Tomasz Rembalski

Dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego
w 2011 roku

Tradycyjne coroczne walne zebranie cz³onków Instytutu Kaszubskiego odby³o siê 15 kwietnia 2011 roku w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” w Gdañsku.
W czêœci organizacyjnej zebrania przedstawiono sprawozdania za rok 2010 z dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego, merytoryczne i finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Nastêpnie odby³a siê dyskusja nad sprawozdaniami i planowanymi zadaniami
na 2011 r. Podjêto uchwa³ê o nadaniu tytu³u Cz³onka Honorowego Instytutu
Kaszubskiego ks. abp. dr. Tadeuszowi Goc³owskiemu oraz prof. dr. hab. Andrzejowi Zbierskiemu za wybitny wk³ad we wspieranie i rozwój kultury kaszubskiej.
Zebrania Zarz¹du w 2011 r. odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 3 lutego,
9 czerwca oraz 20 paŸdziernika. W poczet cz³onków przyjêto cztery osoby, profesorów: Jacka WoŸnego, Aleksandra Labudê, Adama Labudê i Jana ¯ebrowskiego.
Niestety, w 2011 zmar³o dwóch naszych cz³onków: dr Nikolaus von Mach z Belgii oraz dr Henryk Hamerski z Kanady. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 108
cz³onków.
Od 10 stycznia 2011 r. w biurze Instytutu Kaszubskiego, po powrocie
z urlopu wychowawczego, pracuje p. Anna Kawalec. Do tego czasu jej obowi¹zki
pe³ni³a p. Joanna Bobko. Do 31 stycznia na umowê na czas okreœlony pracowa³a
tak¿e p. Marta Drozd. Sta¿ w ramach umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Gdañsku odby³y nastêpuj¹ce osoby: Agnieszka Piotrowska (od 2 lutego do
15 maja 2011) i Natalia Wojtkowska (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011). W ramach
reintegracji zawodowej od 4 paŸdziernika 2011 do 31 marca 2012 r. w sekretariacie Instytutu pracuje p. Danuta Najgeburska.
Do listopada 2011 r. uda³o siê Instytutowi zrealizowaæ wiele zadañ i projektów. Dziêki zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu
cz³onków przygotowano szereg imprez i wydano kilkanaœcie publikacji.
Instytut by³ wspó³organizatorem konferencji, seminariów i spotkañ. Niemal
pod koniec ubieg³ego roku, 15 grudnia 2010 r. w Domu Kultury w Karsinie, wespó³ z Wójtem Gminy Karsin, Instytut Kaszubski wspó³organizowa³ konferencjê
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z okazji 650-lecia wsi Karsin p.n. Karsin i Gmina – wczoraj i dziœ. Referaty wyg³osili: prof. Józef Borzyszkowski Karsiñsko-wielewskie dzieje i ich kronikarze,
Aleksander £osiñski Bo¿e Mêki i inne zabytki Karsina i Gminy, El¿bieta Brzeska
Szko³a w Karsinie w dwudziestoleciu prze³omu wieków, Jan Orlikowski Karsin
i Gmina w realiach III RP, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Karsin i Zabory
w literaturze naukowej i piêknej. Efektem tej konferencji by³o wydanie latem
2011 r. publikacji pod tym samym tytu³em, przygotowanej przez J. Borzyszkowskiego, zawieraj¹cej wszystkie teksty wyg³oszonych referatów.
W dniu 2 marca 2011 r. w Sali Prezydialnej Domu Kaszubskiego w Gdañsku
odby³o siê spotkanie z cz³onkiem Instytutu prof. Zygmuntem Szultk¹, podczas
którego ten¿e historyk zaprezentowa³ koncepcjê drugiego tomu Historii Kaszubów w dziejach Pomorza. Czasy nowo¿ytne, bêd¹cego kontynuacj¹ wydanego
w 2006 r. tomu pierwszego Historii Kaszubów autorstwa zmar³ego prof. Gerarda
Labudy. Wœród zebranych znaleŸli siê naukowcy reprezentuj¹cy ró¿ne dziedziny
nauk humanistycznych, jak historia, jêzykoznawstwo, socjologia czy etnografia.
Na wstêpie zebranych, w tym szczególnie prelegenta, powita³ prezes Instytutu
Kaszubskiego w Gdañsku prof. Józef Borzyszkowski. Po nim g³os zabra³ prof.
Zygmunt Szultka, który ju¿ na pocz¹tku swej wypowiedzi zastrzeg³, i¿ na obecnym etapie prac nie mo¿e jeszcze przedstawiæ kompletnej koncepcji tomu II
Historii Kaszubów, a jedynie „koncepcjê wstêpn¹”. Stwierdzi³, i¿ osi¹ wyk³adu
w planowanej pracy bêdzie ludnoœæ kaszubska. Niew¹tpliwie problem Kaszubów
nale¿y rozpatrzeæ z dwóch p³aszczyzn, tj. Pomorza Zachodniego i Pomorza
Wschodniego, ale nie mo¿na zapomnieæ o trzeciej p³aszczyŸnie – Ziemi Lêborsko-Bytowskiej, charakteryzuj¹cej siê pewn¹ odmienn¹ specyfik¹ w stosunku do
dwóch wymienionych. Du¿ym problemem przysz³ej pracy jest periodyzacja, gdy¿
jak stwierdzi³: przy jej rozwa¿aniu potrzebna jest pamiêæ, ¿e najwiêksza czêœæ
ludnoœci kaszubskiej ¿y³a na najubo¿szej ziemi Pomorza Zachodniego i Prus Królewskich. Pocz¹tkowo profesor Szultka wykluczy³ jako koñcow¹ cezurê pracy
lata 1806 lub 1815. Powinny ni¹ stanowiæ wydarzenia zwi¹zane z uw³aszczeniem
ch³opów, przy czym wczeœniej zaczê³o siê ono w dobrach pañstwowych, a póŸniej w prywatnych. W tym ostatnim przypadku cezur¹ koñcow¹ móg³by byæ 1850
r. Prof. Szultka zaznaczy³, i¿ formu³a wyk³adu zastosowana w tomie I przez prof.
Labudê w t. II, wydaje siê byæ nieuzasadniona. Na pytanie prof. Jerzego Tredera
w tej kwestii prof. Szultka uszczegó³owi³, i¿ ma tu na myœli brak przypisów
w tekœcie Labudy, które zast¹pione zosta³y na koñcu ka¿dego rozdzia³u charakterystyk¹ literatury. Prof. J. Borzyszkowski w uzupe³nieniu tej wypowiedzi stwierdzi³, i¿ ju¿ sam G. Labuda napisa³, ¿e kolejne tomy Historii Kaszubów bêd¹ mia³y
inn¹ formu³ê. W dalszej czêœci wywi¹za³a siê burzliwa dyskusja na temat periodyzacji II tomu, z udzia³em prof. Szultki, prof. Klemensa Bruskiego, dr. Mariana
Frydy, prof. Józefa Borzyszkowskiego i prof. J. Tredera, podczas której stawiano
ró¿ne propozycje. Prof. Treder postawi³ wówczas bardzo istotne pytanie: Czy
uw³aszczenie ch³opów zalicza³o siê do czasów nowo¿ytnych, czy ju¿ do XIX
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wieku? Podczas dyskusji pada³y ró¿ne daty, które mog³yby zamkn¹æ wyk³ad
II tomu. Przyk³adowo prof. Z. Szultka stwierdzi³, ¿e 1772 r. (wa¿na data w dziejach Prus Królewskich i Polski) nie mia³a ¿adnego znaczenia w dziejach Pomorza
Zachodniego. Zaznaczy³, ¿e jest sk³onny zakoñczyæ wyk³ad tomu II na 1806 r., co
wczeœniej zasugerowa³ prof. J. Borzyszkowski. Nastêpnie zwróci³ uwagê na rewolucyjne znaczenie reformy szkolnictwa elementarnego, co przy jej uwzglêdnieniu równie¿ mia³oby wp³yw na periodyzacjê. Prof. J. Borzyszkowski postawi³
konkretne pytanie, co bêdzie zawiera³ t. II? Jakie elementy dziejów jêzyka i polityki siê w nim znajd¹? Czy bêd¹ ujête zagadnienia kultury i ¿ycia codziennego?
