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Siedziba Instytutu Kaszubskiego mieœci siê gdañskim Domu Kaszubskim,
przy ul. Straganiarskiej 22–23. Zgodnie ze statutem, g³ównym celem Instytutu
jest: „w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci kaszubskiej oraz trady-
cji badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie
ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskie-
go, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska naukowego oraz podejmo-
wanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju”. Cele te Instytut osi¹ga poprzez organizacjê
konferencji i seminariów naukowych, tworzenie i realizowanie ró¿nych progra-
mów badawczych, prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej, tworzenie zbiorów bi-
bliotecznych, organizacjê wystaw, upamiêtnianie osób zas³u¿onych dla kultury
Kaszub i Pomorza, organizacjê podró¿y studyjnych, nawi¹zywanie kontaktów miê-
dzynarodowych oraz pomoc w rozwijaniu m³odej kadry naukowej.

W roku sprawozdawczym Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego dzia³a³ w sk³adzie:
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – prezes
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – wiceprezes
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
– prof. dr hab. Andrzej Romanow
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹: prof. dr hab. Boles³aw Hajduk, prof.
dr hab. Mieczys³aw Nurek (przewodnicz¹cy) oraz prof. UG dr hab. Marek Cybul-
ski. W minionym roku w poczet cz³onków przyjêto 5 osób: dr. Janusza Mosakow-
skiego, prof. Jana Krefta, dr Witos³awê Frankowsk¹, dr. Wojciecha Szramowskie-
go, dr Ma³gorzatê Klinkosz. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 128 cz³onków.

Zebrania Zarz¹du w 2014 roku odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 13 lutego,
25 czerwca i 13 listopada.

Obs³ugê sekretariatu Instytutu Kaszubskiego do 31 sierpnia 2014 r. zapew-
nia³a p. Anna Kawalec, która ze wzglêdów rodzinnych (wyprowadzka z Gdañska)
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musia³a zrezygnowaæ z pracy w Instytucie. W minionym roku sta¿ w ramach umowy
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañsku odby³a (od 17 lutego do 16 sierpnia
2014 r.) p. Karolina Konkol, która od 18 sierpnia 2014 r. jest sta³¹ pracownic¹
Instytutu. Ponadto sta¿ w ramach umowy ze wspomnianym urzêdem pe³ni³: p. Ma-
teusz Babicki (od 25 sierpnia do 30 listopada 2014 r.).

*  *  *
Doroczne zebranie ogólne cz³onków Instytutu odby³o siê 25 kwietnia 2014 r.

w Tawernie „Mestwin”, w Domu Kaszubskim. Spoœród 117 cz³onków Instytutu
wziê³y w nim udzia³ 32 osoby. Nieobecnoœæ usprawiedliwi³o 14 osób. Prezes prof.
Józef Borzyszkowski poinformowa³ o przyjêciu nowych cz³onków w szeregi sto-
warzyszenia oraz poprosi³, aby minut¹ ciszy uczczono zmar³ych cz³onków Insty-
tutu: prof. Andrzeja Zbierskiego oraz prof. Brunona Synaka.

W drugiej czêœci swojego wyst¹pienia, podczas zebrania walnego cz³onków,
prezes omówi³ dzia³alnoœæ naukow¹ IK, w tym zorganizowane konferencje. Pod-
kreœli³, i¿ w minionym roku dobrze uk³ada³a siê wspó³praca ze Zrzeszeniem Ka-
szubsko-Pomorskim oraz instytucjami samorz¹dowymi. Wa¿nym tego dowodem,
zdaniem prezesa, by³o zorganizowanie wspólnie z Urzêdem Miasta Gdañska oraz
ZK-P wyjazdu na Targi Ksi¹¿ki w Krakowie, gdzie zaprezentowano specjalne
stoisko kaszubsko-gdañskie (w ramach Salonu „Ma³e Ojczyzny”) oraz bogaty
program naukowy – liczne referaty, prezentacje, dyskusje oraz promocje ró¿no-
rodnych wydawnictw o tematyce gdañskiej, kaszubskiej i pomorskiej. By³ tak¿e
bogaty program artystyczny.

Prezes podkreœli³, ¿e wyjazd ten zaowocowa³ nowymi zadaniami, w tym m.in.
inicjatyw¹ uczczeniem pamiêci Stefana Ramu³ta poprzez renowacjê jego nagrobka.
Dosz³o równie¿ do bli¿szej wspó³pracy z Podhalanami i Krakowiakami, którzy
tak¿e w³¹czyli siê do tej inicjatywy.

W dalszej czêœci swojego wyst¹pienia prezes J. Borzyszkowski zaznaczy³, i¿
najwa¿niejsz¹ dla Instytutu Kaszubskiego jest dzia³alnoœæ wydawnicza. Podkreœli³
przy tym, i¿ autorzy nie pobieraj¹ honorariów poza nielicznymi wyj¹tkami, kiedy
œrodki takie uda siê zdobyæ w ramach grantu. Przy tej okazji zwróci³ te¿ uwagê, ¿e
czêœæ œrodków na wydawnictwa udawa³o siê uzyskaæ dziêki wsparciu samorz¹dów.
Prezes wspomnia³ tak¿e o wa¿nej wspó³pracy z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W nied³ugim czasie powinien ukazaæ siê
kolejny tom w serii Pro memoria, poœwiêcony Izabelli Trojanowskiej, zawieraj¹cy
m.in. katalog jej spuœcizny.

Nastêpnie prezes porusza³ inne zagadnienia, wa¿ne z punktu widzenia dzia-
³alnoœci IK, m.in. zwi¹zane z czasopismem „Acta Cassubiana”, które uzyska³o
w minionym roku 4 punkty na liœcie ministerialnej. Poinformowa³ równie¿ o dzia-
³aniach na rzecz uruchomieniu kierunku etnofilologia kaszubska na UG, o wspó³-
pracy z Gminnym Oœrodkiem Kultury w G³ówczycach, w ramach której przygo-
towano konferencjê o dziejach gminy G³ówczyce i okolicy oraz o innych przed-
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siêwziêciach, o których pisano w sprawozdaniu dostarczonym cz³onkom przed
zebraniem walnym.

W nastêpnym punkcie prof. Cezary Obracht-Prondzyñski przedstawi³ spra-
wozdanie finansowe za 2013 r., daj¹c doñ obszerny komentarz. Zaznaczy³ m.in.,
¿e dotacje z ró¿nych Ÿróde³, w tym najwiêcej z Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji, stanowi¹ ³¹cznie 45 proc. bud¿etu Instytutu. Nie zwiêkszy³ siê jednak
udzia³ honorariów i pensji dla pracowników w kosztach. Rosn¹ natomiast koszty
obs³ugi ksiêgowej. G³ówne dochody pochodz¹ ze sprzeda¿y wydawnictw IK, choæ
ta sprawia coraz wiêksze trudnoœci. Sprzeda¿ odbywa siê g³ównie poprzez Internet.

