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Uwagi wstêpne

W dniach 5-6 grudnia 2002 roku odby³a siê w S³upsku VII Konferencja Kaszubsko-
Pomorska, zatytu³owana: �Obrazy Ziemi S³upskiej. Spo³eczeñstwo � administracja � kultu-
ra�. Stanowi³a ona ogniwo w ci¹gu podobnych spotkañ skupiaj¹cych g³ównie badaczy ze
S³upska, Gdañska, Koszalina i Poznania. Pierwsz¹ zorganizowa³y 14 stycznia 1960 roku:
Komitet Jêzykoznawstwa i Komitet S³owianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. Po d³ugiej, trzydziestoletniej przerwie odby³a siê z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego i Zarz¹du Miasta £eby w dniach 11-13 maja 1992 roku w £ebie sesja naukowa,
któr¹ postanowiono traktowaæ jako II Konferencjê S³owiñsk¹. Podejmuj¹c inicjatywê Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, Muzeum Pomorza �rodkowego w S³upsku, wspierane przez
zaprzyja�nione o�rodki naukowe, organizowa³o odt¹d w cyklu dwuletnim konferencje po-
morskie, których przedmiotem by³y g³ównie zagadnienia historyczne, jêzykoznawcze i et-
nograficzne. III Konferencja S³owiñska, po�wiêcona g³ównie przesz³o�ci Kaszubów znad
jezior Gardno i £ebsko, odby³a siê równie¿ w £ebie w dniach 8-10 maja 1994 roku. Po
dwuletniej przerwie IV Konferencja Kaszubsko-S³owiñska odby³a siê w dniach 24-25 czerw-
ca 1996 roku w Ustce. Z rozmachem zorganizowano V Konferencjê S³owiñsko-Kaszubsk¹ w
dniach 4-5 wrze�nia 1998 roku w Rowach. Grono badaczy zajmuj¹cych siê problemami
pomorskiej toponomastyki i onomastyki na przestrzeni dziejów zgromadzi³a VI Konferencja
Kaszubsko-Pomorska w dniach 8-9 wrze�nia 2000 roku na zamku w Dar³owie. Zmiana nazwy
konferencji na �Kaszubsko-Pomorska� akcentowa³a poszerzenie krêgu zainteresowañ, któ-
ry, oprócz tradycyjnej kaszubszczyzny, obj¹³ tematykê tzw. Wielkiego Pomorza.

W tomie tym przedstawiamy Czytelnikowi plon VII Konferencji Kaszubsko-Po-
morskiej, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w S³upsku, Muzeum Pomorza �rod-
kowego w S³upsku i Instytut Historii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej  w S³upsku, a
sfinansowanej w czê�ci przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
Konferencja ta s³u¿y³a interdyscyplinarnemu pog³êbieniu wiedzy o nowo¿ytnych i najnow-
szych dziejach Ziemi S³upskiej. Dwudziestu czterech referentów: historyków, jêzykoznaw-
ców, literaturoznawców, etnografów, geografów, regionalistów przedstawi³o ró¿norodne
aspekty tej przesz³o�ci. Przeobra¿enia spo³eczne ukaza³y wyst¹pienia: o szlachcie s³upskiej
w XVII i XVIII wieku, o spo³eczeñstwie powiatu do prze³omu w 1945 roku, o  nowej spo³ecz-
no�ci powiatu po 1945 roku na tle przemian na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych i mniej-
szo�ci niemieckiej w tym czasie. Przedstawiono te¿ problematykê dawnego folkloru ziemi
s³upskiej, spo³eczno�æ tutejszych katolików do 1945 roku i ostatnie ustalenia badaczy od-
no�nie do etnonimu S³owiñcy.

Problematykê administracji przybli¿y³y referaty po�wiêcone pañstwowym i samo-
rz¹dowym w³adzom powiatu s³upskiego w latach 1815-1945  i  1945-1975. Z racji setnej
rocznicy gmachu starostwa ukazany zosta³ rozwój przestrzenny prawobrze¿nego S³upska i
zlokalizowanie na jego obszarze siedziby landratury. Bogata by³a tematyka kulturalna o:
Pomorzu jako ziemi obiecanej w literaturze i tradycji kaszubskiej, s³owiñskim wizerunku w
polskiej publicystyce powojennej, Pomorzu w niemieckojêzycznej literaturze pisarzy ze S³up-
ska i okolicy po 1945 roku. Przypomniano sylwetki: s³upszczanina Heinricha von Stephana
� ojca �wiatowej poczty i tworz¹cego na ziemi s³upskiej, znanego niemieckiego malarza
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ekspresjonisty, Maxa Pechsteina. Zaznaczone zosta³y te¿ problemy ochrony zabytków (na
przyk³adach pa³acu w Warcinie, zabytkowej architektury ryglowej Starkowa i dawnych
nekropolii Ziemi S³upskiej) oraz ochrony przyrody (na przyk³adzie S³owiñskiego Parku Na-
rodowego).

Integralnym elementem VII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej by³a wystawa: �Re-
gion s³upski na dawnych widokówkach�, prezentowana w gmachu starostwa w dniach 5 i
6 grudnia 2002  roku. Zgromadzi³a ona na piêtnastu planszach ponad sto interesuj¹cych
eksponatów. Wystawie towarzyszy³ kiermasz wydawnictw dotycz¹cych problemów podej-
mowanych przez Muzeum Pomorza �rodkowego z zakresu historii, etnografii i historii sztu-
ki.

Obrady konferencji, nie przypadkiem, toczy³y siê w piêknie odrestaurowanej sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w S³upsku. Gmach starostwa (wówczas landratu-
ry) wzniesiono sto lat temu. Choæ fakt ten w ówczesnych Prusach nie by³ ewenementem
(podobne gmachy wznoszono i gdzie indziej), dla mieszkañców grodu nad S³upi¹ w ci¹gu
dziesiêcioleci okaza³y ten budynek sta³ siê trwa³ym elementem panoramy miasta, podobnie
jak wzniesiony nieco wcze�niej ratusz. I dzi� siedziba Starostwa Powiatowego stanowi
atrakcyjny fragment bulwaru nad S³upi¹ w centrum miasta.

VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska sta³a siê naturaln¹ kontynuacj¹ tych spo-
tkañ badaczy, które wpisa³y siê na trwa³e w panoramê naukow¹ Pomorza.

    Mieczys³aw Jaroszewicz                                                                Andrzej  Czarnik
                 Dyrektor                                                                                Instytut Historii
Muzeum Pomorza �rodkowego                                       Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
               w S³upsku                                                                                  w S³upsku
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Wyst¹pienie powitalne Starosty S³upskiego

Witam serdecznie Pañstwa na VII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej
pt. �Obrazy Ziemi S³upskiej � spo³eczeñstwo, administracja, kultura�. Cieszy
nas udzia³ w tym spotkaniu pracowników naukowych z licznych o�rodków
w kraju i naszej rodzimej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, a tak¿e go�ci z
Niemiec.  Znajdujemy siê w budynku, który w 2003 roku obchodzi swoje stu-
lecie istnienia. Zosta³ on wybudowany z przeznaczeniem na pe³nienie funkcji sta-
rostwa. Na jego fasadzie umieszczono symbole rolnictwa (³opata i motyka), sym-
bol handlu (¿aglowiec p³yn¹cy po falach). Obok znajduj¹ siê symbole polowania
(³uk i strza³a ) i rybo³ówstwa (fl¹dra i rak). Rolnictwo by³o w naszym powiecie
podstawow¹ ga³êzi¹ gospodarki, a symbole te mia³y wskazywaæ, ¿e wszystko,
co jest stanowione w powiecie, s³u¿y dobru rolnictwa. Drugi g³ówny symbol
przypomina o tym, ¿e graniczymy z Ba³tykiem, a znaczna czê�æ mieszkañców
utrzymuje siê z rybo³ówstwa i handlu �ródl¹dowego i morskiego. Nad wej�ciem
znalaz³y siê specjalne symbole � pszczo³y wskazuj¹ce na pilno�æ oraz dwie szal-
ki wagi zawieszone na mieczu � wskazuj¹ce na sprawiedliwo�æ, stabilno�æ i si³ê.
Nad wej�ciem umieszczono te¿ ³aciñsk¹ sentencjê �sum cuique� � �Ka¿demu,
co mu siê nale¿y�. Od pocz¹tku XIX wieku do 1945 roku urzêdowa³o tu szes-
nastu landratów. Od 1945 do 1975 roku gmach by³ tak¿e siedzib¹ polskich
w³adz powiatowych, a od 1975 do 1998 roku pe³ni³ funkcjê administracyjn¹.
Mie�ci³y siê tu kolejno: siedziba urzêdu wojewódzkiego i urzêdu rejonowego.
Od 1 stycznia 1999 roku ponownie zosta³a przywrócona funkcja powiatu. ̄ y-
czy³bym sobie, aby symbole stworzone przez naszych administracyjnych po-
przedników by³y wci¹¿ aktualne, a sentencja �Ka¿demu, co mu  siê nale¿y� by³a
mottem  dla pracowników starostwa w spe³nianiu obowi¹zków wobec intere-
santów.

¯yczê Pañstwa owocnych obrad i mi³ych wspomnieñ z pobytu na Ziemi
S³upskiej.

                                                                                     Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                                                         Starosta S³upski
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Zygmunt Szultka

Stosunek szlachty s³upskiej do Brandenburgii
od wojny trzydziestoletniej do pocz¹tku XVIII wieku

Mo¿na przyj¹æ z bardzo wysokim stopniem prawdziwo�ci hipotezê, ¿e ogromna
wiêkszo�æ szlachty pomorskiej, w tym s³upskiej � s¹dz¹c na podstawie relacji landwójta
s³upskiego Bertrama von Belowa z Pieszcza, podobnie jak najbli¿szego otoczenia ksiêcia
Bogus³awa XIV (1580-1620-1637), w�ród którego nie brakowa³o osób nie dochowuj¹cych
mu wierno�ci - wkroczenie wojsk szwedzkich na Pomorze w czerwcu 1630 roku pod dowódz-
twem króla Gustawa II Adolfa (1611-1632) przyjê³a z nieukrywan¹ rado�ci¹. Postawa ta
mia³a wielorakie uwarunkowania. Wyp³ywa³a przede wszystkim z prawie trzyletniej okupacji
kraju przez wojska cesarskie, traktuj¹ce pañstwo zachodniopomorskie jako terytorium wro-
ga, ze wszystkimi tego najbardziej przykrymi konsekwencjami dla spo³eczeñstwa. Stosunek
spo³eczeñstwa szlacheckiego wobec gromi¹cego okupanta króla Szwecji by³ zrozumia³y
tym bardziej, ¿e Gustaw II Adolf bardzo umiejêtnie prezentowa³ siê orêdownikiem �wiata
ewangelickiego. Od pierwszych dni pobytu w Szczecinie nie kry³, ¿e obrona ewangelicyzmu
nie jest bynajmniej jedynym celem jego tutaj obecno�ci. Uk³ad szczeciñski z 4 wrze�nia 1630
roku by³ tego wyra�nym potwierdzeniem i ostrze¿eniem dla najbli¿szego szlacheckiego
otoczenia ksiêcia przed mo¿liwo�ci¹ naruszenia pomorskiej neutralno�ci politycznej, os³a-
bienia szlachty (stanów) wobec w³adzy ksi¹¿êcej oraz brandenburskich praw sukcesyjnych
do Pomorza, po wymarciu mêskiej linii Gryfitów. Kiedy od 1634 roku ich urzeczywistnienie
sta³o siê realne, w�ród spo³eczeñstwa pomorskiego, w tym szlachty zaczê³y narastaæ an-
tyszwedzkie nastroje. W�ród najbli¿szego otoczenia sparali¿owanego ksiêcia ukszta³towa-
³y siê dwa obozy � proszwedzki z P. v. Hornem na czele oraz probrandenburski z Volkmarem
W. zu Puttbus, który w 1635 roku. zdoby³ wyra�n¹ przewagê na dworze szczeciñskim, za�
jego przywódca zosta³ tajnym radc¹ i brandenburskim namiestnikiem  Pomorza. W odpo-
wiedzi Szwecja wzmocni³a swe wojska w pomorskich garnizonach1.

Zgon ks. Bogus³awa IV, gwa³towne zaostrzenie siê rywalizacji brandenbursko-
szwedzkiej o przejêcie w³adzy nad jego dziedzictwem, utworzenie przez szlachtê pomorsk¹
9 maja 1637 roku Rz¹du Tymczasowego i jego rych³y upadek pod wp³ywem wrogiego
stanowiska Brandenburgii oraz ogromnych trudno�ci wewnêtrznych, umo¿liwi³y Szwecji
przejêcie, a w³a�ciwie rozszerzenie w³adzy wojskowej o w³adzê polityczn¹, finansow¹ i ad-
ministracyjn¹. Poniewa¿ wydarzenia te zbiega³y siê w czasie z najwiêkszymi niepowodze-
niami militarnymi jej wojsk oraz coraz wiêkszym zagro¿eniem ze strony Brandenburgii, na
Pomorzu zapanowa³ chaos. Pomorzanie wszystkich stanów masowo uchodzili do ciesz¹cej
siê pokojem Polski. W mie�cie S³upsku w³adze przerwa³y dzia³alno�æ. Czê�æ zbieg³ej szlach-
ty pod¹¿y³a potem do Królewca i na sta³e zwi¹za³a siê z elektorem przechodz¹c na jego
s³u¿bê. Odium za nieszczê�cia spad³o nie bez racji na Szwecjê, gdy¿ stosunek wojsk mar-
sza³ka Jana Banera do Pomorza wcale nie by³ lepszy ni¿ przed laty oddzia³ów cesarskich. W
tych warunkach dosz³o do ukonstytuowania siê na Pomorzu dwóch o�rodków probran-
denburskich. Pierwszy, szczeciñski, stanowi³a szlachta pogranicza brandenbursko-pomor-

1 Z. Szultka, Stosunek spo³eczeñstwa Pomorza Zachodniego do pomorskich praw sukcesyjnych Branden-
burgii w latach 1627-1648/53, cz. 1, Zapiski Historyczne 53:1998, 3-4, s. 11 n. /tam¿e literatura/
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skiego z nowymi przywódcami Matthiasem v. Güntersbergem i Franzem v. Pahlen, drugi
natomiast ukszta³towa³ siê wokó³ ksiê¿nej Anny v. Croy, rezyduj¹cej na zamku w S³upsku.
Najaktywniejszymi jego przedstawicielami by³y postacie zwi¹zane z ksiê¿n¹: Georg M. v.
Zitzewitz, B. v. Below, G. v. Bonin, Ch. v. Böhn, A. v. Natzmer oraz M. v. Krockow, koordy-
nator opozycji szczeciñskiej i s³upskiej. Odt¹d przez s³upski zamek prowadzi³y drogi tajnych
kurierów i korespondencji opozycji antyszwedzkiej do Gdañska i Królewca. Nad Mot³aw¹
dzia³ania koordynowa³ radca elektora  P. Bergmann. Wiosn¹ 1639 roku szlachta s³upsko-
s³awieñska poczuwa³a siê na tyle silna, ¿e podjê³a dzia³ania wyra�nie sprzeczne z polityk¹
w³adz szwedzkich, ustanawiaj¹c nowy s¹d i powo³uj¹c na jego cz³onków wy³¹cznie przed-
stawicieli opozycji antyszwedzkiej. W dalszym ci¹gu dzia³a³o te¿ ugrupowanie proszwedz-
kie z P. v. Hornzem na czele, którego wp³ywy coraz wyra�niej ogranicza³y siê do Ksiêstwa
Wo³ogojskiego2.

