
Cezary Obracht-Prondzyński

Noty wydawnicze
Acta Cassubiana 5, 307-339

2003



C ezary O bracht-P rondzyński

NOTY W YDAW NICZE

„Libri Gedanenses”, t. 17-18 za lata 1998-2000, Gdańsk 2001, wyd. 
Biblioteka Gdańska PAN, ss. 304

Mocno opóźniony kolejny tom zasłużonego rocznika Biblioteki Gdańskiej PAN 
zawiera jak zwykle oprócz kilku recenzji i informacji z życia biblioteki kilkanaście 
ciekawych artykułów, związanych przede wszystkim z kulturą duchową Pomorza. 
Warto wśród nich zwrócić uwagę na artykuły Z. Nowaka o kulturze książki w XVII- 
wiecznym Gdańsku oraz H. Dzienis o początkach fotografii w Gdańsku (lata 
1839-1860). Ponadto są tu także ciekawe artykuły prezentujące zbiory biblioteki 
(np. D. Szlagowskiej o muzykaliach czy też E. Penkalli o posiadanym zbiorze lite
ratury dla ludu).

Wojciech Olszewski, Patriotyzm  i tolerancja. N urt hum anistyczny w  p o l
skiej m yśli etnologicznej do drugiej wojny św iatow ej wobec procesów  etnicz
nych na Kresach, Toruń 2001, wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ss. 
144

Książka wbrew tytułowi nie traktuje wyłącznie o Kresach Wschodnich. Au
tor skonstruował ją  w ten sposób, że kolejno przedstawia myśl wybitnych między
wojennych polskich socjologów i etnologów, wychwytując w ich pracach wątki 
etniczne. Po rozdziale wstępnym jako pierwszego prezentuje Floriana Znanieckie
go i w tym właśnie rozdziale znajdujemy trochę wtrąceń i odniesień do sytuacji na 
Pomorzu. A w dalszej kolejności przedstawia takich badaczy, jak: Józef Obrębski, 
Stanisław Orsini-Rosenberg, Alfons Krysiński i Leon Wasilewski. Po podsumo
waniu umieszczono jeszcze noty biograficzne i bibliografię.

Teresa Bauman, Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Ca
sus U niwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, ss. 191

Pracę poświęcono największej uczelni na Pomorzu Gdańskim. Tym bardziej 
i est interesuiaca. że umiejscawia rozważania nad uniwersytetem w szerszym kon
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tekście przemian cywilizacyjnych. Praca składa się z 4 rozdziałów: Uniwersytet 
jako przedmiot refleksji i badań; Uniwersytet w dobie postmoderny; Uniwer
sytet w okresie zmian społecznych; Edukacja uniwersytecka. Całość oparto 
na bogatej literaturze, uwidocznionej w bibliografii oraz własnych badaniach ankie
towych autorki (wzór ankiety załączony w aneksie).

Zdzisław Machura, Parafia katolicka św. Ottona w  Słupsku, Słupsk 2001, 
wyd. Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Słupsku, Parafia św. 
Jacka w Słupsku, ss. 46

Szkic autorstwa znanego słupskiego historyka po raz pierwszy w komplekso
wy sposób prezentujący losy katolickiej parafii św. Ottona w Słupsku. Autor naj
pierw przedstawia okoliczności powstania parafii w 1866 r. (najpierw jako tzw. 
parafii misyjnej), potem omawia budowę nowego kościoła, rozwój parafialnej szkoły, 
prezentuje sylwetki kapłanów. Szczegółowo opisuje także rozwój wspólnoty para
fialnej aż po rok 1945, kiedy to wielu z nich musiało opuścić Słupsk. Jest tu mowa 
o ich pochodzeniu etnicznym, strukturze zawodowej, aktywności itd. Niewątpliwie 
plusem pracy są streszczenia w języku angielskim i niemieckim, bibliografia oraz 
wiele, często unikatowych zdjęć prezentujących życie parafii, sylwetki duszpaste
rzy, budynki parafialne itp.

VI Konferencja Kaszubsko-Pom orska: R ozw ój nazewnictw a lokalnego  
na Pom orzu Zachodnim . Pom orska toponom astyka i  onom astyka na p rze 
strzeni dziejów, red. W. Łysiak, Poznań 2001, wyd. Muzeum Pomorza Środ
kowego w Słupsku, Instytut Etnologii i Antropologii UAM, ss. 185

Książka zawiera 15 referatów wygłoszonych podczas VI już konferencji ka- 
szubsko-pomorskiej (wcześniej słowińskiej i kaszubsko-słowińskiej). Autorami za
mieszczonych tu tekstów są nie tylko językoznawcy, co sugerowałby podtytuł, ale 
także historycy i etnografowie. Dobrze to świadczy o pomysłodawcach konferen
cji, którzy zadbali, jak zwykle zresztą, o jej interdyscyplinarny charakter. Wśród 
zamieszczonych tu tekstów warto zwrócić uwagę np. na następujące: E. Rzetel- 
skiej-Feleszko, Słowiańskie nazewnictwo Pomorza Środkowego; E. Brezy, 
Nazwiska równe nazwom miejscowość z Pomorza Środkowego; H. Rybickie
go, Proces likwidacji niemieckiego nazewnictwa miejscowego na Pomorzu 
Zachodnim po II wojnie światowej i Z. Szultki, Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte und Altertumskunde in Stettin a kwestia początków badań nad 
słowiańszczyzną i kaszubszczyzna.

Pogranicza etniczne w Europie. H arm onia i konflikty, red. K. Krzysz- 
tofek, A. Sadowski, Białystok 2001, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia- 
Ivm stnk ii. ss. 382
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Książka zawiera materiały z konferencji pod tym samym tytułem, która odby
wała się w 2000 r. w Supraślu. Zamieszczono w niej 27 artykułów pogrupowanych 
w czterech działach: Pogranicza etniczne. Współdziałanie i konflikty; Eurore
giony jako formy współdziałania na pograniczach; Pogranicza wschodnie; 
Pogranicza zachodnie. Dla czytelników zajmujących się Pomorzem szczególnie 
interesująca z pewnością będzie część pierwsza, w której warto polecić zwłaszcza 
teksty K. Krzysztofka (Pięć refleksji o zmieniającej się naturze pogranicza 
i wielokułturowości), M. Szczepańskiego (Na peryferiach systemu światowe
go? Socjologiczna refleksja wokół miejsca pogranicza kulturowego w ukła
dzie globalnym) oraz G. Babińskiego (Pogranicza stare i nowe).

Piotr Kowalik, Polderowa gospodarka wodna na Żuławach D elty Wisły, 
Warszawa 2001, „Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN”, zeszyt 
19, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 154

Książka zajmuje się skomplikowanymi relacjami między ekosystemem Żu
ław a interwencyjnymi działaniami człowieka. W zamierzeniu autora jest ona „próbą 
uściślenia podstaw projektowania i eksploatacji istniejących systemów pol- 
derowych na tle specyficznych warunków przyrodniczych i cywilizacyjnych ”. 
Składa się z obszernego wprowadzenia, w którym autor dokonał charakterystyki 
żuławskich działań melioracyjnych, przedstawił dzieje polderów żuławskich i ich 
specyfikę oraz z rozdziałów zajmujących się m.in. stanem gospodarki wodnej na 
Żuławach, różnymi sposobami przeprowadzania melioracji, użytkowaniem terenu 
na polderach, istotą i potrzebą tworzenia planów przestrzenno-rolnych, bilansem 
wodnym, budową systemów melioracyjnych itd. Sporo miejsca zajęły także roz
ważania wokół problematyki zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania mu (także 
przy wykorzystaniu przykładów historycznych). Najobszerniejsza część traktuje 
o „sterowaniu polderami” (odwodnienie, budowa i funkcje zastawek oraz problem 
nawadniania, funkcjonowanie pompowni, sposób zarządzania urządzeniami oraz 
charakterystyka procesu decyzyjnego). Całość uzupełnia słowniczek podstawo
wych pojęć dotyczących modernizacji polderów oraz wykaz literatury.

Kazimierz Nowosielski, D ar zam ieszkiwania, Pelplin 2002, wyd. WDP 
„Bernardinum”, ss. 112

Książka zawiera 9 szkiców i esejów, które powstały w przeciągu minionych 
20  lat przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach (pierwszy powstał pod 
wrażeniem wydarzeń Sierpnia’80). Najlepiej przesłanie książki określa sam autor, 
pisząc we wstępie: „co to znaczy dobrze, mądrze mieszkać tak w sobie, w swej 
psychofizycznej, duchowej odrębności, jak  i wśród drugich, w słowie i czy
nie, w rozmaitych realnościach życia, w naszej codziennej krzątaninie oraz 
w zobowiązującej pamięci kultury, w marzeniach i w wyobraźni, a także w ludz
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kich metafizycznych tęsknotach? ” Jest w tym zbiorze nie tylko głęboko humanis
tyczne przesłanie człowieka poszukującego swego miejsca w świecie, ale także 
obraz zmagań z własną biografią i życiowym doświadczeniem. Ciągle też w tle j est 
Pomorze jako ważny punkt odniesień dla własnej tożsamości.

„Studia Pelplińskie”, t. XXXII, Pelplin 2002, wyd. WDP „Bernardi- 
num”, ss. 416

Kolejny tom rocznika naukowego seminarium pelplińskiego zawiera wśród 
kilkudziesięciu artykułów kilka, które mogą zainteresować historyków regionu. Warto 
tu polecić kolejną część rozważań ks. W. Szulista o „przeszłości obecnych obsza
rów diecezji pelplińskiej” (tym razem o „latach pruskiej stabilizacji 1815- 
1918”). Ponadto art. G. Kucharskiego o nadaniu Ziemi Lubawskiej biskupstwu 
chełmińskiemu w 1257 r. oraz M. Radocha o najeździe na opactwo cysterskie 
w Pelplinie w 1433 r. Dla zrozumienia powojennych losów Kościoła w naszym 
regionie warto przestudiować art. ks. S. Grunta o likwidacji Collegium Marianum 
(w świetle dokumentów państwowych).

„Studia Pelplińskie. Wydanie Specjalne”, t. XXXIII, Pelplin 2002, wyd. 
WDP „Bernardinum”, ss. 645

Ogromny tom studiów dedykowanych ks. Jerzemu Buxakowskiemu z okazji 
75 urodzin. Zgodnie z zainteresowaniami solenizanta dominują tu zdecydowanie 
teksty o charakterze teologicznym i pastoralnym, ale można też znaleźć przyczynki 
historyczne. Warto więc zwrócić uwagę na art. J. Borzyszkowskiego (Nieznane 
dokumenty dotyczące życia i mitu ks. Józefa Wryczy), ks. W. Gruby (Geneza 
i struktura parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wiel
kim Garcu) czy też ks. J. Walkusza (Zróżnicowanie tematyczne i gatunkowe 
twórczości poetyckiej polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu, 
Warmii i w Wielkopolsce w latach 1848-1939). Historyków dziejów Kościoła 
w naszym regionie zainteresuje też z pewnością tekst samego solenizanta pt. Se
minarium pelplińskie jako „przylądek dobrej nadziei ” po II wojnie świato
wej (1945-1992).

Pelplin. 725 rocznica pow stan ia  opactw a cysterskiego. Kulturotw órcza  
rola cystersów  na K ociew iu , red. D.A. Dekański, B.A. Grenz, A. Słyszew- 
ska, A.M. Wyrwa, Pelplin-Tczew 2002, wyd. WDP „Bernardinum”, ss. 439

Książka zawiera materiały z konferencji jubileuszowej, która odbyła się we 
wrześniu 2001 r. w Pelplinie. Oprócz wystąpień okolicznościowych zawiera 26 
referatów pogrupowanych w 5 częściach: Z dziejów opactwa; Kultura piśmien
na cystersów a opactwo pelplińskie; Kultura muzyczna cystersów a opactwo 
rtplnlińskip- D n rh n w n ir  rv s te rsk n  i działania misvine cvstersôw: Varia. Ca



N oty wydawnicze 311

łość została wydana bardzo estetycznie i opatrzona ciekawymi ilustracjami. Książ
kę kończy seria kolorowych zdjęć dokumentujących obchody jubileuszu.

Zdzisław Skargo, Osadnictwo w Gdańsku w  latach 1945-1947, Toruń 
2002, wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 103

Kolejna próba syntetycznego przedstawienia procesów ludnościowych 
zachodzących w Gdańsku w pierwszym okresie powojennym. Całość składa się 
z 4 rozdziałów. W pierwszym autor przybliża koncepcje polityki narodowościowej 
ugrupowań emigracyjnych oraz krajowych, wypracowane w okresie trwania woj
ny (w tym m.in. pomysły na przyszłe losy ludności niemieckiej). W drugim oma
wia proces kształtowania się władz administracyjnych w Gdańsku w pierwszym 
okresie powojennym. Trzeci rozdział ma znaczenie zasadnicze, dotyka bowiem 
bardzo trudnej kwestii polityki narodowościowej nowych władz (przebieg proce
su weryfikacji i rehabilitacji, wysiedlenie Niemców, stosunek do obywateli ZSRR). 
W rozdziale ostatnim przedstawiono napływ ludności polskiej do Gdańska (spon
taniczny i kierowany przez PUR). W pracy znajdujemy dużo tabel, szkiców i dia
gramów opracowanych dzięki poznanemu materiałowi archiwalnemu. Ponadto 
jest tu bibliografia, niewątpliwie zaś brakuje materiału ilustracyjnego (choćby 
zdjęć pokazujących wysiedlenia Niemców czy też przybywanie Polaków do znisz
czonego miasta).