Prof. Szultka odpowiedzia³, i¿ wszystkie te elementy ksi¹¿ka bêdzie zawieraæ.
Prof. K. Bruski z kolei zapyta³ o strukturê tej pracy, istotne elementy historii spo³ecznej. Stwierdzi³, i¿ polityka powinna byæ t³em, a wyeksponowane powinny
byæ historia spo³eczna, zale¿na od gospodarki, jêzyka i kultury. Prof. Szulka stwierdzi³ m.in., ¿e specyfika struktury spo³ecznej Ziemi Lêborsko-Bytowskiej bli¿sza
jest Prusom Królewskim. Nastêpnie prof. J. Borzyszkowski zapyta³ o problem
germanizacji i polonizacji szlachty. Prof. Cezary Obracht-Prondzyñski stwierdzi³,
¿e nie da siê znaleŸæ wspólnych zagadnieñ ustrojowo-spo³ecznych dla wszystkich
ziem pomorskich. Zapyta³ te¿, czy s¹ jakieœ elementy, które buduj¹ poczucie wspólnoty dla Kaszubów w okresie nowo¿ytnym. W odpowiedzi prof. Szultka stwierdzi³, i¿ ostatecznie decyduje siê na zamkniêcie II tomu na 1806 r., z ujêciem, jak
to wyrazi³, trzeciego filaru w postaci Ziemi Lêborsko-Bytowskiej. Powiedzia³ te¿,
i¿: Funkcjonowanie ujêcia tematu przez Labudê jest nie do zast¹pienia i tego
bêdê siê stara³ trzymaæ. Zgodzi³ siê równie¿ z prof. K. Bruskim w kwestii ujêcia
spo³eczeñstwa. Zaznaczy³, i¿ z germanizacj¹ i polonizacj¹ mamy do czynienia
jedynie w Prusach Królewskich. Na pytanie o terminy zakoñczenia pracy prof.
Z. Szultka odpowiedzia³, ¿e w ci¹gu 2,5 roku ksi¹¿ka powinna byæ gotowa. Na
zakoñczenie spotkania doda³, i¿ na etapie szczegó³owego konspektu przysz³ej pracy
³atwiej bêdzie dyskutowaæ o poszczególnych problemach.
Od 22 lutego do 27 kwietnia 2011 r. dr T. Rembalski prowadzi³ warsztaty
genealogiczne Pamiêæ o przodkach, powinniœmy czy chcemy dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej ze szkó³ tucholskich, które w ramach programu „Równaæ
Szanse 2010” zorganizowa³a Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi.
W dniach 3-5 maja 2011 r. goœcili w Instytucie przedstawiciele Fundacji Hermann Niermann z Düsseldorfu: prezes Uwe Stiemke i dr Andreas Sonntag.
W czasie swojego pobytu odwiedzili Dom Kaszubski i siedzibê Instytutu, wejherowskie Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy. W tych dwóch ostatnich placówkach zapoznali siê z efektami dotacji przyznanych na remonty i wyposa¿enie. Wizyta goœci
z Düsseldrofu by³a te¿ okazj¹ do podziêkowania za wsparcie dotychczasowych
dzia³añ Instytutu, a jednoczeœnie do rozmów na temat przysz³oœci, planów i zamierzeñ, w których mog³aby partycypowaæ Fundacja. By³a te¿ okazj¹ do zwiedzenia
Gdañska i Kaszub. Z ramienia Instytutu Kaszubskiego wizytê zorganizowali prof.
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Józef Borzyszkowski oraz dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, a tak¿e prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski.
Instytut Kaszubski, reprezentowany przez prezesa prof. Józefa Borzyszkowskiego, by³ równie¿ jednym z licznych wspó³organizatorów Ogólnopolskiego
Sejmiku Krajoznawczego, poœwiêconego Bernardowi Chrzanowskiemu w jego
150. rocznicê urodzin i 100. rocznicê wydania przewodnika Na kaszubskim
brzegu, który odby³ siê 7 maja 2011 r. w Gdyni-Oksywiu, Pierwoszynie i Rewie.
G³ównymi organizatorami sejmiku by³y Pomorskie Porozumienie Oddzia³ów
PTTK oraz Gmina Kosakowo.
W sobotê 14 maja 2011 r. w Szczecinie zosta³ zorganizowany III Dzieñ Kaszubski, który zainaugurowa³a msza œw. z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim,
odprawiona w Bazylice Mniejszej œw. Jana Chrzciciela. Po mszy œw. w Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich odby³ siê pokaz multimedialny wystawy „Pomorze Zachodnie – nasza to¿samoœæ”, która by³a zacz¹tkiem wiêkszej, otwartej latem wystawy
pt. „Z kaszubsko-s³owiañskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”, zorganizowanej we wspó³pracy szczeciñskiego oddzia³u ZK-P, Archiwum Pañstwowego
w Szczecinie i Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. Nastêpnie odby³a siê sesja naukowa
„Profesor Gerard Labuda (1914–2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina”,
podczas której zaprezentowane zosta³y referaty prof. Józefa Borzyszkowskiego,
prof. Kazimierza Koz³owskiego i prof. Edwarda W³odarczyka. Sesji towarzyszy³a wystawa dorobku naukowego prof. Gerarda Labudy ze zbiorów Ksi¹¿nicy
Pomorskiej.
W dniu 7 czerwca 2011 r. w sali Rady Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu
Gdañskiego odby³o siê VI seminarium „Z dziejów kultury Pomorza XVIII–XX
wieku”, którego organizatorami tradycyjnie by³y Pracownia Historii Pomorza
i Krajów Nadba³tyckich Instytutu Historii UG oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku.
Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: dr Tomasz Rembalski Drobna szlachta kaszubska w XIX wieku w œwietle historiografii, mgr Weronika Panasewicz Czarne suknie œlubne na Kaszubach – tradycyjne czy wyj¹tkowe?, mgr £ukasz Mielewczyk
O ¿ywnoœci i ¿ywieniu przy biskupim stole i stole Collegium Marianum na prze³omie XIX i XX wieku, mgr Marek Wawrzynkowski Cywile a Wojsko Polskie na
Pomorzu w dwudziestoleciu miêdzywojennym, mgr Oskar Myszor Polskoœæ i kaszubskoœæ Pomorza na ³amach „Morza”, mgr Leszek Molendowski Ksiê¿a Zmartwychwstañcy na Pomorzu Gdañskim w latach 1945–1989, mgr Krzysztof Korda
Lech B¹dkowski i jego œrodowisko a Solidarnoœæ. Seminarium zakoñczy³a dyskusja z udzia³em profesorów Józefa Borzyszkowskiego i Eugeniusza Koko. Szerzej
na ten temat w osobnym sprawozdaniu.
