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Kazimierz Grzêdzicki zmar³ we wtorek 27 maja 2014 roku, w domu swej
siostry Krystyny w Chmielnie. Pochowany zosta³ w pi¹tkowe przedpo³udnie na
cmentarzu w Kartuzach, gdzie spoczywaj¹ jego rodzice – Aniela i Bernard Grzê-
dziccy. O jego œmierci dowiedzia³em siê z pi¹tkowego nekrologu Politechniki,
w którym nie znalaz³em informacji o pogrzebie… Gdym j¹ gdzie indziej znalaz³,
okaza³o siê, ¿e jest ju¿ po… i poczu³em siê jeszcze bardziej zaskoczony, zasmu-
cony…

Kazimierz by³ osob¹ samotn¹. Mieszkaj¹c od czasów studiów w Gdañsku,
na dobre zapuœci³ korzenie w swoim mieszkaniu przy ul. Partyzantów, dawniej –
za czasów Wolnego Miasta Gdañska – Mirachowskiej. Przed laty mieszka³a tam
w bliskim s¹siedztwie Ró¿a Ostrowska (1926–1975), któr¹ obydwaj z KaŸmie-
rzem wraz z innymi podziwialiœmy… O ile jednak bywa³em w domu Ró¿y, nie
zd¹¿y³em odwiedziæ Kazika, odk³adaj¹c tê wizytê na czas emerytury w przeko-
naniu, i¿ wiele mamy sobie jeszcze do opowiedzenia…

W rozmowie z p. Krystyn¹ dowiedzia³em siê o jego ostatnim okresie ¿ycia –
miesi¹cach, jakie prze¿y³ pod opiek¹ rodziny w Chmielnie. A wieœ tê traktowa³
niemal jako stolicê Kaszub, gdy¿ najmocniej wpisa³a siê – nie tylko za przyczyn¹
ojca Bernarda – w dzieje rodziny Grzêdzickich. Chmielnu te¿, jako krajoznawca,
turysta, a i fotograf, poœwiêci³ w czas tak¿e emerytury chyba najwiêcej uwagi.
Red. Miros³aw Begger, autor jednego z nekrologów, nada³ mu oryginaln¹ treœæ:

„Najpiêkniej na œwiecie w kartuskim powiecie”
Red. Miros³aw Begger

Odszed³ do domu ojca Kaszuba
œp dr. in¿. Kazimierz Grzêdzicki
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1 Zob. „Dziennik Ba³tycki”, 31.05.2014 .

LZS Chmielno, TMK Kartuzy, PG Gdañsk
Niech odpoczywa w pokoju.

Tadeusz Fiszbach, Miros³aw Begger, Jerzy Nacel”1.

Z myœl¹ o niniejszym wspomnieniu umówi³em siê z p. Krystyn¹ Zawiszewsk¹
na spotkanie i bli¿sze poznanie spuœcizny Kazimierza. W trakcie kolejnej rozmo-
wy dowiedzia³em siê, i¿ upamiêtnieniem postaci Wujka i napisaniem nowej sagi
Grzêdzickich zainteresowany jest syn p. Krystyny – jêzykoznawca, pracownik
naukowy jednego z uniwersytetów hiszpañskich, od lat przebywaj¹cy poza krajem.
St¹d te¿ uzna³em, i¿ niniejszy tekst mo¿e nie obejmowaæ zawartoœci archiwum
Kazika, o którym wiem tyle, i¿ jest ponad przeciêtn¹ miarê bogate, bo zawiera te¿
czêœæ spuœcizny ojca Bernarda. Jego pozna³em wczeœniej, przed pó³wieczem,
w ramach swoich studiów kaszubsko-pomorskich, bêd¹c cz³onkiem Klubu „Po-
morania”. Wtedy to niejednokrotnie spotykaliœmy siê z p. Bernardem – nauczy-
cielem chmieleñskiej szko³y, twórc¹ Izby Pami¹tek, autorem pierwszego prze-
wodnika po Chmielnie i okolicy. Przewodnik ten wyda³o w 1969 r., staraniem
tak¿e ZK-P, Wydawnictwo Morskie. W czasie jednej z wizyt u pana Bernarda
otrzymaliœmy egzemplarz autorski z dedykacj¹:

„Klubowi »Pomorania« Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdañsku
na pami¹tkê starej naszej przyjaŸni zapocz¹tkowanej

w prastarym grodzie Damroki,
 Chmielno, dnia 18 X 1969 r.

B. Grzêdzicki”

Z czasem ta „stara przyjaŸñ” objê³a Kazimierza i p. Krystynê, kontynuatorkê
dzia³añ ojca w Chmielnie, wspó³twórczyniê zespo³u „Chmielanie”, w którym obok
bliskiego mi œp. Wiesia Byczkowskiego – jego prezesa, pe³ni³a bardzo wa¿n¹ rolê
choreografa. W jej domu – mieszkaniu po raz ostatni przed laty spotka³em Pana
Bernarda.

Z Kazimierzem nasze œcie¿ki spotka³y siê w Oddziale Gdañskim Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, dok¹d przyci¹gn¹³em go na pocz¹tku lat siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego wieku ze znacznym udzia³em Lecha B¹dkowskiego. Kazimierz
bowiem, jako chemik, pracowa³ na UG w jednym zak³adzie z ¿on¹ Lecha,
dr Zofi¹ B¹dkowsk¹.

Wejœcie Kazika do naszego grona by³o cennym wzmocnieniem Oddzia³u nie
tylko w latach siedemdziesi¹tych XX wieku, kiedy to wielu innych, sk¹din¹d
zacnych Kaszubów, tak¿e pracowników uczelni Trójmiasta, nie uleg³o naszym
zachêtom, namowom, zaproszeniom… Kazimierz przez kilka lat pe³ni³ w Od-
dziale odpowiedzialn¹ funkcjê sekretarza; by³ niezmiernie obowi¹zkowy, lojalny
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i odpowiedzialny w sprawach organizacyjnych – tych najbardziej istotnych, a naj-
mniej widocznych. Jako sekretarz od 1974 r. Kazimierz wspiera³ na co dzieñ
kolegów prezesów – Izabellê Trojanowsk¹, Lecha B¹dkowskiego i ponownie Jó-
zefa Borzyszkowskiego, z którym wspó³pracowa³ ju¿ dawniej, gdym ja by³ preze-
sem, a on przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej.

W 1976 r. po raz pierwszy przyznaliœmy organizacyjn¹ odznakê „Pieczêæ
Œwiêtope³ka Wielkiego”. Pierwsz¹ laureatk¹ zosta³a Izabella Trojanowska. Kazi-
mierz wspiera³ nas wówczas m.in. przy organizacji konkursów „Ludowe Talenty”,
koñcz¹cych siê nie tylko w £¹czyñskiej Hucie, dok¹d prowadzi³ zbiorowe wyjazdy
cz³onków Oddzia³u Gdañskiego – jako organizator i przewodnik, tak¿e niejednej
innej wyprawy krajoznawczej.