M ateriały do m onografii p rzyrodn iczej regionu gdańskiego, t. 8: D ia
gnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w  wo
jew ództw ie pom orskim , red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak, Gdańsk 2002, 
Wydawnictwo „Marpress”, ss. 275

Współcześnie kwestie ochrony środowiska, w którym żyje człowiek postrze
ga się coraz szerzej i nie sprowadza się jej już wyłącznie do kwestii przyrodni
czych. Jako ważny aspekt ochrony postrzega się także walory kulturowe, 
wytworzone przez człowieka w procesie jego historycznej aktywności. Jest to tym 
bardziej ważne, że i te walory bywają zagrożone, stąd konieczność wypracowania 
systemu ich ochrony. Z tych przesłanek wyrasta niniejsze opracowanie. Składa się 
ono oprócz wprowadzenia z 4 części merytorycznych: Waloryzacja środowiska 
przyrodniczo-kulturowego; Diagnoza funkcjonowania systemu obszarów 
chronionych; Kształtowanie struktury przyrodniczo-kulturowej; Relacja no
wego systemu ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w wojewódz
twie pomorskim do odpowiednich konwencji europejskich i do europejskiego 
systemu NATURA 2000. Całość uzupełnia obszerne zestawienie literatury wyko
rzystanej, liczne ilustracje (mapy, szkice), tabele oraz bardzo cenne wykazy obiek
tów chronionych (Drzvrodniczvch, archeologicznych, zabytków architektury).
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Marek Kardas, Stefan  F ranciszek  Sokół. K om isarz R ządu  w  Gdyni, 
Pelplin 2002, wyd. WDP „Bernardinum”, ss. 471

Pierwsza biografia osoby niepośledniej, która wywarła przemożny wpływ na 
życie Gdyni w okresie międzywojennym. Autor oparł się na bardzo szerokiej bazie 
źródłowej i literaturze (o czym świadczy załączona bibliografia). Książkę zilustro
wał wieloma cennymi, unikatowymi zdjęciami oraz kopiami dokumentów. Całość 
dzieli się na 5 rozdziałów: Dzieciństwo i młodość (1890-1918); Działalność 
państwowa (1918-1933); Komisarz Rządu (1933-1939); W obronie Wybrzeża 
i honoru (19391-945); Powojenna działalność państwowa (1945-1956). Książ
kę uzupełniają bardzo pomocne w lekturze indeksy -  osobowy i geograficzny.

Zdzisław Machura, Cztery słupskie łata. Opowieść o p ra cy  duszpaster
sk ie j ks. Jana Z ie i w parafiach  na terenie Z iem i S łupskiej w  łatach 1945- 
1949, Słupsk 2002, wyd. Muzeum Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego, ss. 54

Książka poświęcona słupskiemu epizodowi w biografii wyjątkowego kapłana 
jakim bez wątpienia był ks. J. Zieją. Autor w trzech pierwszych rozdziałach przed
stawia okres dziecięcy i młodzieńczy ks. Zieji, jego pracę na Polesiu oraz trudne 
lata wojenne. Kolejne cztery rozdziały są najważniejsze, jest tu bowiem mowa o: 
„ drodze do Słupska ”, proboszczowaniu w parafiach: św. Ottona i Świętej Rodzi
ny w Słupsku oraz św. Franciszka w Wytownie. W następnym rozdziale pokrótce 
przedstawiono dalsze losy ks. Zieji oraz zaprezentowano opinie różnych osób o nim. 
Całość kończą listy pisane przez bohatera do mieszkańców Słupska oraz bibliogra
fia. Bogata jest też warstwa ilustracyjna książki.

Krzysztof Kowalkowski, Brzeźno Wielkie. Z  dziejów wsi, Pelplin 2002, 
wyd. WDP „Bernardinum”, ss. 190

Kolejna pozycja w serii monografii wsi pomorskich autorstwa inżyniera- 
-historyka amatora. Bezpośrednim powodem napisania tej książki było swoiste 
zamówienie publiczne, czyli wola mieszkańców wsi: „ Właśnie to ich pragnienie 
zebrania wszelkich informacji o rodzinnej wsi stało się powodem, dla które
go podjąłem się napisania tej historii”. Książka składa się z 12 rozdziałów. 
Pierwsze dwa mają charakter wprowadzający i traktują o „położeniu wsi i jej 
dniu dzisiejszym ” oraz o nazwie wsi. Trzeci rozdział jest najobszerniejszy i zasad
niczy dla całej pracy -  autor prezentuje tu historię wsi od pradziejów i czasów 
książąt pomorskich, przez okres krzyżacki, epokę Rzeczpospolitej Szlacheckiej, 
rozbiory, II Rzeczpospolitą, okres wojny aż po czasy najnowsze. Rozdział ten koń
czy wykaz sołtysów wsi Brzeźno Wielkie w latach 1945-2002. Kolejny rozdział 
poświęcony został zakładom działaj ącym dzisiaj we wsi (niektóre zaprezentowano 
w serii kolorowych zdjęć zamieszczonych na końcu książki). Po tym rozdziale
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następuje prezentacja cmentarza, kapliczek i krzyży przydrożnych na tereni wsi 
oraz organizacji społecznych tu działających dawniej i współcześnie. Następne 
rozdziały poświęcono historii szkoły, postaci znanego kociewskiego pisarza Ber
narda Janowicza, który jest jej patronem, wybitnym osobom związanym z Brzeź
nem oraz prezentacji okolicznych wsi i dwóch największych zakładów 
przemysłowych. Całość książki zamyka wykaz literatury i źródeł, kolorowa mapka 
okolic Brzeźna oraz kolorowe zdjęcia obrazujące życie wsi.

Roman Wapiński, Polska na styku narodów i  kultur. W  kręgu przeobra
żeń narodowościowych i  cywilizacyjnych w X I X  i  X X  wieku, Gdańsk 2002, 
wyd. Wydawnictwo „Stepan design”, ss. 256

Nowa publikacja wybitnego gdańskiego historyka stanowi kontynuacje i roz
winięcie wielu wątków obecnych już w jego wcześniejszych pracach, głównie 
w książce Polska -  małe ojczyzny Polaków. Całość składa się oprócz wprowa
dzenia i posłowia z 4 części: Wspólnoty wyobrażone, Na peryferiach, W dobie 
upowszechnienia ideologii narodowej oraz Rzeczywistość i wyobrażenia. 
Wywód autora, choć opatrzony aparatem naukowym (przypisy), czyta się znako
micie z racji jego na poły eseistycznego charakteru. Każdy, kto chce podjąć reflek
sję nad przemianami istoty polskości, rozwojem świadomości narodowej i jej 
przemianami powinien tą książkę przeczytać.

V Krajowa Konferencja M uzealnictw a M orskiego i  Rzecznego. Gdańsk  
2000, „Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, 
t. III, red. J. Litwin, Gdańsk 2002, wyd. Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku, ss. 141

Książka, jak informuje tytuł, zawiera materiały z kolejnej konferencji muzeal
ników morskich. W sześciu działach pogrupowano 21 referatów. W pierwszej części 
Polskie muzealnictwo morskie u progu XXI wieku warto zwrócić uwagę na 
interesujący i dyskusyjny tekst A. Ciemińskiej, Komputer w muzealnej praktyce 
-  muzealna zabawka czy narzędzie pracy? W drugiej części Muzealnictwo 
rzeczne w Polsce opublikowano m.in. tekst zmarłego już wybitnego regionalisty 
i muzealnika R. Klima (Geneza Muzeum kanału Elbląskiego w Buczyńcu). W za
mieszczonym na końcu aneksie umieszczono także biogram R. Klima. Kolejne 
części to: Archeologiczne badania podwodne; Małe muzea morskie i rzeczne; 
Statki i okręty w polskich muzeach morskich (to teksty o „Sołdku”, „Darze 
Pomorza”, „Błyskawicy”) i Badania naukowe i programy ekspozycyjne reali
zowane w muzeach morskich.

Stanisław Grunt, Budujem y K ościół B oży w p ierw szej dekadzie diecezji 
nelDiińskiei 1992-2002, Pelplin 2002, wyd. WDP „Bernardinum”, ss. 948
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Ogromne dzieło zwracające uwagę czytelników nie tylko ze względu na te
matykę, ale także z powodu jakości wydania (twarda okładka, wysokiej jakości 
papier, kilkaset zdjęć, w dużej mierze kolorowych). Dla przyszłych historyków dzieło 
nieocenione, choć z pewnością wymagające krytycznej lektury. Sądzę również, że 
interesujące może być już teraz dla socjologów zajmujących się zmianami w religij
ności Polaków i życiem Kościoła instytucjonalnego, dla historyków sztuki i archi
tektów interesujących się zmianami architektury sakralnej oraz zmysłu estetycznego 
wiernych i duchowieństwa. Książka składa się z 10 rozdziałów. Są tu m.in. przed
stawione działania związane z renowacją katedry w Pelplinie, odbudową Colle
gium Marianum, inwestycje w instytucjach diecezjalnych (np. w Seminarium 
Duchownym w zespole poklasztomym), zagospodarowaniem terenów na tzw. Górze 
Jana Pawła II w Pelplinie. Oprócz tego przedstawiono tu proces rewindykacji 
dóbr kościelnych, powstałe nowe parafie, inwestycje we wszystkich parafiach 
w diecezji oraz w sanktuariach.

Tomasz Zarycki, Region jako kontekst zachowań politycznych, Warsza
wa 2002, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, ss. 195

Książka sygnowana jest przez dwa instytuty Uniwersytetu Warszawskiego: 
Instytut Studiów Społecznych oraz Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lo
kalnego. To wielce znaczące, ponieważ praca wpisuje się w coraz modniejszy 
i ciekawszy nurt badań socjologicznych ujmujących zjawiska polityczne w ich aspek
cie terytorialnym (pogranicze socjologii i geografii społecznej). Autor, opierając się 
na swoich badaniach w kilku wybranych miejscowościach w różnych regionach 
kraju (na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz w Galicji), stara się zrekonstru
ować i określić na nowo pojęcie kontekstu (region jako kontekst oraz konteksty 
polityki polskiej w wymiarze lewica -  prawica). W swoich analizach zwraca uwa
gę na znaczenie podziałów i dziedzictwa historycznego oraz ich wpływ na kapitał 
społeczny.

Paweł Kosiński, Prusy Zachodnie 1914. Pomorze 1920. Ludność re
gionu wobec przemian politycznych okresu I  wojny światowej, Warszawa 2002, 
Wydawnictwo NEWTON, ss. 229

Jak pisze autor we wstępie, tematem pracy są „przemiany polityczne, któ
re w konsekwencji wymusiły na mieszkańcach prowincji zachodniopruskiej 
złożenie jednoznacznych deklaracji w delikatnej sferze przekonań narodo
wych i uświadomiły im możliwość zaistnienia konfliktu na styku identyfikacji 
narodowej i poczucia więzi z lokalną ojczyzną”. Można oczywiście zastana
wiać się, czy dopiero wybuch wojny doprowadził do takiego uświadomienia, czy 
czasem, przynajmniej w szeroko pojętych elitach pomorskich, świadomość nieusu
walności konfliktu polsko-niemieckiego o to terytorium nie była już wcześniej po
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wszechna. Mimo tej wątpliwości warto jednak po książkę sięgnąć, ponieważ przed
stawia losy Pomorza w stosunkowo mało znanym okresie pierwszej wojny. Całość 
składa się z 5 rozdziałów: Prusy Zachodnie u progu I  wojny światowej; Czynni
ki kształtujące sytuację wewnętrzną w prowincji w okresie wojny; Prusy Za
chodnie jako przedmiot stosunków międzypaństwowych w latach 1914-1920; 
Projekty zmian terytorialnych; Sposoby wyrażania postaw przez ludność Prus 
Zachodnich. Książkę uzupełniają: streszczenie w języku angielskim, bibliografia 
oraz indeksy osobowy i geograficzny. Szkoda jednak, że autor i wydawca nie zad
bali o prezentację materiału ikonograficznego.