Chocia¿ Szwecja od 1640 roku szuka³a kompromisu i zasadniczo szanowa³a prawa
fundamentalne Pomorza, to im d³u¿ej sprawowa³a w³adzê, tym krytyczniejszy by³ do niej
stosunek coraz szerszych krêgów szlacheckich. Na zwo³anym przez ni¹ w czerwcu 1643
roku sejmie przewagê uzyskali jej przeciwnicy. Sejmowa instrukcja dla stanowych przedsta-
wicieli na rozmowy pokojowe mia³a wyra�nie antyszwedzkie zabarwienie. Pos³owie � zwo-
lennicy opcji probrandenburskiej � zostali zobowi¹zani do dzia³añ maj¹cych na celu urze-
czywistnienie brandenburskiej sukcesji do Pomorza oraz jak najszybsze uwolnienie kraju
od szwedzkich kontrybucji i garnizonów. Pos³owie w sierpniu 1646 roku. w czasie pertrakta-
cji pokojowych stwierdzili, ¿e ca³e spo³eczeñstwo Pomorza �z g³êbi serca nic innego nie
pragnie i nie chce, jak tylko by kraj pozosta³ przy prawnym panie dziedzicznym�3 oraz ¿eby
�Korona [Szwedzka � Z. Sz.] porozumia³a siê z elektorem brandenburskim, a stany mog³y
zachowaæ swoje przywileje i kraj nie by³ wci¹gniêty w ¿adne wojny�4. Pos³owie i wiêkszo�æ
szlachty naiwnie wierzyli, ¿e sprawa sukcesji po ksiêciu Bogus³awie XIV zostanie rozwi¹za-
na w drodze porozumienia brandenbursko-szwedzkiego z poszanowaniem niepodzielno�ci
terytorialnej i gwarancjami dla stanowych praw i przywilejów okre�lonych w Regimentsver-
fassung z 1634 roku, zapewniaj¹cych stanom przewagê nad w³adz¹ ksi¹¿êc¹. Te niereali-
styczne pragnienia opiera³y siê na g³êbokim zaufaniu do licznych zapewnieñ elektorów
brandenburskich w sprawie zatwierdzenia bez zastrze¿eñ i zmian wszystkich przywilejów i
praw stanowych dotycz¹cych kwestii religijnych i ustrojowo-prawnych. Ogromne by³o
wiêc ich rozczarowanie postaw¹ elektora, gdy w parafowanym 10 lutego 1647 roku porozu-
mieniu wstêpnym w sprawie przysz³o�ci Pomorza, zosta³o ono podzielone, za� kwestie
konfirmacji przywilejów i praw stanowych ograniczono do lakonicznej formu³y. Pos³owie i
stany podjêli natychmiast dzia³ania maj¹ce na celu zmianê decyzji, wnosz¹c tzw. articulus
Pomeranicus. Zabiegi te zakoñczy³y siê ca³kowitym niepowodzeniem5.

Zapocz¹tkowanie pertraktacji pokojowych da³o pocz¹tek zintensyfikowanej rywa-
lizacji brandenbursko-szwedzkiej o pozyskanie poparcia Pomorzan, g³ównie szlachty. Szwecja

2 Ibidem, cz. 2, Zapiski Historyczne 54:1989, 1, s. 28 n.; ten¿e, Z badañ nad rodowodem i struktur¹
patrycjatu s³upskiego w drugiej po³owie XVI i w pierwszej po³owie XVII wieku, Zapiski Historyczne
47:1982, 2, s. 45-46; R. Schuppins, Stolp von 1600-1650, Stolp 1930, s. 89 n.
3 Verhandlungen der Pommerschen Gesandten auf dem Westphälischen Friedenscongress, Baltische Stu-
dien 6:1839, 1, s. 116
4 Ibidem, s. 68
5 J. v. Bohlen, Die Erwerbung Pommerns durch die Hohenzollern, Berlin 1865, s. 115 n.; M. Bär, Die
Politik Pommerns während des dreissigjärigen Krieges, Leipzig 1896, s. 162; H. Backhaus, Reichsterrito-
rium und schwedische provinc Vorpommern unter Karl XI. Vormünder (1660-1672), Göttingen 1969, s.
46; K. A. Modeér, Gerichtsbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium. Vorausset-
zungen und Aufbau 1630-1657, Lund 1975, s. 273
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próbowa³a podsycaæ i wygrywaæ ró¿nice wyznaniowe miêdzy ortodoksyjnie luterañskim
spo³eczeñstwem pomorskim a kalwiñskim elektorem, który rodz¹cej siê nieufno�ci przeciw-
stawia³ nieustanne zapewnienia o woli poszanowania wszystkich praw stanowych, w tym
religijnych oraz wyolbrzymia³ wszystkie sprawy budz¹ce niezadowolenie stanów, których
by³o wiele. Szwecja podda³a je krytycznej analizie i okaza³o siê, ¿e niektóre by³y ca³kowicie
bezpodstawne i z³o�liwe. Czê�æ stanów by³a wiêc bezkrytycznym narzêdziem w rêku Bran-
denburgii. Istotny na to wp³yw mia³o przej�cie do obozu brandenburskiego P. v. Horna,
dotychczasowego przywódcy stronnictwa proszwedzkiego. W kr¹g dzia³añ probranden-
burskich wci¹gniêty zosta³ Ernest Bogus³aw von Croy, tytularny biskup kamieñski i wci¹-
gniête zosta³y stany biskupstwa kamieñskiego z Jakubem von Heydebreckem na czele. Na
terenie wschodniej czê�ci Ksiêstwa Szczeciñskiego najwiêksz¹ aktywno�æ wykazywa³ Georg
v. Zitzewitz, popierany przez ksiê¿n¹ Annê i ciesz¹cy siê wielkim zaufaniem elektora Fryde-
ryka Wilhelma. Za jego spraw¹ i ugrupowania ksiê¿nej w 1644 roku na terenie landwójto-
stwa s³awieñsko-s³upskiego przebywa³ pó�niejszy prezydent Tajnej Rady, Otto v. Schwe-
rin, za� w 1646 roku specjalny wys³annik elektora M. Neubauer. Ta otwarcie antyszwedzka
dzia³alno�æ s³upskiego zamku zmusi³a Szwecjê do powo³ania pod koniec 1645 roku na urz¹d
landwójta s³awieñsko-s³upskiego zdeklarowanego przeciwnika Brandenburgii Wilhelma v.
Mildenitza, dotychczasowego dyrektora Konsystorza i asesora S¹du Nadwornego w Szcze-
cinie, któremu skutecznie uda³o siê sparali¿owaæ dzia³alno�æ s³upskich opozycjonistów.
Ograniczone zosta³y kontakty ks. Anny i jej popleczników z elektorem, za� centrum dzia³al-
no�ci si³ antyszwedzkich na terenie �rodkowo-wschodniej czê�ci Pomorza przesunê³o siê
ze S³upska do Ko³obrzegu. Jego centraln¹ postaci¹ by³ ksi¹¿ê von Croy. Stronnicy Szwecji
w�ród szlachty pomorskiej wywodzili siê g³ównie ze starych rodów szlachty zamkowej na
zachód od rzeki Regi i Ksiêstwa Wo³ogojskiego6.

Z dotychczasowej literatury niemieckojêzycznej, a po�rednio mog³yby to � zdaje
siê � potwierdzaæ powy¿sze wywody, wynika, ¿e trudna do wymiernego okre�lenia wiêk-
szo�æ szlachty pomorskiej zdecydowanie popiera³a Brandenburgiê. Obok tej tezy w 1989
roku. nie�mia³o postawi³em znak zapytania w oparciu o relacj¹ L. v.  Somnitza, który ubole-
wa³, ¿e nawet w 1646 roku, czyli w okresie najwiêkszej zdawa³o siê aktywno�ci si³ antysz-
wedzkich, liczba szlachty aktywniej zaanga¿owanej w dzia³alno�æ na rzecz Brandenburgii w
Ksiêstwie Szczeciñskim by³a bardzo ma³a7. W¹tpliwo�ci te nie tylko utwierdza szokuj¹ca
wrêcz relacja F. v. Pahlena, jednego z najzagorzalszych zwolenników Brandenburgii, który
oko³o 1665 roku pisa³, ¿e w probrandenburskie dzia³ania w latach 1646-1648 roku faktycznie
zaanga¿owani byli tylko czterej Pomorzanie, którzy utrzymywali sta³y kontakt miêdzy Szcze-
cinem a Osnabrück. Zwraca³ uwagê, ¿e faktycznie im zawdziêcza³ elektor brandenburski, ¿e
otrzyma³ czê�æ dziedzictwa Gryfitów, gdy¿ legat szwedzki Oxenstierna stara³ siê wszelkimi
mo¿liwymi metodami nak³oniæ ich �...aby tylko powiedzieli � wolimy byæ chêtniej pod Koro-
n¹ Szwedzk¹ ni¿ elektorem. Gdyby to nast¹pi³o, nie odst¹pi³by legat Oxenstierna od rosz-
czeñ do ca³ego kraju Pomorza. Jednak z pomoc¹ Boga, my cztery osoby, to nieszczê�cie
ofiarnie odpierali�my a¿ do zawarcia pokoju�8. Pod koniec wojny trzydziestoletniej Szwedzi
zdo³ali sparali¿owaæ opozycjê probrandenbursk¹, której zaplecze spo³eczne by³o wrêcz ilu-
zoryczne.

6 G. Droysen, Geschichte der preussischen Politik. T. III. Abt. 1, Leipzig 1861, s. 299; M. Wehrmann,
Geschichte von Pommern. Bd. II, Ustka 1906, s. 147
7 Z. Szultka, Stosunek, cz. 2, s. 42
8 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej GSt AP Berlin-Dahlem), I. HA.
Rep. 30, Nr 127, b.f. �... dass wir nur sagen solten, Wir wolten lieber unter die Cron Schweden alss E.
Chuffl. Durchl. sein. Wan das geschehen, wolte Legatus Oxenstiern(a) von der Pretension des gantzen
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Podpisanie pokoju w Osnabrück tylko przej�ciowo os³abi³o rywalizacjê szwedzko-
brandenbursk¹ o poparcie Pomorzan. Elektor Fryderyk Wilhelm usilnie zabiega³ o ich po-
parcie zw³aszcza od 1651 roku, kiedy w czasie pertraktacji granicznych Szwedzi wysunêli
roszczenia do licencji. Organizuj¹cy probrandenbursk¹ akcjê propagandow¹ tajny radca
Ewald von Kleist, namiestnik von Horn i kanclerz dr F. Runge nie o�mielili siê jednak otwar-
cie zwróciæ do ca³ych stanów czy tylko szlachty o przyznanie swemu panu czê�ci dziedzic-
twa Gryfitów. Na organizowane pod stanowym szyldem spotkania Brandenburczycy zapra-
szali jedynie pojedynczych przedstawicieli szlachty, co do których mieli pewno�æ, ¿e s¹
przeciwnikami rz¹dów szwedzkich. Spo�ród szlachty s³upskiej bie¿¹ce informacje o prowa-
dzonej dzia³alno�ci posiada³ G. v. Zitzewitz, gdy¿ by³ cz³onkiem brandenburskiej komisji
granicznej, ale aktywnego udzia³u w niej nie bra³9. Za spraw¹ g³ównie von Horna, spotkania
te by³y równie¿ p³aszczyzn¹ wypracowania koncepcji ustrojowej brandenburskiej czê�ci
Pomorza po jej przejêciu przez elektora. Uprzedzaj¹c fakty dodajmy � opartej na uchwale o
ustroju rz¹du z 1634 roku, czyli niezgodnej z absolutystyczn¹ jego polityk¹ stanow¹.

W³a�nie sprawa ustroju obraduj¹cego od 19 lipca 1653 roku w Stargardzie sejmu
budzi³a od pierwszych dni najwiêkszy niepokój stanów, g³ównie szlachty, które domaga³y
siê jasnego stanowiska elektora w tej kwestii. Instrukcja dla komisarzy sejmowych ujmowa-
³a j¹ bardzo lakonicznie, stanowi¹c, ¿e jego podstaw¹ nie mo¿e byæ akt z 1634 roku, gdy¿
uchwalony zosta³ w czasie niezdolno�ci ksiêcia Bogus³awa XIV do sprawowania w³adzy.
Takie stanowisko � obok innych licznych spraw � wywo³a³o oburzenie zebranych pos³ów,
najwiêksze s³upskich � Jakuba v. Puttkamera z Poborowa i Jana Adolfa v. Zitzewitza z
Budowa, który czêsto przebywa³ w Polsce. Komisarze sejmowi elektora próbowali ich pozy-
skaæ przez to, ¿e zaproponowali obu na landratów s³upskich. Ci jednak nie zmienili swego
pogl¹du i jako pierwsi opu�cili obrady sejmowe. Komisarze pisali wiêc elektorowi, ¿e oni �...
musieli byæ [przy nominacjach landrackich � Z. Sz.] pominiêci z powodu przyczyn przez
nich podanych�10, chocia¿ akty nominacyjne nadesz³y z Berlina.

Rozczarowanie s³upskich pos³ów � podobnie jak prawie ca³ej szlachty � branden-
bursk¹ polityk¹ wobec Pomorza, która dopiero na sejmie stargardzkim 1653-1654 roku po-
zna³a rzeczywiste oblicze swego nowego pana, ani my�l¹cego dotrzymaæ wielokrotnych
zapewnieñ o poszanowaniu pomorskich praw i przywilejów � by³o wiêc doprawdy wielkie.
Uchwa³y sejmu, a zw³aszcza jednostronnie narzucona przez elektora poprawka do uchwa³y
religijnej oraz w drodze manipulacji wprowadzona uchwa³a podatkowa na utrzymanie sta³e-
go garnizonu, obie oprotestowane przez pos³ów11, atmosferê tê utwierdzi³y. Kiedy wiêc
wiosn¹ 1655 roku, w zwi¹zku ze szwedzkimi przygotowaniami do agresji na Polskê, elektor
rozpocz¹³ æwiczenia pospolitego ruszenia w swej czê�ci Pomorza bez uprzedniej opinii sej-
mu, szlachta pomorska, a s³upska w szczególno�ci, je zbojkotowa³a i oprotestowa³a. W
czasie wojny pó³nocnej 1655-1660 przyt³aczaj¹ca wiêkszo�æ szlachty pomorskiej protesto-
wa³a przeciw udzia³owi swego pana w wojnie z Polsk¹. Najmocniej czyni³a to i najusilniej

Pommer Landes nicht abgefanden sein. So haben wir Vier Personen solchen Riss durch Gottes Hülfe
dennoch Redlich abgewendet biss endlich der Frieden Schluss... erfolget�. Por. H. Langer, Die Entwicklung
der Pommernfrage bis zum Friedenschluß in Münster und Osnabrück 1648, w: H. Wernicke, H. J. Hacker
(Hg.), Der Westfälische Frieden von 1648 � Wende in der Geschichte des Ostseeraums. Für Prof. Dr. Dr.
h.c. Herbert Ewe zum 80. Geburtstag, Hamburg 2001, s. 65 n.
9 GStAP Berlin-Dahlem, I. HA. Rep. 30, Nr. 25, b.f.; Nr 231 a, f. 66-67, 71; Z. Szultka, Das Verhältnis der
hinterpommerschen Stände zu Brandenburg und Schweden in den Jahren 1648/53 bis 1660, w: H. Wernic-
ke, H.-J. Hacker (Hg.), der Westfälische Frieden von 1648, s. 104 n.
10 GStAP Berlin-Dahlem, I. HA. Rep. 30, Nr. 231 a, f. 148 oraz 109 n., 142, 153
11 Por. Z. Szultka, Jeszcze jedna nieudana próba syntezy dziejów nowo¿ytnych Pomorza Zachodniego, w
druku w: Zapiski Historyczne 2003.

Stosunek szlachty s³upskiej do Brandenburgii od wojny ...