W dniach 18–19 czerwca 2011 r., w ramach wspó³pracy z Nadba³tyckim Centrum Kultury w Gdañsku Instytut Kaszubski wspó³organizowa³ wyjazd studyjny
„Szlakiem cmentarzy pomorskich” na pó³nocnych Kaszubach, który by³ integraln¹
czêœci¹ projektu „Nekropolie Pomorza” zaplanowanego na lata 2009–2011.
Tegoroczny szlak wyjazdu wiód³ (pierwszego dnia) od Gdyni-Oksywia, poprzez
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Puck, Jastarniê, Starzyñski Dwór, Krokowê, ¯arnowiec i Wierzchucino. Nastêpnego dnia, po noclegu w Starbieninie, zwiedzono Borkowo Lêborskie, Roszczyce,
Charbrowo, Kluki, Smo³dzino, Gardnê Wielk¹ i Zimowiska. Uczestnicy mieli
kolejn¹ okazjê zwiedzenia cennych, niekiedy zapomnianych i najczêœciej bardzo
zniszczonych cmentarzy tego rejonu Pomorza. Rolê przewodników na wyjeŸdzie
studyjnym pe³nili Józef Borzyszkowski, Tomasz Rembalski, Miros³aw Kuklik,
Tomasz B³yskosz, Klaudiusz Grabowski, Bogdan Libich, Zachariasz Fr¹cek, Violetta Tkacz-Laskowska i Warcis³aw Machura. Nad ca³oœci¹ przebiegu wyjazdu
pieczê sprawowali Bronis³awa i Jan Dejnowie.
15 lipca 2011 r. Instytut Kaszubski wzi¹³ udzia³ w XII Koœcierskich Targach
Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2011”, gdzie wystawi³ swoje wydawnictwa. W towarzysz¹cym targom konkursie g³ówn¹ nagrodê w edycji ksi¹¿ki
pomorskiej (szkice historyczne) otrzyma³a wydana przez Instytut ksi¹¿ka Tadeusza
Jab³oñskiego – Paw³a Dzianisza Œródziemnomorze Pó³nocy.
W tym samym miesi¹cu prof. Cezary Obracht-Prondzyñski i dr Tomasz Rembalski zostali poproszeni przez w³adze samorz¹dowe Gminy Lipnica do uczestnictwa w naradzie specjalnego zespo³u konsultacyjnego, którego celem by³o wypracowanie projektu nowego herbu gminy. Uchwalono, i¿ prace projektowe nowego herbu wykona znany kaszubski heraldyk Przemys³aw Pragert. Wójt gminy
Lipnica Andrzej Lemañczyk zwróci³ siê do profesorów Józefa Borzyszkowskiego
i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego z propozycj¹ podjêcia siê prac badawczych,
a nastêpnie napisania monografii historycznej Gochów, czyli obecnej gminy Lipnica.
Interesuj¹c¹ uroczystoœci¹, zorganizowan¹ 20 sierpnia 2011 r. przez Instytut
Kaszubski oraz gospodarzy i przyjació³ koœció³ka p.w. œw. Judy Tadeusza w Lizakach w posiad³oœci Aleksandry i Jana ¯urowskich, by³o poœwiêcenie pomnikowego
znaku pamiêci o Remùsowym Drëchu – Muzykañce Tr¹bie. Uroczystoœæ zosta³a
uœwietniona msz¹ œw. celebrowan¹ przez ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego oraz
wystêpami zespo³u „Kaszubskie Nuty” pod kierownictwem Krystyny Literskiej-Fredy, Kapeli Rodzinnej Derrów z Nowego Kliñcza i Orkiestry Dêtej OSP
w Lipuszu z kapelmistrzem Sebastianem Narlochem na czele. Fundatorami obelisku by³y Nadleœnictwo Koœcierzyna, nadleœniczy Jerzy Borzyszkowski i Instytut
Kaszubski, prezes prof. Józef Borzyszkowski. Jak zwykle, w trakcie trwania imprezy mo¿na by³o nabyæ wydawnictwa Instytutu, które tego dnia cieszy³y siê du¿¹
popularnoœci¹.
Dnia 1 wrzeœnia 2011 r. w siedzibie Instytutu mia³a miejsce wizyta Shirley
Mask-Connolly, przedstawicielki Kaszubskiego Towarzystwa Dziedzictwa w Wilnie (Ontario, Kanada), której towarzyszyli dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
i jej m¹¿ Andrzej Szewczyk oraz prezes Instytutu prof. J. Borzyszkowski. Pani
Mask-Connolly pochodzi z kaszubskiej rodziny Maszków. Jest przedstawicielk¹
jej pi¹tego pokolenia osiad³ego w Kanadzie. Zalicza siê do najbardziej aktywnych
dzia³aczy kaszubskich w Kanadzie, maj¹c na swym koncie wiele publikacji z dziedziny historii osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie oraz genealogii osadników. Prezes
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Instytutu Kaszubskiego wrêczy³ jej medalion Floriana Ceynowy oraz najnowsze
publikacje Instytutu, w tym opowiadania Anny £ajming w jêzyku an-gielskim.
Kolejnym wydarzeniem by³a XIV Buczkowska Konferencja Naukowa „»Stubarwna wstêga« piœmiennictwa wspó³czesnej Krajny”, zorganizowana 10 wrzeœnia 2011 r. przez Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Krajniacy”
z Buczka, Instytut Kaszubski oraz Zak³ad Antropologii i Literatury KaszubskoPomorskiej Akademii Pomorskiej w S³upsku. Po raz pierwszy konferencja odby³a
siê pod patronatem starosty z³otowskiego Ryszarda Go³awskiego i wójta gminy
Lipka Przemys³awa Kurdzieki. W za³o¿eniu konferencja mia³a przedstawiæ dorobek piœmienniczy ró¿nych oœrodków Krajny – regionu po³o¿onego na terenie trzech
województw i piêciu powiatów, do tego rozdzielonego historycznie na czêœæ nakielsk¹ (w dwudziestoleciu miêdzywojennym nale¿¹c¹ do Polski) i z³otowsk¹ (do
1945 r. nale¿¹c¹ do Niemiec). Swój dorobek piœmienniczy zaprezentowa³y: Nak³o,
Sêpólno, Wiêcbork, Z³otów, £ob¿enica i Cz³uchów. Referat wprowadzaj¹cy: Krajna
czêœci¹ Wielkiego Pomorza – piœmiennictwo krajeñskie z kaszubskiej perspektywy
zaprezentowa³ prof. Józef Borzyszkowski. Wyst¹pieniem podsumowuj¹cym by³a
prezentacja dorobku piœmienniczego miejscowego, buczkowskiego oddzia³u ZK-P
„Krajniacy”, zawieraj¹ca poezjê, powieœæ historyczn¹, prace naukowe i popularnonaukowe. Wa¿nym akcentem konferencji, w zwi¹zku z Miêdzynarodowym Rokiem
Lasu, by³y prezentacje dwóch nadleœnictw: ze Z³otowa i Lipki. Podczas dyskusji
prof. J. Borzyszkowski zg³osi³ postulat zorganizowania Kongresu Krajeñskiego,
ponadto wydania s³ownika biograficznego lub bedekera krajeñskiego oraz monografii Krajny. Podsumowaniem konferencji by³y podziêkowania dla laureatów
„Z³otego Buka”, og³oszenie wyników konkursu „Moja Matka Boska Radosna –
Moja Matka Boska Leœna” pod patronatem Nadleœniczego Nadleœnictwa Lipka
Janusza Grabowskiego oraz widowisko folklorystyczne „Krajniaków” – Jo bym
ty¿ chcia³a ch³opa.