Wyrazem uznania dla organizacyjnej pracy Kazimierza by³o przyznanie mu
ju¿ w 1977 r. odznaki „Pieczêæ Œwiêtope³ka Wielkiego”, klasy srebrnej, któr¹
otrzyma³ razem z dr. Stanis³awem Cygiertem – d³ugoletnim prezesem Oddzia³u
Puckiego. Izabella Filip w „Kronice Oddzia³u Gdañskiego Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego 1957–1988”, napisa³a:

„Kazimierz Grzêdzicki – sekretarz Oddzia³u Gdañskiego i jeden z autorów
jego rozkwitu – odebra³ odznakê z r¹k prezesa Stanis³awa Pestki na zebraniu ple-
narnym ZG ZK-P 30 czerwca. Oto fragment uzasadnienia werdyktu: »Trzeba pod-
kreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ Kazimierza Grzêdzickiego nie daje ³atwo dostrzegalnych,
rzucaj¹cych siê w oczy wyników, bo z natury jest codzienna i przyziemna, za to
bardzo absorbuje czas i si³y. I w³aœnie dlatego powinna byæ postawiona za wzór
dzia³alnoœci wewn¹trzorganizacyjnej, o wysokim poczuciu odpowiedzialnoœci,
godnej naœladowania. Bowiem nawet spektakularne osi¹gniêcia osób bardziej
eksponowanych i ca³ej organizacji nie posiada³yby dostatecznej mo¿noœci bez
mrówczej pracy takich ludzi, jak Kazimierz Grzêdzicki«2. – Nic dodaæ, nic uj¹æ!
Mo¿e jedynie to, i¿ w kolejnych wyborach Kazimierz zosta³ równie¿ cz³onkiem
kolegium – Kapitu³y przyznaj¹cej tê odznakê.

Imiê i nazwisko – Kazimierz Grzêdzicki – pojawia siê na kartach owej Kro-
niki jeszcze niejednokrotnie. Miêdzy innymi wœród 27 podpisanych w sierpniu
1980 roku pod oœwiadczeniem – listem grupy cz³onków ZK-P z wyrazami soli-
darnoœci dla strajkuj¹cych stoczniowców i Miêdzyzak³adowego Komitetu Straj-
kowego, w którym twórczo obecny by³ Lech B¹dkowski3. – Kazimierz, bêd¹c
cz³owiekiem gor¹co przywi¹zanym do Koœcio³a, tamte lata Pierwszej Solidarno-
œci, jak i nastêpne, mo¿na rzec do koñca ¿ycia, prze¿y³ z g³êbok¹ trosk¹ o dziœ
i przysz³oœæ naszej ma³ej i wielkiej ojczyzny.

Ów rok 1980 w ¿yciu Kazimierza i Zrzeszenia to tak¿e czas narodzin najwa¿-
niejszego dzie³a jego ojca – monografii Chmielno. Wiadomoœci o œrodowisku wsi,

2 Op. cit., Gdañsk 1989, s. 36-37.
3 Zob. tam¿e, s. 42-43.
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Gdañsk 1980, wydanej przez oficynê spod znaku Œwiêtope³ka Wielkiego Oddzia³u
Gdañskiego ZK-P. Jako autor jej opracowania i wstêpu otrzyma³em od Kazika
nijako w imieniu ojca egzemplarz autorski ze swoist¹ dedykacj¹:

„Szanowny Kolego Doktorze!
W za³¹czeniu przesy³am Pañstwu monografiê »Chmielna« wraz z serdecznymi

pozdrowieniami.
K. Grzêdzicki, Gdañsk, 3 maja 1980”.

– Dzieje przygotowania autorskiego i opracowania redaktorskiego tej ksi¹¿ki
to materia³ na osobny artyku³. Praca nad maszynopisem Ojca zbli¿y³a mnie tak¿e
do Syna.

Lata osiemdziesi¹te XX wieku, wbrew pesymistom, mo¿na okreœliæ jako
jeden z najciekawszych okresów naszego ¿ycia, obejmuj¹cy m.in. Spotkania
Pelpliñskie i Kolokwia Gdañskie oraz Spotkanie z Janem Paw³em II w 1987 roku
i odzyskanie wolnoœci, podmiotowoœci w OjczyŸnie.

Nasze kontakty z Kazikiem w III RP si³¹ rzeczy uleg³y os³abieniu. Pamiêci
o Grzêdzickich, a zw³aszcza o Ojcu, da³em wyraz, opracowuj¹c biogram Bernarda
dla S³ownika biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego4. W ramach Oddzia³u
Gdañskiego stara³em siê, by nie zapomniano o dokonaniach poprzedników –
zw³aszcza tak zacnych, jak Kazimierz Grzêdzicki… Efekty tych dzia³añ by³y i s¹
ró¿ne. Mo¿emy je lub ich brak œledziæ, studiuj¹c ³amy „Pomeranii”. Z myœl¹
o pe³niejszej dokumentacji dokonañ Kazimierza przed kilku laty zacz¹³em go nie-
pokoiæ swoimi liœcikami i wydawnictwami Instytutu Kaszubskiego, prosz¹c
o spisanie autobiografii lub wspomnieñ.

Z ostatnich kilku lat naszej korespondencji, któr¹ wyj¹tkowo zgromadzi³em
w osobnej teczce, zachowa³em jego 13 obszernych listów wraz z ró¿nymi za³¹cz-
nikami. Wœród owych za³¹czników na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dziesi¹tki Ka-
zikowych fotografii, bêd¹cych integraln¹ cz¹stk¹ jego rêkopiœmiennych przewod-
ników – opisów „Drogi Kaszubskiej” i samego Chmielna. – To m.in. foto (g³ów-
nie z lat 70. XX w.) i opisy najciekawszych obiektów i postaci, wydarzeñ z dziejów
tej bliskiej mi równie¿ wsi. – Nie pamiêtam, czy zdradzi³em siê KaŸmierzowi ze
swoich marzeñ o napisaniu nowej monografii gminy Chmielno, której po czêœci
obywatelem jestem od niemal pó³ wieku. Bez w¹tpienia mówiliœmy i pisaliœmy
o wznowieniu zmodyfikowanego przewodnika po Chmielnie czy monografii Ojca.

Listy i materia³y Kazika s¹ dla mnie bardzo cennym Ÿród³em. Miêdzy innymi
opisuj¹c Chmielonko w 2009 r., Kazimierz napisa³:

„Niedaleko przystanku autobusowego PKS »Zawory« warto popatrzeæ (lepiej
za pomoc¹ lornetki) poprzez Jezioro K³odno na Chmielno i okoliczne zabudowa-

4 Zob. Bernard Grzêdzicki…, opr. J. Borzyszkowski, SBPN, t. 2 pod red. Z. Nowaka, Gdañsk
1994, s. 130-131.
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nia (fot. 41), natomiast pod bodaj¿e najstarsz¹ wierzb¹ w gminie Chmielno
(o obwodzie pnia przy powierzchni ziemi 7,60 m i œrednicy pnia ok. 2,5 m. oraz
wysokoœci ok. 19-20 m), znajduj¹c¹ siê na ³¹ce niedaleko przystanku aut. PKS
»Zawory na ¿¹danie«, w pobli¿u jez. K³odno, mo¿na np. zrobiæ uczestnikom wy-
cieczki pami¹tkowe zdjêcie (fot. 42).

Z kolei szosa z Zawór pó³kolistym ³ukiem prowadzi w kierunku Chmielonka
do przystanku PKS »Chmielonko«, sk¹d np. mo¿na popatrzeæ na jezioro K³odno
z przeciwnej strony oraz Zawory i okolice (foto 43) (…).

