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W dniu 21 kwietnia 2006 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo
-wyborcze, kończące trzecią kadencję w działalności Instytutu. Dokonano pod
czas tego zebrania podsumowania ostatnich lat oraz wybrano nowy zarząd w skła
dzie: Józef Borzyszkowski -  prezes, Zbigniew Zielonka -  wiceprezes, Anna Kwa
śniewska -  skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński -  sekretarz, Andrzej Romanow, 
Jarosław Pająkowski, Bolesław Hajduk -  członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli ponownie: Jerzy Szukalski, Marian Fryda i Kazimierz Kozłowski.

W 2006 r. Zarząd spotykał się czterokrotnie, tj.: 30 marca, 21 kwietnia, 24 maja 
i 26 października. W tym czasie do grona członków Instytutu przyjęto dziesięć 
osób: mgr. Aleksandra Łosińskiego, mgr. Antoniego Kakareko, dr Monikę Mazu
rek, dr. Bogdana Libicha, mgr. Krzysztofa Kordę, mgr. Jarosława Pająkowskiego, 
dr. Michała von Grabowskiego, mgr Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk. prof. 
Ewę Siatkowską, prof. Tadeusza Białeckiego oraz dr Marię Pelczar. Liczba człon
ków Instytutu wzrosła do 93, w tym 8 zagranicznych.

W 2006 r. w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowała p. Ewelina Bemke, 
a ponadto staż odbyła p. Joanna Pauli (w ramach umowy z PUP w Gdańsku).

W roku 2006 udało się Instytutowi zrealizować wiele zadań i projektów. Dzięki 
zdobytym dotacjom, darowiznom osób prywatnych oraz społecznemu zaangażo
waniu członków przygotowano szereg imprez i wydano kilka publikacji. Wśród 
naszych przedsięwzięć wymienić należy przede wszystkim konferencje, w które 
rok 2006 był bardzo owocny.

Już 20 lutego 2006 r. w Malborku zorganizowaliśmy wspólnie z: żuławskim 
oddziałem ZK-P w Malborku, Muzeum Zamkowym oraz władzami powiatowymi 
seminarium poświęcone Augustynowi Szprędze, pierwszemu staroście malborskiemu 
po II wojnie światowej. Referaty wygłosili: prof. J. Borzyszkowski, Ży cie i dzia
łalność Augustyna Sprzęgi, mgr Mariusz Mierzwiński, Augustyn Sprzęga i zamek 
w Malborku, prof. C. Obracht-Prondzyński, Losy Pomorzan w I  połowie XXwieku.

Pięć dni później, 25 lutego 2006 r. w Domu Kaszubskim wspólnie z gdań
skim oddziałem ZK-P zorganizowaliśmy seminarium pt. Quo vadis Cassubia?
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Na początku odczytano fragmenty niepublikowanego tekstu zmarłego niedawno 
Tadeusza Bolduana pt. Kaszubsko-pomorska nierzeczywistość. (Bezdroża ideologii 
kaszubsko-pomorskiej i sprawy niemieckie). Następnie wygłoszono cztery referaty: 
prof. Jerzego Tredera, Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny -  język 
kaszubski w literaturze, szkole, mediach i Kościele; prof. Józefa Borzyszkowskiego, 
Nasze Kongresy: II Kaszubski (1992), I  Kociewski (1995) i Kongres Pomorski 
(1997-98) -  uchwały a ich realizacja; dr. Grzegorza Grzelaka, Ruch kaszubsko- 
-pomorski a kalejdoskop polityczny Pomorza i Rzeczpospolitej i prof. Cezarego 
Obracht-Prondzyńskiego, Społeczność kaszubska -  Społeczność Zrzeszona. 
Ożywiona dyskusja oraz liczne grono uczestników pokazały, że istnieje potrzeba 
podobnych spotkań w środowisku regionalnym.