VII Konferencja  Kaszubsko � Pomorska

16

d¹¿y³a do porozumienia z królem Polski i jego dowódcami, maj¹cego uchroniæ jej dobra
przed niszcz¹cymi i rabunkowymi dzia³aniami polskich wojsk w³a�nie szlachta s³upska. O ile
w czasie wojny trzydziestoletniej zamek s³upski z ksiê¿n¹ Ann¹ by³ ogniskiem probranden-
burskim, tak jesieni¹ 1656 roku i w pocz¹tkach nastêpnego roku, kiedy opu�ci³a go ksiê¿na
i pozostawa³ w nim jej syn, ksi¹¿ê Ernest B. v. Croy, sta³ siê on centrum dzia³añ, wyra�nie
sprzecznych z elektorsk¹ polityk¹ zagraniczn¹ tego okresu, by nie powiedzieæ granicz¹cych
ze zdrad¹ stanu. Wydarzenia rozgrywaj¹ce siê w tym czasie na zamku w S³upsku i postawa
szlachty s³upskiej zosta³y ostatnio do�æ dok³adnie na�wietlone12. Ustalenia w tym zakresie
oraz sytuacji polityczno-wojskowej na Pomorzu brandenburskim i w Nowej Marchii nieco
tylko poszerzaj¹ nie wykorzystane dot¹d materia³y Archiwum w Berlinie13.

Lata 1661-1665 to okres ostrej konfrontacji politycznej miêdzy stanami a elektorem
na tle spraw religijnych, ustrojowo-prawnych, zw³aszcza zakresem udzia³u stanów w ¿yciu
politycznym, oraz ho³downiczych. Ruina gospodarcza Pomorza brandenburskiego, spowo-
dowana nie tyle wojn¹ trzydziestoletni¹, co egzekwowanymi przy pomocy wojska na nie-
spotykan¹ w �wiecie chrze�cijañskim skalê w latach wojny pó³nocnej wysokimi podatkami,
wynosz¹cymi od lipca 1653 do lutego 1659 roku oko³o 610.000 talarów (nie licz¹c naturalii)14,
za� wed³ug innej oceny w latach 1654-1665 11 beczek z³ota15, by³a tak przera¿aj¹ca i ci¹¿¹ca
na rozwoju spo³eczno-gospodarczym przez pokolenia, ¿e elektor � za spraw¹ bez reszty
oddanego mu kalwiñskiego kanclerza Zarz¹du Pomorza (Hinterpommersche Regierung)
Lorentza von Somnitza i komendanta ko³obrzeskiego garnizonu, genera³a Bogus³awa von
Schwerina, brata Ottona � prezydenta Tajnej Rady, czyli rz¹du w Berlinie � czu³ siê zobowi¹-
zany pój�æ na ustêpstwa polityczne wobec stanów za cenê wy¿szych ni¿ przed wojn¹
pó³nocn¹ podatków. Stany odzyska³y prawo stanowienia podatków oraz sprawowania ad-
ministracji podatkowej. Utworzy³y sta³¹ sejmow¹ komisjê podatkow¹ zwan¹ Komisj¹ Re-
partycji, której przewodnicz¹cym zosta³ landrat s³upski Jakub von Puttkamer. Przywódcami
stanowej opozycji byli: tajny radca elektora (faktycznie tytularny), ale dzia³aj¹cy jako radca
ksiêcia Ernerst B. v. Croya, Georg von Bonin oraz sêdziwy pra³at kapitu³y kamieñskiej,
zwolennik Szwecji jeszcze z czasów wojny trzydziestoletniej, Wilhelm v. Mildenitz. Chocia¿
sprawa wymaga dalszych badañ mo¿na zg³osiæ hipotezê, ¿e szlachta s³upska nale¿a³a w tym
okresie do najwa¿niejszych si³ opozycyjnych na Pomorzu brandenburskim. Przemawia za
tym nie tylko postawa ksiêcia von Croya, pod którego ochronnym p³aszczem tak ¿yw¹
dzia³alno�æ opozycyjn¹ rozwijali wspomniani von Bonin i v. Puttkamer, ale te¿ powo³anie na
landwójta s³upskiego po �mierci Döringa R. von Krockowa (ok. 1660 r.) Erdmanna von der
Ostena. Opozycja stanowa by³a tak silna i wykorzystuj¹c szwedzki udzia³ w odk³adanym od
1653 roku homogium, doprowadzi³a do kompromitacji swego pana, który dokona³ nadzwy-
czaj udanego manewru politycznego przez powo³anie w pocz¹tkach 1665 roku � z narusze-
niem prawa � na namiestnika swej czê�ci Pomorza Zachodniego w³a�nie ksiêcia von Croya.
Przebieg homogium jesieni¹ 1665 roku w Stargardzie, Koszalinie i S³upsku dowodzi, ¿e za
po�rednictwem ksiêcia-namiestnika najszybciej uda³o siê spacyfikowaæ szlachtê s³upsk¹,
najbli¿ej dot¹d zwi¹zan¹ z ksiêciem rezyduj¹cym na s³upskim zamku, który obecnie jako
12 Z. Szultka, Ksi¹¿ê Ernest Bogus³aw von Croy (1620-1684), S³upsk 1996; ten¿e, Pomorze brandenbur-
skie w czasie wojny pó³nocnej 1655-1660, czê�æ. I, Rocznik Koszaliñski 26:1996, czê�æ II, Rocznik
Koszaliñski 27:1997
13 GStAP Berlin-Dahlem, I. HA. Rep. 30, Nr. 227, f. 248 n.
14 GSt AP Berlin-Dahlem, I, H.A. Rep. 30, Nr. 237, f. 111 n.
15 Z. Szultka, Das Verhältnis der Landstände des brandenburgischen Pommern zu Brandenburg, Polen und
Schweden wärend der Kriegszeit 1655-1657, w: Pommern. Geschichte � Kultur � Wissenschaft. 3 Kolloqium
zur Pommerschen Geschichte. 13.-14. Oktober 1993 �Pommern im Reich und in Europa�. Hg. v. H.
Wernicke, R.-G. Werlich, Greifswald 1996, s. 207
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najwy¿szy rang¹ przedstawiciel w³adzy Brandenburgii na Pomorzu, by³ zobowi¹zany do
szczególnej troski o interesy elektora, w tym u�mierzenia opozycji16.

Ksi¹¿ê, powodowany w³asnymi interesami, przyjmuj¹c nominacjê na namiestnika,
przeistoczy³ siê ze stronnika opozycji w przywódcê j¹ zwalczaj¹cego. Musia³o to prowadziæ
do frustracji i dezorientacji politycznej ca³ej opozycyjnej szlachty pomorskiej, s³upskiej za�
w szczególno�ci oraz stêpienia jej opozycyjnej postawy wobec polityki brandenburskiej.
Szlachta s³upska wiêksz¹ aktywno�æ polityczn¹ przejawia³a znowu dopiero po �mierci ksiê-
cia w 1684 roku, od 1670 namiestnika � wbrew w³asnej woli � Prus Ksi¹¿êcych. Wówczas
jakby ze zdwojon¹ si³¹ demonstrowa³a swe g³êbokie niezadowolenie wobec brandenburgi-
zacji Pomorza, czyli przeszczepianiu tu ustroju, prawa i instytucji publiczno-prawnych funk-
cjonuj¹cych w marchiach brandenburskich, które stopniowo zastêpowa³y i wypiera³y po-
morskie, doprowadzaj¹c do ich obumarcia, bêd¹c bezsprzecznie najaktywniejsz¹ si³¹ opo-
zycyjn¹ w�ród szlachty Pomorza brandenbursko-pruskiego na prze³omie XVII-XVIII stule-
cia.

Wydaje siê, ¿e nie tylko przygraniczne po³o¿enie oraz istniej¹ce dot¹d kontakty
ekonomiczne, rodzinne, kulturalne i polityczne szlachty s³upskiej ze szlacht¹ polsk¹, zw³aszcza
Prus Królewskich, ale te¿ reorientacja polityczna ksiêcia von Croya wp³ynê³y na pog³êbie-
nie i utrwalenie jej wiêzi z Rzeczpospolit¹, której ustrój, a zw³aszcza rozleg³e prawa i przywi-
leje szlachty, by³y niew¹tpliwie atrakcyjne i nie bez wp³ywu na przekonania polityczne
szlachty Pomorza brandenbursko-pruskiego. Tezê tê potwierdza stosunek szlachty s³up-
skiej do reform systemu podatkowego i podzia³u terytorialnego Pomorza brandenbursko-
pruskiego oraz analiza porównawcza jej udzia³u w brandenbursko-pruskim korpusie oficer-
skim koñca XVII i pocz¹tków XVIII wieku.

Przejêcie w³adzy nad wschodni¹ czê�ci¹ dziedzictwa Gryfitów przez Brandenbur-
giê zrazu nie spowodowa³o w 1653 roku wiêkszych zmian w terytorialnym podziale kraju
poza tymi, które wynika³y z biegu nowej szwedzko-brandenburskiej granicy podzia³owej
Pomorza. Dotychczasowy podzia³ terytorialny regulowaæ mia³o zarz¹dzenie ksiêcia Filipa II
z 1616 roku, bêd¹ce prób¹ stworzenia 14 jednolitych jednostek podzia³u terytorialnego
Ksiêstwa Szczeciñskiego, opartych na systemie organizacyjnym domen. Fryderyk Wilhelm
wykorzystuj¹c prawo wy¿szej konieczno�ci wojennej, wynikaj¹cej z trwaj¹cej wojny pó³-
nocnej, latem 1655 roku zarz¹dzi³ utworzenie z dotychczasowych jednostek podzia³u teryto-
rialnego 6 okrêgów, które by³y prób¹ dostosowania ich do zaprowadzonego w marcu tego
roku podzia³u wojskowego � okrêgów pospolitego ruszenia. Po pokoju oliwskim podzia³
ten, znienawidzony przez szlachtê, zosta³ zarzucony i zast¹piony przez 23 (24) jednostki
podatkowo-s¹dowo-stanowe, w du¿ym stopniu oparte na matrykule ³anowej z 1628 roku,
ogromnie zró¿nicowane pod wzglêdem obszaru, liczby ludno�ci i potencja³u gospodarcze-
go. Dlatego w³adze pañstwowe próbowa³y go zmieniæ, wi¹¿¹c jego nowelizacjê z reform¹
podatku gruntowego lub stanowym podzia³em administracyjnym17.

W 1686 roku elektor Fryderyk Wilhelm zarz¹dzi³ reformê podatku gruntowego,
czyli kontrybucji na wzór nowomarchijski, po³¹czon¹ z reform¹ podzia³u terytorialnego, w
my�l której miano utworzyæ 5 okrêgów. Zarówno reforma podatkowa, jak i podzia³u admini-
stracyjnego spotka³y siê ze zdecydowanym sprzeciwem wszystkich trzech stanów. Elektor
jednak nie ust¹pi³ i w pa�dzierniku 1687 roku zobowi¹za³ komisarzy do rozpoczêcia reformy

16 Z. Szultka, w: Historia Pomorza pod redakcj¹ G. Labudy, t. II, cz. 3, w druku, tam¿e literatura
17  Z. Szultka, Reformy podzia³u administracyjnego brandenbursko-pruskiej czê�ci Pomorza Zachodniego
w drugiej po³owie XVII i w XVIII wieku. Czê�æ I. Zapiski Historyczne 65:2000, 1, s. 45 n., tam¿e
charakterystyka badañ
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podatkowej od powiatu s³upskiego, gdy¿ w³a�nie szlachta s³upska najmocniej przeciw niej
protestowa³a. Wprawdzie ustaleñ komisarzy nie zakwestionowali w³a�ciciele 21% wsi szla-
checkich, ale szlachta zebrana na sejmiku 5 grudnia 1687 roku w ca³o�ci nie tylko odrzuci³a
wyniki ustaleñ komisji, ale uzna³a je za szkodliwe i za¿¹da³a uniewa¿nienia. Niezale¿nie od
tego s³a³a indywidualne odwo³ania i protesty do Stargardu i Berlina. Postawa szlachty
spowodowa³a zawieszenie pracy komisarzy, którzy pod naciskiem Generalnego Komisaria-
tu Wojennego wznowili dzia³alno�æ wiosn¹ w okrêgach s³awieñskim i miasteckim. Ustalenia
komisji w powiecie s³awieñskim zaakceptowali jedynie jej cz³onkowie oraz piêciu ich krew-
nych, g³ównie rody v. Podewils i v. Below. Szlachta miastecka sejmik podsumowuj¹cy
dzia³alno�æ komisji zbojkotowa³a18.

Postawa szlachty wschodniej czê�ci, popartej przez wspó³braci stanowych z ca³e-
go Pomorza brandenbuskiego spowodowa³a, ¿e komisarze zaniechali dzia³alno�ci, za� �mieræ
elektora Fryderyka Wilhelma przerwa³a na pó³tora roku prace nad reform¹ podzia³u teryto-
rialnego i na dwa lata podatku gruntowego. Impuls dla wznowienia reformy podzia³u admi-
nistracyjnego da³ pod koniec 1689 roku dziedziczny marsza³ek sejmu, Kasper J. von Flem-
ming, przedstawiciel ówcze�nie najzamo¿niejszego i najbardziej wp³ywowego politycznie
rodu magnackiego Pomorza prawoodrzañskiego. Elektor Fryderyk III (1688-1701-1713)
i Zarz¹d Pomorza wykorzysta³ go do ataku na ca³y system parlamentarny, próbuj¹c pozba-
wiæ prawa samodzielnego wyboru pos³ów przez a¿ 15 sejmików i znie�æ w praktyce 8 do-
tychczasowych jednostek terytorialnych. Spotka³o siê to z masowymi i silnymi protestami
szlachty, g³ównie zamkowej, ¿e w³adze czu³y siê zobowi¹zane zrezygnowaæ z reformy. Zanim
jednak to nast¹pi³o, Fryderyk III 14 kwietnia 1690 roku zobowi¹za³ Zarz¹d Pomorza do
kontynuowania znowelizowanej reformy podatkowej sprzed dwóch lat bez wzglêdu na
opór jej przeciwników. Komisarze rozpoczêli prace od spotkania na sejmiku ze szlacht¹
s³upsk¹ i ku zdziwieniu stwierdzili, ¿e liczba przeciwników jest wiêksza ni¿ przed dwoma laty.
Sejmik za¿¹da³ wstrzymania reformy. Opiniê tê sk³onne by³y zaakceptowaæ w³adze zachod-
niopomorskie, ale Fryderyk III rozkaza³ bezwarunkow¹ kontynuacjê. Komisarze nie dali siê
jednak nak³oniæ do podjêcia trzeciej próby sklasyfikowania okrêgu s³upskiego, elektor za�
zrezygnowa³ z otwartej konfrontacji, gdy¿ sejm zagrozi³ odmow¹ uchwalenia podatków, za�
pieniêdzy temu w³adcy zawsze brakowa³o19.

Za Fryderyka III (po koronacji 18 stycznia 1701 roku Fryderyka I) reforma systemu
podatkowego od¿y³a jeszcze w latach 1698, 1705 i 1711, ale nie wysz³a poza sferê dyskusji.
Nowy król, Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) w 1714 roku podwy¿szy³ kontrybucjê o 15% i 15
wrze�nia 1716 roku zatwierdzi³ projekt reformy podatkowej, która nie przewidywa³a zmian w
podziale administracyjnym. Ale ju¿ 30 listopada tego roku go uniewa¿ni³ i zatwierdzi³ do
realizacji nowy projekt, który przeszed³ do historii pod nazw¹ reformy genera³a Petera von
Blankensee. Jego istot¹ by³o oparcie podatku na realnym czystym dochodzie ka¿dego
gospodarstwa rolnego, od cha³upniczego po folwarczne20. Poza sfer¹ zainteresowañ komi-
sji gen. von Blankensee pozosta³y sprawy podzia³u administracyjnego, natomiast wi¹za³a
siê z ni¹ bardzo �ci�le nowa kwestia, mianowicie alodyfikacji dóbr szlacheckich. Fryderyk
Wilhelm I na pocz¹tku 1717 roku przekaza³ bowiem szlachcie w dziedziczne i alodialne
posiadanie dobra lenne bêd¹ce w jej w³adaniu oraz zniós³ bezpo�redni¹ zale¿no�æ lenn¹
miêdzy nim a wasalami za roczny sta³y podatek od konia lennego (50 talarów). Zachowa³

18  Ibidem, s. 53-55
19 Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich, I/4705, b.f.
20 Z. Szultka, Reformy podzia³u administracyjnego, cz. 2, Zapiski Historyczne 65:2000, 2, s. 77 n.
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jednak zasady dziedziczenia dóbr, które mog³y ulec zmianie zgodnie z wol¹ szlachty21. W
praktyce oznacza³o to opodatkowanie dóbr rycerskich szlachty, od wieków �rednich zwol-
nionych od jakichkolwiek ciê¿arów pieniê¿nych lub w naturaliach na rzecz ksiêcia. Ponie-
wa¿ zadaniem komisji gen. v. Blankensee by³o ustalenie nie tylko ich area³u, ale te¿ gruntów
ch³opskich w³¹czonych do folwarków, dawniej opodatkowanych, i obie reformy wdra¿ano
równolegle, oburzenie szlachty by³o zrozumia³e, gdy¿ skutkiem ich realizacji by³ powa¿ny
wzrost jej obci¹¿eñ podatkowych.