Przy sposobnoœci pragnê nadmieniæ, ¿e przed II wojn¹ œwiatow¹ z Chmielna
do Chmielonka (przypuszczalnie tak¿e do Zawór) prowadzi³a droga polna, a tu¿
obok œcie¿ka dla pieszych i rowerzystów, a na poboczach drogi ros³y sêdziwe
wierzby, podobne do tej przedstawionej na fot. 42, z t¹ ró¿nic¹, i¿ niektóre (a byæ
mo¿e wiêkszoœæ), mia³y obciête korony – pamiêtam osobiœcie, bowiem jako kil-
kuletni ch³opiec lubi³em sam lub w towarzystwie t¹ drog¹ wêdrowaæ, gdy¿ bardzo
fascynowa³ mnie niezwyk³y szum wody spadaj¹cej z wodospadu na obracaj¹c¹
siê wielk¹ drewnian¹ (chyba dêbow¹) turbinê wodn¹ w pobli¿u m³yna. Drogê
o twardej nawierzchni, czyli szosê, zbudowano z Chmielna do Chmielonka
w pierwszych latach II wojny œwiatowej, natomiast pokryto asfaltem w okresie
powojennym (…)”5.

– Kusi mnie, by cytowaæ dalej i wiêcej wieœci od Kazimierza o Chmielonku
i Chmielnie – jego dawnych i wspó³czesnych mieszkañcach, tak¿e o w³asnej ro-
dzinie, zw³aszcza o ¿yciu ojca. Jest w tym¿e liœcie ze stycznia 2009 r. szczególnie
wa¿ne przypomnienie: „W centrum Chmielna Górnego, tj. w miejscu rozwidlenia
dróg: g³ównej ul. Gryfa Pomorskiego – z lewej strony i ul. Œwiêtope³ka ze strony
prawej do pocz¹tków II wojny œwiatowej sta³ pomnik, postawiony w l. 1933–
–1934 przez Stra¿ Przedni¹ na pami¹tkê odzyskania Niepodleg³oœci Polskiej
z napisem:

»Ni ma Kaszub bez Polonii
A bez Kaszub Polœci«,

Jak równie¿ dla uczczenia pamiêci Hieronima (Jarosza) Derdowskiego”.
– Postaæ tego poety – pisarza i jego twórczoœæ by³y Kazikowi bardzo bliskie! St¹d
niejednokrotnie postulowa³ odbudowê tego¿ pomnika!

Trzeba podkreœliæ, i¿ Kazimierz by³ wdziêcznym odbiorc¹ i czytelnikiem
wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego!
W liœcie z 15 czerwca 2009 r., w którym dziêkowa³ za ksi¹¿kê – album Gdy myœlê
Gdañsk..., wspomnia³, ¿e nie zawsze w Gdañsku dzia³o siê dobrze i o potrzebie
s³ów krytyki, „aby nasza spo³ecznoœæ nie da³a siê zepchn¹æ na drogê prowadz¹c¹
donik¹d..., ponownie na drogê zniewolenia”. – Nale¿a³ bowiem do ludzi zaniepo-

5 List z 17 stycznia 2009!
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kojonych niektórymi zmianami po 1989 roku, nadmiarem zjawisk z dziedziny,
mo¿na rzec dzikiego kapitalizmu… By³ bowiem mocnego ducha narodowego,
zakorzenionego w tradycjach pomorskiej endecji; dla mnie coraz bardziej zas³u-
guj¹cej na dystans… W owym liœcie przes³a³ mi ksero ciekawego artyku³u pt.
Niewiele wsi takich jak Wiele oraz „powiêkszone zdjêcie wczeœniej przes³anej
fotografii kapliczki z ambon¹ z Kalwarii Wielewskiej” (…) – „List koñczê sen-
tencj¹:

»Gdy myœlê –
POLSKA…«, a nie tylko Gdañsk, poniewa¿ bez œcis³ej, nierozerwalnej ³¹czno-

œci i jednoœci z ca³ym polskim Narodem, któremu patronuje Królowa Polski z Ja-
snej Góry, ani Gdañsk, ani Kaszuby, ani ca³e Pomorze w³¹cznie ze Szczecinem
i Œwinoujœciem nie bêd¹ w pe³ni ani wolne, ani suwerenne” (…)6. – Warto o tej
stronie ducha, nie tylko Kazimierza pamiêtaæ!

W jednym z nastêpnych listów Kazimierz dziêkuje m.in. za Nasze korzenie
i informuje, dlaczego nie pisze sagi rodu Grzêdzickich. Przypomina, ¿e coœ po-
dobnego na ³amach „Tygodnika Kulturalnego” przed laty opublikowa³ Ryszard
Ciemiñski7, a w 1995 r. „kuzynka mgr Ma³gorzata D¹browska (zm. w 2001 r.),
która przez wiele lat pracowa³a w jednej z Katedr (Zak³adów) Wydzia³u Che-
micznego Uniwersytetu Gdañskiego, opracowa³a tom I »Kroniki rodziny Juliusza
Grzêdzickiego z Pierszczewa«, a w nastêpnych latach t. II tej¿e »Kroniki«…; po-
nadto biografiê mego stryja, a jej wuja Roberta Gransickiego, pierwszego pol-
skiego nauczyciela w Go³ubiu, rozstrzelanego 14 IX 1939 r. wraz z 5 innymi Pa-
triotami w lesie k. Kartuz. Wykona³a ogromn¹ pracê pisarsk¹, starannie udoku-
mentowan¹ (…)”. – Niestety, mimo chêci pomocy Kazimierza, tego¿ dzie³a dot¹d
nie mog³em poznaæ! A z nastêpnego listu wiem, i¿ liczy ono ponad 800 stron, zaœ
autorka zastrzeg³a „sobie wy³¹czne prawo do kopiowania, uzupe³niania i publika-
cji tekstu I i II tomu Kroniki. (…) Muszê wiêc uszanowaæ wolê zmar³ej Kuzynki
Ma³gosi, gdy¿ – jak z powy¿szego wynika – nie upowa¿ni³a nikogo do powielania
tekstu »Kroniki«. Widocznie Jej intencj¹ by³o, aby ta »biografia« dotar³a tylko do
krewnych Dziadka Juliusza”8. – Wszystko to byæ mo¿e, ale warto tu zwróciæ uwagê
na lojalnoœæ Kazimierza tak¿e wobec zmar³ych. – W tym¿e liœcie jest te¿ nieco
o prof. Józefie Gajku i jego kontaktach z Ojcem Kazika w pracy nad dzie³em,
wydanym przez Instytut Kaszubski w opracowaniu Anny Kwaœniewskiej9. W tym¿e
liœcie jest te¿ tak¿e akapit: „Przegl¹daj¹c dzisiaj skoroszyty z ró¿nymi aktami

6 List z 15 czerwca 2009 r., s. 4.
7 List z 10.08.2010. By³o to kilka miesiêcy po œmierci Ojca Bernarda. Zob. R. Ciemiñski, Saga

rodu Grzêdzickich, „Tygodnik Kulturalny”, 23-30.12.1973.
8 Op. cit. List…, s. 3.
9 Zob. J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza. Wstêp, katalog i redakcja Anna

Kwaœniewska, Gdañsk – Wejherowo 2009.
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(dokumentami), zauwa¿y³em kopiê mego listu z dnia 2 II 85 r., wys³anego na
adres domowy Józefa Borzyszkowskiego, mieszkaj¹cego w dzielnicy Gdañsk-
-Morena. List ten, zaczynaj¹cy siê od s³ów: „»Drogi Józku« (!), liczy a¿ 11 stron
i zawiera sporo danych osobowych odnoœnie naszych przodków, naszej rodzinie
i naszych krewnych”. – Ot, podziwiaæ mo¿na porz¹dek w domowym archiwum
Kazimierza, na jaki dot¹d nie by³o mnie staæ. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ do owego
listu dotrê; ¿e nie uleg³ on zniszczeniu w czasie po¿aru chaty w Wielki Pi¹tek
1991 roku…