Andrzej Januszajtis, D zieciństwo i m łodość D aniela Gabriela Fahren
heita, „Mała Biblioteczka Gdańska”, Pelplin 2002, wyd. WDP „Bernardi- 
num” i Towarzystwo Gdańsk-Niderlandy, ss. 80

Interesujący, bardzo bogato ilustrowany szkic biograficzny jednego z najwy
bitniejszych gdańszczan i uczonych wywodzących się z grodu nad Motławą. Autor 
oparł się nie tylko na bogatej literaturze, ale sięgnął także po dostępne materiały 
archiwalne. Książka składa się z 16 rozdziałów: od prezentacji środowiska rodzin
nego i korzeni Fahrenheita, przez opis Gdańska z jego czasów, proces jego eduka
cji, aż po wędrówki po Europie. Oczywiście, punktem centralnym są tu jego prace 
i pasje naukowe, ale autor nie unika także opisywania losów osobistych i rodzin
nych oraz aktywności gospodarczej (Fahrenheit był zgodnie z tradycją gdańską 
kupcem).

Józef Borzyszkowski, A leksan der M ajkow ski (1876-1938). B iografia  
historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 887

Pierwsza naukowa biografia najwybitniejszego twórcy i działacza kaszub
skiego, autora najważniejszej powieści kaszubskiej o życiu i przygodach Remusa 
oraz inicjatora powstania mchu młodokaszubskiego. Książka została oparta na bardzo 
bogatych, częściowo dotychczas nieznanych i niewykorzystywanych materiałach 
archiwalnych. Tekst zilustrowano ponad 150 zdjęciami, często unikatowymi. Pra
cę opatrzono także obszerną bibliografią, indeksem osobowym oraz streszczeniem 
w języku niemieckim.

Edward Klaman, Stanisław Rzymowski, Joanna Skupowa, Jerzy Szu- 
kalski, Kaszuby. Leksykon geograficzny, Gdańsk 2002, wyd. Oficyna Czëc, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 149

Jak pisze we wstępie J. Szukalski, leksykon zawiera „ 55 7 wybranych haseł 
dotyczących miejscowości, osiedli i dzielnic dużych miast, powiatów i gmin, 
Darków narodowvch. rezerwatów i pomników przyrody, parków krajobrazo
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wych i obszarów chronionego krajobrazu, regionów i mezoriegionów fizycz- 
nogeograficznych, miejsc interesujących pod wzglądem rzeźby terenu i je j 
genezy, Południowego Bałtyku, rzek, kanałów i jezior oraz większych obsza
rów leśnych, bagien i łąk”. W sumie jest to pierwsza tego typu, tak pełna, choć 
nie wolna od luk, prezentacja walorów przyrodniczych Kaszub. W książce za
mieszczono kilka szkicowych map oraz wykaz haseł z ich kaszubskimi odpowied
nikami. Żałować tylko należy, że wydawcy nie pokusili się o atrakcyjniejszą szatę 
graficzną, co przy wydawnictwach geograficznych koniecznie powinno mieć miej
sce.

„Acta Cassubiana” , t. 4, Gdańsk-Wejherowo 2002, wyd. Instytut Ka
szubski i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej
herowie, ss. 402

Kolejny tom „Acta Cassubiana” otwiera obszerny artykuł Eugeniusza Kru
szewskiego z Kopenhagi o księdzu Edwardzie Ortvedzie (1855-1930), opiekunie 
Polaków w Danii (tekst ilustruje bogata korespondencja ks. Ortveda). Ponadto 
znajdują się tu m.in. artykuły Jerzego Kuniewskiego o losach zawodowych kowali 
na Kaszubach i Kociewiu, Iwony Warkockiej o przysłowiach w prozie Anny Łaj
ming oraz polemiczny artykuł Hanny Popowskiej-Taborskiej o archaiczności ka- 
szubszczyzny. Znalazły się tu także teksty poświęcone spuściźnie F. Fenikowskiego, 
A. Piepera i A. Bukowskiego. W cyklu Pomorskie syntezy i refleksje uczonych 
ukazał się artykuł Bogdana Wachowiaka, Pomorze w polskich badaniach histo
rycznych lat 1953-2002 (Pięćdziesięciolecie Zakładu Historii Pomorza IH  
PAN). W dziale Materiały źródłowe Andrzej Groth wydał Inwentarz dóbr Kro
kowskich z 1725 r. Ponadto, jak w każdym tomie, znajduje się tu dział Recenzji, 
Noty wydawnicze oraz Kronika naukowa.

„Zapiski Puckie. Pùcczé Skriblënë”, 2002, n r  1, wyd. Muzeum Ziemi 
Puckiej, Urząd M iasta Puck, ss. 155

Nowe pismo regionalne redagowane przez komitet redakcyjny, na czele któ
rego stoi znany kaszubski regionalista i badacz ks. Jan Perszon. Ma ono z założe
nia mieć charakter interdyscyplinarny, choć widać tu jednak zdecydowaną przewagę 
tematyki historycznej. W pierwszym numerze w dziale .Rozprawy zamieszczono 5 
tekstów, wśród nich m.in. D. Dudy i K. Czapiewskiego, Infrastruktura portowa 
i nawigacyjna na Ziemi Puckiej oraz R. Droszcza, Dzieje harcerstwa na Ziemi 
Puckiej. Bardzo obszerny jest dział drugi. Jego tytuł jest trochę mylący, ponieważ 
zawiera Źródła i materiały, ale oprócz dokumentów źródłowych zamieszczono tu 
także artykuły. Warto zwrócić uwagę na opublikowany przez A. Grotha inwentarz 
majątku Polchowo z 1750 r. oraz relację J. Perszona z remontu puckiej fary. Są tu 
także informacje o badaniach archeologicznych w Pucku. Ponadto są jeszcze dwa
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działy: Biografie (biografia ks. J. Goerke) oraz Kalendaria (kalendarium powo
jennego szkolnictwa w Pucku). Z pewnością walorem pisma są liczne ilustracje 
towarzyszące poszczególnym artykułom.

M arian K ubera, W ładysław Sobecki, 1000 lat i co dalej..., Gdańsk- 
Wejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piśmiennictwa i Mu
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 100

Zbiór ośmiu reportaży autorstwa M. Kubery -  znanego reżysera i twórcy 
wielu filmów dokumentalnych oraz W. Sobeckiego -  dziennikarza i publicysty. 
Wszystkie dotyczą losów Łużyczan -  słowiańskiego narodu żyjącego w Niem
czech tuż za graniczną Nysą i Odrą. Autorzy piszą o najnowszej historii, o kontak
tach i o związkach kulturowych łużycko-polskich i łużycko-kaszubskich, a przede 
wszystkim o upartym trwaniu tej niewielkiej wspólnoty etnicznej. Książka została 
zilustrowana wieloma ciekawymi zdjęciami i rycinami oraz opatrzona przedmową 
J. Borzyszkowskiego.

80 rocznica Związku Polaków w Niemczech, opr. zbiór., Sztum-Kwi- 
dzyn 2002, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kwidzińskiej, ss. 121

Książka składa się z czterech części. W pierwszej zamieszczono 4 artykuły 
(m.in. J. Borzyszkowskiego o ks. Maksymilianie Napiątku i B. Bielińskiego o ro
dzinie Tollików z Janowa nad Wisłą). W drugiej zamieszczono relacje z terenów 
pogranicza z okresu międzywojennego (F. Wieczorka, R. Gawrońskiego oraz M. 
Wrońskiego). Korespondują z nimi wspomnienia z okresu referendalnego i póź
niejszego zamieszczone w części trzeciej. W ostatniej części opublikowano statuty 
Związku Polaków w Prusach Wschodnich oraz Związku Polaków w Niemczech. 
Całość uzupełniają interesujące zdjęcia i reprodukcje dokumentów.

Jan  M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia -  archeologia -  języ
koznawstwo, Poznań-Szczecin 2002, wyd. Wydawnictwo SORUS, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ss. 308

Książkę poznańskiego historyka należy uznać za dzieło ważne i wymagające 
dyskusji. Autor, opierając się na bardzo bogatej literaturze (bibliografia liczy 40 
stron), podejmuje wiele kwestii, które dotychczas nie znalazły satysfakcjonującego 
wyjaśnienia w nauce, podkreślając przy tym konieczność podejścia interdyscypli
narnego (co sam czyni i o czym informuje nas podtytuł). Głównym celem pracy 
jest, jak pisze autor, krytyczny bilans dotychczasowej naszej wiedzy o wczesnośred
niowiecznym Pomorzu. Zaczyna w pierwszym rozdziale od problemów związa
nych z nazwą Pomorze/Pomorzanie. W rozdziale drugim przedstawia „Pomorze 
plemienne w badaniach historycznych”, po czym przechodzi w rozdziale na
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stępnym do obrazu zasiedlenia i podziałów plemiennych Pomorza, jakie wyłaniają 
się z badań archeologicznych. Wreszcie konfrontuje to z ustaleniami językoznaw
czymi, zwłaszcza zaś z onomastyką. Całość rozważań autor opatrzył kilkudziesię
cioma szkicami i mapkami oraz indeksem nazw osobowych i geograficznych.

Słow nik B iograficzny Pom orza Nadwiślańskiego. Suplem ent, t. 2, red. 
Z. Nowak, Gdańsk 2002, wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ss. 323

Kontynuacja monumentalnego i wyjątkowego na skalę nie tylko ogólnopolską 
regionalnego słownika biograficznego. Tym razem suplement zawiera 333 biogra
my, głównie osób, które zmarły po 1998 r. oraz biogramy osób, które z różnych 
przyczyn nie znalazły się we wcześniejszych tomach (z kaszubskich biogramów 
warto przywołać Martę Bistroń, Franciszka Bonina, Władysława Licę, Władysła
wę Knosałę, Franciszka Męczykowskiego, ks. Kazimierza Raepke, Augustyna 
Westphala i wielu innych).

Elżbieta Szalewska, Słupsk. Podstawy kształtowania ładu przestrzenne
go , Słupsk 2002, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 181

Praca, oprócz wstępu, w którym autorka przedstawia cele, zakres i układ 
pracy oraz wykorzystaną literaturę i źródła, składa się z 5 rozdziałów przedstawia
jących kolejno różne aspekty przestrzennego rozwoju miasta: Uwarunkowania 
przyrodnicze i historyczne; Podstawy ładu urbanistycznego do końca XIX  
wieku; Przekształcenia dawnych przedmieść; Podstawy i kierunki rozwoju 
urbanistycznego w pierwszej połowie XX  wieku; Planistyczne narzędzia ładu 
przestrzennego Słupska w drugiej połowie XX wieku. Jak przystało na pracę 
łączącą w sobie podejście historyczne, geograficzne i urbanistyczne, jest tu sporo 
ilustracji, szczególnie różnego rodzaju map i szkiców (choć czasami są one słabej 
jakości). Można by sobie tylko życzyć, by i inne miasta pomorskie doczekały się 
podobnych monografii.

„Karta”, 2002, nr 36, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 160
Kilka lat temu z ogromnym zainteresowaniem i w Niemczech, i w Polsce 

spotkała się wystawa fotograficzna prezentująca życie codzienne na przełomie 
XIX i XX wieku w majątku A. Treichla w Wilczych Błotach. Interesująca prezen
tacja specyficznego mikroświata kaszubskiego pogranicza skłoniła redakcję jedne
go z najciekawszych polskich pism historycznych do bliższego przyjrzenia się temu 
zakątkowi Polski. Dzięki wykonanej pracy dokumentacyjnej ukazał się w kolejnym 
numerze „Karty” ciekawy, kilkudziesięciostronicowy blok materiałów. Znalazły się 
tu Oczywiście zdjęcia z kolekcji A. Treichla, ale także zdjęcia z lat późniejszych. 
Ponadto wykorzystano fragmenty różnego rodzaju dokumentów, relacji, wspomnień, 
kronik szkolnych itd. (ich wykaz umieszczono w zakończeniu). Twórcy tego doku
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mentacyjnego zbioru postanowili pokazać właśnie poprzez ich relacje współżycie 
różnych etnosów w dramatycznym, pierwszym półwieczu XX w. Ważne przy tym 
jest jednak nie tylko to, że powstał w ten sposób bardzo ciekawy materiał, ale i to, 
że czytelnicy z innych części Polski mogli zapoznać się z dramatyczną historią 
Kaszub, a do tego okazji w poważnych pismach historycznych zbyt wiele nie ma.

Etnografow ie i ludoznaw cy po lscy . Sylwetki, szkice b iograficzne, t. 1, 
red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, 
Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznaw
czego w Krakowie, ss. 353

O potrzebie powstania takiego słownika mówiło się w środowisku etnologów 
od dawna. Teraz ukazał się tom pierwszy, zawierający biogramy 112 osób. Wśród 
nich są także badacze zasłużeni dla poznania, opisania i ochrony kultury ludowej 
Kaszub i Pomorza, m.in.: Wiesław Bieńkowski, Józef Gajek, Jadwiga Kucharska, 
Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Longin Malicki, Maria Przeździecka, Roman Rein- 
fuss, Bożena Stelmachowska i Maria Znamierowska-Priifferowa. Należy tylko 
mieć nadzieję, że w kolejnych tomach pojawią się także inne osoby, np. ks. B. 
Sychta czy F. Lorentz.