W Wielkim Buczku wspólnie z „Krajniakami” z oddziału ZK-P przygotowano 
22 kwietnia 2006 r. konferencję poświęconą Księdzu Patronowi Bolesławowi 
Domańskiemu. Referaty wygłosili: prof. J. Borzyszkowski, Ksiądz Patron Bolesław 
Domański -  syn Krajny i Kaszub, prof. J. Kęcińska, „Krajniacy ” Księdzu Patronowi.
0  Buczkowskich sesjach naukowych i konkursie „Moja Matka Boska Radosna” 
oraz prof. Z. Zielonka, Ksiądz Bolesław Domański -  między historią a dniem 
dzisiejszym. W czasie sesji wręczono nagrody „Złotego Buka”, przygotowano pro
gram artystyczny oraz wernisaż fotografii artystycznej Adama Juszkiewicza.

Kolejnym przedsięwzięciem było przygotowane wspólnie z Oddziałem Gdań
skim ZK-P 15 maja 2006 r. sympozjum poświęcone twórczości Jana Zbrzycy (Sta
nisława Pestki). Referaty wygłosili: prof. Jerzy Samp, Jan Zbrzyca wśród poetów 
kaszubskich; prof. Jerzy Treder, Kaszubszczyzna Jana Zbrzycy, prof. Jowita Kę
cińska, Bogactwo innowacji słowotwórczej w tomie wierszy J. Zbrzycy „Wieczor
ny widnik”, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Publicystyka społeczna i kultu
ralna Stanisława Pestki, prof. Józef Borzyszkowski, Rola Stanisława Pestki 
w ruchu kaszubsko-pomorskim oraz prof. Zbigniew Zielonka, Pierwsze spotkanie 
ze Stanisławem Pestką/Janem Zbrzycą -  wprowadzenie do wypowiedzi przyjaciół
1 kolegów. W przerwach miedzy referatami młodzież i nauczyciele z KLO recyto
wali wiersze J. Zbrzycy.

Dużym przedsięwzięciem były przygotowane wspólnie z Akademią Baltica 
z Lubeki międzynarodowe warsztaty historyczne: Odczytując mowę kamieni. 
Śladami żydowskimi po Kaszubach (w dniach 16-25 sierpnia 2006 r.). Uczestni
kami byli studenci i doktoranci z Polski i z Niemiec (szczegółowa informacja 
w tym numerze „Acta Cassubiana”).

Z okazji 30-lecia Muzeum Regionalnego i 95-lecia muzealnictwa w Człu
chowie Instytut wspólnie z tamtejszym Muzeum zorganizował sesję naukową 
pt. Ziemia Człuchowska -  Kaszuby -  Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach 
(odbyła się w Człuchowie w dniach 8-9 września 2006 r.). Podczas jej trwania 
wygłoszono kilkanaście referatów: mgr Ignacy Skrzypek, Muzealnictwo na ziemi 
człuchowskiej do 1993 r.; mgr Ewa Homa-Rożek, Muzeum Regionalne w Człu
chowie w latach 1993-2006; mgr Jacek Borkowski, Wyniki badań wykopalisko
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wych na Ry nku Staromiej skim w Człuchowie w sezonie 2005; dr hab. Klemens 
Bruski, Powstanie komturstwa człuchowskiego i jego rola w państwie Zakonu 
Krzyżackiego; prof. Maksymilian Grzegorz, Przeobrażenia społeczno-gospodarcze 
w komturstwie człuchowskim jako rezultat podjęcia działalności osadniczej przez 
Zakon Krzyżacki; dr Antoni J. Pawłowski, Najstarsze zamki krzyżackie w Pru
sach; mgr Wiktor Zybajło, Zamek w Człuchowie. Koncepcje obrony i militarnego 
wykorzystania w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku; dr Aleksander Klemp, 
Szlachta powiatu człuchowskiego w okresie staropolskim XVI- XVIII w.; prof. 
Andrzej Groth, Ludność Człuchowa 1772-1815; Werner Panknin, Die Kultur
geschichte des Schlochauer Landes; dr Anna Kwaśniewska, Ziemia człuchowska 
jako pogranicze etnograficzne; prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi i kul
tura kaszubska na ziemi człuchowskiej -  dawniej i dziś; dr Maciej Hejger, Wysie
dlenie ludności niemieckiej z Ziemi Człuchowskiej po II wojnie światowej; dr Alek
sander Błachowski, Z historii hafciarstwa kaszubskiego -  geneza formy; mgr Hu
gona Ostrowska-Wójcik, Kształtowanie się i rozkwit człuchowskiego ośrodka haftu 
ludowego i dr Andrzej Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Człuchów. Cz. 1: B-K. 
Konferencji towarzyszyła też promocja najnowszej książki A. Grota, wydanej 
wspólnie przez Muzeum i Instytut: Człuchów w latach 1772-1815. Z  problematyki 
małego miasta pomorskiego.