W listach Kazimierza jest wiele intryguj¹cych mnie sygna³ów, np. wzmianki
– w¹tpliwoœci, znaki zapytania i sprostowania na marginesie kopii „Sagi rodu…”,
autorstwa R. Ciemiñskiego. Jedna z uwag – sprostowañ brzmi:

„Podobnie w Sulêczynie, po tragicznej œmierci mojego najstarszego brata
Józefa (i Zygmunta Grochockiego) w Nantes (dnia 20 marca 1943 r.), w znacznej
mierze przyczyni³ siê do obrony naszej rodziny przed wywiezieniem do obozów
koncentracyjnych (Stutthof, Potulice) »Ortsgruppenleiter« Gustaw Wunsch z Amal-
ki k. Podjaz (niedaleko Sulêczyna), w³aœciciel wielkiego maj¹tku, który równie¿
pe³ni³ funkcjê organisty w ewangelickim koœciele w Sulêczynie. Zmar³ tragicznie
w bli¿ej nie znanych nam okolicznoœciach”10. – O G. Wunschu, nastêpcy w Amal-
ce po Borzyszkowskich (znanych z dzia³alnoœci w Gdañsku)11, wiele dobrego
s³ysza³em, a ma³o zanotowa³em, tak¿e w parafii wygodzkiej – i dziœ ¿a³ujê…

W tej¿e naszej korespondencji sporo o wojennych doœwiadczeniach rodziny
i losie, tak¿e poœmiertnym, Kazikowego brata Józefa we Francji. W liœcie z 11 lis-
topada 2010 r. pojawi³ siê te¿ cenny za³¹cznik – „¯yciorys Taty”, opracowany
przez Kazimierza, który warto w ca³oœci tu zaprezentowaæ.

„¯yciorys
Bernarda Grzêdzickiego

Bernard Grzêdzicki urodzi³ siê 15 lutego 1898 roku w Pierszczewie, w powie-
cie kartuskim, jako syn ch³opa Juliusza Grzêdzickiego (Gransickiego) i Marianny
z domu Machola. Wiek przedszkolny i szkolny spêdzi³ w domu rodzicielskim.
Ukoñczy³ jednoklasow¹ szko³ê powszechn¹ w Pierszczewie, nastêpnie trzyletni¹
preparandiê w Kwidzyniu. Uczêszcza³ 1,5 roku do niemieckiego seminarium
w tym samym mieœcie. Tam uzyska³ maturê nauczycielsk¹ (16 IX 1920 r.).

10 List z 9 wrzeœnia 2010 r.
11 Chodzi o rodzeñstwo – Anastazy i Wincentyna Borzyszkowscy, którzy mieszkaj¹c w Gdañ-

sku, byli zaanga¿owani w dzia³alnoœci polskich organizacji i m.in. wspó³udzia³owcami spó³ki
„Gazeta Gdañska”. Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia
historyczna, Gdañsk 2004 (indeks) i G. Danielewicz, M. Koprowska i M. Walicka, Polki
w Wolnym Mieœcie Gdañsku, Gdañsk 1983.



JÓZEF BORZYSZKOWSKI434

W czasie pierwszej wojny œwiatowej (od 1915–1918 r.) by³ ¿o³nierzem armii
niemieckiej na frontach wojennych. W paŸdzierniku 1918 r. dosta³ siê do niewoli
francuskiej, z której wróci³ w styczniu 1920 roku.

Od 1 paŸdziernika 1920 r. do 30 czerwca 1922 r. pracowa³ jako nauczyciel
kieruj¹cy w Pierszczewie, pow. Kartuzy, zaœ od 1 lipca 1922 r. rozpocz¹³ pracê
w szkolnictwie w Chmielnie ko³o Kartuz. 3 X 1922 r. wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñ-
ski z Aniel¹ Lipkowsk¹ z Dêbogórza, pow. Puck, córk¹ rolnika. Mia³ szeœcioro
dzieci, z których czworo ¿yje. Dwie córki i jeden syn pracuj¹ w szkolnictwie
podstawowym na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego, zaœ 2-gi syn
w szkolnictwie wy¿szym w Gdañsku (Politechnika Gdañska).

10 VII 1924 r. zosta³ ustalony w charakterze nauczyciela sta³ego. 2 VI 1927 r.
mianowano go kierownikiem szko³y w Chmielnie. W okresie miêdzywojennym
nie nale¿a³ do ¿adnej organizacji politycznej, natomiast by³ cz³onkiem nastêpuj¹-
cych stowarzyszeñ: Zwi¹zku Rezerwistów, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Towa-
rzystwa Pszczelarzy, Kó³ka Rolniczego, Towarzystwa By³ych Powstañców i Woja-
ków, organizacji m³odzie¿owych, Stowarzyszenia Chrzeœcijañsko-Narodowego
Nauczycieli Szkó³ Powszechnych, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego
Bia³ego Krzy¿a. Na skutek biernego zachowania siê w stosunku do poczynañ w³a-
dzy sanacyjnej, dawniejszy starosta powiatowy Czarnocki domaga³ siê pozbawie-
nia go kierownictwa szko³y w Chmielnie, a nastêpnie umieszczenia go w Berezie
Kartuskiej. Sprawê tê ujawni³ inspektor szkolny Karol Janowski w toku procesu
wytoczonego przeciw staroœcie Czarnockiemu.

W 1938 r. zmieni³ urzêdowo nazwisko Gransicki na Grzêdzicki, przywra-
caj¹c rodzinie pierwotne nazwisko rodowe wywodz¹ce siê od Jego pradziadka
Jerzego.

W okresie miêdzywojennym pracowa³ równie¿ w oœwiacie pozaszkolnej: na
kursach i œwietlicy – dla m³odzie¿y pozaszkolnej, przedpoborowych i ¿o³nierzy
Obrony Narodowej. W latach 1931–1938 bierze czynny udzia³ w terenowych ba-
daniach etnograficznych na Pojezierzu Kaszubskim, prowadzonych przez pracow-
ników naukowych (zw³aszcza dra Józefa Gajka) z Uniwersytetu im. Jana Kazi-
mierza we Lwowie.

14 wrzeœnia 1939 roku okupant hitlerowski rozstrzela³ brata Roberta, rów-
nie¿ nauczyciela, co sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ przyjêcia w póŸniejszym okresie
grupy III niemieckiej „Volkslisty” dla ratowania siebie i rodziny.