W dniach 22–23 wrzeœnia 2011 r. wspólnie z Zak³adem Historii Jêzyka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UG odby³a siê
konferencja naukowa nt. „Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziœ”. Konferencja stanowi³a rozszerzenie problematyki sympozjum dialektologiczno-onomastycznego, poœwiêconego pamiêci prof. Huberta Górnowicza
(1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdañskiego
oœrodka naukowego. Konferencja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie œwiata nauki
i mediów. Szerzej na ten temat w osobnym sprawozdaniu.
W dniach 5–7 paŸdziernika 2011 r. na Uniwersytecie Wroc³awskim z okazji
jego 200-lecia odby³a siê jubileuszowa konferencja naukowa „Uniwersytet Wroc³awski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku”, podczas której na sesji plenarnej prof. Józef Borzyszkowski wyg³osi³ referat Florian Ceynowa i jego m³odokaszubscy nastêpcy (Jan Karnowski i Leon Heyke) a Uniwersytet Wroc³awski.
W trakcie konferencji narodzi³a siê idea ufundowania na jednym z budynków
UWr tablicy pamiêci Ceynowy. O szczegó³ach tego pomys³u dyskutowano wspólnie
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z dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Jerzym Harasimowiczem
i przedstawicielami Towarzystwa Mi³oœników Wroc³awia z udzia³em dr. Anatola
Omelaniuka, prezesa honorowego Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw
Kultury.
W zwi¹zku z obchodzonym Rokiem Ceynowy prezez Instytutu Kaszubskiego
ufundowa³ medalion ceramiczny Floriana Ceynowy, wykonany przez Jaros³awa
Stryjca, który stanowi formê nagrody-wyró¿nienia przyznawan¹ przez Zarz¹d Instytutu w Roku Ceynowy.
8 paŸdziernika 2011 r. w Gdyni odby³o siê III Seminarium Genealogiczne
„Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich”, które
zgromadzi³o liczn¹ rzeszê kaszubsko-pomorskich genealogów. Wszystkich zebranych powita³a dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, wspó³organizatorka przedsiêwziêcia, Dagmara P³aza-Opacka, nastêpnie wyg³oszono cztery referaty. Jako pierwszy
g³os zabra³ kierownik seminarium dr Tomasz Rembalski, który wyg³osi³ referat
Prace genealogiczne Jana Karnowskiego. W swym wyst¹pieniu przedstawi³ ma³o
dot¹d znan¹ stronê zainteresowañ, wybitnego dzia³acza, pisarza, poety i regionalisty kaszubskiego Jana Karnowskigo (1886–1939). Jako drugi wyst¹pi³ dr Micha³ Targowski z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Przedstawi³ referat pt. Czarna ksiêga Dzia³owskich – zaginione Ÿród³o do badañ genealogicznych
nad szlacht¹ Prus Królewskich w XV–XVIII wieku. Odwo³uj¹c siê m.in. do badañ
Wojciecha Kêtrzyñskiego i Jacka Kowalkowskiego, omówi³ zawartoœæ bezcennego
dla pomorskich genealogów i historyków rêkopisu, napisanego przez szlachcica
z Ziemi Che³miñskiej Wawrzyñca Dzia³owskiego w XVIII wieku. Niestety, jak
stwierdzi³ referent, dzie³o to zaginê³o w czasie II wojny œwiatowej i do tego czasu
nie zosta³o og³oszone drukiem. Trzeci referat pt. Szlachta powiatu puckiego
w oparciu o materia³ metrykalny z XVII i XVIII wieku wyg³osi³a Anna Stachowska z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, przedstawiaj¹c rezultat swoich
badañ nad indeksacj¹ ksi¹g metrykalnych. Wykaza³a, ¿e zbiorcze zestawienie zapisów metrykalnych, które wymaga wielomiesiêcznej ¿mudnej pracy, mo¿e doprowadziæ do osi¹gniêcia bardzo ciekawych wniosków, w tym przypadku na temat szlachty kaszubskiej z powiatu puckiego. Ostatni z referatem Fora i bazy
genealogiczne, jako Ÿród³a pomocy w poszukiwaniach przodków wyst¹pili cz³onkowie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego Mariusz Momont i Janusz
Pawelczyk. Jako genealodzy-praktycy przedstawili w formie prezentacji mo¿liwoœci, jakie w badaniach genealogicznych przynosi Internet. W podsumowaniu
referatów tradycyjnie znalaz³a siê dyskusja, w której bardzo chêtnie wziê³o udzia³
wielu uczestników seminarium. Podczas seminarium mo¿na by³o nabyæ wydawnictwa o charakterze genealogicznym i przede wszystkim historycznym, które
wystawi³ Instytut Kaszubski, Muzeum Miasta Gdyni oraz Wydawnictwo „Jasne”
z Pruszcza Gdañskiego. Genealodzy-amatorzy to jedni z bardziej wiernych czytelników publikacji historycznych, zw³aszcza o charakterze regionalnym. Wydawnictwa IK cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
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W dniach 12–14 paŸdziernika 2011 r. w S³upsku odby³a siê konferencja „Wielkie Pomorze – kultura i sztuka”, nad którym sprawowali kierownictwo naukowe
dr Adela Kuik-Kalinowska i prof. dr hab. Daniel Kalinowski. W pierwszym dniu
konferencji odby³ siê spektakl muzyczny Na g³êbinie. Pomorska legenda pocz¹tków. W kolejnych dwóch dniach wyst¹pi³o a¿ 18 prelegentów, w tym cz³onkowie
Instytutu Kaszubskiego: Józef Borzyszkowski Parafia a sztuka na Pomorzu, Jowita
Kêciñska-Kaczmarek Tradycja i inspiracje w widowiskach folklorystycznych na
Krajnie, Cezary Obracht-Prondzyñski Kultura pomorska czy pomorskie kultury?
Miêdzy s¹siedztwem a zderzeniem kultur na pograniczu, Tadeusz Linkner Izydor Gulgowski jako etnograf i literat oraz Daniel Kalinowski Phillip Otto Runge
i romantyczna synteza sztuki. Ka¿dego dnia mia³y miejsce inscenizacje sztuk teatralnych, prezentacje poezji i projekcje filmów. Organizatorami konferencji by³y:
Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w S³upsku, Instytut Kaszubski w Gdañsku, wspó³organizatorami: Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Starostwo
Powiatowe w S³upsku, Urz¹d Miejski w S³upsku i S³upski Oœrodek Kultury.
W dniach 21–23 paŸdziernika 2011 r. w Oœrodku Szkoleniowym Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie odby³o siê III Pomorskie Forum
Animatorów Kultury, którego Instytut Kaszubski, obok wspomnianego KUL-u
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, by³ organizatorem. Dwa pierwsze spotkania
animatorów kultury odby³y siê w latach 1999–2000, podczas których dyskutowano
o roli inteligencji, sposobach ratowania i upowszechniania kultury ludowej oraz
nastêpstwach reformy ustrojowej dla dzia³alnoœci kulturalnej. Po 11 latach przerwy podjêto problematykê doskonalenia animatorów, niematerialnego dziedzictwa oraz poœwiêcon¹ wyzwaniom przysz³oœci. Pierwszego dnia, podczas sesji
„Kultura-Instytucje-Animatorzy”, wyg³oszono dwa referaty: Obecne i prognozowane style ¿ycia mieszkañców obszarów wiejskich Pomorza a kultura – Piotra
Zbieranka z Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku oraz Czy i jak
chroniæ niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi? Dylematy zwi¹zane z ratyfikacj¹ konwencji UNESCO – dr Anny Kwaœniewskiej z Instytutu Kaszubskiego
i Uniwersytetu Gdañskiego. Wieczorem odby³a siê projekcja filmu dokumentalnego pt. ,,Koniec pieœni” w re¿. Piotra Borowskiego. Drugiego dnia, w sesji przedpo³udniowej „II Sympozjum Wsi Pomorskiej”, mia³y miejsce cztery wyst¹pienia:
O uczestnictwie w kulturze lokalnej. Obraz z badañ polskich regionów – prof.
Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu; Ró¿norodnoœæ
kulturowa pomorskiej wsi, prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego z Instytutu
Kaszubskiego i Uniwersytetu Gdañskiego; Specyfika zarz¹dzania ludŸmi w instytucji kultury, Stefana Muchy z Torunia oraz Wokó³ problemów uposa¿enia kultury
na wsi, Ireny Kulwikowskiej z Gminnego Oœrodka Kultury w Sierakowicach. Po
po³udniu mia³a miejsce debata i prezentacja lokalnych inicjatyw. Ostatniego dnia
forum, podczas sesji „Problemy doskonalenia animatorów”, g³os zabrali Ryszard
Konopka z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie z wyst¹pieniem Animator jako lider spo³ecznoœci lokalnej. Z doœwiadczeñ trenera animatorów kultury oraz dr Wac³aw Idziak z Politechniki Koszaliñskiej, Wioski tematyczne jako
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metoda kreowania animatorów kultury i rozwoju wsi. Forum zakoñczy³a dyskusja
uczestników.
Dnia 26 paŸdziernika 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu odby³a siê uroczystoœæ 30-lecia oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Toruniu, podczas której prof. Józef Borzyszkowski wyst¹pi³ z okolicznoœciowym referatem Oddzia³ toruñski ZKP w mojej pamiêci. Z tej równie¿
okazji cz³onek Instytutu Kaszubskiego dr Kazimierz Przybyszewski zosta³ uhonorowany najwy¿szym toruñskim wyró¿nieniem – medalem „Thorunium”, które na
jego rêce z³o¿y³ Prezydent Miasta Torunia Micha³ Zaleski. Imprezie towarzyszy³a
sprzeda¿ ksi¹¿ek o tematyce regionalnej. Swoje stoisko mia³ tak¿e nasz Instytut.
28 paŸdziernika 2011 r. w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku odby³o siê spotkanie z parlamentarzystami kaszubskimi. Jego organizatorem by³ prezes Zarz¹du
G³ównego ZK-P £ukasz Grzêdzicki. Z ramienia Instytutu wziêli w nim udzia³
Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyñski i Stanis³aw Pestka.
W oparciu o tekst Floriana Ceynowy, 5 listopada 2011 r. na Uniwersytecie
Gdañskim w Gdañsku zosta³o przeprowadzone Jubileuszowe X Dyktando Kaszubskie, nad którym Instytut Kaszubski obj¹³ patronat.
W dniu 21 listopada 2011 r. w Wejherowie, w Roku Floriana Ceynowy, odby³a
siê konferencja naukowa pt. „Florian Ceynowa (1817–1881). Jego ¿ycie i dokonania oraz rola wœród potomnych”. Jej organizatorami, obok Instytutu Kaszubskiego,
by³y: Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Uniwersytetu Gdañskiego, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
oraz Gdañski Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W pierwszej czêœci
obrad referaty wyg³osili: prof. Zygmunt Szultka Dzieciñstwo i m³odoœæ F. Ceynowy
– miêdzy S³awoszynem i Gdañskiem a Moabitem i Bukowcem; prof. Miloš Øeznik
Czeskie kontakty Floriana Ceynowy; Anna Kwaœniewska Dr med. F. Ceynowa –
lekarz i ludoznawca, prof. Daniel Kalinowski Rozmowa na scenie. „Wileja Nowigò Roku” i „Szczodraki” F. Ceynowy jako teksty dramatyczne; prof. Jerzy Treder Florian Ceynowa a badania i rozwój jêzyka kaszubskiego. Po przerwie g³os
zabrali: prof. Józef Borzyszkowski Portret F. Ceynowy w pracach jego biografów
i nastêpców oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Co z Ceynowy na dziœ i jutro?
Od pewnego czasu maj¹ miejsce cykliczne wyk³ady cz³onków oraz prezentacje publikacji Instytutu Kaszubskiego w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. W przysz³ym, 2012 r. przewidziano wspólne
wydanie publikacji z serii Pro memoria, poœwiêconej Stefanowi Bieszkowi.
Cz³onkowie Instytutu wystêpowali tak¿e z okolicznoœciowymi referatami lub
prowadzili ró¿nego typu warsztaty. Przyk³adowo 14 wrzeœnia 2011 r. prof. Józef
Borzyszkowski wyg³osi³ referat o historii Kaszubów w XIX i XX wieku w gdyñskim Oœrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. Referat ten by³ wyg³oszony w ramach cyklu wyk³adów „O historii Kaszub”. Wczeœniej gdyñski oœrodek goœci³
dwóch innych cz³onków Instytutu Kaszubskiego – profesorów Klemensa Bruskiego i Zygmunta Szultkê.
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Do koñca listopada 2011 Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami, wyda³ 14 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
– „Acta Cassubiana”, t. 13, 2011,
– Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy. B³êdne ogniki Zachodu, t³um. M. Sacha,
wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Erika Blaszczyk, Im Irrlicht des Westens. Erinnerungen, Teil 2, oprac. M. Brandt,
wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod red. D. Kalinowskiego, S³upsk–Gdañsk 2011,
– Pawe³ Dzianisz, Œródziemnomorze pó³nocy, Gdañsk 2011,
– Anna £ajming, Czterolistna koniczyna / The four leafed cloved, t³um. B. Krbechek, S. Frymark, wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Karsin i Gmina – wczoraj i dziœ, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Wielkie Pomorze – to¿samoœæ i wielokulturowoœæ, red. A. Kuik-Kalinowska,
wyd. IK, AP w S³upsku, S³upsk-Gdañsk 2011,
– Jan Karnowski, Dramaty, opr. M. Cybulski, D. Kalinowski, C. Obracht-Prondzyñski, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 6, Gdañsk 2011,
– Gerhard Jeske, Anio³ z Tr¹bk¹ i inne opowiadania. Gdañskie obrazy pamiêci
1938–1945, t³um. B. Kiebzak, oprac. M. Ossowski i J. Borzyszkowski, Gdañsk
2011,
– Pro memoria. Julian Rydzkowski (1891–1978), zebra³, oprac. i wstêpem opatrzy³ J. Borzyszkowski, wyd. IK, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdañsk–Chojnice–Wejherowo 2011,
– Adela Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, wyd. IK,
AP w S³upsku, Gdañsk-S³upsk 2011,
– Pro memoria. Gerard Labuda (1916–2010), oprac. J. Borzyszkowski, wyd.
IK, MPiMK-P w Wejherowie, Gdañsk–Wejherowo 2011.
– Stanis³aw Pestka, W krainie chmurników, red. Bo¿ena Ugowska, Gdañsk 2011.
Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na rok 2012.