Po dyskusjach nad sprawozdaniami Zarz¹d Instytutu uzyska³ w g³osowaniu
absolutorium za rok 2013. Nastêpnie odby³a siê dyskusja nad planem pracy.

*  *  *
Najwiêkszym wydarzeniem i sukcesem naukowym Instytutu Kaszubskiego

w 2014 roku by³o uzyskanie grantu w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki. Tytu³ projektu okreœla te¿ zarazem jego temat i cel, a jest nim przy-
gotowanie czterech tomów historii Kaszubów: Historia Kaszubów w dziejach
Pomorza. T. II: Czasy nowo¿ytne (1525–1806). T. III: Wiek XIX (1806/1815–1919/
1920). T. IV: Kaszubi w II RP i w czasie II wojny œwiatowej (1920–1939–1945).
T. V: Dzieje najnowsze (po 1945 r.). G³ównymi wykonawcami s¹: prof. Zygmunt
Szultka, który przygotuje tom II, prof. Józef Borzyszkowski (zarazem kierownik
projektu) odpowiedzialny za tom III i IV oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski,
który bêdzie autorem tomu V. Swój udzia³ w projekcie bêdzie te¿ mia³o piêciu
m³odych badaczy, którzy przygotuj¹ opracowania cz¹stkowe, wykorzystane na-
stêpnie przy tworzeniu syntezy. Projekt trwa³ bêdzie w latach 2014–2018, a jego
wartoœæ to 578.400 z³.

*  *  *
Istotnym aspektem dzia³alnoœci Instytutu w 2014 roku by³y konferencje i se-

minaria naukowe. Ju¿ 26 lutego 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odby³a siê konferencja naukowa Lech B¹d-
kowski – trzydzieœci lat póŸniej, któr¹ zorganizowano dla uczczenia 30. rocznicy
œmierci pisarza i dzia³acza kaszubskiego. Jej organizatorami byli: Instytut Ka-
szubski w Gdañsku, Gmina Wejherowo, Akademia Pomorska w S³upsku, Biblio-
teka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Gdyni, Europejskie Centrum Solidarnoœci,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Mi-
³os³awa Kosmulska – wnuczka Lecha B¹dkowskiego. Podczas sesji wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty: Andrzej Busler Kaszuby w ¿yciu Lecha B¹dkowskiego, Anna
Flisikowska Lecha B¹dkowskiego wizerunek utrwalony w dokumentach archiwal-
nych ZLP, Zuzanna Szwedek-Kwieciñska Motyw kobiety w powieœciach historycz-
nych Lecha B¹dkowskiego, Mi³os³awa Kosmulska Przemiany w jêzyku literackim



401     SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI INSTYTUTU KASZUBSKIEGO W 2014 R.

Lecha B¹dkowskiego, Krzysztof Korda Lech B¹dkowski i jego œrodowisko a Soli-
darnoœæ, Daniel Kalinowski Parabolicznoœæ prozy Lecha B¹dkowskiego, Jowita
Kêciñska-Kaczmarek Dlaczego akurat „Pieœñ o mi³osnym wieñcu”?, Maciej Tam-
kun Inspiracje malarskie powieœci¹ Lecha B¹dkowskiego „Pieœñ o mi³osnym
wieñcu” oraz Ewa Lewna Stefan Fikus jako poeta.

Przy wspó³pracy Instytutu Kaszubskiego, Pracowni Historii Pomorza i Kra-
jów Nadba³tyckich Instytutu Historii UG oraz Gminnego Oœrodka Kultury w G³ów-
czycach w dniu 7 czerwca 2014 roku w G³ówczycach zorganizowano konferencjê
Dzieje gminy G³ówczyce i okolic, a teraŸniejszoœæ i dziedzictwo kulturowe jej miesz-
kañców. W jej trakcie wyg³oszono trzy referaty: Eugeniusz Wi¹zowski G³ówczyce
– centrum œrodkowo-pomorskiej Cassubii a dzia³alnoœæ Ksiê¿y Salezjanów po 1945
roku, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Graf von Krockow z Rumb-
ska i jego obraz rodzinnej ziemi kaszubsko-pomorskiej oraz Józef Borzyszkowski
Œladami Floriana Ceynowy z Przysierska i Aleksandra Hilferdinga z Petersburga.
To¿samoœæ mieszkañców G³ówczyc dawniej i dziœ.

Dnia 12 wrzeœnia 2014 roku w Ko³obrzegu odby³a siê konferencja popular-
nonaukowa „ŒledŸ a sprawa polska”, której celem by³o przybli¿enie znaczenia
i roli œledzi w aspekcie kulturalnym, historycznym, jak i ekonomicznym. Instytut
Kaszubski reprezentowa³ dr Andrzej Chludziñski, który by³ kierownikiem konfe-
rencji oraz wyg³osi³ referat ŒledŸ w jêzyku. Organizatorami by³o Muzeum Orê¿a
Polskiego w Ko³obrzegu, a partnerami: Zarz¹d Portu Morskiego w Ko³obrzegu,
Ko³obrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Wydawnictwo JASNE, Towarzystwo Przy-
jació³ Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu oraz Laboratorium Pomys³ów.