Od 1 listopada 1939 r. do lutego 1940 r. zmuszony przez niemiecki „Arbeits-
amt” do pe³nienia pracy nauczycielskiej w szkole niemieckiej. 1 kwietnia 1940 r.
zosta³ zatrudniony jako pracownik biurowy w wiejskiej administracji terenowej
w Chmielnie, a nastêpnie w roku 1942 przymusowo przeniesiony do zarz¹du
gminnego w Sulêczynie w powiecie kartuskim. W roku 1943 zaborca wykona³
wyrok œmierci na najstarszym synu Józefie w okupowanej Francji, za udzia³
w dzia³alnoœci konspiracyjnej, skierowanej przeciwko armii niemieckiej.
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W okresie II wojny œwiatowej nale¿a³ do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski” (posiada zaœwiadczenie podpisane przez Komendanta Naczelnego
„Jeremiego”, wydane 10 IX 1945 r.). Z chwil¹ wkroczenia do Sulêczyna wojsk
radzieckich12 (8 III 45 r.) dosta³ siê do niewoli rosyjskiej, w której przebywa³ jako
jeniec cywilny na terenie Polski (od marca do maja) i Zwi¹zku Radzieckiego (od
maja do sierpnia), ³¹cznie przez okres 6 miesiêcy. Po powrocie z niewoli obj¹³
posadê nauczyciela szko³y w Sulêczynie (pow. Kartuzy), gdzie uczy³ tylko przez
miesi¹c wrzesieñ 1945 r. (od 3 IX 45 r.). Od paŸdziernika 1945 r. do roku 1959 by³
p.o. kierownika szko³y zbiorczej w Reskowie (pow. kartuski), osiad³szy wraz
z rodzin¹ w pobliskim Cieszeniu. 24 VIII 59 r. otrzyma³ nominacjê na kierownika
tej¿e szko³y. Kilka lat póŸniej zrezygnowa³ z kierownictwa, obejmuj¹c stanowi-
sko nauczyciela kieruj¹cego w mniej liczebnie s¹siedniej szkole w Cieszeniu (od
1 IX 1962 – 31 VIII 1965 r.). Od 1 IX 1965 r. do 1 IX 1970 r. pracowa³ w wymia-
rze pó³etatu jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chmielnie, bêd¹c jedno-
czeœnie opiekunem Szkolnego Ko³a Regionoznawczego; nastêpnie przeszed³ na
emeryturê (50-lecie pracy dydaktyczno-pedagogicznej).

W okresie wykonywania swego zawodu m.in. ukoñczy³ w 1950 r. z wyni-
kiem bardzo dobrym Centralny Kurs Jêzyka Polskiego w Ko³obrzegu, zorganizo-
wany dla kierowników zespo³ów przedmiotowych. Przez okres kilkuletni pe³ni³
funkcjê powiatowego instruktora metodycznego jêzyka polskiego. Nale¿a³ do kó³ka
rolniczego, uczestniczy³ w pracach administracji terenowej (jako radny w Mie-
chucinie), kilka lat nale¿a³ do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, bra³ czynny
udzia³ w poczynaniach Frontu Jednoœci Narodu oraz w pracach Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Prowadzi³ równie¿ kursy dla m³odzie¿y pozaszkolnej i doro-
s³ych, dla analfabetów i pó³analfabetów. Ze szczególnym zami³owaniem praco-
wa³ w wolnych od zajêæ szkolnych godzinach w pasiece; bez pszczelarstwa nie
móg³ ¿yæ.

Od 1965 r. do koñca ¿ycia (zmar³ 18 VIII 1973 r. w Kartuzach) zajmuje siê
regionoznawstwem, informacj¹ turystyczno-krajoznawcz¹ i propagowaniem sztuki
ludowej.

Jest autorem przewodnika turystycznego Chmielno i okolice oraz niepubli-
kowanej jeszcze obszernej monografii Chmielna13. Poza tym, jego wspomnienia
zawarte s¹ w ksi¹¿ce pt. Wspomnienia dzia³aczy kaszubskich.

Odznaczenia:

10 VIII 1929 r. – Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci;
5 XI 1935 r. – Srebrny Wawrzyn Akademicki (na wniosek Polskiej Akademii
Literatury);

12 Powinno byæ: Armii Czerwonej, która dopiero w 1946 r. zosta³a przemianowana na Armiê
Radzieck¹.

13 Opublikowanej w 1980 r.
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5 V 1938 r. – Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê;
20 VIII 1956 r. – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi;
16 XI 1960 r. – Z³ota Odznaka ZNP;
1966 r. – Odznaka Tysi¹clecia;
24 IX 1967 r. – Srebrna Odznaka Ministra Kultury i Sztuki »Za opiekê nad
zabytkami«;
5 XI 1967 r. – Odznaka Honorowa »Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej«;
1970 r. – Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Poza tymi otrzyma³ szereg wyró¿nieñ i pochwa³ w okresie miêdzywojennym
i powojennym od powiatowych i wojewódzkich w³adz oœwiatowych za wyniki
pracy w szkole i pozaszkolne oraz pracê spo³eczn¹.

Na zakoñczenie krótka charakterystyka sylwetki Bernarda Grzêdzickiego:
By³ nadzwyczaj pracowity, obowi¹zkowy, sumienie wykonywa³ sw¹ pracê

zawodow¹ i spo³eczn¹. Kocha³ sw¹ rodzinê, dziatwê szkoln¹ oraz rodzinne strony.
¯yciorys opracowa³em na podstawie akt osobistych ojca.

K. Grzêdzicki
(lipiec 1977 r.)

P.S. do str. 1:
Starsza ode mnie siostra (ur. w 1928 r.) Maria zmar³a w grudniu 1979 r. natomiast
starszy ode mnie brat Antoni (ur. w 1931 r.) zmar³ w sierpniu 2004 r.; Kazimierz
w 1993 r. przeszed³ na emeryturê i pracuj¹c jeszcze dodatkowo w Katedrze
(Zak³adzie) Chemii Nieorganicznej PG w ramach tzw. »umowy o dzie³o« przez
nastêpne dwa lata. Najm³odsza Krystyna i szwagier Jan Zawiszewski te¿ s¹ ju¿
emerytami”14.

– ̄ yciorys Bernarda, jak i dzieje rodziny Grzêdzickich, to piêkny materia³ na
wielkie dzie³o – powieœæ dotycz¹c¹ dziejów Kaszubów w XX wieku. Materia³y
Kazimierza s¹ doñ wspania³ym Ÿród³em. Mam nadziejê, ¿e w jego spuœciŸnie jest
te¿ ¿yciorys Mamy, jakiego opracowanie zapowiada³. Kazimierz dba³ o udoku-
mentowanie pamiêci nie tylko o najbli¿szych. Gdym wspomina³ o potrzebie ufun-
dowania w Chmielnie np. tablicy upamiêtniaj¹cej Ojca, napisa³, i¿ nie potrzeba,
bo Gmina uczyni³a to ju¿ dawno, nazywaj¹c imieniem Bernarda Grzêdzickiego
jedn¹ z ulic.

W tej naszej korespondencji pojawi³ siê te¿ w ostatnim liœcie z 24.03.2013
brat Bernarda – Juliusz, przedwojenny szkólny z Garcza, autor obrazków scenicz-

14 Dokument ten uzupe³nia biogram opublikowany w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwi-
œlañskiego t. II, jak i ten wczeœniejszy zaprezentowany we Wstêpie do monografii Chmielno.
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nych, z których jeden by³ punktem wyjœcia do dramatu Stefana Bieszka Kòwôl
czarownik – Szo³obu³ka w 4 aktach zdrzadniach wedle stôré legendë15.

Bez w¹tpienia postaæ Juliusza tak¿e zas³uguje na kolejne przypomnienie,
a przede wszystkim bli¿sze poznanie i udokumentowanie.

Na szczêœcie, do jednego z ostatnich swoich listów – z dnia 21 lutego 2013
roku Kazimierz za³¹czy³ w³asny „¯yciorys/autobiografiê”, który tu z wdziêczno-
œci¹ dla niego prezentujê.