Wydawnictwom Instytutu Kaszubskiego towarzyszy³y promocje, prezentacje i spotkania. W dniu 17 lutego 2011 r. w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku
odby³a siê promocja ksi¹¿ki Anny Kwaœniewskiej Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osi¹gniêcia badawcze (Gdañsk
2010). Zgromadzonych goœci powita³ prezes Instytutu prof. Józef Borzyszkowski, zapowiadaj¹c, i¿ odt¹d promocje wydawnictw Instytutu Kaszubskiego bêd¹
siê odbywaæ wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim O/Gd. Nastêpnie
g³os przej¹³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który wyg³osi³ laudacjê, przedstawiaj¹c pokrótce ¿yciorys naukowy autorki. Podkreœli³, i¿ wielkie znaczenie przy
powstaniu tej ksi¹¿ki mia³o samodzielne zdobycie œrodków na badania i jej wyda-
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nie przez sam¹ autorkê. Omawiaj¹c ksi¹¿kê, stwierdzi³ m.in., ¿e „…zainteresowanie œrodowiska etnologów skupione by³o na Kaszubach. Inne regiony Pomorza
by³y pod tym wzglêdem zaniedbane, co wykazuje w swej ksi¹¿ce autora i co pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia”. Po tym wyst¹pieniu Anna Kwaœniewska przedstawi³a g³ówne za³o¿enia swojej pracy, po czym zaczêli zadawaæ pytania zebrani goœcie. Wyst¹pili m.in. Miros³aw Kuklik i Jerzy Gajewicz. Ten pierwszy zwróci³ uwagê na niedopracowanie ikonografii i jednoczeœnie bardzo dobre
materia³y opisowe. Prof. C. Obracht-Prondzyñski zachêci³ interlokutora do napisania recenzji ksi¹¿ki. M. Kuklik zapyta³ równie¿ o Ÿród³o informacji na temat
osób wystêpuj¹cych w pracy, na co autorka odpowiedzia³a, ¿e pochodz¹ one g³ównie ze spuœcizn i korespondencji.
Nastêpnie, 24 marca 2011 r. w Domu Kaszubskim w Gdañsku, zaprezentowano bardzo wa¿n¹ dla kultury kaszubskiej ksi¹¿kê Aleksandra Majkowskiego
¯ëcé i przigodë Remusa. Zviercad³o kaszubskji (Gdañsk 2010), która ukaza³a siê
w ramach serii wydawniczej Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 5. Jej opracowania dokona³ Jerzy Treder, on te¿ oraz Józef Borzyszkowski i Adela Kuik-Kalinowska napisali wstêp. Zebranych goœci, a szczególnie Stanis³awa Pestkê, dr Ma³gorzatê Klinkosz i dyr. Rados³awa Kamiñskiego oraz piêæ studentek kaszubistyki,
tradycyjnie przywita³ prof. J. Borzyszkowski. Wspomnia³ te¿ o planowanym tomie szóstym Biblioteki, w którym znajd¹ siê m.in. utwory Jana Karnowskiego.
Laudacjê tomu pi¹tego wyg³osi³ prof. C. Obracht-Prondzyñski, w której podkreœli³, ¿e od za³o¿enia Instytutu Kaszubskiego, jednym z jego celów by³a i jest krytyczna publikacja literatury kaszubskiej, daj¹ca czytelnikowi nie tylko doznania
estetyczne, ale i te¿ wiedzê merytoryczn¹ o tej¿e literaturze. Kontynuuj¹c ten
w¹tek, stwierdzi³, i¿ wspomniana seria wydawnicza jest dzie³em pionierskim,
wymagaj¹cym wypracowania pewnych metod. Ka¿dy kolejny tom poprzedzony
jest wstêpem i jest recenzowany. Biblioteka Pisarzy Kaszubskich wydawana jest
wy³¹cznie „si³ami” Instytutu Kaszubskiego, gdzie znacz¹cy wk³ad w ka¿dy tom ma
przede wszystkim prof. Jerzy Treder, a ponadto prof. Daniel Kalinowski i dr Adela
Kuik-Kalinowska. Dotychczas na rynku zaistnia³o ju¿ kilka serii kaszubskiej literatury, ale mia³y one zdecydowanie inny charakter od obecnie promowanej.
W niedalekiej przysz³oœci planowane jest seminarium na temat Biblioteki…, podczas którego bêd¹ dyskutowane problemy z ni¹ zwi¹zane. Jak stwierdzi³ nastêpnie prof. C. Obracht-Prondzyñski, „»Remus« doczeka³ w ostatnich 25 latach wielu edycji, w³¹cznie z t³umaczeniem na jêzyki niemiecki i angielski, by³y te¿ próby
inscenizacji teatralnych, ale brakowa³o krytycznej jego edycji”. Na koniec zaœ
podkreœli³, ¿e „»Biblioteka Pisarzy Kaszubskich« tworzona jest na d³ugie lata”.
Po tym wyst¹pieniu g³os zabrali pozostali uczestnicy spotkania. Prof. Jerzy Treder,
który zaznaczy³, ¿e publikacja ma charakter wybitnie naukowy. Po raz pierwszy
w publikacji siêgniêto po rêkopis dzie³a Majkowskiego. Okaza³o siê, ¿e miêdzy
pierwodrukiem a rêkopisem istniej¹ spore ró¿nice, które zosta³y po raz pierwszy
uwzglêdnione w obecnej publikacji. Dr Adela Kuik-Kalinowska wspomina³a
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o obecnoœci dzie³a w realiach wspó³czesnego œwiata. Prof. J. Borzyszkowski szerzej omówi³ „¿ycie i przygody” Aleksandra Majkowskiego. C. Obracht-Prondzyñski stwierdzi³, ¿e „o wartoœci dzie³a œwiadczy iloœæ t³umaczeñ i wydañ”, a tych
Remus ma ju¿ wiele. Wanda Lew-Kiedrowska wspomina³a o koniecznoœci obecnoœci Remusa w szkole. Powiedzia³a te¿, ¿e „przyda³oby siê nowe t³umaczenie na
jêzyk polski, bo t³umaczenie Lecha B¹dkowskiego fragmentami bywa niepoprawne”. Na co prof. J. Treder odpowiedzia³, i¿ „przek³ad B¹dkowskiego nie jest doskona³y, ale jest dobry”. Na koniec C. Obracht-Prondzyñski stwierdzi³ „z punktu
widzenia edukacji przyda³by siê komiks o »Remusie«”.
Dnia 15 kwietnia 2011 r., podczas zebrania walnego cz³onków Instytutu,
o czym wspomniano, by³a promocja kolejnego 12. tomu rocznika „Acta Cassubiana”. Laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Natomiast w S³upsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii D¹browskiej, w dniu 20 kwietnia 2011 r. odby³a siê promocja II tomu Naszych korzeni.
Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich oraz 12. tomu rocznika
„Acta Cassubiana”, w której z ramienia Instytutu Kaszubskiego uczestniczyli
dr Tomasz Rembalski i prof. Daniel Kalinowski. Fragmenty ksi¹¿ki Nasze korzenie czytali aktorzy Teatru Rondo, a spotkanie uatrakcyjni³ wystêp zespo³u kaszubskiego dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w S³upsku.
Równie¿ w S³upsku odby³a siê promocja ksi¹¿ki Zbigniew Zielonka. Pisarz,
naukowiec i przyjaciel (S³upsk–Gdañsk 2011), której redaktorem jest prof. Daniel
Kalinowski. Spotkanie odby³o siê w Sali Rycerskiej Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w S³upsku w dniu 12 maja 2011 r. W najnowszym dziele o ¿yciu i twórczoœci
Zbigniewa Zielonki, poza tekstami samego bohatera ksi¹¿ki, zamieszczono teksty
m.in. J. Borzyszkowskiego, Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek, Barbary Popielas-Szultki,
Zygmunta Szultki, Krystyny Kossakowskiej-Jarosz, Stanis³awa Pestki, Jerzego
D¹browy-Januszewskiego, Anatola Ulmana i innych.