Idea alodyfikacji spotka³a siê ze sprzeciwem wiêkszo�ci szlachty Pomorza pruskie-
go, podobnie zreszt¹ jak innych terytoriów monarchii Hohenzollernów. Fryderyk Wilhelm I
zdecydowany za� by³ j¹ przeprowadziæ bez �daremnego rezonowania�. W odniesieniu do
szlachty pomorskiej poszed³ jednak na szczególne ustêpstwa, gdy¿ op³ata od konia lenne-
go wynosiæ mia³a tylko 26 talarów, 16 groszy, za� w pozosta³ych prowincjach 40 talarów. Nie
zdo³a³ jednak tym pozyskaæ jej aprobaty, gdy¿ nie uwzglêdni³ w dostatecznym stopniu jej
trudnej sytuacji materialnej oraz napiêcia wywo³anego wdra¿aniem reformy podatkowej
gen. v. Blankensee. Obraduj¹cy od 5 maja 1717 roku ostatni w dziejach Pomorza pruskiego
sejm odrzuci³ projekt alodyfikacji z uwagi na szczególny status prawny dóbr rycerskich,
inny ni¿ w marchiach brandenburskich oraz ubóstwo ca³ego spo³eczeñstwa. Najostrzej
królewskie dzia³ania skrytykowa³ landrat s³upski Klaus H. v. Lettow z Damna, zabieraj¹cy
g³os w imieniu szlachty s³upskiej, miasteckiej i s³awieñskiej. Podkre�li³, ¿e nienaruszalno�æ
dóbr ziemskich szlachty opiera siê na uk³adach sukcesyjnych ksi¹¿¹t zachodniopomor-
skich z domem brandenburskim, umocnionych traktatem z Osnabrück oraz konfirmacjami
poprzedników. Szlachta pomorska, g³ównie okrêgu s³upskiego, popad³a za� w krañcow¹
nêdzê, ¿e wsie �mianowicie Gr¹sino i �wierczyno zosta³y opuszczone przez ich w³a�cicieli
nie z powodu klêsk wojennych czy innych kataklizmów�, lecz z powodu kontrybucji, któr¹
egzekwuje siê w sposób niespotykany w ca³ym chrze�cijañskim �wiecie. ¯¹da³ oddalenia
projektu alodyfikacji w ca³o�ci22.

Inni pos³owie wprawdzie nie byli tak radykalni, za� z terenów nadodrzañskich
sk³onni byli nawet je zaakceptowaæ, ale sejm w uchwale z 10 maja prosi³ króla o rezygnacjê
z jej realizacji, gdy¿ szlachta nie bêdzie w stanie p³aciæ wy¿szych podatków, skoro obecnych
nie mo¿na wyegzekwowaæ. Opiniê tê podziela³ pochodz¹cy z powiatu miasteckiego, ale
posiadaj¹cy te¿ w powiecie s³upskim Cecenowo i Dargolezê prezydent Pomorza pruskiego
Kasper O. von Massow. Opozycyjna szlachta nawi¹za³a te¿ kontakt z marsza³kiem sejmu,
polskim i saskim ministrem Jakubem H. von Flemmingiem23, przebywaj¹cym w Warszawie
lub Dre�nie, którego w Stargardzie zastêpowa³ krewny Adam von Flemming, licz¹c, ¿e jego
interwencja sk³oni króla do zmiany stanowiska. Odnios³a za� skutek odwrotny, gdy¿ opozy-
cyjna szlachta � z pó�niejszych przekazów bêdzie wynika³o, i¿ s³upska � w ten sposób
wkroczy³a w sferê polityki zagranicznej, któr¹ król uwa¿a³ za nale¿¹c¹ wy³¹cznie do niego.
Dlatego Fryderyk Wilhelm I pod wp³ywem interwencji v. Flemminga oraz uchwa³y sejmowej
wystosowa³ do prezydenta v. Massowa rozkaz gabinetowy wypominaj¹cy szlachcie jej
zabiegi u marsza³ka oraz ostrzegaj¹cy, ¿e �panowie [szlachta � Z. Sz.] musz¹ wiedzieæ, ¿e ja
jestem panem i powinni byæ bardziej pos³uszni. Wy [von Massow � Z. Sz.] jeste�cie rozum-

21 D. F. Quickmann, Ordnung oder Sammlung derer in den Königlichen Preussischen Herzogtum Pommern
und Fürstentum Camin bis Ende des 1747-ten Jahres, publicirten Edicten, Mandaten und Rescripten...,
Frankfurt a. O. 1750, s. 705-709; V. Loewe, Die Allodifikation der Lehen unter Friedrich Wilhelm I.,
Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte 11:1898, 2, s. 44 n.
22 AP Szczecin, Zbiór Loepera, 84, b.f.
23 Flathe, Flemming Jakob Heinrich, Allgemeine Deutsche Biographie 7:1879, s. 117-118; W. Konop-
czyñski, Flemming Jakub Henryk (1677-1728), Polski S³ownik Biograficzny 7:1948-1958, s. 32-35
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nym cz³owiekiem i dobrze rozumiecie co ja chcê powiedzieæ�. Zapewniaj¹c o szacunku do
�narodu pomorskiego� (Pommersche Nation) podkre�li³, ¿e jako g³owa pañstwa ma wszel-
kie prawo zniesienia s³u¿by konnej i zaprowadzenia podatku24.

Rozkaz nie pozostawia³ w¹tpliwo�ci, ¿e król nie zrezygnuje z alodyfikacji dóbr ry-
cerskich, a �ci�lej z zast¹pienia fikcyjnej ówcze�nie s³u¿by lennej sta³ym podatkiem lennym
zwanym kanonem. Upomnia³ te¿ szlachtê pomorsk¹, aby zaniecha³a zabiegów na obcych
dworach przeciwko jego polityce i zobowi¹za³ prezydenta von Massowa do przekonania jej
o tym. Król chcia³ unikn¹æ konfrontacji ze szlacht¹ i dlatego 3 czerwca 1717 roku prezydent
zosta³ zobowi¹zany do przed³o¿enia propozycji maj¹cych na celu wyprowadzenie Pomorza
pruskiego z kryzysu i stagnacji gospodarczej25.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e ówczesna sytuacja gospodarcza Pomorza pruskiego, zw³asz-
cza wschodnich terenów, by³a katastrofalna i do koñca wojny dwudziestojednoletniej stale
siê pogarsza³a. Ludno�æ wiosn¹ i latem ¿ywi³a siê chwastami, zim¹ plewami, korzonkami
ro�lin, suszonymi li�æmi i kor¹. Zmar³ych grzebano nago. Zbiegostwo poddanych by³o
masowe. Inwentarz ¿ywy zdziesi¹tkowany. W tych warunkach nak³adanie na szlachtê no-
wych podatków, gdy musia³a pod gro�b¹ egzekucji wojskowych p³aciæ kontrybucjê za
swych znajduj¹cych siê w skrajnym ubóstwie poddanych, wywo³ywa³o jej najg³êbsze obu-
rzenie. Ponadto jej protest przeciwko królewskim reformom by³ tak ostry, gdy¿ nie rozumia³a
ona korzy�ci mog¹cych p³yn¹æ z alodyfikacji. Wprowadzenie ograniczonej wolno�ci obro-
tu ziemi¹, w warunkach wielkiego rozdrobnienia jej dóbr ziemskich, mo¿liwo�æ zmniejszenia
zad³u¿enia, zmian w strukturze jej w³asno�ci, a w dalszej perspektywie rozwój postêpu w
produkcji ro�linnej i zwierzêcej. Korzy�ci te dostrzega³ król, dostrzega³y w³adze centralne i
prowincjalne oraz tylko czê�æ szlachty pomorskiej (nadodrzañskiej). Wiêkszo�æ ich jednak
nie dostrzega³a i na reformy patrzy³a przez pryzmat swego ubóstwa oraz wielowiekowych
przywilejów stanowych26.

Trzecim powodem ogromnego wzburzenia szlachty pomorskiej przeciw alodyfika-
cji by³a wspomniana reforma podatku gruntowego genera³a von Blankensee. Od zapozna-
nia siê z jej istot¹ w lutym 1717 roku (opodatkowanie gruntów ch³opskich w³¹czonych do
folwarków oraz opodatkowanie tzw. ma³ych sztuk podatkowych, czyli rzemios³a folwarcz-
nego) towarzyszy³y jej nieustanne protesty � na sejmie w maju, wcze�niej na sejmikach oraz
indywidualne supliki szlacheckie. Od 16 kwietnia, czyli rozpoczêcia lustracji wsi przez komi-
sarzy � tradycyjnie jako pierwszego � powiatu s³upskiego, przerodzi³y siê one w bierny
opór, wyra¿aj¹cy siê w tym, ¿e szlachta s³upska, za przyk³adem landrata v. Lettowa, solidar-
nie odmawia³a komisarzom udzielenia jakichkolwiek informacji o swych maj¹tkach ziem-
skich. Za jej przyk³adem posz³a pó�niej szlachta miastecka i innych powiatów, chocia¿ nie
na tak wielka skalê. Wiele wskazuje na to, ¿e pod koniec kwietnia szlachta zwróci³a siê o
pomoc do ministra polsko-saskiego, marsza³ka sejmu pomorskiego J. H. v. Flemminga i
przed majowym sejmem, i w czasie jego trwania rozwa¿a³a mo¿liwo�æ wys³ania do niego
delegacji. Wa¿ne jest, ¿e na sejmie szlachta s³upska uzyska³a silne poparcie pos³ów. Fryde-
ryk Wilhelm I zareagowa³ na te zabiegi cytowanym rozkazem � upomnieniem z 15 maja27.

24 Acta Borussica. Die Behördenorganisation und allgemiene Staatsverwaltung Preussens im 18. Jahrhun-
dert. Bd. II, bearb. v. G. Schmoller, D. Krauske, V. Loewe, Berlin 1898, s. 556
25 GStAP Berlin-Dahlem, II. HA. General-Direktorium, Pommern (dalej GD Pom.) Contributions-Sa-
chen, 17, f. 6.
26 Z. Szultka, Problem alodyfikacji dóbr lennych na Pomorzu Zachodnim w XVIII wieku, Przegl¹d
Zachodniopomorski 7(36):1992, 3,s. 15 n.
27 GStAP Berlin-Dahlem, II, HA. GD Pom. Contributions-Sachen, 11, f. 75 i AP Szczecin, Zbiór Loepera,
84, b.f.; Landesarchiv Greifswald (dalej LA Greifswald), Rep. 7A, Bd. V, f. 1 n.
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Królewskie ostrze¿enie nie sk³oni³o szlachty s³upskiej do uleg³o�ci wobec komisa-
rzy. Genera³ von Blankensee s³a³ ze S³upska do Berlina raporty o swej bezsilno�ci, zawiera-
j¹ce najciê¿sze oskar¿enia pod jej adresem. Pod ich wp³ywem w³adze skierowa³y do S³upska
na pocz¹tku czerwca sze�æ nowo uformowanych kompanii wojska, w celu jej zastraszenia.
Jednak nawet ta demonstracja si³y nie wp³ynê³a na zmianê jej stanowiska, bo 13 czerwca
genera³ raportowa³ królowi: �najuni¿eniej proszê W[asz] K[rólewski] M[ajestat]... na wszel-
ki wypadek pozwoliæ na [u¿ycie � Z. Sz.] potrzebnych �rodków przymusu�28.

Król nie zezwoli³ na zastosowanie si³y wobec szlachty. Zmieniaj¹c przej�ciowo
czê�æ przepisów dotycz¹cych reformy wprowadzi³ w b³¹d szlachtê i przez to osi¹gn¹³ swój
cel. Z drugiej strony podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu uzdrowienie gospodarki Pomorza pru-
skiego.

W sprawie reformy podatku gruntowego szlachta s³upska zosta³a wiêc oszukana.
Dlatego z tak¹ stanowczo�ci¹ protestowa³a przeciw alodyfikacji. �wiadoma, ¿e jej opór nie
sk³oni króla do ustêpstw, 19 lipca 1717 roku zdo³a³a zorganizowaæ w S³upsku sejmik z udzia-
³em szlachty miasteckiej i s³awieñskiej. Sejmik w podjêtej uchwale podtrzyma³ swe negatyw-
ne stanowisko w sprawie alodyfikacji i stwierdzi³, ¿e w tej kwestii nie bêdzie zawiera³ ¿ad-
nych �traktatów�, gdy¿ do�wiadczenie wykaza³o, ¿e �dane przyrzeczenia dwór [królewski �
Z. Sz.] nie zawsze bêdzie spe³nia³�. Reforma systemu lennego � stwierdza³a uchwa³a �
przyczyni siê do ubytku szlachty, która z lenników zostanie przemieniona w dziedzicznych
dzier¿awców i ju¿ obecnie s¹siednia szlachta polska szydzi, ¿e król zrobi z niej ch³opów29.

Negatywny stosunek szlachty wschodniej czê�ci Pomorza pruskiego do alodyfi-
kacji mia³ wiêc wielorakie uwarunkowania � gospodarcze, polityczne i stanowe. Gro�ba
degradacji spo³ecznej, brak zaufania do króla oraz oddzia³ywanie Polski to dalsze jego
przyczyny.

Komisariat Wojenny w Stargardzie uzna³, ¿e uchwa³a sejmiku w S³upsku nie mia³a
nic wspólnego �z uni¿onym szacunkiem i zaufaniem, które poddani kraju powinni ¿ywiæ
wzglêdem króla i pana jako g³owy pañstwa� oraz za¿¹da³ wszczêcia postêpowania przeciw
landratom trzech powiatów. Chocia¿ sprawa wymaga dalszych badañ, wydaje siê, ¿e urzêdu
zosta³ pozbawiony tylko landrat s³upski Hans H. v. Lettow30. Fryderyk Wilhelm I w prze³a-
maniu opozycyjnej szlachty wykaza³ jednak nadzwyczajn¹ elastyczno�æ, bo 30 lipca poleci³
gen. v. Blankensee przej�ciowo przerwaæ klasyfikacjê dóbr szlacheckich, za� nastêpnego
dnia umorzy³ szlachcie trzech wschodnich powiatów 1000 talarów zaleg³ej kontrybucji.
Akty te zapewne zmniejszy³y ostrze krytyki wobec aktów z 7 i 23 sierpnia, moc¹ których
alodyfikacjê ograniczano do piêciu lat, za� podatek od konia lennego do 26 talarów i 16
groszy. Po up³ywie tego terminu szlachta mia³a zadecydowaæ, czy jej dobra maj¹ byæ alo-
dialne lub pozostaæ w dotychczasowym stosunku lennym31. W praktyce by³o to zwyciê-
stwo króla, który na piêæ lat zapewni³ sobie nowe dochody podatkowe. Komisariat Wojen-
ny napomnia³ szlachtê, aby okaza³a królowi wdziêczno�æ i za przyk³adem innych prowincji
zrezygnowa³a z dalszego oporu, gdy¿ narazi siê na gniew i nie³askê króla32.