„¯yciorys (autobiografia)

Urodzi³em siê 22 wrzeœnia 1933 roku w rodzinie nauczycielskiej, w Chmiel-
nie16, odleg³ym od powiatowego miasta Kartuzy o ok. 10 km, gdzie w okresie
miêdzywojennym mój Ojciec Bernard Grzêdzicki pe³ni³ funkcjê kierownika miej-
scowej szko³y. Okres okupacji hitlerowskiej spêdzi³em pocz¹tkowo w miejscu
urodzenia, a od oko³o 1942 do 1945 roku w Sulêczynie17, pow. Kartuzy, dok¹d po
nakazie w³adz powiatowych, zapewne niemieckiego Landrata (starosty) Buscha,
Ojciec wraz z moj¹ Matk¹ Aniel¹ (z d. Lipkowska) i ca³¹ rodzin¹ zosta³ zmuszony
do przesiedlenia siê. Klasê szóst¹ (komplet III) zaliczy³em ju¿ w polskiej Publicz-
nej Szkole Powszechnej w Reskowie (pow. kartuski), natomiast klasê siódm¹
w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 1 w Kartuzach, poniewa¿ w Szkole Zbior-
czej Reskowo – Cieszenie, której kierownictwo W³adze Oœwiatowe powierzy³y
memu Ojcu, w pierwszych latach powojennych, m³odzie¿ szkolna nie mia³a mo¿-
liwoœci ukoñczenia pe³nej podstawowej edukacji. Jednoczeœnie wyjaœniam, dla-
czego po zakoñczeniu II wojny œwiatowej nie powróciliœmy do Chmielna. Otó¿
nasze marzenia nie mog³y siê spe³niæ dlatego, poniewa¿ po wkroczeniu ¿o³nierzy
Armii Czerwonej (przemianowanej w 1946 r. na Armiê Radzieck¹) do Sulêczyna
w marcu 1945 r. ju¿ w pierwszym dniu mój Ojciec, który podczas okupacji praco-
wa³ w urzêdzie gminnym, pocz¹tkowo w Chmielnie, a nastêpnie w Sulêczynie,
zosta³ aresztowany i z wieloma innymi mieszkañcami z terenu Kaszub i Pomorza,
nale¿¹cymi do TOW „Gryf Pomorski” (analogicznie jako Bernard Grzêdzicki)
wywieziony do ZSRR (do Czerepowca), jako jeniec cywilny. Po powrocie z nie-
woli na pocz¹tku wrzeœnia (lub paŸdziernika?) 1945 roku nie by³o ju¿ wolnego
etatu kierownika szko³y w Chmielnie. Zatem powiatowe w³adze szkolne (Inspek-
torat) powierzy³y Mu kierownictwo zbiorczej Szko³y Powszechnej w Reskowie.
Œwiadectwo ukoñczenia klasy VIII uzyska³em w Szkole Ogólnokszta³c¹cej Stop-
nia Licealnego im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach. Natomiast klasê IX

15 Zob. Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964). Zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2013,
s. 275-277.

16 Moi Rodzice Chrzestni: Ciocia Amalia Gransicka z Grzybna i Pan Hubert Skrzypkowski.
17 Gdzie zosta³em przyjêty do Pierwszej Komunii Œw. w miejscowym katolickim koœciele paraf.

w Chmielnie.
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ukoñczy³em w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gdañsku (w 1950 r.), gdzie na
prze³omie lat 1949/5018, przebywa³em w Ma³ym Seminarium OO. Jezuitów, przy
ul. Œw. Bart³omieja. Po powrocie do domu (z powodu powiêkszonej tarczycy)
kontynuowa³em naukê w L.O. im. H. Derdowskiego w Kartuzach, uzyskuj¹c
w 1952 r. œwiadectwo dojrza³oœci.

Piêcioletnie, dwustopniowe studia na sekcji nieograniczonej Wydzia³u Che-
micznego Politechniki Gdañskiej ukoñczy³em w 1957 r. Od 1 stycznia 1957 roku
zacz¹³em pracowaæ w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdañskiej,
pocz¹tkowo w charakterze prowadz¹cego æwiczenia, nastêpnie, po zdaniu egza-
minu dyplomowego – asystenta, a od 1 grudnia 1957 r. na stanowisku starszego
asystenta, prowadz¹c æwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej jakoœciowej
na Wydz. Chemicznym PG oraz æwiczenia z chemii ogólnej, jak równie¿ wyk³ady
z chemii technicznej dla studentów Wieczorowego Studium In¿ynierskiego wy-
dzia³ów: Budownictwa L¹dowego i byæ mo¿e tak¿e Maszynowego, Technologii
Maszyn Politechniki Gdañskiej. W roku 1960 ukoñczy³em kurs techniki izoto-
powej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskuj¹c uprawnienia do
pracy z radioizotopami. Po zorganizowaniu w kolejnych latach pracowni radio-
chemicznej (izotopowej) klasy III, w roku 1965 obroni³em pracê doktorsk¹19

z zastosowaniem (wykorzystaniem) naturalnego izotopu promieniotwórczego            ,
do iloœciowego oznaczenia potasu opracowan¹ metod¹ radiograwimetryczn¹,
w ró¿nych zwi¹zkach potasu, np. w materia³ach. Za dzia³alnoœæ naukowo-dydak-
tyczn¹ zosta³em przez W³adze Uczelni wyró¿niony pochwa³ami oraz odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, a za spo³eczn¹ dzia³alnoœæ na stanowisku szefa »s³u¿by
odka¿ania i dezaktywacji« Zak³adowego Oddzia³u Samoobrony – medalem »Za
zas³ugi dla obronnoœci kraju«. W listopadzie 1976 r. zosta³em wyró¿niony przez
Wojewódzk¹ Radê Narodow¹ w Gdañsku odznak¹ honorow¹ »Zas³u¿onym Ziemi
Gdañskiej«.

W przesz³oœci, za dzia³alnoœæ w Oddziale Gdañskim ZK-P zosta³em uhono-
rowany srebrnym medalem, wybitym z okazji 50-lecia Oddzia³u Gdañskiego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz wczeœniej: srebrn¹ odznak¹ honorow¹ Œwiê-
tope³ka Wielkiego (dok³adna nazwa: Odznaka Honorowa »Pieczêæ Œwiêtope³ka
Wielkiego«).

Dnia 24 V 1971 r. wybrano mnie sekretarzem Komisji Rewizyjnej Oddzia³u
Gdañskiego ZK-P (dwie kadencje), a kilka lat póŸniej – sekretarzem Zarz¹du
Oddzia³u Gdañskiego Zrzesz. Kaszubsko-Pomorskiego20, podczas prezesury

18 W tym czasie sakramentu bierzmowania udzieli³ mi administrator apostolski, zarz¹dzaj¹cy
diecezj¹ gdañsk¹, ks. pra³at dr Andrzej Wronka, póŸniejszy biskup wroc³awski.

19 Nied³ugo po obronie pracy dokt. otrzyma³em awans na stanowisko adiunkta. Po osi¹gniêciu
wieku emerytalnego ju¿ od d³u¿szego czasu jestem na emeryturze, staraj¹c siê jednak spora-
dycznie spo³ecznie dzia³aæ w Klubie Seniora PG.