Kazimierz Kozłowski, O d p aździern ika  ’56 do G ru dn ia ’70. E w olucja  
stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970), Szczecin 2002, 
wyd. Uniwersytet Szczeciński, ss. 495

Obszerny tom autorstwa znanego szczecińskiego historyka, dyrektora Archi
wum Państwowego w Szczecinie (funkcja ta miała niepoślednie znaczenie w pisa
niu pracy, gwarantowała bowiem dostęp do wielu niewykorzystanych dotychczas 
dokumentów). Książka o tyle powinna zwrócić uwagę miłośników historii Pomo
rza, że po raz pierwszy potraktowano ten region integralnie, jako pewną specyficz
ną całość. Praca składa się z 6 rozdziałów: Rok 1956 na Wybrzeżu; Walka 
polityczna o kształt ustroju po przełomie październikowym (1956-1958); 
Polityczna postawa ludności rodzimej i mniejszości narodowych (1956-1960) 
(tu obszerny fragment o postawach i sytuacji Kaszubów); Stosunki państwo- 
Kościół: od porozumienia do walki (1956-1970); Rok 1968 na Wybrzeżu; 
Robotnicy Wybrzeża: od Rad Robotniczych do wydarzeń grudniowych. Pra
cę kończy indeks osobowy i streszczenie angielskie. Na pewno poważnym man
kamentem jest brak bibliografii. W sumie jest to książka ważna, po raz pierwszy 
kompleksowo przedstawiająca przemiany polityczne w regionie między dwoma 
kryzysami w 1956 i 1970 r. Należałoby teraz oczekiwać, że autor pracę będzie 
kontynuował i napisze drugi tom omawiający sytuację między Grudniem a Sierp
niem.
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Bolesław Jażdżewski, W spom nienia kaszubskiego gbu ra , cz. II: M ój 
udział w  drugiej wojnie światowej, przedmowa J. Borzyszkowski, Gdańsk- 
Wejherowo 2002, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piśmiennictwa i Mu
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 303

Ostatnia część znanej już z dwóch wcześniejszych tomów trylogii wspomnie
niowej Bolesława Jażdżewskiego. Tom ten obejmuje lata II wojny światowej. Autor 
rozpoczyna swoją relację od dnia, w którym wyruszył na front w mundurze żołnie
rza Wehrmachtu. Następnie opisuje trudy służby wojennej oraz kontakty i współ
pracę z francuskim ruchem oporu. Opowieść zaś kończy obraz wcielenia bohatera 
do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i trudnej decyzji o powrocie do kraju. 
W książce znajduje się sporo ilustracji z okresu wojny, a na końcu kilka kaszub
skich wierszy autora.

Andrzej Czarnik, Isabel Sellheim, B ałtyckie m otyw y w  grafice  M axa  
Pechsteina, Słupsk 2002, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 90

Kolejna praca poświęcona wybitnemu niemieckiemu ekspresjoniście, współ
twórcy grupy „Die Brücke”. Książka składa się z obszernego wstępu, przybliżają
cego życie i twórczość Pechsteina, kalendarium oraz przesłania do niemieckich 
czytelników. Jednak najważniejsze są reprodukcje -  zaprezentowano tu 32 prace 
artysty z różnych okresów jego twórczego życia.

Marian Fryda, Wieś pom orska  w  pierw szym  okresie panow ania  p ru s
kiego na p rzyk ładzie  k lucza gem ełsk iego  w po w iec ie  człuchow skim  (1772- 
1830), Gdańsk 2002, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 215

Monografia przedstawiająca życie wsi pomorskiej w okresie stosunkowo 
najmniej znanym i przebadanym, a mianowicie w pierwszym półwieczu panowania 
pruskiego. Praca składa się z 4 rozdziałów: Dzieje klucza a przejęcie Pomorza 
Gdańskiego przez Prusy, Reformy agrarne w państwie pruskim w począt
kach XIX w. a zmiany w sytuacji klucza gemełskiego, Zmiany społeczne i kul
turowe na wsi pomorskiej w początkach XIX w. oraz Życie codzienne na wsi 
na przełomie XVIII i XIX w. Szczególnie interesujący jest rozdział ostatni, gdzie 
autor przedstawił rolę sołtysa w społeczności wiejskiej, funkcjonowanie karczmy, 
życie rodzinne, relacje między dworem, wsiąi plebanią, funkcjonowanie szkół i ochro
ny przeciwpożarowej oraz pracę i zabawy społeczności wiejskiej. Książka została 
opatrzona ilustracjami oraz obszerną bibliografią.

„Z Ziemi Kościerskiej. Zeszyty Regionalne”, 2002, nr 1, wyd. Ko- 
ścierska Fundacja Nauki i Kultury, ss. 191

Pierwszy numer nowego pisma mającego ambicje prezentowania wyników 
badań naukowych i ich popularyzowania. Jego formuła jest dość eklektyczna. Znaj-
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dujemy tu bowiem zarówno teksty bardziej reporterskie, poświęcone współpracy 
Kościerzyny z innymi miastami partnerskimi, jak i np. analizy politologiczne (cha
rakterystyka funkcjonowania samorządu powiatowego w latach 1998-2002 oraz 
omówienie kształtowania się preferencji wyborczych mieszkańców Kościerzyny 
w latach 1991-2001). Obok tego znajduje się tu szkic biograficzny poświęcony T. 
Rogali, artykuły o S. Gostkowskim i ks. J. Pasierbie, szkic o wdzydzkim Muzeum 
i dwa artykuły o niemieckiej i polskiej publicystyce na przełomie XIX i XX wieku. 
Twórcy pisma założyli sobie ponadto, że będą w nim publikować teksty autorów 
związanych z Kościerzyną i Ziemią Kościerską, nawet jeśli ich teksty nie będą 
wiązały się z tymi miejscami (są tu takie teksty T. Linknera, M. Grabskiej i P. 
Brzezińskiej). Wydaje się jednak, że pomysł ten powoduje tylko dodatkowe zabu
rzenie w koncepcji pisma, które i tak ma problem z określeniem swojego profilu. 
Jeśli jednak konsekwentnie skupi się ono na przedstawianiu problematyki lokalnej, 
ma szansę stać się ważnym miejscem upowszechniania wiedzy o najbliższym re
gionie, wzorem innych funkcjonujących już pism w wielu pomorskich miastach.

Tadeusz Skoczek, Telewizja regionalna. Szkic do opisu, Kraków 2002, 
„Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich”, t. 18, wyd. Wydawnictwo 
MCDN, ss. 167

Książka autorstwa wiceprezesa Telewizji Polskiej S.A. Wśród wielu poru
szanych tu problemów na plan pierwszy wybija się kwestia funkcjonowania tele
wizyjnej „Trójki”, a więc programów regionalnych. Siłą rzeczy w wielu miejscach 
poruszane są tu kwestie obecności treści regionalnych, etnicznych czy edukacyj
nych na antenie telewizyjnej (sporo przykładów kaszubskich i pomorskich). Jedno
cześnie w kontekście dyskusji toczonych wokół jakości telewizji publicznej i zarzutów 
kierowanych pod jej adresem wyraźnie widać, że autor broni wypracowanych 
przez kierownictwo telewizji koncepcji programowych i instytucjonalnych i to czę
sto w sposób bezkrytyczny. Mimo wszystko sporo jest w tej publikacji materiałów 
dokumentacyjnych, które będą przydatne z pewnością nie tylko dla historyków i 
medioznawców.

Marek Dzięcielski, P om orskie sylw etki, Toruń 2002, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, ss. 247

Jak pisze autor we wstępie, książka ma zaprezentować czytelnikowi sylwetki 
wybranych przedstawicieli szlachty pomorskiej (głównie o kaszubskim pochodze
niu, choć nie tylko) będącej w służbie państwa prusko-niemieckiego. Autor odże
gnuje się od prób oceny tej grupy osób, której losy były przecież bardzo 
zróżnicowane, ale stawia sobie za cel pokazanie ich wkładu w życie państwowe 
Prus i Niemiec. Łącznie zamieszczono tu 114 biogramów układających się w mały 
słownik biograficzny. Na końcu umieszczono zestawienia tabelaryczne zawierają-
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ce wykaz wybranych działań wojennych toczonych przez Brandenburgię i Prusy 
w XVII-XIX w. oraz najważniejszych bitew. Całość zamyka obszerna bibliografia.

Pasje przyrodnika. W spom nienia Józefa P ozorskiego, opr. B. Arsoba, 
Gdańsk 2002, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 280

Książka składa się z dwóch zasadniczych części: wspomnień Józefa Pozor
skiego, który zasłynął przede wszystkim jako twórca i przez wiele lat opiekun Ogrodu 
Dendrologicznego w Wirtach oraz aneksów zawierających rozproszone teksty J. 
Pozorskiego i teksty mu poświęcone. Całość została opatrzona licznymi zdjęciami 
archiwalnymi i współczesnymi (w tym także kolorowymi) oraz przedmową J. Bo- 
rzyszkowskiego.

VII Konferencja Kaszubsko-Pom orska: Obrazy Z iem i Stupskiej. Społe- 
czeństwo-adm inistracja-kułtura, red. A. Czarnik, Słupsk 2003, wyd. Staro
stwo Powiatowe w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Instytut Historii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, ss. 241

Książka zawiera materiały z kolejnej konferencji kaszubsko-pomorskiej, któ
ra odbyła się w grudniu 2002 r. w Słupsku. Znalazło się tu 21 tekstów o bardzo 
różnym profilu. Są tu prace historyków, socjologów, etnografów, językoznawców. 
Znalazło się nawet miejsce na prezentację partnerskiego, niemieckiego powiatu 
lauenburskiego. Wśród tej różnorodnej plejady tekstów warto zwrócić uwagę choćby 
na kilka: Z. Machura, Ludność wyznania katolickiego w powiecie słupskim 
wiatach 1866-1945; J. Treder, Komu może przeszkadzać etnonim Słowińcy?; 
M. Hejger, Kształtowanie się stosunków narodowościowych w powiecie słup
skim w latach 1945-1956; M. Bonowska, Dawne nekropolie Ziemi Słupskiej 
i ich wizerunki.

Hieronim Rybicki, N azyw an o ich S low ińcam i, cz. II: W ybór źródeł, 
Gdańsk-Wejherowo 2003, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piśmiennic
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 262

Kilka lat temu ukazała się monografia poświęcona Słowińcom. Teraz do czy
telników trafia tom zawierający oprócz wstępu ponad 50 najważniejszych doku
mentów archiwalnych dotyczących tej ludności z okresu od zakończenia wojny po 
połowę lat 70. Całość uzupełniają ciekawe aneksy.

Tadeusz Knut, Zarys dziejów  p a ra fii K onarzyny koło Zblewa, Pelplin 
2003, wyd. WDP „Bernardinum”, ss. 240

Tytuł książki jest trochę mylący, albowiem nie mamy tu do czynienia z próbą 
napisania zarysu monograficznego dziejów parafii, ale raczej z różnorodnymi wy
pisami i szkicami poświęconymi ludziom i wspólnocie parafialnej. Przekonuje o tym
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także konstrukcja pracy. Wśród 10 rozdziałów obok poświęconych np. charakte
rystyce miejscowości (Konarzynom, Olpuchowi), wypisom z kroniki parafialnej 
czy też zestawieniu najważniejszych dat z dziejów parafii, znajdują się np. rozdziały 
poświęcone św. Antoniemu jako patronowi parafii, duszpasterzom pracującym i 
wywodzącym się z tej parafii czy też... wezwanie do nawrócenia. Najciekawsze z 
pewnością są wspomnienia poświęcone osobom, które odznaczyły się w najnow
szych dziejach Konarzyn i okolicy. Plusem książki są także liczne ilustracje, w tym 
kolorowe.

Ludmiła Skaja-Hirnle, D roga p r ze z  życie, Wrocław 2003, wyd. GS 
MEDIA, ss. 204

Ciekawy tom wspomnień wrocławskiej profesor medycyny. Rodzinne korze
nie autorki sięgająz jednej strony wielkopolskiego Sierakowa, z drugiej zaś Tucholi 
i Gostycyna. Jej rodzice po 1920 r. przenieśli się do Kościerzyny, gdzie ona się 
urodziła i spędziła dzieciństwo aż do momentu wybuchu wojny. Wspomnienia skła
dają się z sześciu części, przy czym dla wiedzy o Pomorzu najciekawsze są dwie 
pierwsze poświęcone rodzinnym koligacjom (w tym także z rodziną na emigracji 
w Ameryce) oraz domu rodzinnemu w Kościerzynie w okresie 20-lecia między
wojennego (także szkole, wspominkom z wyprawy do Gdańska w 1929 r. itd.). 
Kolejne części traktują o wojnie, studiach medycznych w Poznaniu, pracy zawo
dowej we Wrocławiu, podróżach po świecie. Całość książki jest bogato ilustrowa
na i opatrzona kilkunastoma ciekawymi dokumentami. Zamieszczono w niej także 
kalendarium najważniejszych wydarzeń w życiu autorki oraz wykaz jej publikacji.