Gdy na pocz¹tku 1718 roku szlachta do�wiadczy³a, ¿e król nie ust¹pi³ w sprawie
alodyfikacji oraz zmieni³ decyzje w sprawie podatku gruntowego przywracaj¹c pierwotny
sens i zasady, poczu³a siê bezsilna i wielokrotnie bezowocnie prosi³a o obni¿enie kanonu.

28 GStAP Berlin-Dahlem, II HA. GD Pom. Contributions-Sachen, 11, f. 100
29 V. Loewe, Die Allodifikation, s. 71; W. Görlitz, Die Junker. Adel und Bauer im deutschen Osten. 2 Aufl.,
Glücksburg 1957, s. 95-96
30 LA Greifswald, Rep. 4, P. I. Tit. 94, Nr 358, b.f.; 364 b.f.; V. Loewe, Die Allodifikation, s. 71
31 AP Szczecin, Rêkopisy i Spu�cizny (dalej RS.), 444, b.f.
32 Ibidem, GStAP Berlin-Dahlem, II. HA. GD Pom. Contributions-Sachen, 10, f. 51-52
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W reskrypcie do stargardzkiego Komisariatu Wojennego z 16 lutego 1719 roku, bêd¹cym
odpowiedzi¹ na pro�bê szlachty s³upskiej o jego obni¿kê, król napisa³: �Tedy dobrze sobie
przypominamy, ¿e szczególnie powiat s³upski jest tym, gdzie wprowadzenie podatku lenne-
go (Canon) spotka³o siê z licznymi kontrowersjami i jeszcze jest on w najmniejszym stopniu
[w skali Pomorza pruskiego � Z. Sz.] wdro¿ony. Kiedy wiêc wspomniany powiat s³upski
albo gdy inne [powiaty � Z. Sz.] zwróc¹ siê w sprawie jakiej� obni¿ki kontrybucji lub podat-
ku lennego (Lehns-Canon), wy macie i powinni�cie daæ w odpowiedzi, ¿e my naj³askawiej
przychylnie i chêtnie bêdziemy im obni¿aæ, kiedy oni najpierw � jak nasza wierna szlachta w
Marchii Wkrzañskiej � przyjm¹ zapewnienie i najuni¿eniej wyra¿¹ zgodê na sta³e p³acenie
podatku lennego. Tymczasem macie ¿¹daæ zaleg³o�ci i kontrybucji jak i podatku lennego i w
koniecznym przypadku poleciæ zastosowanie egzekucji [wojskowej � Z. Sz.]�33.

Akt ten zawiera istotê polityki szlacheckiej Fryderyka Wilhelma I w okresie dyna-
micznej budowy systemu absolutystycznego i militarnego, opartego na szlachcie, stano-
wi¹cej korpus oficerski. Król deklarowa³ wolê ustêpstw ekonomicznych i przekazanie jej
wymiernych korzy�ci materialnych z systemu pañstwowego pod warunkiem ca³kowitej i
bezwarunkowej rezygnacji z jakichkolwiek ambicji politycznych i bezwzglêdnego podpo-
rz¹dkowania siê jego woli i w³adzy, do której j¹ przekonywa³, ale te¿ grozi³ zastosowaniem
�rodków przymusu fizycznego w przypadku oporu. Mechanizm ten pod koniec drugiej
dekady XVIII w. rozumia³a blisko zwi¹zana z berliñskim dworem, systemem pañstwowym i
militarnym �wierna� szlachta brandenburska oraz nadodrzañskich terenów Pomorza. Nie
rozumia³a go i stawa³a wobec niego w opozycji szlachta wschodniej czê�ci Pomorza pru-
skiego, zw³aszcza za� s³upska, pozostaj¹ca wci¹¿ jeszcze pod znacz¹cym wp³ywem polskiej
braci szlacheckiej. Fryderyk Wilhelm I przekonywa³ j¹ s³owem i na pi�mie, ¿e przez to sama
sobie szkodzi34. Stosowa³ te¿ ró¿norakie bod�ce ekonomiczne maj¹ce na celu przyspiesze-
nie procesu jej reorientacji politycznej i zwi¹zania siê z pruskim korpusem oficerskim.

W ostatnim roku obowi¹zywania 5-letniego terminu podatku lennego, up³ywaj¹-
cego 1 czerwca 1722 roku, Komisariat Wojenny przedstawi³ królowi wykaz szlachty z nim
zalegaj¹cej na ogóln¹ kwotê oko³o 1767 talarów. Fryderyk Wilhelm I uzna³, ¿e w porównaniu
do innych prowincji wp³ywy z tego podatku z Pomorza by³y relatywnie wysokie i poleci³
Komisarzowi sporz¹dziæ wykaz najbiedniejszej szlachty zalegaj¹cej z jego realizacj¹, uwzglêd-
niaj¹cy liczbê i wiek dzieci p³ci mêskiej i ich stosunek do szkolenia wojskowego. Na jego
podstawie zamierza³ bowiem podj¹æ decyzjê w sprawie ulg. Chocia¿ nie dotarli�my do �ró-
d³a zapowied� tê potwierdzaj¹c¹, nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e  w ten sposób post¹pi³. Przez to
stymulowa³ proces zespalania najbiedniejszej, wielodzietnej szlachty pomorskiej z pruskim
korpusem oficerskim oraz udziela³ wymiernej pomocy materialnej (bezp³atne szkolenie sy-
nów na oficerów, ulgi podatkowe) tylko tej, która s³a³a swych synów do korpusu kadetów
lub szkoli³a ich w regimentach w systemie paziowskim35.

Zapocz¹tkowan¹ 5 stycznia 1717 roku walkê o alodyfikacjê koñczy³ akt z 3 kwietnia
1724 roku, moc¹ którego podatek od konia lennego zosta³ obni¿ony do 17 talarów, 9 groszy
i 7 fenigów, ale szlachta obroni³a obowi¹zuj¹ce, w rzeczy samej niekorzystne dla niej prawo
lenne po tym, jak 15 marca z³o¿y³a na adres króla wiernopoddañczy rewers zapewniaj¹cy, ¿e
ju¿ nigdy w przysz³o�ci nie bêdzie wystêpowa³a o obni¿kê tego podatku. W ten sposób w
p³aszczy�nie politycznej i podatkowej problem alodyfikacji zakoñczy³ siê pe³nym zwyciê-
stwem króla. Szlachta czu³a siê usatysfakcjonowana zachowaniem prawa lennego. W ostat-

33 AP Szczecin, RS., 444, b.f.
34 Z. Szultka, Szko³a kadetów w S³upsku (1769-1811), Gdañsk 1992, s. 84 n.
35 Z. Szultka, Problem alodyfikacji, s. 21 n.
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nim etapie walki szlachta s³upska nie odgrywa³a ju¿ tak znacz¹cej roli. W�ród wiêkszo�ci
szlachty pomorskiej ¿ywotniejsz¹ by³a bowiem idea uleg³o�ci i pozornych chocia¿by kom-
promisów. Zreszt¹ równie¿ ona, a �ci�lej jej synowie coraz licznej pod¹¿¹ t¹ sam¹ drog¹,
wypieraj¹c siê opozycyjnej roli ojców. Jej reorientacja polityczna nast¹pi³a dziêki oddzia³y-
waniu wielu czynników, ale najwa¿niejszym by³ proces jej militaryzacji, odbywaj¹cej siê za
po�rednictwem pruskiego korpusu oficerskiego.

Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem prawdziwo�ci przyj¹æ, ¿e w drugiej po³o-
wie XVII i w pocz¹tkach XVIII wieku stosunek szlachty s³upskiej by³ jeszcze bardziej kry-
tyczny do idei armii sta³ej w monarchii Hohenzollernów, a zw³aszcza na Pomorzu branden-
bursko-pruskim ni¿ wiêkszo�ci braci szlacheckiej tego jej terytorium, g³ównie za� obszarów
pogranicza pomorsko-brandenburskiego. Wbrew g³êboko zakorzenionym w literaturze po-
gl¹dom trzeba stwierdziæ, ¿e do 1713 roku szlachta pomorska, mimo istnienia w Ko³obrzegu
od 1655 roku pierwszej w pañstwie brandenburskim Akademii Rycerskiej oraz jakoby jej
wrodzonym i ukszta³towanym przez naturê zdolno�ciom i warunkom36, w brandenbursko-
pruskim korpusie oficerskim odgrywa³a drugorzêdn¹ rolê. W latach 1650-1725 tylko 65,1%
genera³ów i pu³kowników stanowili poddani elektorów brandenburskich i królów pruskich.
Ponad po³owa z nich (107 na 216) pochodzi³a z marchii brandenburskich, 23,1% � z Prus
Ksi¹¿êcych, a tylko 14,8% (32) z obu czê�ci Pomorza Zachodniego, tj. Hohenzollernów i
szwedzkiego. Do 1713 roku na 125 genera³ów armii brandenbursko-pruskiej tylko 9 (7,2%)
urodzi³o siê na Pomorzu Zachodnim (obu czê�ci)37. Najwy¿sze stopnie wojskowe by³y wiêc
dla szlachty pomorskiej do pocz¹tków XVIII w. trudno osi¹galne lub ona wcale nie zabiega-
³a o nie. Nie wyklucza to odegrania przez niektórych Pomorzan wa¿nej lub nawet wybitnej
roli w organizacji b¹d� dowodzeniu armi¹38.

Gwa³towne zmiany w tym zakresie nast¹pi³y dopiero po objêciu w³adzy przez Fry-
deryka Wilhelma I, czyli od 1713 roku. Ju¿ w momencie otwarcia korpusu kadetów 1 wrze-
�nia 1717 roku m³odzie¿ szlachecka z Pomorza stanowi³a 40% kadetów39. W �wietle danych
pierwszej tabeli wasali z 1713 roku (1714 r.), w powiecie pyrzyckim co trzeci szlachecki
posesjonat dóbr ziemskich by³ aktualnym � lub w stanie spoczynku � oficerem brandenbur-
sko-pruskim. Je�li doliczymy radców lub komisarzy wojennych oraz posesjonatów pe³ni¹-
cych urzêdy cywilne to wska�nik ten wzro�nie do 42%. W armiach obcych (angielskiej,
duñskiej, hanowerskiej, holenderskiej, rosyjskiej i saskiej) s³u¿y³o 9 posesjonatów. W su-
mie stosunek oficerów (podoficerów) s³u¿by czynnej i w spoczynku pruskich do innych
wynosi³ 37 i 940.

Zupe³nie inny by³ obraz szlachty bia³ogardzkiej. Na 58 posesjonatów tylko 2 s³u¿y-
³o w pruskim wojsku, w tym 1 aktualnie. Jeszcze inaczej przedstawia³y siê stosunki w�ród
szlachty s³upskiej. W�ród oko³o 200 posesjonatów w przesz³o�ci w armii brandenbursko-
pruskiej s³u¿y³o 7, aktualnie za� 23. W 1714 roku w armiach obcych � cesarskiej, duñskiej,
36 Z. Szultka, Znaczenie Akademii Rycerskiej w Ko³obrzegu w procesie przeobra¿eñ szlachty Pomorza
brandenbursko-pruskiego w drugiej po³owie XVII i w pocz¹tkach XVIII w., Rocznik Koszaliñski 17:1982,
s. 80 n.
37 P.-M. Hahn, Aristokratisierung und Professionalisierung. Der Aufstieg der Obristen zu einer militärisch
und höfischen Elite in Brandenburg-Preussen vom 1650-1725, Forschungen zur Brandenburg-Preussi-
schen Geschichte Bd. 11, s. 193 n.; K v. Priesdorf, Soldatisches Führertum, Hamburg b.r.d. T. I, s. 10 n.
38 W. Görlitz, Die Junker, s. 110 n.; F. K. Tharau, Die geistige Kultur des prussischen Offiziers von 1640
bis 1806, Mainz 1968, s. 51
39 Z. Szultka, Znaczenie Akademii Rycerskiej w Ko³obrzegu, s. 87 n.
40  Z. Szultka, Stosunek szlachty brandenbursko-pruskiej czê�ci Pomorza Zachodniego do armii sta³ej w
drugiej po³owie XVII wieku i jej militaryzacja w XVIII stuleciu, w: Pañstwo i spo³eczeñstwo na Pomorzu
Zachodnim do 1945 roku. Materia³y z konferencji Szczecin, 15-17 wrze�nia 1995 roku. Pod red. W.
Stêpiñskiego, Szczecin 1997, s. 107
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heskiej, holenderskiej, francuskiej, polsko-saskiej s³u¿bê odbywa³o 20 szlachciców, za� w
przesz³o�ci 7 dalszych. Stosunek oficerów pruskich do obcych przedstawia³ siê jak 1:1.
Podobnie wygl¹da³y proporcje w�ród szlachty miasteckiej, z tym, ¿e oficerowie obcych
armii nieznacznie przewa¿ali nawet nad pruskimi. W�ród potê¿nego rodu Flemmingów
7 jego przedstawicieli s³u¿y³o w armii polsko-saskiej, za� trzech � pruskiej41.

W chwili objêcia w³adzy przez Fryderyka Wilhelma I szlachta pomorska s³u¿y³a w
armiach ca³ej Europy. Jej stosunek do s³u¿by wojskowej, w tym pruskiego korpusu oficer-
skiego by³ terytorialnie zró¿nicowany. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e w obcych armiach
s³u¿y³o jej nie mniej ni¿ u w³asnego pana. Z pruskim korpusem oficerskim silniej by³a zwi¹-
zana bogata szlachta ziemi pyrzyckiej ni¿ piaszczystych terenów na wschód od S³upi, w�ród
której wystêpowa³ najwy¿szy wska�nik oficerów w armii polsko-saskiej. Prawie regu³¹ by³o,
¿e Pomorzanie w armiach obcych posiadali wy¿sze stopnie ni¿ w armii pruskiej. Z³o¿y³o siê
na to wiele przyczyn.

Obraz ten uleg³ znacznym przemianom ju¿ w pierwszym dziesiêcioleciu XVIII w.;
ledwie mo¿na je uchwyciæ w�ród posesjonatów, rewolucyjne wrêcz by³y one w�ród m³o-
dzie¿y szlacheckiej. W powiecie bia³ogardzkim na 101 synów posesjonatów ujêtych w
tabeli wasali 31 s³u¿y³o w wojsku lub szkoli³o siê na oficerów, z tego 65% (20) w armii
pruskiej. W�ród m³odzie¿y pyrzyckiej odsetek ten wynosi³ 75%. W powiecie s³upskim na 68
m³odzieñców szkol¹cych siê na oficerów � 28 naukê odbywa³o w armiach obcych (41%), w
powiecie miasteckim odsetek ten wynosi³ 20%. Szlachta s³upska najd³u¿ej pozostawa³a
zwi¹zan¹ z armi¹ polsk¹ (Bandemerowie, Pirchowie, Puttkamerowie, Reckowowie i Zitzewit-
zowie). W�ród 541 synów szlacheckich powiatów bia³ogardzkiego, pyrzyckiego, miastec-
kiego i s³upskiego 125 (23%) by³o oficerami lub siê na nich szkoli³o, za� studiowa³o lub ³awy
uniwersyteckie dopiero co opu�ci³o � 8 (1,5%)42. Pod koniec 1729 roku tylko sze�ciu m³o-
dzieñców z ca³ego Pomorza pruskiego pobiera³o naukê za granic¹, w tym dwóch na uniwer-
sytetach. Czterech z nich pochodzi³o z obszaru przy³¹czonego do Prus w 1720 roku Landrat
s³upski informowa³, ¿e z jego powiatu nikt nie studiuje na wy¿szej uczelni, a tylko jeden
m³odzieniec szlachecki przebywa³ w gimnazjum. Powodem tego ogromnego spustoszenia
umys³owego by³o � zdaniem s³awieñskiego landrata, z którego powiatu nikt nie studiowa³
� ¿e ca³a m³odzie¿ szlachecka �w s³u¿bie militarnej Waszego Królewskiego Majestatu stoi
albo znajduje siê jeszcze w�ród kadetów i w tym zakresie ju¿ od d³u¿szego czasu ¿adne
zmiany nie zachodz¹�43.