W dniach 17–21 wrzeœnia 2014 roku w Szczecinie, pod patronatem honoro-
wym Prezydenta RP, odby³ siê XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod
has³em „Polska–Ba³tyk–Europa”. Wœród licznie przyby³ych historyków znaleŸli siê
równie¿ cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego, a gospodarzem by³ Rektor Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego i zarazem cz³onek IK prof. Edward W³odarczyk. W ramach
sympozjum „Tzw. Ziemie Odzyskane w granicach pañstwa polskiego. Specyfika
przemian po 1945 roku” referaty wyg³osili: prof. Kazimierz Koz³owski Wokó³
specyfiki polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku i prof. Józef Borzysz-
kowski Gdañsk i Kaszuby–Pomorze nad Wis³¹ a Wielkie Pomorze po 1945 roku.
Z kolei prof. Witold Molik z referatem Stan i propozycje badañ nad dziejami
ziemiañstwa na ziemiach polskich w okresie zaborów oraz dr Tomasz Rembalski
z koreferatem Drobna szlachta kaszubska w œwietle literatury naukowej, popular-
nonaukowej oraz o charakterze Ÿród³owym wziêli udzia³ w sympozjum „Od Zjazdu
w £odzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badañ nad dziejami ziemiañstwa na
ziemiach polskich XIX wieku”. Na sympozjum „Znaczenie gospodarcze regio-
nu Ba³tyku XVI–XXI wiek” referaty wyg³osili: prof. Andrzej Groth Angielska
Kompania Wschodnia w handlu ba³tyckim, dr hab. prof. US Boles³aw Hajduk
Wspó³praca i konkurencja w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych
w okresie miêdzywojennym XX wieku, dr hab. prof. UG Arnold K³onczyñski Poli-
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tyczne i gospodarcze aspekty relacji polsko-szwedzkich po 1945 roku oraz prof.
Zygmunt Szultka Porty brandenbursko-pruskie w handlu ba³tyckim. Dr hab. prof.
UG Arnold K³onczyñski wzi¹³ równie¿ udzia³ w sympozjum „Ba³tyk jako miejsce
pamiêci w edukacji historycznej”, gdzie wyg³osi³ referat Ba³tyk w edukacji krajów
skandynawskich.

Tradycyjnie, jak co roku, w dn. 20 wrzeœnia 2014 roku w Wiejskim Domu
Kultury w Buczku Wielkim na Krajnie odby³a siê XVII Buczkowska Konferencja
Naukowa pt. „85 lat szkó³ polskich na Z³otowszczyŸnie”, której organizatorem
byli „Krajniacy” – Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku
oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku. W bogatym programie, oprócz wyst¹pieñ
artystycznych, czy prezentacji szkó³, znalaz³y siê tak¿e referaty, które wyg³osili:
prof. Józef Borzyszkowski Ks. Patron Boles³aw Domañski a szkolnictwo polskie
w Niemczech, prof. Micha³ Kokowski (PAN Kraków) Migracje nauczycieli z i na
Krajnê w latach 1929–1939 oraz prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek Dzia³alnoœæ
polskich szkó³ Z³otowszczyzny w œwietle  dokumentacji finansowej.

Tydzieñ wczeœniej podczas X Kongresu Stowarzyszeñ Regionalnych, który
odby³ siê w dniach 11–13 wrzeœnia 2014 roku w Bydgoszczy, Instytut Kaszubski
reprezentowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który wyg³osi³ referat pt. Có¿
regionalistom po samorz¹dach i na có¿ w samorz¹dach regionaliœci? Rzecz
o zwi¹zkach oczywistych, koniecznych i zazwyczaj trudnych

Og³oszonemu przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie „Roku Mrongowiusza”
(2014), towarzyszy³o szereg uroczystoœci i konferencji, w których zaanga¿owani
byli cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego. Dnia 24 wrzeœnia 2014 r. w Olsztynku
odby³a siê konferencja naukowa Krzysztof Celestyn Mrongowiusz w 250. rocznicê
urodzin, na której referat wyg³osi³ m.in. prof. Józef Borzyszkowski Mrongowiusz
a Kaszubi oraz dr Jan Ch³osta Przys³owia w s³ownikach Mrongowiusza. Z kolei
w ramach XI Lêborskiego Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej w dn. 16 paŸdzier-
nika odby³a siê konferencja pt. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz: propagator
jêzyka polskiego, prekursor badañ kaszubologicznych, kaznodzieja polsko-ewan-
gelicki – w 250. rocznicê urodzin. Referat zaprezentowa³ prof. Zygmunt Szultka:
Kaszubskie zainteresowania i badania pastora Krzysztofa C. Mrongowiusza,
a pod nieobecnoœæ prof. Jerzego Tredera jego referat zosta³ odczytany (tytu³: Môl
K.C. Mrongòwiusza w dzejach Kaszëbów i jich jãzëka).

W dniach 28 i 29 wrzeœnia 2014 roku w Szczecinie odby³y siê podwójne
uroczystoœci: 20-lecia miejscowego oddzia³u ZK-P oraz „Roku Gryfa”, og³oszo-
nego przez sejmik województwa zachodniopomorskiego z okazji 800-lecia poja-
wienia pierwszy raz tego symbolu na dokumencie z 1214 roku. G³ównym punktem
uroczystoœci by³a konferencja naukowa pt. Znak Gryfa, Gryfici i ich pomorskie
dziedzictwo. Wœród prelegentów, obok profesorów Rados³awa Gaziñskiego i Edwar-
da Rymara, byli tak¿e cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego, profesorowie Zygmunt
Szultka (referat pt. Ludnoœæ rodzima na Pomorzu Zachodnim) i Cezary Obracht-
-Prondzyñski (referat pt. Pomorskie dziedzictwo Gryfitów we wspó³czesnej Polsce).
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Dnia 23 paŸdziernika 2014 roku na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersy-
tetu Warmiñsko-Mazurskiego odby³o siê kolejne seminarium organizowane przez
Forum Dialogu Publicznego z siedzib¹ w Olsztynie wspólnie z Fundacj¹ im. Ró¿y
Luksemburg z siedzib¹ w Warszawie. Tym razem by³o ono poœwiêcone znaczeniu
uczestnictwa organizacji mniejszoœci narodowych i etnicznych w procesach poli-
tyki krajowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Mgr Mateusz
Babicki, reprezentuj¹cy Instytut Kaszubski, przedstawi³ najwa¿niejsze informacje
zawarte w raportach „Watchdog na Kaszubach” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Poœwiêcone by³y one kontroli realizacji przez w³adze samorz¹dowe i pla-
cówki edukacyjne w województwie pomorskim prawa do nauczania w jêzyku
kaszubskim oraz prawa do pos³ugiwania siê jêzykiem kaszubskim w kontaktach
urzêdowych i umiejscawiania tablic informacyjnych w tym jêzyku. Wspomnia³
on równie¿ o uruchomieniu studiów na kierunku etnofilologia kaszubska na Uni-
wersytecie Gdañskim.