M ateriały do pozn an ia  regionalizm u słupskiego, t. V, red. J. Cieplik, 
Słupsk 2003, wyd. Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Zarząd 
Okręgu LOP, ss. 105

Zasadniczą częścią tomu są materiały z konferencji pt. „Mała ojczyzna w pi
śmiennictwie regionalnym” (odbyła się w Słupsku w czerwcu 2002 r.). Wśród 
9 referatów i komunikatów warto zwrócić uwagę na teksty A. Tyszki, Literatura 
Małych Ojczyzn, J. Dąbrowy-Januszewskiego, Literatura piękna -  jej historia 
i współczesność na Ziemi Słupskiej oraz J. Kęcińskiej, Z geografii życia umy
słowego na Pomorzu Środkowym w okresie zaborów. Oprócz materiałów po- 
konferencyjnych są tu także inne interesujące artykuły, np. M. Iwańskiego 
o pomorskim okresie w życiu D. Bonhoeffera czy też wspomnienie o prezesie 
STS-K J. Bytnerowiczu.

M ateriały do poznania  regionalizm u słupskiego, t. VI, red. J. Cieplik,
A. Świetlicka, Słupsk 2003, wyd. Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kul
turalne, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ss. 105
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Główny trzon tego tomu stanowią materiały z konferencji „Do czego potrzeb
ny jest nam regionalizm” (odbyła się we wrześniu 2002 r. w Słupsku). Znalazło się 
tu 7 referatów poświęconych m.in. regionalnej aktywności ZK-P, STS-K, bibliotek 
i muzeów lokalnych. Ponadto w tomie są 2 przyczynki do poznania środowiska 
naturalnego i kulturowego okolic Słupska (o Dolinie Łupawy oraz pomnikach przy
rody w mieście Słupsku), bogata kronika wydarzeń i przydatny spis treści pięciu 
dotychczasowych tomów.

Dietmar Albrecht, Ku SarmacjL D ziesięć dn i w  Prusach. M iejsca, tek
sty, znaki, tłum. H. Sekulski, Olsztyn 2003, wyd. Wspólnota Kulturowa 
„Borussia”, ss. 376

Książka, wydana w interesującej serii „Odkrywanie światów”, zawiera opis 
podróży literackiej i rzeczywistej po dawnych Prusach Wschodnich i Zachodnich. 
Autor śledzi losy ludzi, wydarzenia, opisuje miejsca, które sam widział i które oglą
dał oczyma wcześniejszych mistrzów pióra. Całość składa się z 10 rozdziałów 
wiodących czytelnika z Ziemi Chełmińskiej, przez Malbork, Królewiec, Kłajepdę, 
Wilno, Olecko po Świętą Lipkę... A to tylko skromny wykaz miej sc odwiedzanych 
przez autora i jego bohaterów.

Helena Głogowska, B iałorusin i na W ybrzeżu Gdańskim , Toruń 2003, 
wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 262

Książka autorki związanej ze środowiskiem białoruskim przedstawia stosun
kowo mało znany fragment pomorskiej mozaiki etnicznej. Rozważania otwiera roz
dział poświęcony obecności Białorusinów w Gdańsku w okresie międzywojennymi 
i w czasie II wojny światowej. Następnie autorka przedstawia proces osiedlania 
się Białorusinów w Gdańsku po wojnie oraz w rozdziale III działalność Białoru
skiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (lata 1967-1992). O sytuacji mniej
szości białoruskiej w Gdańsku w okresie transformacji ustrojowej traktuje rozdział 
IV. Zaś rozdział ostatni poświęcony został tym, których „ warto pamiętać ” (są tu 
3 szkice biograficzne). Całość uzupełniają interesujące aneksy (kronika ruchu bia
łoruskiego i wykaz członków BTSK i BTK „Chatka”), bibliografia, bogaty zbiór 
zdjęć oraz indeks osobowy.

P rzedstaw ianie regionów  w m uzeach na wolnym  pow ietrzu  w Polsce, 
„Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu”, nr 6, Wdzydze 
2003, ss. 197

Kolejny numer „Biuletynu” zawiera materiały z konferencji pod przywoła
nym tytułem, która odbyła się w czerwcu 2002 r. w Ochli k. Zielonej Góry. Wśród 
zamieszczonych tu kilkunastu artykułów warto przywołać artykuł T. Sadkowskie
go: Kaszuby a Kaszubski Park Etnograficzny. Jest tu także kronika, a w niej
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informacje o pracach prowadzonych w skansenach w Klukach, Wdzydzach i To
runiu.

Jarosław Załęcki, G dań sk  ja k o  sa m o rzą d n a  sp o łe c zn o ść  lo k a ln a , 
Gdańsk 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 108

Niewielka objętościowo, ale bardzo ważna i interesująca publikacja. Autor, 
opierając się na swoich badaniach socjologicznych, prezentuje w niej skompliko
wany portret miasta. Kolejno omawia lokalną scenę polityczną (w tym wizerunek 
lokalnych elit politycznych), dalej przedstawia opinie mieszkańców o działalności 
władz miejskich oraz funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku 
(aktywność obywateli mierzoną m.in. udziałem w pracach rad osiedli, w organiza
cjach pozarządowych, stopniem zainteresowania sprawami miasta i poczuciem 
podmiotowości obywatelskiej). Ostatni rozdział dotyczy stosunku do samej idei 
samorządowej, do Unii Europejskiej oraz do obcego kapitału. Autor swoje rozwa
żania ilustruje licznymi tabelami, wykresami i diagramami. Całość zamyka biblio
grafia.

Grzegorz Baziur, A rm ia Czerwona na Pom orzu Gdańskim 1945-1947, 
Warszawa 2003, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, ss. 322

Pierwsza monograficzna praca poświęcona obecności Armii Czerwonej na 
Pomorzu Gdańskim, będąca uzupełnieniem wcześniejszych prac np. M. Golona,
B. Okoniewskiej i innych autorów. G. Baziur oparł się na bogatej bazie źródłowej 
i literaturze przedmiotu, o czym informuje bibliografia. W kolejnych rozdziałach 
porusza takie kwestie, jak: podstawy stacjonowania Armii Czerwonej w Polsce, 
stosunki między komendanturami wojennymi a nowymi władzami lokalnymi, poli
tyka Armii Czerwonej wobec polskiego ruchu niepodległościowego, eksploatacja 
i przejęcie majątku przemysłowego i rolnego itd. Ważny, choć rozczarowujący 
w odniesieniu do kwestii kaszubskiej, jest rozdział traktujący o postawie Armii Czer
wonej wobec problemu narodowościowego na Pomorzu. W pracy zamieszczono 
indeksy osobowy i geograficzny. Należy żałować, że autor i wydawca nie pokusili 
się o zamieszczenie w pracy choćby kilkunastu ilustracji i reprodukcji dokumentów 
źródłowych.

Marzena Szypulska-Kimilu, D w orki i  pa łace  w  gm inie Choczewo (his
toria i  stan obecny), Choczewo 2003, wyd. Wydawnictwo MS, ss. 40

Ta niewielka i skromna książeczka jest przykładem solidnie wykonanej pracy 
historyka-amatora, nastawionego przede wszystkim na oddziaływanie edukacyj
ne. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do terenów, które znajdują się na 
Ziemiach Zachodnich, gdzie proces zakorzenienia jeszcze ciągle się nie zakończył. 
Takie publikacje mogą go ułatwić poprzez przybliżenie wiedzy o przeszłości tych
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terenów. W książce przedstawiono historię i stan obecny 20 zachowanych pała
ców i dworów na terenie gminy. Zdecydowanej większości towarzyszy także ilu
stracja (zdjęcie). Znalazła się tu także mapa gminy z lokalizacją poszczególnych 
obiektów. Korzystanie z książki ułatwiłby z pewnością spis treści, którego... nie ma 
oraz indeks osobowy.

Jan Karol Sługocki, W ychowanie w M arynarce W ojennej w I I  Rzeczpo
spo lite j (1918-1939), Słupsk 2003, wyd. Pomorska Akademia Pedagogicz
na, ss. 254

Książka jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia kwestii oddzia
ływania wychowawczego Marynarki Wojennej w okresie II RP. Autor wykorzy
stał bardzo bogatą literaturę oraz wiele pomijanych dotychczas źródeł. Książka 
składa się z 8 rozdziałów, w których autor oprócz ogólnego szkicu powstania i roz
woju Marynarki Wojennej, przedstawił także m.in. wojskową myśl wychowaw
czą, problemy związane z kształtowaniem dyscypliny oficerów, podoficerów 
i marynarzy, rolę pracy oświatowo-kulturalnej w środowiskach marynarskich oraz 
treści przekazywane w czasie tejże pracy, funkcjonowanie duszpasterstwa róż
nych wyznań oraz rolę sportu w procesie wychowania. Bardzo ciekawe są załącz
niki, dzięki którym można poznać strukturę Marynarki Wojennej i jej pionu 
szkoleniowego, a także treści przekazywane w czasie procesu wychowawczego 
(autor przedstawia np. konspekty zajęć, wykazy tematyki poruszanej w czasie 
pogadanek, programy różnego rodzaju uroczystości itd.).

„Pieśń Skrzydlata”, nr 29: 25-lecie M uzeum  H ym nu Narodowego w  Bę- 
dom inie, Gdańsk 2003, wyd. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazur
ka Dąbrowskiego”, ss. 80

Wśród kilkudziesięciu tekstów zamieszczonych w tym numerze warto zwró
cić uwagę na te związane z będomińskim Muzeum, np. H. Wawrzyka, 25 lat 
Muzeum Hymnu Narodowego, C. Skonki, Zanim powstało Muzeum Hymnu 
i tegoż, Kto pierwszy „nagłośnił” Będomin? Znalazło się tu ponadto wiele in
nych przyczynków (np. o udziale Pomorzan w powstaniu styczniowym, o gen. 
Hallerze, o polskiej emigracji w USA i Kanadzie itd.). Jak zwykle jest także kroni
ka oraz omówienie ciekawszych wydawnictw.

Tamara Jabłońska, Om nia Tibi. W spomnienie o ks. Bazylim  Olęckim, 
Linia 2003, wyd. nakładem autorki, ss. 108

Książka poświęcona jednej z ciekawszych i barwniejszych postaci wśród 
pomorskiego duchowieństwa. Ks. Bazyli Olęcki, choć pochodził z Ziemi Lubaw
skiej, całe swoje życie duszpasterskie związał z Kaszubami. Książka mu poświę
cona składa sie z 4 rozdziałów. Pierwszy syntetycznie przedstawia biografię
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bohatera. Drugi przedstawia jego pracę duszpasterską, zaś trzeci dokonania jako 
budowniczego (przebudowa kościoła w Lini, wybudowanie kostnicy, organistówki, 
kaplic w Kętrzynie i Niepoczołowicach). Rozdział czwarty poświęcono wielkiej 
pasji ks. Bazylego, jaką było pisarstwo. Całość książki kończy bibliografia oraz 
liczne zdjęcia i reprodukcje dokumentów osobistych.

P am ięci h istoryka po lsk ich  kresów  Tadeusza G asztolda, red. J. Lind- 
majer, Słupsk 2003, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 342

Książka została poświęcona pamięci przedwcześnie zmarłego znanego słup
skiego historyka T. Gasztolda. Otwierają szkic biograficzny autorstwa redaktora 
tomu J. Lindmajera oraz wykaz publikacji T. Gasztolda. Następnie zamieszczono 
tu 15 artykułów ułożonych w trzech częściach odpowiadających zainteresowa
niom zmarłego. Pierwsza część zawiera teksty odnoszące się do dziejów Pomorza 
przed 1945 r. (warto zwrócić uwagę na art. W. Skóry, Ruch komunistyczny wśród 
polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu mię
dzywojennym. Nowe spojrzenie). W drugiej części znajdują się artykuły traktują
ce o historii Pomorza po 1945 r. (interesujący jest szkic biograficzny M. Hejgera 
poświęcony K. Banasiowi-Purwinowi oraz Z. Romanowa o kształtowaniu się sa
morządu słupskiego w latach 1945-1950). Trzecia część dotyczy Kresów wschod
nich, z którymi T. Gasztold był związany z racji pochodzenia.

Pro m em oria. J ó z e f  B rusk i (1908-1974) i R obaczkow o, zebrał i opr. 
J. Borzyszkowski, Gdańsk 2003, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 403

Książka poświęcona jednej z barwniejszych postaci w powojennej kulturze 
kaszubskiej -  lekarzowi, gawiędziarzowi, działaczowi regionalnemu, animatorowi 
kultury... Otwierają szkic biograficzny autorstwa J. Borzyszkowskiego oraz re
produkcje kilkudziesięciu dokumentów związanych z życiem J. Bruskiego. Potem 
następują wspomnienia wojenne J. Bruskiego, J. Trzebiatowskiego i M. Wirkusa. 
W kolejnej części zamieszczono słynne gadki lipnickiego lekarza poprzedzone wstę
pem S. Pestki. Korespondują z nimi opracowania autorstwa J. Bruskiego, jego (i z 
jego spuścizny) teksty, scenariusze, skecze i piosenki. Są w tej książce także arty
kuły poświęcone Bruskiemu, wspomnienia przyjaciół o nim oraz wspomnienie jego 
młodszej siostry H. Chomaniowej o rodzinnym Robaczkowie. Całość została bar
dzo bogato zilustrowana.