Trwanie tego procesu, pierwotnie wymuszanego nakazami, a nawet �rodkami przy-
musu fizycznego, gwa³townie pog³êbi³o zaanga¿owanie m³odego pokolenia szlachty po-
morskiej w pruskim korpusie oficerskim. Dla �redniego pokolenia szlacheckiego ju¿ pod
koniec lat dwudziestych norm¹ spo³eczn¹ by³o posy³anie synów do korpusu oficerskiego.
Tylko najstarsze pokolenie rozpamiêtywa³o czasy poprzedników Fryderyka Wilhelma I,
które jawi³y siê w z³otych i ró¿anych barwach. Szlachta s³upska jako ostatnia na Pomorzu
pruskim podda³a siê woli króla i wst¹pi³a na drogê jej wyznaczon¹ nie szczêdz¹c wysi³ku w
celu nie tylko dopêdzenia swych wspó³braci stanowych, ale nawet ich wyprzedzenia. Tylko
nieliczne rody kaszubskie pó³nocno-wschodnich krañców powiatu s³upskiego nie dokona-
³y reorientacji politycznej i jeszcze d³ugo mówi³y swym ojczystym jêzykiem spogl¹daj¹c w
stronê s³abn¹cej z dnia na dzieñ Polski. By³y to z³o¿one procesy, wymagaj¹ce specjalnego
o�wietlenia.

41  Ibidem, s. 108 n.
42  Ibidem, s. 110
43  LA Greifswald, Rep. 12a, 752, f. 18 n.
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Stosunek szlachty s³upskiej do Brandenburgii od wojny ...

Hieronim Rybicki

Spo³eczeñstwo powiatu s³upskiego przed prze³omem
w po³owie XX wieku

Przemiany ludno�ciowe w powiecie s³upskim by³y elementem szerszego zjawiska
zmian w Europie i Prusach, jakie zachodzi³y na prze³omie XVIII i XIX wieku pod wp³ywem
idei o�wieceniowych, rewolucji francuskiej i wydarzeñ zwi¹zanych z wojnami napoleoñski-
mi. Te ostatnie dotknê³y bezpo�rednio pañstwo pruskie, w tym równie¿ Pomorze Zachod-
nie. Pocz¹tkowe pora¿ki militarne, upokarzaj¹ca ucieczka króla Fryderyka Wilhelma III do
K³ajpedy i oddanie siê pod opiekê cara rosyjskiego, zajêcie przez wojska francuskie prowin-
cji pruskich pobudzi³o do dzia³añ w obronie kraju szersze krêgi spo³eczne. Co �wiatlejsze
umys³y ¿¹da³y nie tylko usuniêcia naje�d�ców, ale i g³êbszych reform politycznych i ustro-
jowych zmieniaj¹cych dotychczasowy porz¹dek zgodnie z duchem idea³ów o�wiecenio-
wych.

Znamienne w tym wzglêdzie by³o og³oszenie w 1807 roku przez Johanna Gottlieba
Fichtego s³ynnej mowy do narodu niemieckiego (Rede an die deutsche Nation) domagaj¹-
cej siê zjednoczenia narodu niemieckiego i odbudowy jednolitego pañstwa, które winno
mieæ do spe³nienia szczególn¹ misjê w Europie. Pojawia³y siê te¿ inne utwory literackie
odwo³uj¹ce siê do tradycji historycznych, s³awi¹ce czyny dynastii niemieckich. Clemens
Brentano (1778 � 1842) wyda³ legendy o Renie (Auf dem Rhein i Lorelei, H. V. Kleist (1777 �
1811), napisa³ wiersz pt. �Germania an ihre Kinder �(Germania do swych dzieci), F. L. Jahn pt.
Niemiecka ludowo�æ (Deutsches Volkstum) wskazuj¹c na szczególne cechy narodowe Niem-
ców1.

Postulaty powstania jednolitego pañstwa niemieckiego zi�ci³y siê czê�ciowo po
kongresie wiedeñskim w postaci Zwi¹zku Niemieckiego (8.6.1815. r.), bêd¹cym federacj¹
samodzielnych pañstw, w której Prusy odgrywa³y najwiêksz¹ rolê, bowiem wkrótce stwo-
rzy³y siln¹ armiê i zreformowa³y pañstwo.

Trzeba dodaæ, ¿e na ten okres przypada tworzenie siê nowoczesnych narodów,
w sk³ad których wchodzi³y wszystkie warstwy spo³eczne, a nie jak dot¹d tylko sama szlach-
ta, która jak pisa³ Staszic �narodem siê mieni³a". W tym sensie nale¿y rozumieæ mowy
Fichtiego do narodu niemieckiego �Deutsche Nation" i wiersz Jahna o niemieckiej ludowo-
�ci (Deutsches Volkstum). W Polsce zachodzi³y podobne procesy i pojawi³y siê równie¿
k³opoty ze zdefiniowaniem pojêcia narodu. Stanis³aw Staszic uznawa³, ¿e narodowo�æ to
�rzeczy nietykalne takie jak: rodowito�æ, jêzyk, ziemia, muzyka, strój", a tak¿e �urzêdowanie
w ojczystym jêzyku sprawowane przez rodaków". Pojêcie narodu poszerzano teraz na ca³¹
spo³eczno�æ2.

Ideologi¹ narodu sta³ siê nacjonalizm, który z czasem z idei zespalaj¹cych warto�ci
wszystkich warstw, jakie ³¹czy³a tradycja i wspólne cechy, sta³ siê elementem wrogo�ci
wobec innych narodów. Wed³ug G. Labudy zast¹pi³ on pojêcie funkcjonuj¹ce poprzednio
�nacjonizm", który nie mia³ tak ostrego ksenofobicznego wymiaru3.

1 A. Czubiñski, J. Strzelczyk, Zarys dziejów Niemiec, Poznañ 1986, s. 205-206
2 St. Wasylewski, ¯ycie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 25-28
3 G. Labuda, Od nacjonizmu do nacjonalizmu z rozwa¿añ nad tworzeniem siê �wiadomo�ci narodowej, w
Pomorze trudna ojczyzna, pod red. A. Saksona, Poznañ 1996, s. 9-22
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Na przemiany w �wiadomo�ci spo³ecznej na³o¿y³y siê równie¿ reformy ustrojowe,
które w XIX wieku przebudowa³y system zarz¹dzania i gospodarkê w Prusach, realizuj¹c
za³o¿enie przebudowy pañstwa z feudalnego na nowoczesne, kapitalistyczne. Dotyczy³y
one wszystkich dzia³ów ¿ycia politycznego i spo³ecznego, ustroju administracyjnego, rol-
nictwa i gospodarki pozarolniczej. W naszym przypadku � powiatu s³upskiego i jego spo-
³eczno�ci, najwa¿niejsze znaczenie mia³y reformy rolne � wprowadzenie wolno�ci osobistej
ch³opów, uw³aszczenie i regulacje gospodarstw rolnych oraz kolonizacja wewnêtrzna. Re-
formy trwa³y prawie ca³y XIX wiek sprawiaj¹c, ¿e w XX wiek spo³eczeñstwo powiatu s³up-
skiego wkroczy³o ju¿ jako nowoczesne, oparte na innych zasadach organizacyjnych i du-
¿ych zmianach w uwarstwieniu spo³ecznym.

W pierwszej kolejno�ci pragnê scharakteryzowaæ przemiany etniczne, udzielaj¹c
odpowiedzi na pytanie, jak ogólne przeobra¿enia spo³eczeñstwa w Prusach mia³y swoje
odbicie w naszym powiecie, jaki obraz etniczny przedstawia³o spo³eczeñstwo powiatu wiej-
skiego. Obraz ten w zasadniczy sposób nie ró¿ni³ siê od innych powiatów wschodnich
czê�ci Pomorza tylnego (Hinterpommern). By³y tutaj podobne warunki naturalne oraz wspól-
na przesz³o�æ historyczna i rzeczywisto�æ polityczna. £¹czy³ je podobny emocjonalny sto-
sunek do miejsca zamieszkania. Oczywi�cie by³y te¿ odrêbno�ci w mowie, obyczajach,
ubiorach, lokalnych legendach i wierzeniach zabobonnych, w³a�ciwych dla poszczegól-
nych wsi, okolic i obiektów topograficznych.

 Spo³eczeñstwo powiatu s³upskiego, takie jakie znane jest nam sprzed wojny, kszta³-
towa³o siê w ci¹gu wieków, g³ównie z dwu grup etnicznych: ludno�ci s³owiañskiej (kaszub-
skiej) przyby³ej tutaj we wczesnym �redniowieczu z po³udniowych rejonów ziem polskich i
ludno�ci niemieckojêzycznej, zw³aszcza osiad³ej w ramach kolonizacji trwaj¹cej od XIII wie-
ku w³a�ciwie do czasów najnowszych.

Ludno�æ s³owiañskiego pochodzenia od XIII wieku nazywana by³a Kaszubami,
a teren przez nich zamieszka³y nosi nazwê Kaszubia. Nazywano ich tak¿e Wendami i Pomo-
rzanami. Zosta³o to zaznaczone w tytulaturze ksi¹¿¹t pomorskich4. Po nap³ywie osadników
z zachodniej czê�ci Europy w ci¹gu wieków kszta³towa³o siê nowe oblicze etniczne tych
terenów. W ka¿dym razie autor monografii powiatu s³upskiego stwierdzi³, ¿e na pocz¹tku
XIX wieku mo¿na by³o w powiecie mówiæ o trzech grupach ludno�ci w zale¿no�ci od ich
genetycznych uwarunkowañ i lokalnych w³a�ciwo�ci kulturowych. Dwie z nich by³y po-
chodzenia germañskiego, jedna kaszubskiego. Pierwsza grupa mieszka³a w pasie na pó³noc
od szosy S³awno-S³upsk, granicê wschodni¹ stanowi³o jezioro Gardno. W tym rejonie przed
wiekami osiedlili siê koloni�ci dolnoniemieccy, silnej budowy cia³a, pewni siebie. Wsie ich
pierwotnego osadnictwa to:  Zitzewitz (Sycewice), Horst (Pêplino), Mützenow (Mo¿d¿ano-
wo), Kublitz (Kobylnica), Flinkow (W³ynkowo), Brüskow (Bruskowo), Birkow (Bierkowo),
Arnshagen (Charnowo), Wintershagen (Grabno), Weitenhagen (Wytowno). Najczê�ciej
wystêpuj¹ce w�ród kolonistów nazwiska to: Albrecht, Schultz, Hoffmeister, Hildebrant,
Voss, Bolduan, Höppner, Pagel, Beckmann, Sonnemann, Buhrow, Granzow, Neitzel, Gurgel,
Zessin.

Wiêkszo�æ powiatu, szczególnie na po³udnie od szosy S³awno-Lêbork, zamieszki-
wa³a inna grupa ludno�ci. Byli to osadnicy z Niemiec oraz przybysze z pó³nocy Europy,
delikatniejszej budowy cia³a, a ich mowa brzmia³a inaczej. Najczê�ciej wystêpuj¹ce w�ród
nich nazwiska to: Bupis, Kebbschull, Kowalk, Scibbe, Troike, oraz niemieckie: Frost, Hingst,
Kramp, Look, Pelz, Hübner, Ehlert, Bergmann, Boll, Groth, Bah, Rahn, Damaschke, Zoschke,
Nemitz, Sielaff. Trzecia grupa to wspomniani ju¿ mieszkañcy okolic jezior Gardno i £ebsko,
4 G.Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 80 i dalsze
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a¿ do Damnicy i Skórowa oraz po³udniowo-wschodniej czê�ci powiatu: No¿yno, Czarna
D¹brówka. Mieszkali tutaj najstarsi mieszkañcy tych trenów pochodzenia kaszubskiego.
Autor charakteryzuje ich: niskiego wzrostu, ¿ywi, przebiegli, przywi¹zani do tradycji, �wier-
ni królowi". Oprócz antropologicznych ró¿nic, zauwa¿a te¿ odrêbno�ci w ubiorach i mowie.
Generalnie na wsi mówiono gwar¹ dolno-niemieck¹, chocia¿ tu¿ przed wojn¹ rozumiano
mowê literack¹ (Hochdeutsch) i ona stawa³a siê mow¹ panuj¹c¹5.

W XIX wieku i pierwszej po³owie XX nastêpowa³a dalsza unifikacja etniczna miesz-
kañców powiatu. Jeszcze pod koniec XVIII wieku w 1780 roku zachodnia granica etnogra-
ficzna kaszubszczyzny w/g zasiêgu jêzykowego � wed³ug F. Tetznera � przebiega³a od
Rowów (Rowe) przez Objazdê (Wobesde), Wrze�cie (Froist), Damnicê (Hebrondamnitz),
Dobieszewo (Gross Dubsow). Natomiast oko³o 70 lat pó�niej, w 1850 roku linia ta przesunê-
³a siê w pobli¿e granicy Prus Zachodnich na wschodni skraj powiatu lêborskiego. Lêbork
pozostawa³ poza t¹ stref¹, jedynie pas nadmorski z Wierzchucinem, Sarbskiem i Charbro-
wem oraz rejon nad jeziorem £ebsko z najdalej wysuniêtymi na po³udnie miejscowo�ciami,
Janiewicami (Jannewitz), Stowiêcinem, (Stojentin), £ojewem (Lojow) oraz na zachód Objaz-
d¹ (Wobesde) i Rowami (Rowe), gdzie w wiêkszym lub mniejszym zakresie mówiono jeszcze
po kaszubsku7. Podobn¹ mapê, niewiele ró¿ni¹c¹ siê od wy¿ej wymienionej, sporz¹dzi³ te¿
polski uczony Alfons Parczewski8.

Jednak¿e ju¿ w okresie miêdzywojennym mowa kaszubska prawie ca³kowicie zani-
k³a, jej �ladowe elementy pozosta³y jedynie w okolicach rejonu wspomnianych jezior i w
dwu gminach na po³udniowo-wschodnim skraju powiatu � wspomnianej ju¿ Czarna D¹-
brówce (Schwarz Damerkow), No¿ynie (Gross Nossin). Herbert Fischer z Miastka w 1926
roku pisa³ o resztkach zabytków jêzykowych w nazwiskach mieszkañców Gardny Wielkiej i
okolic, fachowym nazewnictwie rybaków i innych szcz¹tkach jêzyka kaszubskiego zazna-
czaj¹c, ¿e miano Kaszuba jest traktowane jako inwektywa9.