Kilka dni później (w dniach 14-16 września 2006 r.) Instytut wspólnie z Zakła
dem Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uni
wersytetu Gdańskiego oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym zorganizował 
w Starbieninie konferencję pod tytułem Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w bada
niach społecznych. Odbyła się ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i zgro
madziła kilkadziesiąt osób z różnych ośrodków badawczych w Polsce, ale także 
z Niemiec i Irlandii (szczegółowa informacja w tym numerze „Acta Cassubiana”).

We wrześniu 2006 r., tradycyjnie już jak co roku, Instytut był współorganiza
torem konferencji przygotowanej przez oddział ZK-P w Wielkim Buczku (główna 
w tym zasługa prof. Jowity Kęcińskiej). Temat dziewiątego już spotkania, które 
odbyło się 9 września, brzmiał: O miejsce kultury ludowej w dziedzictwie narodowym. 
Europa kultury regionów. Referaty wygłosili: prof. J. Borzyszkowski, Wincenty 
Rogala (1871-1958) -  ojciec duchowy nie tylko dla Wiela; M. Chołodowska 
ze Złotowa, Czy wyschnięte źródło? Rozważania o kulturze ludowej dzisiaj; prof. 
Z. Zielonka, Od kultury ludowej do narodowej. Konferencji towarzyszyła jak zwy
kle rozbudowana część artystyczna: występ chóru „Lutnia” z Miasteczka Krajeń
skiego, ogłoszenie wyników kolejnego konkursu Moja Matka Boska Radosna, 
widowisko folklorystyczne Kto rano wstaje... przygotowane przez zespół „Kraj- 
niacy” oraz wręczenie Złotych Buków (otrzymali je Marian Fryda z Człuchowa 
i Medard Kajewski ze Złotowa).

Ponadto Instytut współorganizował w końcu 2006 r. IX Konferencję Kaszubsko- 
-Pomorską przygotowaną wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego (tym razem 
była poświęcona badaczom kultury Pomorza), konferencję: Tradycje humanistyki
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gdańskiej przygotowaną wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim z okazji jubile
uszu Wydziału Filologiczno-Historycznego, wreszcie wspólnie z Muzeum Piśmien
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej kolejne Seminarium Kaszubskie w Wej
herowie (szczegółowe informacje w następnym tomie „Acta Cassubiana”).

Omawiając wydarzenia konferencyjne należy wspomnieć o przygotowanym 
przez Szkołę Języka Dolnoserbskiego w Chociebużu seminarium poświęconym 
Kaszubom i Serbom: Kaschuben und Sorben (Wenden). Wege zweier Minderheiten 
In Europa, 2 czerwca 2006 r. Uczestniczyli w nim prezes Instytutu prof. J. Bo- 
rzyszkowski oraz dyr. szkoły w Lipnicy Andrzej Lemańczyk. Ze strony serbskiej 
seminarium przygotowała kierownik Szkoły Maria Elikowska-Winkler. Przy tej 
okazji prezes Borzyszkowski odbył także podróż do Budziszyna, gdzie spotkał się 
z szefostwem Instytutu Serbskiego. Mówiono o wspólnych projektach naukowych 
oraz wymianie wydawnictw.

Z innych projektów naukowych warto wspomnieć o podjętej przez prezesa 
Zbigniewa Zielonkę idei przygotowania Biblioteki Pisarzy Kaszubskich -  naukowej 
edycji najważniejszych dzieł literackich. Pierwsze spotkanie w tej sprawie w kręgu 
literaturoznawców i językoznawców odbyło się 16 marca 2006 r.