Miejscem kolejnej promocji by³ budynek Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Gdañskiego, gdzie 23 maja 2011 r. zaprezentowano ksi¹¿kê Z dziejów kultury
Pomorza XVIII–XX wieku, t. IV, pod red. J. Borzyszkowskiego i L. Molendowskiego (Gdañsk 2010). Laudacjê wyg³osi³ prof. Tadeusz Stegner. Praca jest pok³osiem badañ uczestników seminarium doktoranckiego, prowadzonego przez prof.
J. Borzyszkowskiego.
Pod koniec 2010 r., nak³adem Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku przy znacz¹cym dofinansowaniu Rektora ds. Nauki i Dziekana Wydzia³u Historycznego
UG, ukaza³a siê ksi¹¿ka prof. Józefa Borzyszkowskiego Antropologia Kaszub
i Pomorza, z podtytu³em Badania – Kultura – ¯ycie codzienne. Jej oficjalna promocja odby³a siê w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” 9 czerwca 2011 r., podczas
której laudacjê wyg³osi³ jej recenzent – ks. prof. UG dr hab. Wojciech Bêben,
kierownik Zak³adu Etnologii Uniwersytetu Gdañskiego. Licznie zebranych goœci,
a w szczególnoœci profesorów Eugeniusza Koko i Tadeusza Stegnera, powita³
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który podkreœli³, i¿ ksi¹¿ka mog³a siê ukazaæ
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dziêki wsparciu Uniwersytetu Gdañskiego. W swej wypowiedzi ks. prof. W. Bêben podkreœli³, i¿ ksi¹¿ka odpowiada na pytanie „Co to znaczy byæ Kaszub¹, jaka
jest twoja kultura, jakie s¹ twoje zwyczaje? Co innego jest pisaæ o Kaszubach,
a co innego jest bycie Kaszub¹. Id¹c za s³owami Ludwika Stommy, ksi¹¿kê charakteryzuje »odszukiwanie i sklejanie« szkie³ek ró¿nych witra¿y rozsypanych po
œwiecie. Odpowiada ona na pytania: Kim byli i s¹ Krëbanie, kim byli i s¹ mieszkañcy Parchowa? Pomaga ludziom danego terenu szukaæ w³asnej to¿samoœci…”.
Prof. Józef Borzyszkowski du¿¹ czêœæ swego wyst¹pienia poœwiêci³ omówieniu
metod badañ, do których zaliczy³ równie¿ szperanie po domowych strychach.
Odniós³ siê te¿ do s³ów prof. Bêbna, mówi¹c o swym stosunku do Kaszub: „Ja
w tym œwiecie ¿yjê, tkwiê i rozumiem”. G³os zabra³ równie¿ prof. Tadeusz Stegner, który podkreœli³ znaczenie zajmowania siê przez Instytut Kaszubski sprawami ¿ycia codziennego. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê, i¿ wci¹¿ brakuje badañ
nad obrzêdowoœci¹ ¿ycia religijnego w Polsce, np. jak wygl¹da³o przystêpowanie
dzieci do I Komunii Œw. na przestrzeni dziesiêcioleci.
Kilkanaœcie dni póŸniej, 27 czerwca 2011 r., równie¿ w Tawernie „Mestwin”
mia³a miejsce promocja dwuczêœciowych wspomnieñ Eryki Blaszczyk z Dortmundu pt. Kaszubskie brzozy. B³êdne ogniki Zachodu (Gdañsk 2011), t³um. Magdalena Sacha, które ukaza³y siê w ramach nowej serii wydawniczej Stegnami pomorskiego pogranicza. W 2007 r. na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki we Frankfurcie nad Menem zaprezentowano, napisan¹ przez Erykê Blaszczyk, ksi¹¿kê pt.
Kaschubische Birken. Erinnerungen (Kaszubskie brzozy. Wspomnienia), obejmuj¹c¹ lata II wojny œwiatowej i pocz¹tki Polski Ludowej (do 1957), która wzbudzi³a spore zainteresowanie wœród odwiedzaj¹cych targi. Wieœæ o ksi¹¿ce szybko
dotar³a do Gdañska, do Instytutu Kaszubskiego, którego prezes prof. Józef Borzyszkowski nawi¹za³ kontakt z jej autork¹. Wówczas pozna³ marzenie pani Blaszczyk, aby ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona i wydana w Polsce, aby jej kaszubska
rodzina i grono polskich przyjació³ z lat m³odoœci mogli zapoznaæ siê z jej treœci¹.
Poniewa¿ lektura Kaschubische Birken czyni³a pewien niedosyt u czytelnika, który
z natury rzeczy chcia³by poznaæ dalsze losy autorki, Instytut Kaszubski zdecydowa³ siê wydaæ ksi¹¿kê w nowej postaci, obejmuj¹cej równie¿ lata ¿ycia autorki
w Niemczech, tj. po 1957 r.. W ten sposób powsta³o nowe dzie³o pt. Kaszubskie
brzozy. B³êdne ogniki Zachodu – dwuczêœciowe wspomnienia Eryki Blaszczyk,
poprzedzone Wstêpem pióra Józefa Borzyszkowskiego. Jednoczeœnie, co zdarza
siê niecodziennie, Instytut Kaszubski wyda³ kontynuacjê wspomnieñ w jêzyku
niemieckim Im Irrlicht des Westens (B³êdne ogniki Zachodu). Podczas spotkania,
na którym zebra³o siê liczne grono rodziny i przyjació³ autorki oraz cz³onków
i sympatyków Instytutu, laudacjê wyg³osi³ prof. J. Borzyszkowski. G³os zabra³a
równie¿ wzruszona serdecznym przyjêciem ksi¹¿ki E. Blaszczyk, dziêkuj¹c wszystkim zaanga¿owanym za pomoc w jej publikacji.
Po wakacjach, 8 wrzeœnia 2011 r. w Domu Kaszubskim w Gdañsku odby³o
siê spotkanie promocyjne, podczas którego zaprezentowano t³umaczenie na jêzyk
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angielski powieœci Anny £ajming Czterolistna koniczyna (The four leafed cloved)
(Gdañsk 2011). Przek³adu ksi¹¿ki dokonali Blanche Krbechek ze Stanów Zjednoczonych i Stanis³aw Frymark z Leœna, a wstêpem opatrzy³ prof. Józef Borzyszkowski. B. Krbechek podjê³a siê ze swoimi wspó³pracownikami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz na Kaszubach t³umaczenia kolejnych utworów Anny
£ajming – opowieœci Czerwone ró¿e i pierwszego tomu wspomnieñ Dzieciñstwo.
Wspomnienia Anny £ajming t³umaczy te¿ na jêzyk niemiecki dr Sabine Grabowski z Niemiec.
Dnia 20 paŸdziernika 2011 r. w tym samym miejscu odby³a siê prezentacja
ksi¹¿ki The Kashubs. Past and Prezent, której redaktorami byli prof. Cezary Obracht-Prondzyñski i dr Tomasz Wicherkiewicz, wspó³autorami zaœ prof. Józef
Borzyszkowski i prof. Jerzy Treder. Ksi¹¿ka, wydana przez presti¿owe miêdzynarodowe wydawnictwo Peter Lang, zawiera podstawowe informacje o to¿samoœci,
kulturze, historii i jêzyku Kaszubów. Niew¹tpliwie dziêki tej ksi¹¿ce poszerzy siê
wiedza o Kaszubach w œwiecie anglojêzycznym.