W dniu 18 listopada 2014 roku w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódz-
kim w Szczecinie mia³a miejsce konferencja naukowa pt. „Mniejszoœci narodowe
i etniczne w województwie zachodniopomorskim – historia i teraŸniejszoœæ”. Jej
organizatorami byli  Wojewoda Zachodniopomorski oraz podleg³a mu Pe³nomoc-
nik do spraw Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych w Województwie Zachod-
niopomorskim. Dodatkowo swój patronat nad konferencj¹ obj¹³ Minister Admi-
nistracji i Cyfryzacji. Wœród licznych przedstawicieli mniejszoœci narodowych
i etnicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego Ukraiñców, Niem-
ców, Romów, ¯ydów, Rosjan i Litwinów obecni byli równie¿ reprezentanci spo-
³ecznoœci jêzyka regionalnego – Kaszubów w rozumieniu ustawy o mniejszoœciach
narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym – mgr Mateusz Babicki z In-
stytutu Kaszubskiego w Gdañsku, a jednoczeœnie doktorant w Instytucie Polito-
logii UG oraz dr Ryszard Stoltmann z Oddzia³u ZK-P w Szczecinie. Mateusz
Babicki wyg³osi³ referat o kaszubskiej przesz³oœci terenów ca³ego dzisiejszego
Pomorza Zachodniego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Przy wspó³udziale Instytutu Kaszubskiego, Zak³adu Antropologii Literatury
i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³upsku i Muzeum Za-
chodniokaszubskiego, 19 listopada 2014 roku w Bytowie, odby³a siê XIII Konfe-
rencja Kaszuboznawcza pt. Stefan Fikus i zachodnie rubie¿e Kaszub. Referaty
wyg³osili m.in: prof. Józef Borzyszkowski, Stefan Fikus i dzia³alnoœæ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, prof. Tomasz Derlatka, Cechy stylistyczne prozy wspom-
nieniowej Stefana Fikusa, prof. Daniel Kalinowski (który pe³ni³ te¿ rolê kierow-
nika naukowego konferencji), Dramaturgia Stefana Fikusa. Rekonesans, dr Joanna
Schodziñska, Stefan Fikus wœród lêborskich braci – historyków i dr Hanna Maku-
rat, Jêzyk powieœci „Pojmañczice” Stefana Fikusa.

W dniach 24–25 listopada 2014 roku w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, siedzibie
Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku odby³a siê XIII Konferencja Kaszub-
sko-Pomorska Kulturowe konteksty pamiêci Pomorzan. Wspó³organizatorami
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konferencji byli: Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Oddzia³ Muzeum Pomorza
Œrodkowego w S³upsku, Instytut Kaszubski oraz Zak³ad Antropologii Spo³ecznej
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdañskiego. Kierow-
nictwo naukowe konferencji obj¹³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Wœród po-
nad trzydziestu wyg³oszonych referatów by³y tak¿e te przygotowane przez cz³on-
ków Instytutu: dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk Literatura jako medium
pamiêci. Teksty autobiograficzne o doœwiadczeniu Pomorza, prof. Zygmunt Szultka
Pastorzy kaszubskiego obszaru jêzykowego Pomorza Zachodniego w pamiêci wier-
nych, dr Janusz Mosakowski Konrad Leczkow w sieci Pomorzan, prof. Daniel
Kalinowski Kreatywne przypomnienie. Mieczys³awa Abramowicza literatura
o ¯ydach, dr El¿bieta Bugajna Pamiêæ zapisana w poezji, dr Andrzej Chludziñski
Pamiêæ i niepamiêæ w nazewnictwie pomorskim, prof. Marek Cybulski Kaszub-
ska pamiêæ zbiorowa w œwietle „S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludo-
wej” ks. Bernarda Sychty, dr Tomasz Rembalski Szlachecki rodowód w pamiêci
wybranych rodzin kaszubskich dawniej i obecnie, dr Magdalena Izabella Sacha
Pamiêæ o bohaterze – Antoni Abraham jako „miejsce pamiêci” Kaszubów, prof.
Miloš Øezník Pamiêæ i to¿samoœci ponowoczesne w kontekœcie regionalnym –
próba perspektywy œrodkowo-europejskiej, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski
Pamiêæ a praktyki kulturowe Pomorzan: symbioza czy konflikty?

Dzieñ póŸniej, 26 listopada 2014 roku w Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odby³a siê konferencja popular-
nonaukowa Poznaæ, zrozumieæ przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ Kaszubów – wybrane
zagadnienia. Jej organizatorami, obok Instytutu Kaszubskiego, byli Wójt Gminy
Wejherowo, Akademia Pomorska w S³upsku, Biblioteka Publiczna Gminy Wej-
herowo, Zarz¹d G³ówny ZK-P, ZK-P Oddzia³ Reda, Ko³o Pasji Twórczych oraz
Ba³tyckie Stowarzyszenie Marynistów „Mare Nostrum”. Referaty wyg³osili:
Maciej Tamkun Œwiêtope³k II Wielki – wybitny pomorski w³adca, wojownik i pro-
feta, Bogus³aw Breza Kaszubi a powrót Pomorza do Polski w 1920 r., Edward
Breza „S³ownik gwar kaszubskich” ks. dra Bernarda Sychty ukoronowaniem lek-
sykografii kaszubskiej, Tadeusz Linkner Twórczego dzie³a Sêdzickiego – „Gadka
o grajku Januszu Skwierku”, Adela Kuik-Kalinowska Kaszubskie kobiety Anny
£ajming, Krzysztof S³awski Kaszubi a lokalne elity polityczne (przypadek Wejhe-
rowa), Daniel Kalinowski Florian Ceynowa – twórca wskazuj¹cy drogê, £ukasz
Grzêdzicki Prawny aspekt funkcjonowania jêzyka regionalnego na Kaszubach –
od teoretycznych mo¿liwoœci do praktyki w spo³ecznoœciach lokalnych. Podczas
konferencji mia³a równie¿ miejsce promocja ksi¹¿ki Lech B¹dkowski – 30 lat
póŸniej, zredagowanej przez Janinê Borchmann i Mi³os³awê Kosmulsk¹ oraz otwar-
cie wystawy Wybrane ods³ony z historii Kaszubów.

Dnia 17 grudnia 2014 roku w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie odby³a siê konferencja pt. T³umaczenia z kaszubskiego.
Osoby, techniki i perspektywy. Du¿a czêœæ referatów zosta³a wyg³oszona przez
cz³onków Instytutu Kaszubskiego, wœród nich m.in.: Jerzy Treder Czeskie t³uma-
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czenia z kaszubskiego, Adela Kuik-Kalinowska Ferdinand Neureiter jako t³umacz
jêzyka kaszubskiego, Daniel Kalinowski Autorskie t³umaczenia z kaszubskiego na
inne jêzyki. Cele pragmatyczne czy artystyczne? Czy Tomasz Derlatka Bilingwalna
proza autorów kaszubskich a teoria przek³adu (wybrane problemy).