Instytut kontynuował także prace wydawnicze. Do listopada 2006 r. nakładem 
Instytutu ukazały się następujące pozycje:

1. Andrzej Groth, Człuchów w latach 1772-1815. Z  problematyki małego 
miasta pomorskiego (wydane wspólnie z Muzeum Regionalnym w Człuchowie).

2. Ludowe Talenty 1971-2006, opr. T. Szymański, Gdańsk 2006 (wspólnie 
z Oddziałem Gdańskim ZK-P).

3. Hanna Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań -  dzieje 
języka -  zabytki -  etymologie.

4. Janusz Jasiński, Pomorze -  Kaszuby. Artykuły, rozprawy, recenzje, polemiki.
5. Gabriela Szubstarska, Na przekór... (tomik wierszy).
6. Krzysztof Jażdżewski, Kościerskie lasy. Nadleśnictwo Kościerzyna 1775

-2005, Gdańsk-Kościerzyna 2006 (wspólnie z Nadleśnictwem Kościerzyna).
7. Historia Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Brusy 2006 (wspólnie 

z Urzędem Miejskim w Brusach).
8. Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W pięćdziesięciolecie upo

wszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
katalog wystawy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, czerwiec-lipiec 2006, Wejherowo 2006 (wydano wspólnie z Nad
bałtyckim Centrum Kultury i MPiMK-P).

9. Kolejny, ósmy, tom „Acta Cassubiana”, zadedykowany prof. Gerardowi 
Labudzie.

W przygotowaniu są następne publikacje, których druk przewidziano do końca 
2006 r.: Cezary Obracht-Prondzyński, Na kaszubskich rubieżach. Szkic o bytowskim 
oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (wspólnie z bytowskim odziałem 
ZK-P); Dzieje i kultura Pomorza XVIII-XX wieku, cz. III; Ks. Bernard Sychta
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a Kociewie -  j ego poprzednicy  i następcy, (wspólnie z Pomorską Wyższą Szkołą 
Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim); Parafia pelplińska 
i je j duszpasterze w XIX  i X X  wieku, (wspólnie z Parafią Katedralną w Pelplinie); 
Pro memoria. Tadeusz Bolduan (1930-2005); Nasze korzenie. Wokół poszukiwań 
genealogicznych rodzin pomorskich; Anna Kwaśniewska, Garncarstwo na Ka
szubach; W kręgu twórczości Jana Zbrzycy.

Największym przedsięwzięciem wydawniczym w 2006 r. było wydanie książki 
Mëstra kaszubskich uczonych prof. Gerarda Labudy Historia Kaszubów na tle 
historii Pomorza (do 1525 r.). Dziesiątki lat oczekiwana książka ukazała się 
z okazji 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej naszego Mistrza.

Książki Instytutu nie prezentowałyby się tak atrakcyjnie, gdyby nie solidna 
praca współpracujących z nami redaktorek: Teresy Ciesielskiej i Sławiny Kwi- 
dzińskiej oraz odpowiadających za skład, łamanie i opracowanie graficzne Anny 
Maciejewskiej i Macieja Ostoja-Lniskiego.

Należy podkreślić, że jak zwykle wydawaniu książki towarzyszą spotkania 
promocyjne. Są one nie tylko okazją do wymiany opinii o naszych publikacjach 
oraz dyskusji z autorami, ale także -  co nie jest bez znaczenia w sytuacji materialnej 
Instytutu -  do sprzedaży książek.

W dniu 28 lutego Instytut był organizatorem dwóch promocji. Pierwszą przy
gotowano wspólnie z oddziałem czerskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
oraz Liceum Ogólnokształcącym w Czersku. Promowano wówczas książkę Pro 
memoria Józef Ceynowa (1905-1991). Natomiast po południu we Wielu promo
wano książkę Pro memoria Leonard Brzeziński (1904-1984) (imprezę przygoto
wał oddział ZK-P Wiele-Karsin).