20 jedna kadencja

40
19 K
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Lecha B¹dkowskiego. Poza tym organizowa³em wspólnie z cz³onkami Zarz¹du
Oddzia³u Gdañskiego ZK-P, np. p. red. Izabell¹ Trojanowsk¹, Kol. Prof. Józefem
Borzyszkowskim i in. wycieczki autokarowe do £¹czyñskiej Huty na plenerowe
uroczystoœci Konkursów pn.: »Ludowe Talenty«, po³¹czone z wystêpami arty-
stycznych zespo³ów folklorystycznych (Zespó³ Sierakowice, Zesp. Koœcierzyna,
Zesp. »Krubanie« i in. zespo³y pieœni i tañca). Na trasie przejazdu mogliœmy m.in.
zwiedziæ jeden z najwa¿niejszych punktów widokowych na Pojezierzu Kaszub-
skim, mianowicie Górê Jastrzêbi¹, na zboczu której le¿y g³az narzutowy o obwo-
dzie ponad 6 m. Z tego miejsca, niedaleko szosy, roztacza siê przepiêkny widok
na Jezioro Ostrzyckie i Wzgórza Szymbarskie ze szczytem Wie¿yc¹, najwy¿szym
w pó³n. Polsce i nie tylko w naszym kraju, na tej szerokoœci geograficznej. Drugim
wa¿nym wzgórzem widokowym w powiecie kartuskim jest tzw. Z³ota Góra, z któ-
rej mo¿na podziwiaæ jeziora Wielkie Brodno i Ostrzyckie oraz pasmo Wzgórz
Szymbarskich ze szczytem Wie¿yc¹ o wysokoœci ok. 330 m n.p.m. (nad poz.
morza). Latem 1966 roku, na Z³otej Górze (o wys. 210 m), zwanej w okresie
miêdzywojennym Wzgórzem Kirtiklisa (od nazwiska przedwojennego wojewody
pomorskiego), po³o¿ono tu kamieñ wêgielny pod pomnik, upamiêtniaj¹cy bojow-
ników ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim. Ods³oniêcie pomnika autorstwa Wik-
tora To³kina mia³o miejsce w czerwcu 1968 roku.

Warto koniecznie nadmieniæ, ¿e £¹czyñska Huta znajduje siê w pobli¿u Je-
ziora Raduñskiego Dolnego o d³ugoœci ok. 10 km. natomiast d³ugoœæ krótszej
odnogi, le¿¹cej po drugiej stronie szosy21 wynosi ok 6 km. Ponadto odwiedzili-
œmy du¿¹ wieœ, d³ug¹ na 3 km o nazwie Karsin, z okazji zakoñczenia IV Konkursu
»Ludowe Talenty«, której mieszkañcy – w okresie zaboru byli bardzo zaanga¿o-
wani w pracy na rzecz narodowoœci polskiej i regionalnej kultury kaszubsko-po-
morskiej. Wiêcej wiadomoœci na temat tej d³ugiej wsi (ulicówki) i jej mieszkañ-
ców mo¿na znaleŸæ w monografii autorstwa prof. zw. dr hab. Józefa Borzyszkow-
skiego Tam gdzie Kaszeb kuñc oraz w opracowanym przez red. Tad. Bolduana
Nowym bedekerze kaszubskim.

Jednym, bodaj¿e z najatrakcyjniejszych szlaków turystycznych na Pojezierzu
Kaszubskim, który niejednokrotnie czêœciowo lub ca³kowicie »zaliczyliœmy« jest
tzw. Droga Kaszubska. Jest to 24-kilometrowy odcinek szosy turystycznej, bie-
gn¹cej od Garcza przez Chmielno, Chmielonko, Zawory, Rêboszewo, Z³ot¹ Górê,
Brodnicê Doln¹, Ostrzyce; w pobli¿u Wie¿ycy ³¹czy siê z szos¹, wiod¹c¹ z ¯u-
kowa do Koœcierzyny.

Droga Kaszubska w g³ównym odcinku prowadzi przez zgrupowanie najpiêk-
niejszych jezior i wzgórz morenowych w powiecie kartuskim. Przechodzi przez
szereg wsi letniskowych (Chmielno, Zawory, Rêboszewo, Brodnica Dolna, Ostrzy-
ce) z nadzwyczaj piêknym krajobrazem, najbardziej charakterystycznym na terenie

21 Wiod¹cej z Kartuz przez Rêboszewo, Sulêczyno do Bytowa.
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ca³ego Pojezierza Kaszubskiego. Mo¿na j¹ przebyæ za pomoc¹ ró¿nych œrodków
lokomocji, ale najlepiej pieszo. Tak¿e organizowaliœmy wycieczki autokarowe do
innych miejscowoœci: do Wiela, gdzie na zapleczu koœcio³a na wzgórzach nad
Jeziorem Wielewskim znajduje siê malowniczo po³o¿ona kalwaria; we wsi stoi
pomnik poety kaszubskiego Hieronima Jarosza Derdowskiego, popiersie Win-
centego Rogali, dzia³acza kaszubskiego, ludowego artysty, œpiewaj¹cego i graj¹-
cego na cytrze dla turystów, gawêdziarza;

– do BrzeŸna Szlacheckiego, na uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia po-
mnika ku czci Kaszubów, bior¹cych udzia³ w odsieczy wiedeñskiej pod ber³em
króla Jana III Sobieskiego (1683 r. ). Ponadto poniek¹d wraz z innymi cz³onkami
Zarz¹du Oddz. Gdañskiego ZK-P organizowaliœmy spotkania klubowe z literatami
kaszubsko-pomorskimi, np. z Lechem B¹dkowskim, Edmundem Puzdrowskim,
p³k. Ciechanowskim. Poza tym Zarz¹d Oddz. Gd. ZK-P zaprasza³ na imprezê
»Ludowe Talenty« autentycznych kaszubskich artystów: rzeŸbiarzy, malarzy; np.
Izydor [Izajasz] Rzepa wyspecjalizowa³ siê w rzeŸbieniu ptaszków, które nastêp-
nie pomalowa³ kolorowo.

Na zakoñczenie pragnê nadmieniæ, i¿ z okazji przejœcia na emeryturê22 otrzy-
ma³em od JM Rektora Politechniki Gdañskiej Pana Prof. dr hab. in¿. Edmunda
Wittbrodta23 pismo gratulacyjne oraz medal pami¹tkowy Politechniki Gdañskiej,
równie¿ W³adze Uczelni przyzna³y mi »Nagrodê Rektora« stopnia I za dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹ w roku akad. 1992/93.

Kazimierz Grzêdzicki

P.S. Podczas okupacji hitlerowskiej zostali rozstrzelani: we wrzeœniu 1939 r. mój
stryj Robert Gransicki, nauczyciel polonijny, a 20 marca 1943 roku – mój naj-
starszy brat Józef Grzêdzicki24 za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ w okupowanej Francji
(Nantes). Z rodzeñstwa (3 braci i 2 siostry) ¿yj¹: najm³odsza Krystyna Zawiszew-
ska i 10 lat starszy Kazimierz; by³o nas szeœcioro.

Aneks:

Skrypty opracowane dla studentów pierwszych roczników Wydzia³u Che-
micznego i innych wydzia³ów Politechniki Gdañskiej (studium dziennego i wie-
czorowego), których jestem wspó³autorem:

1. Æwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, praca zbiorowa pod redakcj¹ Prof.
zw. dr. hab. in¿. Jana Biernata, Gdañsk 1986.