Du¿ym przedsiêwziêciem, o charakterze naukowym i animacyjnym, bêd¹cym
kontynuacj¹ z 2013 roku, jakie zrealizowa³ Instytutu Kaszubski, by³a Pomorska
debata o kulturze. Ca³y projekt koordynowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Pierwsze spotkanie (26 czerwca 2014) w nowym cyklu poœwiêcone by³o Pomor-
skiej kulturze pamiêci. Odby³o siê ono na Uniwersytecie Gdañskim, moderatorem
i autorem wprowadzenia by³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. W dyskusji pane-
lowej udzia³ wziêli: dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – germanistka, lite-
raturoznawca, kierownik Pracowni Badañ nad Narracjami Pamiêci UG, dr Mag-
dalena Lemañczyk – socjolog, zajmuje siê badaniami nad mniejszoœci¹ niemieck¹
na Pomorzu oraz to¿samoœci¹ gdañszczan, dr Justyna Liguz – historyk, kieruje
Pracowni¹ Regionaln¹ dzia³aj¹c¹ w ramach Kwidzyñskiego Centrum Kultury oraz
Violetta Tkacz-Laskowska – etnograf, pracuje w Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klu-
kach. Partnerami projektu by³y: Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyc-
kich UG, Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci UG oraz Zak³ad Antropologii
Spo³ecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.

Drugie spotkanie odby³o siê tak¿e na Uniwersytecie (22 wrzeœnia 2014),
a jego temat brzmia³: Pomorskie rzeczy – przedmioty, materialnoœæ, „dotykalnoœæ”.
Moderatork¹ i autork¹ wprowadzenia do dyskusji by³a dr Katarzyna Kulikowska,
natomiast partnerami by³y: Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
w Gdañsku, Muzeum Narodowe w Gdañsku, Oddzia³ Etnografii, Muzeum Zachod-
niokaszubskie w Bytowie oraz Zak³ad Antropologii Spo³ecznej Instytutu Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa UG. W dyskusji panelowej udzia³ wziêli: Wiktoria
Blacharska, etnolog, kierownik Oddzia³u Etnografii Muzeum Narodowego w Gdañ-
sku, Piotr Dziekanowski, redaktor naczelny „Kuriera Bytowskiego”, wspó³inicjator
przedsiêwziêcia pn. Kaszëbsczi Króm, dr arch. Ksenia Pi¹tkowska i mgr in¿. arch.
Piotr Smolnicki, wspó³autorzy projektu rozwi¹zañ przestrzennych na potrzeby
infrastruktury turystycznej szlaków turystycznych regionu pomorskiego w ramach
projektu Wzornictwo regionalne – laboratorium przysz³oœci realizowanego na zle-
cenie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego oraz dr Tomasz Sie-
miñski, etnolog, dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Trzecie z kolei spotkanie, które odby³o siê w Muzeum Narodowym w Gdañsku
w dniu 9 paŸdziernika 2014, mia³o poszerzon¹ formu³ê. Poniewa¿ tematem prze-
wodnim by³o niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza spotkanie zaczê³o
siê od podpisania Listu Intencyjnego dotycz¹cego badania, dokumentowania,
ochrony i popularyzacji tego¿ dziedzictwa, podpisanego przez Marsza³ka Woje-
wództwa Pomorskiego – Mieczys³awa Struka, Rektora Uniwersytetu Gdañskiego
– prof. Bernarda Lammka, Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdañsku – Wojcie-
cha Bonis³awskiego oraz Prezesa Instytutu Kaszubskiego – prof. Józefa Borzysz-
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kowskiego. Po podpisaniu listu zebrani obejrzeli film o zmar³ym niedawno artyœcie
Józefie Che³mowskim autorstwa Andrzeja Dudziñskiego. Po przerwie wyg³oszono
dwa referaty: Joanna Cicha-Kuczyñska (Radca Ministra, Departament Ochrony
Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego): Rola i zadania
pañstwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz reali-
zacji Konwencji UNESCO 2003, Katarzyna Sadowska-Mazur (Narodowy Instytut
Dziedzictwa): Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ochronie dziedzictwa nie-
materialnego. Po referatach, odbywa³a siê dyskusja panelowa, do której wprowadze-
niem by³a prezentacja przygotowana przez prof. Annê Kwaœniewsk¹ i dr Katarzynê
Kulikowsk¹. W dyskusji panelowej udzia³ wziêli, oprócz referentek: Dawid Gon-
ciarz, Kierownik Muzeum Wsi Pomorskiej w Swo³owie, muzyk, animator kultury
oraz Iwona Œwiêtos³awska, etnolog z Oddzia³u Etnografii Muzeum Narodowego
w Gdañsku. Partnerami w przygotowaniu tej ods³ony Debaty byli: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorz¹d Województwa Pomorskiego w Gdañ-
sku, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdañskiego, Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa, Muzeum Narodowe w Gdañsku, Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy.

Czwarte spotkanie w ramach Debaty o Kulturze odbywa³o siê na zamku by-
towskim 23 paŸdziernika 2014 roku. Poœwiêcone by³o ono muzyce pomorskiej
i towarzyszy³o wa¿nemu wydarzeniu kulturalnemu, jakim by³ IV BytOffSky Festi-
val. Wprowadzenie do dyskusji przygotowa³ i dyskusjê moderowa³ Tomasz Fopke,
dyr. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które
by³o te¿ partnerem przy organizacji tego¿ spotkania. Oprócz niego partnerami
by³o tak¿e Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Bytowskie Centrum Kul-
tury oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W dyskusji panelowej udzia³ wziêli:
prof. Anna Fiebig – doœwiadczony dyrygent chóralny, pedagog, wyk³adowca Aka-
demii Muzycznej w Gdañsku, Dawid Gonciarz – etnograf, pracuje w Muzeum
Wsi Pomorskiej w Swo³owie, muzyk, poszukuj¹cy inspiracji w dawnej pomor-
skiej muzyce, Jolanta Ro¿yñska – dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury –
Filharmonii Kaszubskiej, animator kultury, twórczyni nowoczesnej oferty kultu-
ralnej, Jaromir Szroeder – pedagog, animator kultury, pracownik Muzeum Za-
chodniokaszubskiego w Bytowie, inicjator Festiwalu „Cassubia Cantat” oraz By-
tOffSky Festival, Olo Walicki – kontrabasista, kompozytor, producent muzyczny,
twórca m.in. projektu muzycznego OW Kaszëbë oraz Natalia Cyrzan – animator
kultury z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdañsku.