Asymilacja ludno�ci kaszubskiej nastêpowa³a zarówno z przyczyn naturalnych,
brak ³¹czno�ci kulturowej z pozosta³ymi, wiêkszymi skupiskami tej ludno�ci, ale równie¿, a
mo¿e przede wszystkim z powodu celowej dzia³alno�ci w³adz pruskich, zmierzaj¹cych do
ukszta³towania jednorodnego etnicznie spo³eczeñstwa, zw³aszcza na peryferiach niemiec-
kiej grupy jêzykowej, do jakich nale¿a³ powiat s³upski. Rz¹d wspomaga³y w tej dzia³alno�ci,
szko³a, ko�ció³, wojsko, a tak¿e wielcy w³a�ciciele ziemscy, którzy byli bardzo wp³ywowi w
administrowaniu gminami i powiatem, ale byli te¿ g³ównym pracodawc¹ dla wiejskiej ludno-
�ci. Przez ten fakt mieli du¿y wp³yw na kszta³towanie zachowañ swych pracowników10.
Dzia³ania obronne, o których pisa³ G. Labuda nie by³y podejmowane w powiecie s³upskim.
Dotyczy³y one g³ównie prowincji po³o¿onych na wschód od rejencji koszaliñskiej, a zapo-
cz¹tkowali je Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Gustaw Gizewiusz i Florian Ceynowa. Ten
ostatni chc¹c ratowaæ Kaszubów przed germanizacj¹ opar³ program rozbudzania �wiado-
mo�ci narodowej na nadaniu mowie kaszubskiej �statusu w³asnego, literackiego jêzyka"11

przez tworzenie s³ownika i gramatyki.
Ju¿ po wojnie fakt pozosta³o�ci jêzykowej w rejonie jezior Gardno i £ebsko w³adze

5  G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996 r.
7  F. Tetzner, Die Slowinzen und Leba-Kaschuben, Berlin 1899 r., aneksy.
8  A. Parczewski, Szcz¹tki kaszubskie w prowincji pomorskiej, Poznañ 1896 r.
9  H. Fischer, Kaschubische Sprachreste im Heutigen Sprachgebrach, Unser Pommerland 11/1926.
10  Szeroko na ten temat Z.Szultka w pracy: Jêzyk polski w ko�ciele ewangelicko-augburskim na Pomorzu
Zachodnim od XVI do XIXwieku, Wroc³aw 1991 r., tak¿e Ludno�æ kaszubska na Pomorzu Zachodnim w
pierwszej po³owie XIX wieku w: Historia Pomorza t. III cz.3, s.170-193.
11 Historia Pomorza t. III cz.3.
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polskie i opiniotwórcze organizacje przyjê³y za podstawê do historycznych uzasadnieñ
s³owiañsko�ci tej czê�ci Pomorza. Sami zniemczeni ju¿ mieszkañcy zostali uznani za potom-
ków dawnych Kaszubów, nadano im miano S³owiñców i próbowano ich asymilowaæ ze
spo³eczeñstwem polskim i adaptowaæ do nowych warunków polskich. Próby te nie zakoñ-
czy³y siê powodzeniem12.

W powiecie od czasu wprowadzenia reformacji religi¹ dominuj¹c¹ by³o wyznanie
ewangelicko-augsburskie. Inne wyznania nie by³y zbyt liczne, dane na temat ich liczebno-
�ci nie s¹ �cis³e. Na uwagê zas³uguj¹ liczby z koñca XIX wieku podane przez Stefana
Ramu³ta, chocia¿ s¹ to jedynie szacunki. Uwa¿a on, ¿e w powiecie s³upskim wraz z miastem
S³upsk by³o 1146 katolików i 1051 ¯ydów wyznania moj¿eszowego. Wiêkszo�æ jednak¿e
by³a mieszkañcami S³upska. W�ród samych Niemców autor doszuka³ siê tylko 281 wyznaw-
ców katolicyzmu, pozostali to Kaszubi lub nieliczni Polacy13.

O wiele wiêksze od kwestii narodowo�ciowej i religijnej by³y zró¿nicowania ludno-
�ci powiatu s³upskiego pod wzglêdem uwarstwienia maj¹tkowego i pozycji spo³ecznej.
Stratyfikacja ukszta³towana w ci¹gu wieków uleg³a znacznym zmianom, w XIX wieku w
wyniku reform agrarnych oraz kapitalistycznych przeobra¿eñ ¿ycia miejskiego. Jako g³ówni
reformatorzy postrzegani s¹ baron Karl von und zum Stein (1757-1831), baron Karl von
Hardenberg (1750-1822) i gen. Gerhard Johann von Scharnhorst (1755-1813). Pominiemy
tutaj reformy administracyjne, które pozbawi³y S³upsk sto³eczno�ci rejencyjnej, ustanawia-
j¹c j¹ w Koszalinie.

Czynnikiem inspiruj¹cym reformy by³a pocz¹tkowa klêska Prus w wojnie z Francj¹,
obrócona zreszt¹ w sukces po przegranej przez Napoleona wyprawie moskiewskiej, a osi¹-
gniêty na kongresie wiedeñskim w 1815 roku. Dla rejonu s³upskiego szczególne znaczenie
mia³o ustawodawstwo rolne, dekrety o zniesieniu poddañstwa ch³opów z 1807 roku i regu-
lacja stosunków w³asno�ciowych na wsi 1811 roku oraz ustawodawstwo z 1810 roku doty-
cz¹ce pe³nej swobody wykonywania rzemios³a, handlu i przemys³u, i z 1818 roku likwiduj¹-
ce �redniowieczny system monopolu cechowego. Ustawodawstwo to obok innych czynni-
ków jak rozwój nauki i wprowadzenie do u¿ytku gospodarczego wynalazczo�ci, kolej, dro-
gownictwo, maszyny parowe, elektryczno�æ, telegraf stanowi³o podstawê liberalizacji sto-
sunków gospodarczych i ¿ycia spo³ecznego w XIX i pocz¹tkach XX wieku.

Wolno�æ osobista ch³opów i zniesienie pañszczyzny, uw³aszczenie prowadz¹cych
gospodarstwa rolne, których w³a�cicielami byli wielcy posiadacze ziemscy lub pañstwo czy
samorz¹dy miejskie, wprowadza³y wolny obrót ziemi¹ i wyzwoli³y nadwy¿ki si³y roboczej
tkwi¹ce dot¹d w rolnictwie, które mog³y byæ teraz wykorzystane w innych zawodach. Re-
formy uw³aszczeniowo-regulacyjne, chocia¿ trwaj¹ce d³ugo, bo przesz³o pó³ wieku i ograni-
czone, nie uszczupli³y wielkiej w³asno�ci ziemskiej, raczej j¹ powiêkszy³y. Prowadzone by³y
kosztem ch³opów, bowiem u¿ytkuj¹cy wcze�niej gospodarstwa musieli czê�æ gruntów od-
daæ by³ym w³a�cicielom oraz przekazywaæ im czê�æ dochodów (5% z tzw. gospodarstw
dziedziczonych i 7,5% z nie dziedziczonych). Zmiany te by³y  koniecznym elementem uno-
wocze�nienia tego dzia³u gospodarczego i stworzy³y korzystne podstawy pó�niejsze-
go rozwoju.

Niektóre u³omno�ci reform rolnych mia³a likwidowaæ kolonizacja wewnêtrzna za-
pocz¹tkowana pod koniec wieku na mocy ustaw z lat 1890�1891 o w³o�ciach resztowych.
Nale¿a³y doñ umocnienie grupy wiêkszych i �rednich gospodarstw ch³opskich, likwidacja
mniej zasiedlonych rejonów wiejskich, np. powiatu miasteckiego gdzie do 1914 roku po-

12 Szerzej na ten temat H. Rybicki, Nazywano ich S³owiñcami, S³upsk 1995 r.
13 St. Ramu³t, Statystyka ludno�ci kaszubskiej, Kraków 1899 r., 220-221.
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wsta³o 416 w³o�ci resztowych i zagospodarowanie nadwy¿ek si³y roboczej na wsi by zapo-
biec wyludnianiu, co grozi³o, zw³aszcza ziemi s³upskiej. Emigracja do zachodniej czê�ci
Niemiec oraz do krajów zamorskich nasili³a siê znacznie w drugiej po³owie wieku.

W rejencji koszaliñskiej, pomiêdzy rokiem 1878 a 1912 parcelacji poddanych zosta-
³o 166 maj¹tków o powierzchni ca³kowitej 99842 ha. Powiat s³upski nale¿a³ do tych,
w których rozparcelowano najwiêcej maj¹tków. W jej wyniku zwiêkszy³a siê liczba gospo-
darstw wielkoch³opskich i drobnofolwarcznych (powy¿ej 20 ha) i �redniorolnych od 6-10
ha. Ich liczba wzros³a w rejencji koszaliñskiej w 1907 roku, w porównaniu do 1882 roku w
przedziale gospodarstw 21-50 ha o 346, w przedziale 10-20 o 3560 i w przedziale 6-10 ha o
4004. Chocia¿ wyniki te oceniano jako umiarkowane, poprawi³y one strukturê w³asno�cio-
w¹, zw³aszcza �rednich gospodarstw, stwarzaj¹c lepsze warunki towarowo�ci tej grupy
rolników.14

O¿ywienie gospodarcze w przemy�le, rzemio�le, handlu i transporcie cechowa³o
siê zarówno rozwojem dotychczasowych zak³adów produkcyjnych, jak i powstawaniem
nowych, wynikaj¹cych z postêpu naukowo-technicznego. Postêp zanotowano zarówno w
miastach (najsilniejszym o�rodkiem by³ S³upsk), jak i w wiêkszych wsiach, gdzie zw³aszcza
przemys³ spo¿ywczy, m³yny, gorzelnie, mleczarnie oraz przemys³ materia³ów budowlanych,
cegielnie, kowalstwo, ko³odziejstwo, stolarstwo uzyska³y nowe impulsy rozwojowe.

W S³upsku, który gospodarczo dominowa³ nie tylko w powiecie s³upskim, ale i nad
s¹siednimi powiatami, funkcjonowa³o kilkadziesi¹t zak³adów przemys³owych, wiele firm
rzemie�lniczych i handlowych. S³upsk, po Szczecinie, sta³ siê drugim, co do uprzemys³owie-
nia miastem na Pomorzu Zachodnim. Na prze³omie wieków istnia³o tutaj kilka wa¿nych
zak³adów z przemys³u materia³ów budowlanych, trzy cegielnie w tym jeden stanowi¹cy
w³asno�æ miejsk¹ i dwa zak³ady produkuj¹ce ró¿ne gotowe elementy budowlane. Zatrud-
nia³y one ok. 1100 osób, z przemys³u drzewnego - dwie znane fabryki mebli i 5 tartaków.
Razem z rzemios³em tej bran¿y zatrudnia³y one ponad 1000 ludzi, w przemy�le maszynowym
pracowa³o przesz³o 400 osób. Wa¿niejszy zak³ad to fabryka maszyn rolniczych, uruchomio-
na w 1857 roku. Z przemys³u spo¿ywczego, dwie mleczarnie, rze�nia miejska, przetwórnia
gêsi tuczonych, fabryka wyrobów tytoniowych, zak³ady zbo¿owo-m³ynarskie, browar, kroch-
malnia uruchomiona w 1888 roku i zatrudniaj¹ca 110 pracowników.

S³upsk by³ prawdziw¹ potêg¹ rzemie�lnicz¹. Istniej¹ce tutaj zak³ady obejmowa³y 60
do 65 specjalno�ci zawodowych, obs³uguj¹cych spo³eczno�æ miasta i okolicznych wsi.
Rozwinê³y siê te¿ us³ugi bankowe, sieæ sklepów ró¿nych bran¿. Na prze³omie wieków rozwi-
nê³o siê budownictwo mieszkaniowe i u¿yteczno�ci publicznej. W 190  roku oddany zosta³
nowy ratusz, a rok pó�niej  - siedziba landrata s³upskiego15.

Najwy¿ej w hierarchii spo³ecznej stali wielcy w³a�ciciele ziemscy, licznie reprezen-
towani w powiecie, jak i w ca³ej rejencji, po³owa gruntów nale¿a³a do gospodarstw powy¿ej
100 ha, a 25% do gospodarstw powy¿ej 500 ha16, oraz inteligencja � g³ównie nauczyciele,
duchowni i pracownicy administracyjni. W �rodku mie�cili siê rolnicy, rzemie�lnicy i kupcy,
natomiast dolna warstwa to robotnicy rolni i cha³upnicy oraz s³u¿ba pa³acowa.

Warstwa wielkich w³a�cicieli ziemskich nie by³a jednolita. By³y w�ród nich znako-
mite rody szlacheckie pochodzenia miejscowego, czasem s³owiañskiego i przybyli na te
tereny z innych rejonów Niemiec. Pod wzglêdem zasobno�ci maj¹tkowej by³y te¿ znaczne
14 J. Lindmajer, Przemiany gospodarcze na terenie rejencji koszaliñskiej w latach 1850-1914, Koszalin-
S³upsk 1981, s. 39 i inne.
15 Dzieje S³upska, praca zbiorowa, S³upsk 1986, s. 204-208.
16 Szerzej na temat szlachty pomorskiej pisze Z. Szultka w: Ludno�æ kaszubska na Pomorzu Zachodnim w
pierwszej po³owie XIX wieku w: Historia Pomorza t. III cz.3, s. 173-176.
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ró¿nice. Puttkamerowie nale¿¹cy do prastarej szlachty pomorskiej, odgrywaj¹cy du¿¹ rolê
polityczn¹ w Prusach, podzieleni na kilka ga³êzi rodowych byli posiadaczami maj¹tków,
m.in. G³ówczyce, Ga³êzów, Kar¿cino, £osino i Kobylnica (w 1939 r. � 11 maj¹tków). Ród
Zitzewitzów posiada³ w tym czasie 10 maj¹tków, w tym Cecenowo, Sycewice, Ga³ê�nia Ma³a
i Ga³ê�nia Du¿a, Domaradz, Dargoleza (w 1939 r. � 17 maj¹tków). Inne znakomite nazwiska to:
Bandemer, Below, Bonin, Braunschweig (pochodzi³ z Braunschweigu), Duisburg, Kleist,
Krockow, Massow. Na Pomorzu na pocz¹tku XX wieku ród Puttkamerów w³ada³ oko³o
czterdziestoma maj¹tkami, Zitzewitzów przesz³o dwudziestoma, Belowowie czternastoma, a
Bandemerowie sze�cioma. Niektórzy z nich posiadali tytu³y hrabiowskie, jak Zitzewitz z
Cecenowa, Krokow z Rumska i Schwerin ze Zgojewa.

Wymienione, oraz wiele innych rodów nale¿a³y do szlachty w³adaj¹cej maj¹tkami,
tzw. rycerskimi, pochodz¹cymi z nadañ królewskich (ksi¹¿êcych). Oprócz niej by³a jeszcze
tzw. szlachta zagrodowa (Panen-Adel), posiadaj¹ca mniejsze maj¹tki-gospodarstwa. Miesz-
kali oni g³ównie w powiatach lêborskim i bytowskim, w powiecie s³upskim byli nieliczni.
Nale¿eli do nich na przyk³ad von Machowie, w³a�ciciele maj¹tku Jawory (Gaffert). Z  tej
grupy wywodzi³o siê sporo oficerów pruskich, bowiem byli oni uczniami szko³y kadetów w
S³upsku, za³o¿onej w 1769 roku i niektórzy z nich dochodzili do wysokich stanowisk w
wojsku; Jork von Warten (Jark Gustowski) pochodzi³ z tej grupy szlacheckiej.

Inna jeszcze grupa w³a�cicieli ziemskich wywodzi³a siê z mieszczan, którzy po refor-
mach ziemskich w XIX wieku, umo¿liwiaj¹cych  nabywanie ziemi od ró¿nych w³a�cicieli,
tak¿e od szlachty, czy w ramach tzw. kolonizacji wewnêtrznej z zasobów domen pañstwo-
wych, a tak¿e resztówek pozosta³ych po parcelacji stali siê jej posiadaczami. Takich maj¹t-
ków pochodzenia rycerskiego i innych mia³o w powiecie s³upskim byæ 54. Wykaz publikuje
autor monografii powiatu s³upskiego17.

Warstwa wielkich posiadaczy ziemskich, zw³aszcza dóbr rycerskich by³a do�æ her-
metyczna, przyja�ni³a siê we w³asnym gronie utrzymuj¹c stosunki s¹siedzkie w zasadzie
tylko miêdzy sob¹, a ma³¿eñstwa z partnerami zpoza tego krêgu by³y traktowane jako meza-
lians. Wytworzyli oni w³asne obyczaje, które by³y obowi¹zuj¹ce w stosunkach miêdzy nimi.