22 W 1993 roku.
23 Aktualnie Prof. zwycz., Senator RP.
24 Wraz z Zygmuntem Grochockim z Kociewia.
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2. Chemia budowlana autorstwa doc. dr hab. Haliny Bentkowskiej i dra in¿.
Kazimierza Grzêdzickiego, Gdañsk 1979, 1983 (trzy wydania)

3. Instrukcja do æwiczeñ z chemii dla I roku Wydzia³u Hydrotechniki i in. instr.

Ponadto jestem wspó³autorem co najmniej kilkunastu prac (ok. dwudziestu),
zamieszczonych w czasopiœmie »Chemia Analityczna«, w tym mojej pracy dok-
torskiej (w dwóch czêœciach) i in. Ÿród³ach literatury. Jestem tak¿e wspó³autorem
metody otrzymywania fluorku magnezu MgF2 o w³asnoœciach antyrefleksyjnych,
stosowanego do naparowania szkie³ optycznych w wysokiej temperaturze i przy
wysokim podciœnieniu (w »pró¿ni«) oraz niema³o tzw. doniesieñ opublikowanych
w czasopiœmie »Wiadomoœci Chemiczne«.

W latach 80. ub. wieku œpiewa³em wielokrotnie w naszym chórze parafial-
nym (par. p.w. MB Nieust. Pomocy) pod kier. dyrygenta p. Magistra Jerzego Sza-
rafiñskiego, w ró¿nych koœcio³ach. Najwa¿niejszym naszym wystêpem by³o uczest-
nictwo w liturgicznym œpiewie zjednoczonych zespo³ów chóralnych na Zaspie,
podczas I Pielgrzymki Ojca Œw. J.P. II do Polski i Gdañska.

      K.G.”25

¯yciorys ten, przypominaj¹cy nie tylko drogi i œcie¿ki ¿ycia Kazimierza, sta-
nowiæ mo¿e fragment nowej sagi rodu Grzêdzickich, jak¹ napisze, mo¿e w nieda-
lekiej przysz³oœci siostrzeniec i udostêpni wszystkim zainteresowanym na Kaszu-
bach – w kraju i œwiecie.

Po lekturze listu i ¿yciorysu KaŸmierza, odpowiadaj¹c nañ 12 marca 2013
roku, wprasza³em siê na jego 80. urodziny. Zaznaczy³em, ¿e na urodziny u nas siê
zaprasza! (Na imieniny mo¿na pójœæ bez zaproszenia!). Niestety, tej sugestii Ka-
zio nie podj¹³, a myœmy o jego jubileuszu zapomnieli... Nie zapomnieliœmy – nie
zapomnimy jednak o jego piêknej postawie spo³ecznika i obecnoœci w Spo³eczno-
œci Zrzeszonej.

Wzbogaceniem biografii Kazimierza mog¹ byæ ukochane przezeñ sentencje.
Pisa³ o nich w liœcie z 27 stycznia 2013 roku:

„Drogi Profesorze – Prezesie Józefie!
Serdecznie dziêkujê za list z dnia 14 bm., który da³ nieco impuls do dalszej

pracy pisarskiej. Wielkie dziêki za przychylne ustosunkowanie siê do wymienio-
nych w liœcie dwóch sentencji. Zatem pozwalam sobie przes³aæ listê nastêpnych,
zaczerpniêtych z zeszytu nr 43, z prze³omu lat 1986/1987. Wiêkszoœæ z nich zapi-
sa³em w 1986 roku. (…) Jak bodaj¿e napisa³em w poprzednim liœcie, zapisa³em ju¿
kilkadziesi¹t zeszytów, a wy¿ej wymieniony zdj¹³em z pó³ki bez przebierania”.

25 Bez w¹tpienia ciekawym uzupe³nieniem tego¿ biogramu mog¹ byæ akta personalne Kazi-
mierza z Archiwum Politechniki Gdañskiej.
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– Na pozycji 6 czytamy: „W czasie (podczas) ró¿nych uroczystoœci koœcielnych,
pañstwowych, ludowych, spo³ecznych itp. w pierwszej kolejnoœci nale¿y powitaæ
goœci, a dopiero potem przedstawicieli gospodarzy (albo w ogóle tych ostatnich
mo¿na pomin¹æ) dla ogólnego dobra, dla zapewnienia zgodnej, przyjacielskiej
i goœcinnej atmosfery”. – Na pozycji 15 jest refleksja dotycz¹ca wartoœci œpiewu
chóralnego, a jako ostatnia – nr 20 g³osi: „Nie mo¿e g³owa pañstwa „w nieskoñ-
czonoœæ” (zbyt d³ugo) piastowaæ najwy¿szego urzêdu pañstwowego (prezydenta,
premiera), z wyj¹tkiem dowódców wojskowych (np. marsza³ków, chyba ¿e sprze-
niewierzyli siê narodowi; wówczas nale¿y ich zdj¹æ z zajmowanego stanowiska),
gdy¿ d³ugotrwa³e rz¹dy jednego cz³owieka mog¹ doprowadziæ (ale nie musz¹) do
skostnienia, zastojów i ró¿nych kryzysów w sferze duchowego i materialnego
rozwoju spo³eczeñstw”. – Te m¹droœci w szczególny sposób sygnalizuj¹ stan ducha
i œwiat wartoœci Kazimierza, czekaj¹cy na swojego badacza – nie tyle historyka,
co mo¿e socjologa, a i politologa, a najlepiej wszechstronnie przygotowanego do
takich zadañ humanistê.

Sam Kazimierz to przedstawiciel nauk œcis³ych, politechnicznych, starej daty,
z których niemal ka¿dy by³ tak¿e humanist¹; jeœli nie wspó³twórc¹, to odbiorc¹
dzie³ ze œwiata kultury duchowej. Kazimierza cechowa³a te¿ nadzwyczajna, nawet
wœród ludzi starej daty, skromnoœæ. Ostatni akapit, jego ostatniego z zachowanych
we wspomnianej teczce listów brzmi: „Na zakoñczenie wielka proœba: proszê
koniecznie »zamalowaæ« [podkreœl. K. G.] bia³ym korektorem lub tuszopisem
(nieb. b¹dŸ czarnym) datê mych urodzin. Najwy¿ej mo¿e pozostaæ rok urodzenia.
Uwa¿am bowiem, ¿e w ¿yciorysie nie potrzeba podawaæ daty urodzin, gdy¿ jest
to sprawa œciœle osobista/intymna. Z góry dziêkujê za przys³ugê i serdecznie po-
zdrawiam Kol. Prezesa, jak równie¿ wszystkich Wspó³pracowników”. – Wybacz
Kazimierzu, Kol. Sekretarzu, ¿e tej proœby nie spe³ni³em. Winniœmy bowiem pa-
miêæ nie tylko o dniu Twojej œmierci, ale tak¿e o urodzinach!

W moim ostatnim liœcie do Kazimierza z 12 marca 2013 r. postawi³em szereg
pytañ, m.in.: „Ciekawym, czy ktoœ z m³odego pokolenia Grzêdzickich pracuje
nad sag¹ rodu? ¯a³ujê, ¿e nigdy nie starczy³o czasu na bli¿szy kontakt z »¯uko-
wem«. Tam przecie »historii« o Grzêdzickich równie wiele jak w Chmielnie. Kto
tam dziœ g³ow¹ rodziny? (…)”. – Takich pytañ wiêcej. Na niektóre odpowiedzi
znajduj¹ siê zapewne w spuœciŸnie Kazimierza i jej dalszych losach. A m³odym
nastêpc¹ mo¿e byæ ów siostrzeniec – Kaszuba i Polak, ale tak¿e Kataloñczyk
i Hiszpan, po prostu Europejczyk, podobnie jak Kazimierz, rodem z Chmielna.