Ostatnie debatowe spotkanie odby³o siê 27 listopada 2014. Jego temat brzmia³:
Instytucje kultury – hegemon czy s³u¿ka? Autorem wprowadzenia i moderatorem
by³ Piotr Zbieranek z Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ oraz prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski, a partnerami organizacyjnymi by³ Instytut Kultury Miejskiej,
Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Nadba³tyckie Centrum Kultury. W dyskusji
panelowej udzia³ wziêli: Bronis³awa Dejna, animatorka kultury pracuj¹ca przez
wiele lat w Nadba³tyckim Centrum Kultury, Anna Czekanowicz-Dr¹¿ewska,
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dyrektor Biura Prezydenta Gdañska ds. Kultury, Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk w Tczewie, Beata Jaworowska, wicedyrektor Departamentu Kultury
Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Andrzej Stelmasiewicz z Fundacji Wspólnota
Gdañska. Nale¿y jeszcze podkreœliæ, ¿e spotkanie rozpoczê³o siê od prezentacji
najnowszego numeru kwartalnika „Kultura Wspó³czesna”, której dokona³ prof.
Waldemar Kuligowski z UAM (z tego te¿ wzglêdu kolejnym partnerem by³o Na-
rodowe Centrum Kultury jako wydawca pisma).

W ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Gryfii Referent ds. Kultury dr Mag-
dalena Gebala wraz z Andrzejem Hoj¹ zorganizowali w dniu 25 listopada 2014
Wieczór Kaszubski w Pomorskim Muzeum Krajowym, zatytu³owany „Die Ka-
schubei – Erinnerung, Raum, Identität”. W ramach spotkania dr Mi³os³awa
Borzyszkowska-Szewczyk przedstawi³a odczyt „Kaszubi. Miêdzy stereotypem
a rzeczywistoœci¹”. Nastêpnie odby³a siê projekcja filmu „Relacja biograficzna
Gertrudy Kowalik” (re¿. Andrzej Hoja). Po filmie mia³a miejsce dyskusja pane-
lowa, w której wziêli udzia³ Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, dr Christian
Pletzing (Academia Baltica, IK) i Roland Borchers (Freie Universität Berlin).

*  *  *
W 2014 roku Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi

instytucjami, wyda³ 10 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
– Anna £ajming, Childhood / Dzieciñstwo. Memoirs / Wspomnienia I, t³um.

Blanche Krbechek i Stanis³aw Frymark, przedmowa Józef Borzyszkowski,
Gdañsk 2014, ss. 536

– Frank Meisler, Zau³kami pamiêci. Gdañsk – Londyn – Jaffa, t³um. Agata Te-
perek i Andrzej Szewczyk, oprac. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, se-
ria: Stegnami pomorskiego pogranicza, Gdañsk 2014, ss. 344

– Pawe³ Dzianisz, Raptularzyk z pocz¹tków Trzeciego Tysi¹clecia, Gdañsk 2014,
ss. 164

– Konrad Kaczmarek, Na skraju puszczy, Gdañsk–Wielki Buczek 2014
– Roman Klebba, Z K³anina w œwiat – miêdzy Gdañskiem a Gdyni¹. Wspomnie-

nia, oprac. Tomasz Rembalski i Józef Borzyszkowski, wstêp Józef Borzysz-
kowski, Gdañsk–Gdynia 2014, ss. 536 (wspólnie z Muzeum Miasta Gdyni)

– „Acta Cassubiana”, t. XVI, Gdañsk 2014
– Franciszek Sêdzicki, Utwory kaszubskie, opr. Marek Cybulski, Daniel Kali-

nowski, Joanna Schodziñska, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 9,
Gdañsk 2014

– Hanna Makurat, Jinterferencjowe przejinaczi u bilingwalnëch lëdzy w kaszëb-
sczi spoleznie, Gduñsk 2014

– Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury,
redakcja Cezary Obracht-Prondzyñski, Katarzyna Kulikowska, Gdañsk 2014

– „Kaszubskie Jeruzalem”. Z dziejów wsi i gminy G³ówczyce, red. Józef Bo-
rzyszkowski, Gdañsk 2014 (wspólnie z Uniwersytetem Gdañskim)
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Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na 2015 rok.

*  *  *
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y promocje. Jedno

z pierwszych spotkañ odby³o siê w Domu Kaszubskim w Gdañsku, 13 lutego
2014 roku, podczas którego promowano dwie ksi¹¿ki: Paw³a Dzianisza Brulion
hipochondryka czyli o szlachetnym zdrowiu wiêcej ni¿ mendel innoœci oraz Pro
memoria Jan Piepka (1926–2001), w opracowaniu, komentarzami i wstêpem
Józefa Borzyszkowskiego. Laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

W Tawernie „Mestwin”, 27 marca 2014 roku, odby³a siê prezentacja ksi¹¿ek
z serii Moja Biblioteka Mazurska, która stanowi³a doskona³¹ okazjê do porówna-
nia pracy wydawniczej na Mazurach i Kaszubach. Spotkanie z wydawc¹ i auto-
rem wielu mazurskich ksi¹¿ek, Waldemarem Mierzw¹, zorganizowa³a dr Mi³os³a-
wa Borzyszkowska-Szewczyk, a poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

Dnia 2 kwietnia 2014 r. w Wielkim Buczku mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki
Konrada Kaczmarka Na skraju puszczy.

W tym samym miesi¹cu (25 kwietnia) w Domu Kaszubskim w Gdañsku,
przy okazji zebrania walnego cz³onków Instytutu Kaszubskiego, odby³a siê promo-
cja najnowszego tomu serii Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, czyli Jana Trepczyka,
Aleksandra Labudy, Jana Rompskiego, Stefana Bieszka, Franciszka Gruczy i Felik-
sa Marsza³kowskiego Poezja zrzeszyñców oraz najnowszego, 15 tomu rocznika
naukowego „Acta Cassubiana”. Laudacjê t. VIII BPK wyg³osi³ prof. Jerzy Treder.

Dwa tygodnie wczeœniej (10 kwietnia) Dom Kaszubski by³ œwiadkiem wie-
czoru poezji i prozy ku pamiêci Lecha B¹dkowskiego i Jego przyjació³ – Kaszu-
bów Wileñskich. Goœciem honorowym by³ „ostatni z grona Mu najbli¿szych” – Zbi-
gniew Szymañski. Utwory prezentowali Halina S³ojewska-Ko³odziejowa i Ry-
szard Ronczewski. Spotkanie prowadzi³ prof. Józef Borzyszkowski.

W Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”, 8 maja 2014 roku, odby³o siê spotkanie
z dr. Henrykiem Kaczorowskim z Ciechanowa, profesorem jêzyka polskiego w by-
³ym Liceum Pedagogicznym w Koœcierzynie. G³ównym punktem programu by³a
promocja ksi¹¿ki profesora Z dziejów polskiej myœli pedagogicznej (Opinogóra
2013), któr¹ nale¿y uwa¿aæ „za szczególny wyraz ho³du dla takich mistrzów pe-
dagogów, jak: Boles³aw Prus, Bogdan Nawroczyñski i Czes³aw Czapów”. Ksi¹¿kê
zaprezentowa³a prof. Lidia Burzyñska-Wentland, a na spotkanie przyby³o spore
grono uczniów Profesora z koœcierskiego Liceum.