„Rocznik Helski”, t. 2: M orska tradycja ludowa m ieszkańców kaszub
skiego Wybrzeża, Hel 2003, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Helu, ss. 191

Drugi tom helskiego pisma zawiera materiały z sesji towarzyszącej 77 Zjaz
dowi Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, który miał miejsce w Jastarni 
w czerwcu 2001 r. Znalazło się tu 13 tekstów poruszających głównie tematy zwią
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zane z kulturą rybacką. Warto zwrócić uwagę np. na artykuły J. Tredera o języku 
Kaszubów nadmorskich, J. Perszona o religijności rybaków, A. Konkela o trwaniu 
niektórych elementów związanych z dawnymi maszoperiami czy W. Frankowskiej 
o tematyce morskiej w kulturze muzycznej Kaszub. Atrakcyjność wielu artykułów 
podnosi niewątpliwie fakt zamieszczenia w nich wielu ilustracji, które obrazują 
poruszane w tekstach kwestie.

Józef Borzyszkowski, D ie Kaschüben, D anzig und Pommern, Gdaósk- 
Wejherowo 2003, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piśmiennictwa i Mu
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 355

Zbiór dziesięciu szkiców naukowych w języku niemieckim: Die Kaschuben
-  einst und heute; Zur Geschichte der pommerschen Kaschuben; Geschichte 
der Kaschuben und Pommerns im 19. und 20. Jahrhundert; Die Kaschuben 
im 19. und 20. Jahrhundert zwischen Polen und Deutschen; Die Literatur 
der Kaschuben -  historische Entwicklung und heutiger Zustand; Kaschubi- 
sche Mythen. Kaschuben und ihre Identität; Die polnische Emigration nach 
Nordrhein-Westfallen und die Entwicklung des Nationalbewusstseins der 
polnischen Bevölkerung Westpreußen vor 1920; Ryszard Stryjec (1932-1937)
-  Künstler, Graphiker, „Danziger Dürrer“, Autor einzigartiger Exlibris; Prä
lat Franz Manthey -  seine Wahrheit und Zeugnis aus der Geschichte der 
Kaschuben; Danzig -  genius loci. W książce ponadto znajduje się informacja po 
niemiecku o współwydawcach oraz życiorys autora.

Ż ycie społeczne m niejszych m iast Pom orza N adw iślańskiego i Warmii 
o d  X V II  do X X  wieku, red. A. Romanow, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica w Płocku”, nr 23, Płock 2003, ss. 205

Publikacja ta zawiera materiały pokonferencyjne z konferencji pod tym samym 
tytułem, które odbyła się w październiku 2001 r. w Iławie. Znalazło się tu 9 szkiców, 
z których warto zwrócić uwagę choćby na teksty: A. Grotha, Małe miasta pomor
skie w świetle ankiety Rodena, E. Brzeskiej, Obraz społeczno-gospodarczy 
Chojnic -  miasta pogranicza w dwudziestoleciu międzywojennym czy B. Haj
duka, Przemiany administracyjno-społeczne, gospodarcze i kulturalne w małym 
mieście pomorskim podczas drugiej wojny światowej na przykładzie Kartuz.

D okum enty G dyni i G rabówka 1253-1772, wydał Tomasz Rembalski, 
Gdynia 2003, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 90

Książka ta otwiera w ramach „Studiów i Rozpraw Muzeum Miasta Gdyni” 
nową serię wydawnictw źródłowych. W obszernym wstępie wydawca dokumentów 
źródłowych przedstawia cel publikacji, omawia stan badań nad najdawniejszymi 
dziejami Gdyni i prezentuje w skrócie jej i Grabówka historię, a ponadto krytycznie
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analizuje stan dotychczasowego rozpoznania źródłowego. I właśnie źródła są tu 
najważniejsze. Zgodnie z zasadami edytorstwa autor przytacza oryginalne brzmie
nie źródła oraz jego tłumaczenie na język polski, opatrując każdy dokument niez
będnymi przypisami. Powoduje to, że oprócz ewidentnego znaczenia naukowego 
publikacja ta zyskuje także ważny walor edukacyjny. Oprócz 32 dokumentów za
mieszczono tu także 4 aneksy zawierające wykazy mieszkańców Gdyni (w latach 
1562,1563,1691-1702 i 1713-1734), bibliografię, indeks osobowy i geograficzny 
oraz 10 reprodukcji oryginalnych dokumentów.

Pro memoria. R óża Ostrowska (1926-1975), zebrał i opracował J. Bo- 
rzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2003, wyd. Instytut Kaszubski i Muze
um Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 342

Tom jest poświęcony jednej z najwybitniejszych postaci pomorskiego życia 
kulturalnego i literackiego w okresie powojennym. Książka składa się z 9 części, 
zawierających szkice biograficzne poświęcone bohaterce, wspomnienia o niej, szkic 
historyczno-literacki ojej twórczości związanej z teatrem. Znalazły się tu ponadto 
młodzieńcze utwory literackie i ostatnie wiersze R. Ostrowskiej, jej zapiski oraz 
korespondencja z rodziną i przyjaciółmi. Książka została zilustrowana licznymi 
zdjęciami.

Teofil Cichosz, Zarys dziejów Gochów, Gdańsk 2003, wyd. Wydawnic
two BiT Beata Żmuda-Trzebiatowska, ss. 72

Książka ta nie byłaby warta odnotowania, gdyby nie fakt, że będąc tanią 
i napisaną w przystępny sposób, trafiła do wielu czytelników interesujących się 
przeszłością i kulturą tego zakątka Kaszub, który określamy mianem Gochy. Choć 
intencje autora są wielce szlachetne, wykonanie całkowicie je dyskredytuje. Książka 
jest przykładem na to, jak nie powinni za pisanie prac historycznych zabierać się 
amatorzy (w dodatku wydawnictwo zupełnie nie zadbało o jakąkolwiek opinię czy 
recenzję wydawniczą). Autor zupełnie dowolnie interpretuje źródła, do których 
dotarł, w swoje wywody wplata całe fragmenty jako żywo przypominające bar
dziej literaturę piękną niż rozprawę historyczną, stara się też dowodzić prawdzi
wości mitu o nadaniu szlachectwa Gochom przez króla Jana III Sobieskiego po 
bitwie pod Wiedniem. W sumie książkę tą trzeba traktować wyłącznie w katego
riach twórczości odnawiającej stare i tworzącej nowe mity. Obawiać się jednak 
należy, że dla wielu niewyrobionych czytelników będzie ona służyła za wykładnię 
dziejów Gochów.

„Studia Regionalne i Lokalne”, 2003, nr 2, wyd. Centrum Europejs
kich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 
s s . 137
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W kolejnym numerze interesującego kwartalnika poświęconego kwestiom 
lokalnym i regionalnym warto zwrócić uwagę przede wszystkim na artykuł Roma
na Szula omawiający kwestię językową we współczesnym świecie. Autor po
krótce streszcza, na czym w ogóle polega „kwestia językowa”, następnie omawia 
takie problemy, jak: globalizacja a język angielski, wymieranie języków 
a różnorodność kulturowa, zależność między edukacją, rozwojem i demokracją oraz 
skutki migracji dla kwestii językowej. W tekście znajdują się także odesłania do 
problemów języka kaszubskiego.

Chojnicka B azylika św iadectw em  wieków. M ateria ły  z  sesji naukow ej 
zorganizowanej z  okazji jub ileuszu  10-lecia nadania chojnickiej fa rze  tytułu  
bazylik i m niejszej, Chojnice 2003, wyd. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, ss. 59

Książka zawiera materiały z jubileuszowej sesji naukowej. Składają się na nią 
4 teksty poświęcone historii parafii, duszpasterstwu parafialnemu, losom obiektów 
złotniczych związanym z bazyliką oraz badaniom archeologicznym prowadzonym 
w jej kryptach grobowych. Całość uzupełnia kilka ciekawych ilustracji.

H istoria i literatura m niejszości narodowych i grup  etnicznych na P o
morzu, red. Z. Biskupska, Lębork 2003, wyd. Miejska Biblioteka Publicz
na w Lęborku, ss. 60

Książka zawiera materiały z sesji popularnonaukowej, która została zorgani
zowana w ramach szerszego projektu pn. Znam i akceptuję. Spotkania mniej
szości narodowych i grup etnicznych. Zamieszczono w niej 6  artykułów, m.in. 
A. Chodubskiego, Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni regional
nej; J. Borzyszkowskiego, Drogi rozwoju literatury kaszubskiej w XIX i XX 
wieku a jej stan obecny i R. Drozda, Ludność ukraińska na Pomorzu w latach 
1947-1952.

Ich m ale ojczyzny. Lokalność, korzenie i  tożsam ość w warunkach p rze
mian, red. M. Trojan, Wroclaw 2003, wyd. Katedra Etnologii i Antropolo
gii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 494

Ten pokaźny tom zawiera pokłosie międzynarodowej konferencji, która odbyła 
się w październiku 2001 r. we Wrocławiu z okazji 300-lecia miejscowego Uniwer
sytetu. Zawiera ponad 40 tekstów pogrupowanych w sześciu działach: Od kręgu 
„grup etnograficznych ” do nowej konfiguracji tożsamości (tu m.in. art. K. 
Dröge, Historiche Sachkultur in Pommern zwischen Aneignung und Entfrem
dung), Specyfika środowisk lokalnych (tu m.in. art. E. Pietraszka, Ojczyzny 
bliskie (prywatne, male) -  środowiska ludzkiego życia), Siła tradycji i wy
zwania współczesności -  w kontekście uwarunkowań resionalnvch (tu m.in.
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art. A. Meśkanka i L. Gajczewskiej, Między historią i współczesnością: z dzie
jów zainteresowań Łużycami we Wrocławiu), Przynależność lokalna i „małe 
ojczyzny” sąsiadów (warto zwrócić uwagę na tekst F. Drobka, Nareszcie 
w domu? Mała ojczyzna wysiedlonych Niemców rosyjskich), Środowiska lo
kalne filarem polskiej diaspory oraz Wybrane aspekty dynamiki procesów 
identyfikacji (tu m.in. art. B. Bazielich, Strój ludowy jako wyznacznik lokal
nej, regionalnej i narodowej tożsamości).

Jerzy Bartkowski, Tradycja i  po lityk a . W pływ tra d yc ji ku lturow ych  
polskich  regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, War
szawa 2003, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 473

Jest to praktycznie pierwsza w literaturze polskiej próba zbadania wpływu 
ukształtowanego historycznie podłoża kulturowego na współczesne zachowania 
polityczne. Autor w rozdziale pierwszym prezentuje ustalenia terminologiczne 
i metodologiczne. W rozdziale drugim analizuje „historyczne korzenie 
zróżnicowania regionalnego”. Najciekawsze są dwa następne rozdziały: 
Społeczne różnice regionalne w Polsce oraz Podłoże historyczne w zachowa
niach wyborczych. W tym ostatnim rozdziale autor wyróżnił Kaszuby jako specy
ficzny region kulturowy z typowymi tylko dla siebie zachowaniami wyborczymi. 
I choć można by z pewnymi jego ustaleniami polemizować, to faktem jednak po
zostaje, że jest praktycznie pierwszym badaczem pozapomorskim, który na tę spe
cyfikę Kaszub zwrócił uwagę. Należy mieć nadzieję, że tym tropem podążą następni.

Tożsam ość m iejsca i  ludzi. G dańszczanie i  ich m iasto w  perspek tyw ie  
historyczno-socjologicznej, red. M. Dymnicka, Z. Opacki, Warszawa 2003, 
wyd. Oficyna naukowa, ss. 236

Książka zawiera materiały powstałe przy okazji I Światowego Zjazdu Gdańsz
czan w 2002 r. Otwierają ją  przemówienia prezydenta Gdańska P. Adamowicza 
i wicemarszałka Sejmu D. Tuska oraz wykaz najważniejszych wydarzeń 
towarzyszących Zjazdowi. Jednak najistotniejszą częścią książki są artykuły będące 
pokłosiem konferencji towarzyszącej Zjazdowi. Zgrupowano je w dwóch działach. 
Pierwszy ma charakter historyczny (Gdańsk tyglem społeczeństw i narodów?). 
Zamieszczono tu oprócz zapisu dyskusji 7 referatów -  co ważne -  autorstwa tak 
uczonych polskich, jak i niemieckich. Są tu więc artykuły o badaniach archeolo
gicznych w Gdańsku (H. Paner), o wkładzie Krzyżaków w rozwój urbanistyczny 
Gdańska (U. Arnold), o sytuacji menonitów i Żydów w Gdańsku (E. Kizik) czy też 
o Polakach w Gdańsku po 1815 r. (A. Romanow). Szczególnie interesujące są 
jednak rozważania H.-J. Bömelburga i P. O. Loewa, podejmujące zmitologizowany 
temat gdańskiej wielokulturowości i tolerancji. Druga część zawiera artykuły 
o nastawieniu socioloeicznvm. Oprócz wprowadzenia autorstwa B. Synaka za
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mieszczono tu 9 artykułów. Część z nich ma charakter rozważań ogólnych 
związanych z tożsamością, mała ojczyzną, sąsiedztwem kultur (M. Szczepański, 
B. Jałowiecki, J. Goćkowski), część zaś stara się zmierzyć ze specyficznym, gdańs
kim doświadczeniem związanym z wydarzeniami z najnowszej historii, które wpłynęły 
na losy nie tylko Polski (P. Śpiewak, I. Krzemiński, a zwłaszcza M. Latoszek, który 
wygłosił ważny tekst: Dziedzictwo „Solidarności” -  dar dla tożsamości gdańsz
czan). Są tu też interesujące teksty o kształtowaniu się społeczeństwa obywa
telskiego w Gdańsku w okresie transformacji (J. Załęcki) oraz o wpływie instytucji 
kultury na kształtowanie tożsamości gdańszczan (I. Zakidalska). Całość pracy 
opatrzono streszczeniami w językach niemieckim i angielskim oraz informacją o 
autorach.