Kilka dni później, 2 marca, te same dwie książki, ale przede wszystkim książkę 
Feliksa Sikory Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie promowano w Domu Kaszub
skim w Gdańsku.

Zwyczajem zebrań walnych stało się, że po ich zakończeniu odbywa się promo
cja najnowszych wydawnictw kaszubskich. Tym razem wydarzeniem była promo
cja 21 kwietnia w Domu Kaszubskim dwóch tomów Kroniki Tomasza Kantzowa, 
wydanych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński.
0  książce mówili prof. Kazimierz Kozłowski oraz redaktor całość prof. Tadeusz 
Białecki -  obydwaj ze Szczecina.

Kolejne promocje to w Słupsku w Muzeum Pomorza Środkowego promocja 
książki Muzea pomorskie (23.06) oraz promocja tomiku wierszy Na przekór... 
Gabrieli Szubstarskiej w Domu Kaszubskim (21.09) -  o autorce i książce mówił 
J. Borzyszkowski, a wiersze czytała Halina Winiarska.

Promowano także najnowsza książkę prof. Romana Wapińskiego, Polityka
1 politycy. O polskiej scenie politycznej X X  wieku (24 października, laudację 
wygłosił dr Aleksander Hall).

Tradycyjnie Instytut współuczestniczył w inicjatywach upamiętniających 
wybitne postaci. Tym razem byliśmy współorganizatorami uroczystości związanej
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z odsłonięciem tablicy poświęconej Janowi Karnowskiemu w Krostkowie (13 maja). 
Ciężar organizacyjny wzięły na siebie oddziały ZK-P w Miasteczku Krajeń
skim i Wielkim Buczku, wspierane przez miejscową parafię i samorządy. Referat
0 J. Karnowskim przedstawił C. Obracht-Prondzyński, zaś o kulturowej specyfice 
Krajny mówił Roman Chwaliszewski.

Natomiast 2 września wspólnie z oddziałem ZK-P we Wielu i Karsinie przy
gotowano uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej wybitnemu kaszubskiemu 
rzeźbiarzowi Władysławowi Licy (1928-1989). Tablicę odsłonięto w jego rodzin
nych Rybakach-Wdzydzach Tucholskich.

Innym ważnym przedsięwzięciem było przygotowanie wspólnie przez Insty
tut i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
wystawy pt. Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W pięćdziesięciolecie 
upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
Otwarcie wystawy odbyło się 3 czerwca. Autorem scenariusza był C. Obracht- 
-Prondzyński, a kuratorem wystawy Janina Kurowska. Wydano przy tej okazji 
także okolicznościowy katalog, zawierający m.in. krótki szkic o dziejach kaszub
skiego regionalizmu, wykaz instytucji i osób, które ofiarowały eksponaty na wy
stawę oraz zdjęcia ciekawszych eksponatów.

Inny charakter miała przygotowana wspólnie z Galerią „Mestwin” Katarzyny 
Zajączkowskiej wystawa obrazów Jarosława Stryjca (19.10). Obrazy przedstawił
1 twórczość artysty omówił prof. Włodzimierz Łajming.

Myśląc o perspektywach rozwojowych Instytutu Prezes J. Borzyszkowski 
i sekretarz C. Obracht-Prondzyński spotkali się 9 marca 2006 r. z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim, goszcząc go w naszej siedzibie 
w Domu Kaszubskim. W czasie tego spotkania poinformowano o tym, co robi 
Instytut oraz zgłoszono projekt powołania do życia Pomorskiego Instytutu Na
ukowego, na zasadzie porozumienia między Urzędem Marszałkowskim a Instytu
tem Kaszubskim. PIN miałby stać się jednostką podobną w typie i charakterze do 
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz Instytutu Śląskiego w Opolu. 
Z jednej strony dawałby minimum wsparcia i zabezpieczenia finansowo-admini- 
stracyjnego dla pracy naukowej, z drugiej zaś otwierał nowe pola i możliwości 
badawcze. Stosowny wniosek został złożony władzom samorządu wojewódzkiego.