Z chwil¹ œmierci prof. Gerarda Labudy w 2010 r. Instytut Kaszubski podejmuje wysi³ki na rzecz nale¿ytego upamiêtnienia tego wybitnego uczonego i znamienitego Kaszuby. Poza wydaniem wspomnianej ju¿ ksi¹¿ki z serii Pro memoria, Instytut, wspólnie z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, bierze czynny udzia³
w dzia³aniach nad utworzeniem Biblioteki im. Prof. Gerarda Labudy w Wejherowie. Szczególnie wa¿nym faktem mijaj¹cego roku jest ustanowienie przez Rodzinê
œp. Profesora „Nagrody im. Gerarda Labudy”. Zgodnie z przyjêtym regulaminem
(patrz aneks) Nagrodê bêdzie siê przyznawaæ nie rzadziej, ni¿ co trzy lata m³odym uczonym (do 35 roku ¿ycia) za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszuboi pomorzoznawstwa. Zgodnie z tradycj¹ badawcz¹ Patrona Nagrody preferowane
bêd¹ prace prezentuj¹ce wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarnoœæ, a ponadto napisane piêknym jêzykiem, cechuj¹ce
siê jasnoœci¹ wywodu i zrozumia³e dla czytelników spoza œwiata nauki. Zg³aszane
publikacje mog¹ mieæ charakter opracowañ: teoretycznych, metodologicznych, Ÿród³owych. Mog¹ to byæ równie¿ podrêczniki akademickie oraz prace popularyzuj¹ce wiedzê o Kaszubach i Pomorzu. Nagrodê bêdzie przyznawaæ Kapitu³a, w sk³ad
której maj¹ wchodziæ trzy osoby wskazane przez Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego,
w tym obligatoryjnie Prezes Instytutu, który jednoczeœnie pe³ni rolê przewodnicz¹cego Kapitu³y oraz dwie osoby wskazane przez rodzinê prof. Gerarda Labudy.
W wypadku braku takiego wskazania osoby te wybierze Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego, w tym co najmniej jedn¹ reprezentuj¹c¹ poznañskie œrodowisko naukowe.
Udzia³ w pracach Kapitu³y ma charakter honorowy. Po raz pierwszy nagroda ma
zostaæ przyznana w 2012 r., wiêc ju¿ teraz przyjmuje siê zg³oszenia kandydatów.
W realizacjê projektów Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku zaanga¿owany
by³ szereg partnerów, wspomagaj¹cych nas merytorycznie i materialnie. Wymieniæ
tu nale¿y: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego oddzia³y terenowe
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w Gdañsku, Gdyni, Wielkim Buczku, Bytowie, Chojnicach, Wierzchucinie, Szczecinie i in., Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum Miasta
Gdyni, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Gdañski, Akademiê Pomorsk¹
w S³upsku, Uniwersytet Szczeciñski, Elbl¹sk¹ Uczelniê Humanistyczno-Ekonomiczn¹, Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Gdañsku, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdyni, Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ w Szczecinie, Bibliotekê G³ówn¹ Uniwersytetu Szczeciñskiego, Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Wejherowo im. A. Labudy
w Bolszewie, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Academiê Baltica w Lubece
oraz szereg samorz¹dów, od Urzêdu Marsza³kowskiego zaczynaj¹c, przez samorz¹dy powiatowe a¿ po samorz¹dy miejskie i gminne.
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2011. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
Aneks
REGULAMIN
Nagrody Naukowej im. Prof. Gerarda Labudy
1.
2.

1.
2.
3.

§1
Nagrodê Naukow¹ im. prof. Gerarda Labudy, zwan¹ dalej Nagrod¹, przyznaje siê nie rzadziej ni¿ co trzy lata m³odym uczonym za wybitne i twórcze
prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa.
Zgodnie z tradycj¹ badawcz¹ Patrona Nagrody preferowane bêd¹ prace prezentuj¹ce wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz
interdyscyplinarnoœæ, a ponadto napisane piêknym jêzykiem, cechuj¹ce siê
jasnoœci¹ wywodu i zrozumia³e dla czytelników spoza œwiata nauki.
§2
Nagroda jest jedna i przyznawana jest tylko osobom indywidualnym. W wyj¹tkowych przypadkach mo¿e zostaæ przyznana za pracê zespo³ow¹, pod warunkiem, ¿e wszyscy autorzy spe³niaj¹ regulaminowe kryteria.
Laureatem Nagrody mo¿e zostaæ badacz (lub zespó³ badaczy) w wieku do
35 lat.
Nagrodê przyznaje siê za pracê naukow¹ opublikowan¹ w ci¹gu ostatnich
trzech lat lub te¿ za cykl prac, z których ostatnia zosta³a wydana w ci¹gu
ostatnich trzech lat.
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5.
6.
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1.
2.
3.
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2.
3.
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Zg³aszane publikacje mog¹ mieæ tak¿e charakter opracowañ: teoretycznych,
metodologicznych, Ÿród³owych. Mog¹ to byæ równie¿ podrêczniki akademickie oraz prace popularyzuj¹ce wiedzê o Kaszubach i Pomorzu.
W przypadku prac zespo³owych Nagroda jest dzielona równo pomiêdzy
autorów.
§3
Nagrodê przyznaje Kapitu³a, w której sk³ad wchodz¹:
a) Trzy osoby wskazane przez Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego, w tym obligatoryjnie Prezes Instytutu, który jednoczeœnie pe³ni rolê przewodnicz¹cego Kapitu³y.
b) Dwie osoby wskazane przez rodzinê prof. G. Labudy.
c) W wypadku braku takiego wskazania osoby te wybiera Zarz¹d I.K.,
w tym co najmniej jedn¹ reprezentuj¹c¹ poznañskie œrodowisko naukowe.
Udzia³ w pracach Kapitu³y ma charakter honorowy.
Kapitu³a mo¿e powo³aæ recenzentów do oceny zg³oszonych wniosków.
Informacja o Nagrodzie i mo¿liwoœci zg³aszania kandydatur jest upowszechniania na stronie internetowej Instytutu Kaszubskiego, na ³amach prasy oraz
drog¹ listown¹ (pisma kierowane do instytucji naukowych zajmuj¹cych siê
badaniami kaszubo- i pomorzoznawczymi).
W og³oszeniu ka¿dorazowo podawany jest szczegó³owy harmonogram,
z uwzglêdnieniem terminu zg³aszania kandydatur, procedury recenzowania
oraz terminu wrêczenia Nagrody.
Kandydatów mog¹ zg³aszaæ zarówno osoby indywidualne (tak¿e cz³onkowie
Kapitu³y), jak i instytucje akademickie, organizacje pozarz¹dowe, w tym
towarzystwa naukowe, redakcje czasopism naukowych, muzea itp.
Zg³oszenia kandydatów dokonuje siê, przysy³aj¹c wype³niony formularz,
bêd¹cy za³¹cznikiem do niniejszego regulaminu. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ 3 egz. rekomendowanej pracy oraz jej wersjê elektroniczn¹.
Kapitu³a ma prawo nieprzyznania Nagrody w danym roku za ¿adn¹ ze zg³oszonych prac.
§4
Wysokoœæ Nagrody ka¿dorazowo okreœla Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego.
Osoba wyró¿niona otrzymuje tak¿e dyplom i medal pami¹tkowy.
Informacja o przyznaniu nagrody jest zamieszczana na stronie internetowej
Instytutu i w miarê mo¿noœci upowszechniana innymi œrodkami przekazu.
§5
Niniejszy Regulamin Nagrody, sformu³owany z udzia³em Rodziny Profesora
zosta³ zatwierdzony przez Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego.
Zmiany w regulaminie przyjmuje siê na drodze uchwa³y i uchwala je Zarz¹d
Instytutu Kaszubskiego w g³osowaniu jawnym.
Zmiany uzyskuj¹ prawomocnoœæ w wyniku decyzji podjêtej wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