Claus Dietrich Schmidt, Andrzej Radajewski, Mariola Pruska, Lębork  
-  im presje, opinie, perspektyw y, Lębork 2003, wyd. Muzeum w Lęborku, 
ss. 86

Książka ta ukazała się najpierw w wersji niemieckojęzycznej, po czym została 
przetłumaczona na polski i udostępniona w ten sposób czytelnikom lęborskim. Jak 
pisze we wstępie C. D. Schmidt: „Zamierzeniem moim było zredagowanie i nadanie 
kształtu niniejszej książce wspólnie z dyrektorem Muzeum w Lęborku, panią 
Mariolą Pruską, oraz dziennikarzem »Głosu Pomorza«, panem Andrzejem 
Radajewskim, by stanowiła ona symbol kooperacji i przyjaznej współpracy 
również w tej dziedzinie Składa się ona z 5 części. W pierwszej C.D. Schmidt 
przedstawia swoje impresje związane z najnowszą historią i współczesnością mias
ta. W drugiej, najobszerniejszej części zaprezentowano sylwetki 23 osób żyjących 
i działających obecnie w Lęborku (m.in. znanego kaszubskiego pisarza S. Fikusa). 
W trzeciej omówiono plany zabudowy centrum miasta -  z tym w pewnej mierze 
korespondują zawarte w części piątej liczne fotografie z życia Lęborka oraz szkice 
nowych projektów urbanistycznych i architektonicznych. Całość uzupełnia zestawienie 
burmistrzów Lęborka (część czwarta).

Jarosław Załęcki, Przestrzeń  społeczna Gdańska w św iadom ości jeg o  
mieszkańców. Studium  socjologiczne, Gdańsk 2003, Wydawnictwo Uniwer
sytetu Gdańskiego, ss. 254

Monografia ta, wpisująca się w nurt socjologii miasta, jest pierwszą próbą 
przedstawienia socjologicznego portretu grodu nad Motławąpo przekształceniach 
ustrojowych. Opierając się na gruntownych badaniach oraz wykorzystując naj
nowsze ustalenia teoretyczne i metodologiczne (pisze o nich autor w trzech pierw
szych, teoretycznych rozdziałach), J. Załęcki podejmuje próbę przeanalizowania 
percepcji przestrzeni miejskiej przez mieszkańców Gdańska. W rozdziale czwartym 
pisze o percepcji przestrzeni ogólnomiejskiej, po czym w dwóch następnych anali
zuje percepcję i waloryzację poszczególnych dzielnic i centrum. W rozdziale siód
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mym przedstawia potencjalne i realizowane zachowania przestrzenne (w tym m.in. 
problem, na ile Gdańsk jest dobrowolnym miejscem zamieszkania, a na ile miej
scem wybranym z racji życiowych konieczności). Wreszcie w rozdziale siódmym, 
dla przeciętnego czytelnika chyba najciekawszym, autor zajmuje się rolą samorządu 
jako podmiotu kształtowania przestrzeni społecznej miasta (warto choćby przeczy
tać podrozdziały mówiące o tym, jakie problemy mieszkańcy Gdańska uważają za 
najważniejsze i jak oceniają działalność władz). Całość pracy kończy obszerna 
bibliografia oraz fragmenty kwestionariuszy wykorzystanych w badaniach.

P ostaw y spo łeczn o-relig ijn e arch id iecezjan  gdań sk ich , red. W. Zda- 
niewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2003, wyd. Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC, ss. 217

Książka prezentuje wyniki pierwszych zakrojonych na tak szeroką skalę badań 
religijności mieszkańców Pomorza Gdańskiego (w archidiecezji gdańskiej). Bada
nia zrealizował Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA w 2001 r., a opracowano 
je w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Całość składa się z 13 
rozdziałów, uzupełnionych aneksami (pierwszy z nich zawiera szkic G. Guda- 
szewskiego o praktykach niedzielnych w archidiecezji, drugi zaś to kwestionariusz 
ankiety badawczej). W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano oprócz założeń 
i przebiegu badań także m.in. procesy demograficzne zachodzące w archidiecezji, 
omówiono postawy respondentów wobec wiary, przedstawiono, jak funkcjonują 
w ich opinii parafie, jaki jest stosunek do księży, stosunek do praktyk religijnych, 
odbiór kościelnych mediów oraz poglądy na polityczną rolę Kościoła. Ważny 
i interesujący jest rozdział traktujący o „religijności w specyfice regionalnej kul
tury Ponadto są tu teksty poświęcone postawom i zachowaniom moralnym oraz 
postawom wobec wartości. W sumie jest to pierwszy w miarę pełny, choć nie 
wolny od słabości, wizerunek postaw religijnych gdańskich archidiecezjan.

Zygmunt Dulczewski, D e om nibus rebus..., Poznań 2003, wyd. Agen
cja Reklamowo-Promocyjna „Promocja 21”, ss. 251

Książka, wydana w serii publikacji Fundacji Naukowej im. Floriana Znaniec
kiego, zawiera 19 szkiców nestora poznańskich socjologów powstałych w różnych 
okresach jego 50-letniego życia naukowego. Całość pogrupowano w 6  rozdziałach, 
które odpowiadają głównym obszarom zainteresowań autora. Jest tu więc rozdział 
zawierający artykuły poświęcone pamiętnikarstwu, prasie „ludowej” w Wielkim 
Księstwie Poznańskim w okresie Wiosny Ludów, artykuły o nauczycielach i ich 
powojennej roli na Ziemiach Zachodnich, o ludziach morza itd. Wśród publikowa
nych tu szkiców warto zwrócić uwagę na niewydany wcześniej z powodów cen- 
zuralnych artykuł pt. Problem autochtonów w prasie polskiej 1956-1957. Ale 
szczególnie wart lektuiy jest rozdział pierwszy, który w całości stanowi praca ma

3 3 3
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gisterska autora. Została ona obroniona w 1947 r., czyli wkrótce po zakończeniu 
wojny, co miało swoje znaczenie ze względu na jej temat: Polacy wobec „Ein- 
deutschungu ”. Praca ta jest dla nas tym cenniejsza, że poświęcona została w całości 
sytuacji w Prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie.

„Rocznik Toruński”, t. 29, 2002, wyd. Towarzystwo Miłośników Toru
nia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ss. 318

W kolejnym tomie „Rocznika” warto wśród ośmiu artykułów zwrócić uwagę 
choćby na tekst S. Grochowiny o niemieckim szkolnictwie powszechnym w Toru
niu w latach 1939-1945 (to temat generalnie słabo rozpoznany w naszej nauce) 
oraz na tekst S. Jóźwiaka, Kontakty komturów toruńskich z Żydami z Nowej 
Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku. Oprócz artykułów jest tu także 
dział Miscellanea, a w nich m.in. tekst T. Z. Glińskiego, Jak obchodzono w Toru
niu „Święto Rzemiosła Pomorskiego Całość uzupełniają noty, kronika i biblio
grafia miasta Torunia za 2001 rok.

Jerzy Więckowiak, Piety pom orskie w  rzeźbie, m alarstwie i  złotnictwie, 
Pelplin 2002, WDP „Bernardinum”, ss. 366

Kolejna publikacja znanego duszpasterza, a jednocześnie znawcy historii sztuki 
na Pomorzu. Składa się ona z rozdziału wstępnego objaśniającego pochodzenie 
i źródła piety w sztuce europejskiej. Następnie autor analizuje wpływy stylistyczne, 
po czym w rozdziale trzecim przedstawia kolejno wszystkie znane pomorskie piety 
średniowieczne. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano specyficzny typ piety 
zwany bolesną i jej rolę w kulcie Matki Boskiej Bolesnej oraz pietę nowożytną 
(najpierw potrydencką, a następnie XVII-, XVIII-, XIX- i XX-wieczną). Pracę 
uzupełnia zakończenie, bibliografia, indeksy osobowy, miejscowości oraz dzieł sztuki 
i miejsc ich ekspozycji. Podkreślić trzeba także staranną szatę graficzną oraz bardzo 
dużą ilość reprodukcji, także kolorowych, co z pewnością ułatwia i czyni bardziej 
atrakcyjnym lekturę książki.

K sięga  P am iątkow a I I  K on gresu  K ociew skiego  24-26  listopada 2000  
roku. Tczew -  Św iecie -  Starogard Gdański, Starogard Gdański 2002, wyd. 
PHU „Promocja”, ss. 351

Jak to zwykle w tego typu wydawnictwach bywa, książkę otwiera wykaz 
komitetów: honorowego i organizacyjnego oraz program imprez kongresowych. 
Następnie zamieszczono liczne wystąpienia okolicznościowe. Główny trzon stanowią 
jednak materiały z sesji programowych: Gospodarka. Stan obecny i perspekty
wy (w Tczewie), Turystyka i ochrona środowiska (w Swieciu) oraz Edukacja 
i kultura regionalna (w Starogardzie). W sumie opublikowano tu kilkadziesiąt 
referatów i komunikatów. Ponadto w książce znalazły się refleksje i omówienia
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najciekawszych inicjatyw oraz kronika imprez towarzyszących kongresowi. Ważne 
są także dokumenty kongresowe oraz prezentacja materiałów prasowych mu 
towarzyszących. Całość została wydana bardzo starannie i opatrzona bogatą 
dokumentacją fotograficzną.

Hanna Domańska, G dański Zakon Synów  Przym ierza. D zie je  żydow 
skiego wolnom ularstwa w  Gdańsku i  Sopocie. Lata 1899-1938, Gdynia 2002, 
Wydawnictwo URAEUS, ss. 252

Tym razem znawczyni dziejów gdańskich Żydów zaprezentowała stosunko
wo mało znany fragment ich aktywności. Książka składa się z pięciu rozdziałów: 
Wolnomularze i Żydzi; Wolnomularstwo nieżydowskie; Loże mieszane 
żydowsko-nieżydowskie; Gdański Zakon Synów Przymierza i Ludzie i miejs
ca (tu m.in. biogramy braci miejscowych i zamiejscowych -  dodatkowo w Suple
mencie podano wykaz braci nieujętych w części biograficznej). W pracy jest także 
bibliografia i indeks, kilka zdjęć i reprodukcji dokumentów.

Osadnictwo po lsk ie  na Pom orzu Zachodnim  1945-1950. M ity  i  rzeczy
wistość, red. K. Kozłowski, Szczecin 2002, wyd. Szczecińskie Towarzystwo 
Naukowe, Archiwum Państwowe w Szczecinie, ss. 175

Na pracę złożyło się 11 referatów wygłoszonych podczas sesji, która odbyła 
się w kwietniu 2001 roku w Szczecinie. Autorzy tychże referatów postanowili raz 
jeszcze przyjrzeć się problematyce wydawałoby się już wielokrotnie opisywanej 
i omawianej. A jednak w wielu przypadkach udało się uchwycić nowe zjawiska 
lub znane przedstawić w nowym świetle. Dla wszystkich badaczy tej problematyki 
z pewnością pomocny będzie tekst J. Macholaka charakteryzujący źródła do dzie
jów polskiego osadnictwa, znajdujące się w szczecińskim archiwum oraz tekst S. 
Łacha przedstawiający problem osadnictwa w świetle badań i dotychczasowych 
publikacji. Oprócz tego tekstu jako szczególnie interesujące warto przywołać teks
ty A. Makowskiego, Radziecka administracja wojskowa a polska koloniza
cja Pomorza Zachodniego do konferencji poczdamskiej i B. Matławskiego, 
Charakterystyka dziedzictwa kulturowego przeniesionego na Pomorze Za
chodnie. Na końcu książki zamieszczono ciekawe omówienie dyskusji.

