział m.in. samorządowcy, działacze i muzealnicy z województwa pomorskiego 

i wielkopolskiego. Przedstawicielem senatu RP był senator Kazimierz Kleina

  Jednym z elementów obchodów 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech 
była konferencja naukowa w Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrodzie Styp-Rekowskich  
oraz wystawa plenerowa przygotowana przez nasze muzeum pt. 1922–2022. Związek  

Polaków w Niemczech. Ludzie. Idee. Pamięć (Płotowo 2022)



404 2022

  Przemarsz pocztów sztandarowych z bytowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Wolność i Polskość  

Ziemi Bytowskiej w Bytowie, Szkoły Podstawowej w Ugoszczy – podczas uroczystości 
upamiętniających ZPwN, odbywających się 28 czerwca 2022 r. w Płotowie

  Kadr z konferencji poświęconej Związkowi  
Polaków w Niemczech w Zagrodzie Styp-Rekowskich 

w Płotowie. Referuje prof. Zenon Romanow  
(2022)



4052022

  21 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia powstania Muzeum  
Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Z tej okazji uhonorowali nas swoją obecnością  

znamienici goście: władze województwa pomorskiego, władze Bytowa,  
powiatu bytowskiego, samorządowcy, muzealnicy, przedstawiciele stowarzyszeń  
i związków. Przemawia Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

  Kustosz Katarzyna Juchniewicz  
(w środku). Z lewej Przewodniczący  
Sejmiku Województwa Pomorskiego  
Jan Kleinszmidt, z prawej Marszałek  

Województwa Pomorskiego  
Mieczysław Struk

  Z okazji jubileuszu władze  
województwa i miasta uhonorowały  

dziewięciu pracowników naszego  
muzeum nagrodami i wyróżnieniami. 
Na fotografii główna księgowa Lucyna  

Sokołowska i dyrektor Tomasz Siemiński



406 2022

  Kustosz Jaromir Szroeder (w środku)   Kwalifikowany opiekun ekspozycji  
Teresa Treder (w środku)

  Renowator Jerzy Wojniak (w środku)

  W środku, od lewej:  
kwalifikowany opiekun  
ekspozycji Halina Szach,  
opiekun Szkoły Polskiej  
w Płotowie Brygida  
Pakulnicka, rzemieślnik  
Karol Piechowski

  Specjalny prezent jubileuszowy  
dla muzeum – rzeźbę Józefa Chełmow- 

skiego –  przekazał były dyrektor  
Janusz Kopydłowski. 



4072022

  Muzealna załoga – prawie w komplecie – 3 czerwca 2022 r. W tym dniu żegnaliśmy  
naszą pracownicę Tetianę Wasylenko (w środku z kwiatami), która podjęła decyzję  

powrotu do domu w Krzywym Rogu na objętej wojną Ukrainie



Zapraszamy