Odby³o siê te¿ kilka spotkañ promocyjnych ksi¹¿ki Justyny Pomierskiej Przy-
s³owia kaszubskie – studium paremiografii i paremiologii. Pierwsze z nich mia³o
miejsce na zamku w Bytowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej na zaproszenie
bytowskiego oddzia³u ZKP w dn. 27 kwietnia 2014 r. Laudacjê wyg³osi³ prof.
Jerzy Treder. Drugie odby³o siê w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”, 22 maja
2014 roku. Laudacjê wyg³osi³a prof. Aneta Lewiñska. Trzecia zaœ promocja tego
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dzie³a odby³a siê w poniedzia³ek 23 czerwca 2014 r. w Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie laudacjê wyg³osi³ prof.
Jerzy Samp.

Dnia 25 czerwca 2014 r. Instytut Kaszubski zorganizowa³ w Domu Kaszub-
skim w Gdañsku promocjê ksi¹¿ki Anety Lewiñskiej Ojców mowê znaæ nale¿y.
Jêzyk elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–
–1920 jako narzêdzie kszta³cenia i wychowania, która zgromadzi³a liczne grono
s³uchaczy. Laudacjê wyg³osi³a prof. Izabela Kêpka.

Z okazji 110. rocznicy urodzin Anny £ajming, 24 lipca 2014 r. w Szkole
Podstawowej w Przymuszewie odby³y siê okolicznoœciowe uroczystoœci zorgani-
zowane wspólnie przez Instytut, w³adze gminy Brusy oraz Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie. W programie znalaz³y siê promocje trzech ksi¹¿ek, w tym wyda-
nej przez Instytut Kaszubski Childhood / Dzieciñstwo. Memoirs / Wspomnienia I
Anny £ajming, w t³umaczeniu Blanche Krbechek i Stanis³awa Frymarka oraz
z przedmow¹ Józefa Borzyszkowskiego. Dwie pozosta³e ksi¹¿ki to wznowiony
utwór dramatyczny Parzyn, wydany przez wydawnictwo ZK-P ze wstêpem prof.
Daniela Kalinowskiego oraz Bajki dla dzieci A. £ajming, wydane przez jej Pra-
wnuka! Zwieñczeniem uroczystoœci by³ obrazek sceniczny pt. Dzieciñstwo Anny
£ajming, zaprezentowany przez Teatr Obrzêdu Ludowego „Zaboracy” pod
kierunkiem Danuty Miszczyk z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnow-
skiego w Brusach. W uroczystoœci wziê³o udzia³ bardzo wielu goœci z bli¿szej
i dalszej okolicy, ³¹cznie z rodzin¹ A. £ajming. Na koniec wszyscy przemaszero-
wali pod dom urodzin pisarki i z³o¿yli tam wi¹zankê kwiatów pod pami¹tkow¹
tablic¹, a tak¿e odœpiewali hymn kaszubski.

Dnia 11 wrzeœnia 2014 roku odby³a siê promocja ksi¹¿ki, wydanej przez
Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Bezsens i sens choroby nie-
odwracalnej, ostatniego dzie³a autorstwa Brunona Synaka, zmar³ego niedawno
profesora socjologii, dzia³acza i polityka oraz cz³onka Instytutu Kaszubskiego.
O ksi¹¿ce mówi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

W Tawernie Mestwin dnia 15 paŸdziernika 2014 r. odby³a siê promocja dwóch
raptularzy kaszubskich, Tadeusza Jab³oñskiego Raptularzyk z pocz¹tku XXI wieku
(Gdañsk 2014), wydanego przez Instytut Kaszubski oraz Daniela Kalinowskiego,
Raptularz literacki (Gdañsk 2014), wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie. Obie ksi¹¿ki zaprezentowa³ prof. Andrzej Ceynowa.

W ramach Targów Ksi¹¿ki w Krakowie Instytut Kaszubski wspólnie z ZK-P
przygotowa³ dwa bloki seminaryjne. Pierwszy, zatytu³owany Losy gdañszczan.
Ma³a ojczyzna z ¿ydowskiej perspektywy (Franka Meislera „Zau³kami pamiêci.
Gdañsk – Londyn – Jaffa”), odby³ siê 24 paŸdziernika. Poprowadzili go dr Mi³o-
s³awa Borzyszkowska-Szewczyk i prof. Daniel Kalinowski. Dzieñ póŸniej,
25 paŸdziernika prof. Daniel Kalinowski wyg³osi³ wyk³ad pt. Kaszubi ¿yj¹...
O sytuacji najnowszej literatury kaszubskiej.
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*  *  *
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o jeszcze innych przedsiêwziêciach,

w które zaanga¿owani byli cz³onkowie Instytutu. Pierwsz¹ by³a wiosenna uroczy-
stoœæ ods³oniêcia na domu nale¿¹cym do potomków doktora Augustyna Wika-
-Czarnowskiego w Helu tablicy pami¹tkowej poœwiêconej temu wybitnemu dzia-
³aczowi, homeopacie, autorowi m.in. Poradnika Zdrowia wydawanego w Berli-
nie, po I wojnie œwiatowej mieszkañca Helu, pochowanego na miejscowym cmen-
tarzu. Tablica zosta³a ufundowana przez córkê Heliodorê Sosin przy udziale
Instytutu Kaszubskiego.

Druga uroczystoœæ odby³a siê 4 maja 2014 roku w pierwsz¹ rocznicê poœwiê-
cenia figury radosnej Matki Boskiej Leœnej w Wielkim Buczku. Wziêli w niej
udzia³, obok gospodarzy na czele z prof. Jowit¹ Kêciñsk¹-Kaczmarek, tak¿e pre-
zes Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski oraz ks. pra³at dr Bogu-
s³aw G³odowski.