Stanisław Belgrau, Mieczysław Guzmann, Z  dziejów w si i  p ara fii Łebno, 
Łebno-Banino 2003, wyd. ROST, ss. 143

Kolejny przykład amatorskiej próby napisania monografii wsi. Książka składa 
się z trzech podstawowych działów: Dzieje Łebna i okolic (tu także o historii 
szkoły i OSP); Dzieje parafii (tu m.in. statystyka parafialna oraz wykaz duszpas
terzy); Krzyże i kapliczki. Całość uzupełnia bibliografia i liczne fotografie.
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Stanisław Bogdanowicz, Tajne archiwa K W  PZPR w Gdańsku dotyczące  
P rym asa  P o lsk i S tefan a  K ardyn ała  W yszyńskiego, Pelplin-Gdańsk 2003, 
WDP „Bernardinum”, ss. 213

W książce oprócz wstępu wyjaśniającego cele i okoliczności powstania wy
dawnictwa oraz wprowadzającego tekstu dotyczącego aresztowania Prymasa 
Wyszyńskiego znalazło się 78 dokumentów. Największy zbiór dotyczy wizyt Pry
masa na Pomorzu (wizyty w Gdańsku i Gdyni, udział w zakończeniu peregrynacji 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz w obchodach rocznicy chrztu Polski 
itd.). Są tu też w dziale pn. Dokumenty różne przedrukowane wytyczne władz 
partyjnych dotyczące polityki wobec Kościoła, oceny postawy Prymasa itd. 
W sumie jest to ciekawy zbiór dokumentujący jeden z fragmentów najnowszych 
dziejów naszego regionu.

Marek Sass, D zieje Gostycyna i okolicy. D ziedzictw o duchow o-religij- 
ne, II wyd., Bydgoszcz 2003, wyd. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Burchat”, ss. 144

Książka składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej autor 
przedstawił zarys dziejów parafii na terenie gminy Gostycyn od czasów najdaw
niejszych aż po 1998 rok. W drugiej skoncentrował się na wybranych aspektach, 
pisząc m.in. o wspólnocie ewangelickiej w Bagienicy, o Arcybractwie Różańcowym 
w parafii Pruszcz, o zabytkach sakralnych i nekropoliach. Tu także znalazło się 
miejsce dla legend i ludowych opowieści z okolic Gostycyna. Na końcu umiesz
czono wykaz wykorzystanych źródeł i literatury. Książka została wydana na kre
dowym papierze, a upiększająją także liczne ilustracje, czarno-białe i kolorowe.

Halina Donimirska-Szyrmerowa, B ył taki św ia t.. M ój wiek XX, War
szawa 2003, Wydawnictwo Cyklady, ss. 355

Autorka wywodząca się ze znanej pomorskiej rodziny ziemiańskiej przedsta
wia w 18 rozdziałach swoje wspomnienia od czasów wczesnego dzieciństwa 
spędzonego w rodzinnym Czerninie, przez lata edukacji, pobyt w hitlerowskim 
Berlinie, przeżycia wojenne, w tym udział w powstaniu warszawskim, aż po lata 
powojenne spędzone w Olsztynie. Zamieściła tu także swoje wiersze wojenne 
oraz tablice genealogiczne, które dokumentują pochodzenie rodziny. Ponadto 
w pracy znalazł się wykaz literatury związanej z tematyką książki, indeksy: osobowy 
i rzeczowy. Wspomnienia wstępem poprzedził J. Borzyszkowski. Całość została 
zilustrowana licznymi zdjęciami.

O  ojców  mowę. W ładysław Brzeziński, opr. J. B rzezińska , K osza lin  2003, 
wyd. PULS Sp. z o.o., ss. 392

Jest to książka wyjątkowa i ważna. Zawiera z jednej strony wspomnienia 
i opracowania Władysława Brzezińskiego -  nauczyciela, badacza, animatora życia
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kulturalnego na Krajnie, całym sercem oddanego sprawie polskiej na zachodnich 
kresach (rozdziały I-XTV). Z drugiej zaś strony znalazły się tu wspomnienia poświę
cone tej wybitnej postaci, dokumentacja jego drogi życiowej, materiały związane 
z upamiętnianiem jego życia i twórczości (rozdziały XV-XVIII). Całość została 
w interesujący sposób uzupełniona licznymi zdjęciami i reprodukcjami dokumentów 
i stron tytułowych książek. W sumie jest to pomnik wystawiony jednej z ciekaw
szych postaci w życiu kulturalnym Krajny i Pomorza XX wieku.

H istoria Pomorza, red. G. Labuda, t. II: do roku 1815, cz. 3: Pom orze 
Zachodnie w latach 1648-1815, opr. Z. Szultka, H. Lesiński przy współudziale 
D. Łukasiewicza, A. Wielopolskiego, Poznań 2003, Wydawnictwo Poznańs
kie, ss. 1107

Najobszerniejszy ze wszystkich wydanych dotychczas tomów monumental
nej syntezy dziejów Pomorza. Na początku, jak w każdym tomie wcześniejszym, 
zamieszczono omówienie źródeł i literatury. Całość tekstu podzielono zaś na dwie 
części: Brandenburgizacja Pomorza Zachodniego oraz rywalizacja szwedz- 
ko-brandenbursko-pruska o Szczecin i ujście Odry (1648-1720) oraz Po
morze Zachodnie prowincją państwa pruskiego (1720-1815). Przedstawiono 
tu w wyczerpujący sposób nie tylko problemy polityczne i międzynarodowe, ale 
także przemiany administracyjne, gospodarcze, społeczne, wyznaniowe i etniczne 
(sporo uwag o ludności kaszubskiej), kwestie życia codziennego, kultury umysłowej 
itd. Wraz z ukazaniem się tego tomu wypełniona została najpoważniejsza luka 
istniejąca w wydawanej syntezie dziejów Pomorza.

Marian Fryda, „N ow a B rda je s t  tylko jed n a ... ”. O pow ieść o m iejscu  
i ludziach, Czluchów-Przechlewo 2003, wyd. Powiatowe Centrum Inicja
tyw Gospodarczych w Człuchowie, ss. 137

Książka ukazała się z okazji obchodów 50 rocznicy pierwszego spływu kaja
kowego po Brdzie z udziałem późniejszego Papieża Jana Pawła II. Składa się 
z zasadniczych trzech rozdziałów: Papiernia -  Nowa Brda Schmidtów i Nehrin- 
gów; Kolejne lata; Nowe czasy. W aneksie zamieszczono teksty: G. Czarnik, 
O kajakowych wędrówkach Karola Wojtyły, M. Frydy, Bobrowym szlakiem 
II, Z. Boguckiego, Moje wspomnienia z Nowej Brdy. Na końcu podano 
wykorzystaną literaturę i źródła oraz zamieszczono ciekawe reprodukcje doku
mentów i zdjęć.

T. Siemiński, J ó z e f  C helm ow ski. C złow iek renesansu , Bytów-Brusy 
2003, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Urząd Miejski 
Brusy, ss. 42

Pięknie wydany minialbum poświęcony najbardziej oryginalnemu twórcy lu-
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dowemu na Kaszubach. Tekst podzielono na 7 części: Dom, Rodzina, Mała oj
czyzna, Talent, Tajemnica, Wynalazki i eksperymenty, Człowiek na ziemi. Na 
końcu zamieszczono także streszczenie w językach angielskim i niemieckim. 
Najważniejsze sąjednak zdjęcia dokumentujące pasje twórcze J. Chełmowskiego. 
Zwraca uwagę bardzo estetyczny i pomysłowy projekt graficzny. Otrzymaliśmy 
w ten sposób jedną z najciekawszych publikacji etnograficznych ostatnich lat.

Koszalin i Ziem ia Koszalińska. H istoria i kultura, t. 1, red. W. Łysiak, 
Koszalin 2003, wyd. Muzeum w Koszalinie, ss. 221

Książka zawiera materiały z konferencji, która odbyła się we wrześniu 2002 
r. w Koszalinie z okazji 90-lecia miejscowego Muzeum. Zawiera 16 tekstów, wśród 
których warto wyróżnić następujące teksty: I. Skrzypek, Powstanie i działalność 
Verein fü r  Heimatkunde und Heimatschutz zu Köslin w latach 1910-1945 
oraz organizacja koszalińskiego Heimatmuseum; W. Skóra, Ludność kaszubs
ka na terenie rejencji koszalińskiej w świetle dokumentów MSZ II Rzeczpos
politej (aspekty demograficzne i gospodarcze) i Z. Romanow, Tradycje 
regionalne w polityce władz województwa koszalińskiego w latach 1950- 
1975.

„Rocznik Koszaliński”, t. 30, Koszalin 2002, wyd. Koszalińska Bi
blioteka Publiczna, ss. 350

Jubileuszowy, trzydziesty numer znanego i ważnego rocznika regionalnego 
przynosi szereg materiałów, które mogą zainteresować badaczy i pasjonatów po
morskiej historii i kultury. Całość podzielono na 3 części. W pierwszej, historycznej, 
wśród dziesięciu artykułów warto zwrócić uwagę na tekst M. Żukowskiego, Or
ganizacja, przebieg i wyniki wyborów do Sejmu 20 stycznia 1957 r. w woj. 
koszalińskim oraz Z. Kachnicza, Werwolf i niedobitki wojsk hitlerowskich na 
Pomorzu Zachodnim w 1945 roku. W drugiej części pt. Problemy gospodarcze 
i społeczne także znalazło się dziesięć artykułów, a wśród nich m.in. Z. Czaji, 
Wychowanie według ks. dr. Bolesława Domańskiego. W części trzeciej znalazły 
się sprawozdania, omówienia oraz bibliografia regionu koszalińskiego.

Bütow er Gedenkbuch. Z ur Erinnerung an die Toten des 2. Weltkrieges 
(1939-1945) und der direkten Folgen, rsgb. K.-D. Kreplin, Herdecke 2003, 
wyd. Genealogisches Archiv Kreplin we współpracy z Heimatkeis Bütow, 
ss. 171

Książka ukazała się dzięki staraniom niemieckiego historyka-amatora 
zajmującego się historią Bytowa i Ziemi Bytowskiej -  Klausa-Dietera Kreplina. 
Składa się, oprócz przedmowy autorstwa przewodniczącego Heimetkreis Bütow 
Klausa Zielke, z wprowadzenia, w którym przestawiono sytuację ludności powiatu
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w czasie wojny, klasyfikację osób, które zginęły w czasie wojny w zależności od 
ich pochodzenia i przyczyny śmierci oraz wykaz materiałów i źródeł wykorzysta
nych w pracy. Jednak główną częścią pracy jest wykaz imienny osób, które zginęły. 
Przy każdej z osób podaje się obok imienia i nazwiska datę urodzenia (czasami 
tylko przybliżoną) oraz datę śmierci (w wielu przypadkach także miejsce i okolicz
ności śmierci). Listę otwiera wykaz osób z „kaszubsko-polskiej opozycji”. 
Zamieszczono tu 17 nazwisk, co z całą pewnością nie jest pełnym zestawieniem 
Kaszubów, którzy zginęli w tym powiecie (a ponadto są tu zupełnie niezrozumiałe 
błędy). Następnie zamieszczono wykaz osób wyznania żydowskiego (19 osób). Po 
tych wykazach umieszczono wykaz osób, które zginęły, ułożony według miejsco
wości powiatu bytowskiego (w układzie alfabetycznym, zaczynając od samego 
Bytowa).

„Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By- 
towie”, t. 4, 2002, Bytów 2003, ss. 349

Kolejny tom rocznika bytowskiego Muzeum przynosi w dziale Artykuły aż 17 
tekstów, wśród których sąm.in. interesujące opracowania E. Szalewskiej o urba
nistyce Bytowa, E. Gwiazdowskiej o dawnych kartkach pocztowych z widokami 
Bytowa, J. Kopydłowskiego o ludności łemkowsko-ukraińskiej z Akcji „Wisła” 
oraz K. Pencarskiego o wysiedleniu ludności niemieckiej z powiatu słupskiego. 
W tymże dziale zamieszczone zostały także teksty z seminarium naukowego poświę
conego postaci H. Derdowskiego (teksty A. Kuik-Kalinowskiej, S. Jankego, 
J. Kęcińskiej, D. Kalinowskiego i Z. Zielonki). W ten sposób pismo poszerzyło 
krąg tematyczny poza historię i etnografię także na historię literatury. W drugim 
dziale pt. Materiały znajdujemy m.in. ważny tekst T. Siemińskiego prezentujący 
materiały z archiwum prof. J. Kucharskiej przekazanego do bytowskiego Muze
um. Dział trzeci stanowi Kronika, w której m.in. znajduje się informacja o pracy 
Muzeum w 2002 r.

„Kielecka Teka Skansenowska”, t. 2, 2002, wyd. Muzeum Wsi Kie
leckiej, ss. 321

Drugi tom nowego pisma poświęconego muzeom na wolnym powietrzu za
wiera m.in. materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej, która odbyła 
się we wrześniu 2002 r. Wśród referentów byli także muzealnicy pomorscy, stąd 
też w „Tece” znalazły się ich teksty: T. Sadkowski, Symbolika budowli sakral
nych w muzeach na wolnym powietrzu oraz H. Soja, Projekt przeniesienia 
XVIII-wieczneeo kościoła z Ciecholubia do Muzeum Wsi Słowińskiej.