Było też wiele innych spotkań, np. z Cecylią Kłobukowską z Nowej Zelandii, 
z którą omówiono m.in. sprawę zaprezentowania w Polsce wystawy poświęconej 
pierwszym polskim osadnikom w Nowej Zelandii (pochodzili właśnie z Kociewia 
i Kaszub), z Shirley Mask Conolly przy okazji wręczenia jej Medalu „Poruszył 
Wiatr od Morza”, z prof. Edmundem Wnuk-Lipińskim z Warszawy i wieloma 
innymi. Przez siedzibę Instytutu w Domu Kaszubskim co miesiąc przewija się 
spore grono gości.

Minęło już 10 lat od momentu, gdy zmaterializowała się idea powołania do 
życia Instytutu Kaszubskiego. Choć na podsumowania przyjdzie jeszcze z pew
nością czas, to jednak możemy z satysfakcją stwierdzić, że udało się zrealizować
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wiele ciekawych i ważnych projektów. Nie byłoby to możliwe bez bezinteresow
nego zaangażowania członków Instytutu, ale także osób, które z różnych powodów, 
w różnym stopniu i w różny sposób współpracowały z naszym stowarzyszeniem. 
I co szczególnie cieszy -  ciągle pojawiają się nowe osoby, na których pomoc 
liczymy oraz takie, którym chcielibyśmy zaproponować współpracę przy realizacji 
konkretnych przedsięwzięć. Stworzenie takiej sieci kooperantów i współpracow
ników z pewnością będzie korzystne dla Instytutu, ale sądzimy, że i samym tym 
osobom może przynieść sporo satysfakcji, nie mówiąc o okazji do zdobycia no
wych umiejętności i doświadczeń. Wychodząc z takich przesłanek, zaproszono 
grono kilkudziesięciu osób na spotkanie do Domu Kaszubskim w dniu 16 lutego 
2006 r. Frekwencja okazała się znakomita, co potwierdza, że zadania i plany 
Instytutu spotykają z dużym odzewem. Mówiono o planach nie tylko na 2006 rok, 
ale i na następne lata.

W realizacji niemal każdego przedsięwzięcia Instytut mógł liczyć także na 
wsparcie ze strony różnych partnerów instytucjonalnych. Warto tu wymienić choćby 
partnerów zaangażowanych w nasze projekty w 2006 r.: Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor- 
skie i jego oddziały (Miasteczko Krajeńskie, Wielki Buczek, Bytów, Gdańsk, Wiele- 
-Karsin, Czersk itd.), Uniwersytet Gdański, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, 
Muzeum Regionalne w Człuchowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Akademię Baltica w Lubece i wiele innych. Dzięki tej współpracy udaje się także 
stale powiększać zbiory biblioteczne. Wymiana wydawnictw prowadzona jest m.in. 
z Ośrodkiem Badań im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Pomorską Akademią 
Pedagogiczną w Słupsku, Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Gdańsku, Biblioteką Gdańską PAN i innymi.

Po raz kolejny należy też podkreślić bezinteresowną pracę wielu członków 
Instytutu i zaangażowanie w realizację różnego rodzaju projektów: wygłaszanie 
referatów, przygotowywanie promocji książek, opracowywanie projektów okła
dek itd.

Ważni są także partnerzy finansowi w realizacji instytutowych przedsięwzięć. 
Najczęściej staramy się łączyć siły kilku podmiotów, bo tak łatwiej i skuteczniej 
można doprowadzić do pozytywnego końcowego efektu. Partnerami są tu przede 
wszystkim uczelnie (UG, EUH-E), samorządy (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta 
w Gdańsku i Słupsku, urzędy gmin w Karsinie, Brusach, Lęborku, Gdyni, staro
stwa w Bytowie, Wejherowie, Kartuzach, Pucku), oddziały ZK-P (np. w Wielkim 
Buczku, Wierzchucinie, Chojnicach). W tym roku udało się także uzyskać zna
czące wsparcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Wdzięczni jesteśmy także wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywat
nym, które wspierają naszą działalność. Bez ich pomocy nie byłoby możliwe zre
alizowanie tak wielu różnych przedsięwzięć.