Instytut Kaszubski uœwietni³ równie¿ IV Œwiatowy Zjazd Gdañszczan, który
odby³ siê w lipcu 2014 roku. Z tej okazji przygotowano polskie t³umaczenie wspo-
mnieñ Franka Meislera pt. Zau³kami pamiêci. Gdañsk – Londyn – Jaffa. T³uma-
czenia dokonali Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, zaœ ksi¹¿kê opracowa³a Mi-
³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk. Frank Meisler, rzeŸbiarz i architekt, urodzi³
siê w 1925 roku w Wolnym Mieœcie Gdañsku; pochodzi³ z zakorzenionej w regio-
nie Kaszub i Pomorza od pokoleñ rodziny ¿ydowskiej. Uratowany z Holokaustu
w ramach akcji kindertransportów, opisa³ swoje dzieciñstwo i m³odoœæ do mo-
mentu zamieszkania w Izraelu, uwzglêdniaj¹c liczne w¹tki kaszubskie.
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W ramach Zjazdu odby³ siê Kongres Gedanistyczny. Podczas jego obrad pre-
zes Instytutu prof. J. Borzyszkowski wyg³osi³ referat: Kaszubi w Gdañsku. Gdañsk
stolic¹ Kaszub? – raz jeszcze.

W tym samym miesi¹cu w Pruszczu Gdañskim odby³ siê XVI Zjazd Kaszu-
bów. Wziêli w nim udzia³ Górale, m.in. Kazimierz Tischner, Sylwia Pluciñska
z zespo³em „Podhale” – grupa spiska z Jurgowa i Marek Ziêba z Zespo³em Regio-
nalnym „Staros¹deczanie”, z którymi osobne spotkanie, z udzia³em prezesa Józefa
Borzyszkowskiego i prezesem ZK-P £ukaszem Grzêdzickim, odby³o siê w Ka-
szubskim Uniwersytecie Ludowym we Wie¿ycy.

W dniu 1 sierpnia 2014 roku w Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich dr Mi³o-
s³awa Borzyszkowska-Szewczyk wziê³a udzia³ w dyskusji na temat miejsca Ka-
szub w narracjach polskich, niemieckich i kaszubskich podczas seminarium, pro-
wadzonego przez dr. Micha³a Szulca (Universität Potsdam, Historisches Institut,
Neuere Geschichte) w ramach objazdu studyjnego po Pomorzu Gdañskim.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w ramach konferencji Rola i miejsce instytutów
humanistycznych w  systemie nauki polskiej i europejskiej (16–17 czerwca 2014),
która towarzyszy³a obchodom jubileuszu 80-lecia Instytutu Œl¹skiego w Opolu,
prezentacji dzia³alnoœci i osi¹gniêæ Instytutu Kaszubskiego dokona³ prof. Miloš
Øežník.

Prof. Miloš Øežník, cz³onek Instytutu Kaszubskiego, zosta³ wybrany na sta-
nowisko dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Inaugu-
racja kadencji, na której Instytut Kaszubski reprezentowa³a dr Mi³os³awa Borzysz-
kowska-Szewczyk, odby³a siê 10 paŸdziernika w Pa³acu Krasickich – siedzibie
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

W dniu 15 paŸdziernika 2014 roku w Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki
w Gdañsku odby³o siê otwarcie wystawy fotograficzno-dokumentalnej pt. Pierw-
sza wojna œwiatowa 1914–1918. Jej wspó³organizatorami by³y: Stowarzyszenie
Wspó³pracy „Polska–Wschód”, Kaliningradzkie Obwodowe Muzeum Historii
i Sztuki, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdañska oraz Instytut Kaszubski
w Gdañsku.

Dziêki staraniom prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona – wiceprezesa Oddzia-
³u Gdañskiego PAN oraz prezesa Instytutu Kaszubskiego, prof. Józefa Borzysz-
kowskiego, Rada Naukowa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci powo³a³a w Gdañ-
sku Stacjê Naukow¹ PAU, której siedziba znajduje siê w Gdañskim Oddziale PAN
przy ul. Jaœkowa Dolina. Na mocy uchwa³y Rady PAU z 28 paŸdziernika 2014
roku organizatorem Stacji Naukowej PAU w Gdañsku i jej Komisji Kaszubskiej
zosta³ prof. Józef Borzyszkowski. Wkrótce prof. Borzyszkowski ma przedstawiæ
propozycjê sk³adu Rady Naukowej Stacji oraz pierwszego za³o¿ycielskiego
sk³adu Komisji w liczbie oko³o 10 osób. Na wniosek organizatora pierwszego
przewodnicz¹cego Komisji powo³a Rada PAU w Krakowie.
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Warto równie¿ odnotowaæ, i¿ cz³onek Instytutu Kaszubskiego, prof. Andrzej
Romanow jest (od 2011 roku) cz³onkiem Komisji Prasoznawczej PAN (Oddzia³
w Krakowie) oraz cz³onkiem Rady Naukowej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”.

*  *  *
W minionym roku Instytut Kaszubski wzbogaci³ siê o cenne dary rzeczowe

w postaci ksi¹¿ek. Du¿¹ czêœæ swego gdañskiego, kaszubskiego i pomorskiego
ksiêgozbioru ofiarowa³ cz³onek Instytutu prof. Eugeniusz S. Kruszewski. Podobny
gest wykona³ tak¿e dr Jerzy Szews. Instytut otrzyma³ równie¿ duplikaty ksi¹¿ek
z Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego we W³oc³awku, Biblioteki PAU
i PAN w Krakowie oraz Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, a swoje
opracowania genealogiczne podarowa³ tak¿e Peter von Lipinsky z Edmonton, nie-
strudzony krzewiciel kaszubszczyzny w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Z kolei Instytut Kaszubski podarowa³ znaczny zbiór ksi¹¿ek Instytutowi
Archeologii i Etnologii UG do biblioteki zorganizowanej przez Ko³o Naukowe
Etnologów.

*  *  *
Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego

wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszub-
skiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków kierowa-
nych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych przedsiê-
wziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo
wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu by³y w 2014 roku Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
Samorz¹d Województwa Pomorskiego oraz w³adze Miasta Gdañska.

Równie istotna jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, przede wszyst-
kim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddzia³ami tereno-
wymi, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, Polskim Towarzystwem Ludoznaw-
czym itd., tak¿e z uczelniami, przede wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim
i Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku. Z licznymi muzeami, przede wszystkim z Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum
Zachodniokaszubskim w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku,
Muzeum Miasta Gdyni. Z bibliotekami (np. z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Bolszewie, Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Pu-
bliczn¹ w Gdañsku, Bibliotek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskiego), z archiwami,
instytucjami kultury (np. Instytutem Kultury Miejskiej w Gdañsku, Nadba³tyc-
kim Centrum Kultury, lokalnymi oœrodkami kultury). Wa¿ne jest dla nas tak¿e
wsparcie pozyskiwane np. z Nadleœnictw (w Przymuszewie, Koœcierzynie i By-
towie).
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W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom pry-
watnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2014. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowni-
ków oraz cz³onków stowarzyszenia.