Christian von Krockow opisuje obchody �wi¹t religijnych, z których najwa¿niejsze
i najuroczy�ciej obchodzone to Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc i Zielone �wi¹tki. Ka¿de z nich
obchodzono trzy dni - �trzy po trzy dni �wi¹teczne". Mia³y one swoje ustalone zasady.
Najwa¿niejsza to odwiedziny � krewni i s¹siedzi odwiedzali siê wzajemnie, przy okazji by³ to
przegl¹d zaprzêgu koni, powozów. Poszczególni w³a�ciciele chcieli wykazaæ siê, ¿e maj¹
najszybsze konie, które sprawdzano w czasie wy�cigów.

Tradycj¹ by³y równie¿ do¿ynki obchodzone we wrze�niu po ¿niwach i �ciêciu
drugich pokosów traw. Kulminacyjnym punktem uroczysto�ci by³ pochód przez wie� z
wieñcem do¿ynkowym i sk³adanie ¿yczeñ w³a�cicielowi � wypowiadano je wierszem:

�Wir grüßen die Herrschaften aus allerbeste
zum heutigen lieben Erntefeste
und wünschen viel Freude, Lust und Heiterkeit
den Herrschhaften und den Arbeitsleut.
So bringen wir die Erntekrone
In dieses Haus zum guten Lohne"18.

17 K. H. Pagel, Der Landkreis...s. 179-181.
18 Ch. Krockow, Die Reise nach Pommern, Stuttgard 1985, s. 49.
Ród Krockowych by³ od czasów najdawniejszych osiedlony na Pomorzu Gdañskim. W 1899 r. zosta³
podniesiony do pruskiego stanu szlacheckiego (mia³ prawo u¿ywaæ tytu³u von), a w !911 r. Otto Chri
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Przedmiotem rywalizacji by³y te¿ pa³ace, a nawet s³u¿by dworskie. Na okazalsze
siedziby mogli sobie pozwoliæ jedynie najbogatsi, jak Puttkamerowie w Kar¿niczce (Karst-
nitz), Zitzewitze (Cecenowo),w Damnicy (Hebrondamnitz) w posiadaniu Gamp-Massaune-
nów, czy w Zaj¹czkowie (Sanskow) bêd¹cym na pocz¹tku wieku w³asno�ci¹ Rene Barona
von Courbiere (ostatnia w³a�cicielka Charlotte Mickley z d. Becher), dzisiaj ³adnie odnowio-
nym.

Trzeba dodaæ, ¿e ostatnia wojna z t¹ grup¹ obesz³a siê okrutnie. Wielu zginê³o w
czasie walk na ró¿nych frontach, inni ponie�li �mieræ w czasie wkraczania armii radzieckiej
lub ucieczki, czê�æ zosta³a aresztowana i tylko nielicznym uda³o siê wydostaæ z wiêzieñ,
wreszcie niektórzy sami pope³nili samobójstwo. Przez nowe w³adze wojskowe, radzieckie i
polskie byli oni traktowani jako przeciwnicy ideologiczni, st¹d to nieludzkie postêpowanie
wobec nich.

Warstwy - kupiecka i rzemie�lnicza w powiecie nie by³y zbyt liczne, bowiem ich
g³ówna siedziba by³a w S³upsku, który od 1898 roku by³ wydzielony z powiatu i stanowi³
samodzielny powiat grodzki. W sk³ad powiatu na pocz¹tku XX wieku wchodzi³y 193 gminy
wiejskie i 6 gmin dworskich, zlikwidowanych w 1928 roku. Jedynie miasto Ustka - formalnie
gmina miejska od 1935 roku by³o bardziej nasycone omawian¹ grup¹ ludno�ci. Wiêksze
gminy w powiecie swoj¹ wielko�ci¹ i zabudow¹ przypominaj¹ce miasteczka, to Dêbnica
Kaszubska (Rathsdamnitz), Smo³dzino (Schmolsin) i G³ówczyce (Glowitz).

Jak wygl¹da³y takie wsie � miasteczka podam przyk³ady G³ówczyc i Smo³dzina.
Pierwsza, licz¹ca w 1939 roku wraz z przyleg³ymi wybudowaniami 1272 mieszkañców, posia-
da³a maj¹tek rolny wielko�ci 665 ha z 36 koñmi i oko³o 100 sztukami byd³a, 200 owiec oraz 86
gospodarstw ch³opskich od 0,5 ha do 100 ha. Nadto we wsi by³y trzy banki, sklepy, mleczar-
nie, tartak, cegielnia. Wie� by³a siedzib¹ parafii ewangelicko-augsburskiej. Smo³dzino w
1930 roku mia³o 1308 mieszkañców. By³a tutaj kasa oszczêdno�ciowo-po¿yczkowa, kilka
sklepów i zak³adów rzemie�lniczych. By³y: m³yn, tartak, mleczarnia, cztery hotele i restaura-
cje. Maj¹tek nale¿¹cy do dóbr pañstwowych liczy³ 205 ha, 22 koni, 85 sztuk byd³a. We wsi
znajdowa³o siê 231 gospodarstw rolnych, w tym 122 poni¿ej 5 ha, 39 miêdzy 5 a 10 ha, 43 od
10 do 20 ha i 7 powy¿ej 20 ha19.

Na sytuacjê warstwy ch³opskiej w pierwszej po³owie XX wieku rzutowa³y wspo-
mniane reformy rolne przeprowadzone w Prusach w wieku poprzednim, które choæ czasem
krytykowane za swoj¹ ograniczono�æ i brak uszczuplenia posiadania wielkich w³a�cicieli,
do�æ radykalnie zmieni³y krajobraz rolnictwa. Ch³opi stali siê wolnymi obywatelami pañ-
stwa, u¿ytkowane gospodarstwa przesz³y na ich w³asno�æ, przeprowadzono regulacjê ich
gospodarstw oraz, choæ w ograniczonym zakresie dokonano parcelacji niektórych maj¹t-
ków, a tak¿e utworzono sporo nowych osiedli. Bior¹c te¿ pod uwagê tradycyjne przestrze-
ganie prawa w Prusach przez organy pañstwowe i samych obywateli, rolnikom i pracowni-
kom rolnym ¿y³o siê w tym okresie o wiele lepiej ni¿ dawniej.

Gospodarka ch³opska by³a jednak¿e bardzo rozdrobniona i zró¿nicowana pod wzglê-
dem wielko�ci gruntów bêd¹cych w jej posiadaniu. Je¿eli przyj¹æ, ¿e gospodarstwa ch³op-

stoph von Krockow uzyska³ tytu³ hrabiowski. Jeszcze przed tym w 1803 r. po sprzedaniu Osiek Lêborskich
osiedli³ siê w powiecie s³upskim w Rumsku. Jego synowie (on zmar³ jeszcze przed wojn¹ w 1928r.) Klaus-
Wilhelm zgin¹³ pod Warszaw¹ 20.9.1939 r., Hans-Kasper zgin¹³ nad kana³em La-Manche 11.4.1941 r.
Christian � autor wspomnianej ksi¹¿ki prze¿y³ wojnê zmar³ w Niemczech, by³ profesorem historii i
politologii. Zmar³ w 2002 r. Wspomniana kszi¹¿ka utrzymana w tonie pojednawczym wywo³a³a ostr¹
polemikê w Niemczech.
19 K. H. Pagel, Der Landkreis...
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skie to te, które mieszcz¹ siê w wielko�ciach do 50 ha (wiêksze to ju¿ maj¹tki) to na pocz¹tku
XX stulecia w rejencji koszaliñskiej stanowi³y one 97,79% ca³ej liczby gospodarstw. Naj-
wiêkszy odsetek stanowi³y gospodarstwa do 1 ha, bo 37, 82% ca³ej liczby gospodarstw i do
2 ha 14,03%. Wiêkszo�æ tych ostatnich to gospodarstwa tzw. bezzaprzêgowe, w³a�ciciele
ich musieli na swe utrzymanie dodatkowo pracowaæ u bogatszych rolników lub bardzo
czêsto w le�nictwie. Natomiast gospodarstwa od 11 ha do 50, których by³o ok. 27% stwa-
rza³y swym w³a�cicielom dobre warunki bytowe20.

Zró¿nicowane warunki bytowe posiadali tak¿e pracownicy najemni. Ich status
zale¿a³ od rodzaju zatrudnienia i zasobno�ci, a tak¿e od dobrej woli pracodawców. Dzielili
siê oni na robotników kontraktowych, czelad� i robotników dniówkowych. Robotnicy stali
to komornicy � byli oni na kontraktach, otrzymywali mieszkanie, deputaty w naturze, p³ace
w gotówce oraz kawa³ki ziemi pod uprawê. Czêsto mogli trzymaæ inwentarz w chlewikach
pañskich. Kontrakty zawierali na rok lub d³u¿szy okres.

Czelad�, to s³u¿ba dworska, kobiety i mê¿czy�ni samotni, czasem byli ¿onaci, mieli
utrzymanie, pomieszczenia do spania, czasem w stajniach lub oborach oraz miesiêcznie
pieni¹dze. Robotnicy dniówkowi wywodzili siê czêsto  z cha³upników. Czelad� stanowi³a w
gospodarstwach wielkoobszarowych od 1/4 do 1/5 ogó³u robotników, natomiast w gospo-
darstwach �rednio i wielkoch³opskich  2/3 ogólnej liczby sta³ych robotników.

Robotników sezonowych zatrudniano w zasadzie tylko w okresie ¿niw i jesieni¹ do
wykopków ziemniaków i buraków. W³adze ogranicza³y liczbê i okres przebywania robotni-
ków sezonowych z ziem polskich w obawie, by tutaj nie zamieszkali na sta³e21.

Spo³eczeñstwo Pomorza cechowa³ wysoki stopieñ integracji i przywi¹zania do swego
miejsca zamieszkania, do swej lokalnej ojczyzny. By³o to rezultatem do�æ d³ugich, intensyw-
nych zabiegów socjotechnicznych stosowanych przez instytucje pañstwowe, szko³y, woj-
sko, ko�ció³, organizacje i placówki kultury. Natê¿enie tej dzia³alno�ci nast¹pi³o zw³aszcza w
XIX wieku w okresie budzenia siê �wiadomo�ci narodowej i wybuchu pr¹dów nacjonali-
stycznych. Na ziemi s³upskiej do koñca panowania niemieckiego pielêgnowano tradycje
historyczne, pamiêæ o wojnach, w których brali udzia³ mieszkañcy, stawiano pomniki pole-
g³ym, otaczano czci¹ ludzi pe³ni¹cych w przesz³o�ci wysokie funkcje pañstwowe lub szcze-
gólnie zas³u¿onych dla pañstwa i narodu, jak Heinrich von Stephan. Powiat mia³ swoich
szanowanych artystów i uczonych.

Po przymusowym opuszczeniu tych terenów, ludno�æ powiatu kontynuowa³a te
tradycje organizuj¹c siê w Ziomkostwie Pomorzan (Pommersche Landsmannschaft) utrzy-
muj¹c �cis³e zwi¹zki miêdzy sob¹, a tak¿e po pewnym okresie powojennym równie¿ z daw-
nymi miejscami swego zamieszkania.

Spo³eczeñstwo pruskie, w tym równie¿ ludno�æ powiatu s³upskiego cechowa³o
wysokie poczucie przywi¹zania do swojej ojczyzny (tej du¿ej) i do stron ojczystych, z
którymi niew¹tpliwie by³o ono uczuciowo bardzo zwi¹zane. Nale¿y wnioskowaæ, ¿e przy-
wi¹zanie to by³o wiêksze u w³a�cicieli obiektów miejskich, gospodarstw i maj¹tków rolnych.
Robotnicy miejscy i wiejscy ³atwiej siê pogodzili z utrat¹ stron rodzinnych. W zasadzie
ludno�æ by³a lojalna wobec w³adz pañstwowych a bardzo du¿a jej czê�æ aktywnie je popie-
ra³a. Uczestniczy³a w prowadzonych wojnach ponosz¹c w nich najwy¿sze ofiary, nie docie-
kaj¹c ich celu i metod walki. Szczególnie aktywnie bra³a udzia³ w wojnie wyzwoleñczej
przeciwko wojskom napoleoñskim, ale tak¿e popiera³a wybuch pierwszej wojny �wiatowej
w 1914 roku, ¿egnaj¹c oddzia³y garnizonu s³upskiego, wyruszaj¹cego na front. Podobnie

20 Dane za J. Lindmajer, Przemiany gospodarcze...,s. 39.
21  W. Stêpiñski, Struktura zawodowa robotników rolnych, Historia Pomorza t. IV cz. 1, s. 327-328.
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poparto wybuch II wojny �wiatowej.
W³adze S³upska oddelegowa³y kilka osób do objêcia funkcji administracyjnych w

okupowanych miastach w Polsce. Rozczarowanie przysz³o pó�niej. W mniejszym natomiast
stopniu ludno�æ powiatu bra³a udzia³ w zrywach rewolucyjnych 1848 roku -  �Wiosnie
Ludów" i w rewolucji po I wojnie. W tej pierwszej zanotowano wprawdzie kilka wyst¹pieñ
ch³opskich lecz nie by³y one masowymi. W³adze rejencji meldowa³y, ¿e w pobli¿u S³upska
robotnicy rolni poszli do pewnego szlachcica, by da³ im po osiem mórg ziemi, poniewa¿
zgodnie z postanowieniem królewskim mieli byæ uwolnieni od ucisku22. T³o tych ¿¹dañ nie
mia³o pod³o¿a politycznego. Natomiast w czasie wa¿enia siê losów Republiki Weimarskiej,
znaczna czê�æ mieszkañców S³upska i powiatu popar³a Hitlera w jego staraniach o zdobycie
w³adzy w Niemczech. W drugiej turze wyborów prezydenckich przeprowadzonych 10 kwiet-
nia 1932 roku, gdy rywalizowa³y trzy kandydatury: Hindenburg, Hitler i Thälmann, na Po-
morzu Zachodnim wygra³ Hitler 52,6% (w kraju Hindenburg 53,0%). W powiecie s³upskim
g³osowa³o nañ 22 855 osób, co stanowi³o 58,36% ogó³u oddanych g³osów23.

Ustabilizowane stosunki ludno�ciowe przed wybuchem wojny zosta³y zak³ócone
w czasie jej trwania. Z³o¿y³y siê na to dwa elementy: pobór do wojska mê¿czyzn w najlep-
szym wieku produkcyjnym i nap³yw w to miejsce cudzoziemskich robotników, g³ównie
polskich; nap³yw uchod�ców z innych rejonów Niemiec zagro¿onych bombardowaniem ze
strony przeciwników wojennych. Liczby zmobilizowanych ¿o³nierzy nie znamy. Natomiast
je�li chodzi o robotników cudzoziemskich, w tym jeñców wojennych przymuszonych do
pracy, to siêga³y one kilku tysiêcy. Powojenne badania pozwoli³y stwierdziæ, ¿e w S³upsku
i powiecie znajdowa³o siê co najmniej 27 obozów pracy. W S³upsku by³o ich 13, a liczba
robotnic i robotników wynosi³a 1350. W Rêdzikowie by³ jeden obóz z 400 polskimi i francu-
skimi robotnikami przymusowymi, Jezierzycach - jeden i oko³o 150 robotników, G³ówczy-
cach te¿ jeden i oko³o 70 robotników. Nadto wielu robotników pracowa³o w gospodar-
stwach rolnych i w maj¹tkach. Ich sytuacja by³a na ogó³ lepsza ni¿ tych, którzy przebywali
w obozach pracy. Uchod�cy przybywali do S³upska i okolic prawie w ci¹gu ca³ej wojny, a¿
do czasu gdy tereny te zosta³y zagro¿one frontem. Kierowano tutaj przewa¿nie kobiety z
dzieæmi i ludzi starszych z miast niemieckich zagro¿onych bombardowaniami lotnictwa alianc-
kiego. W samym powiecie przyrost ludno�ci w koñcu 1944 roku, w stosunku do 1939 roku
wynosi³ 16,4%, a liczba mieszkañców wzros³a do 96 548. W mie�cie za� wynios³a ok. 55 000,
a wiêc przyrost wyniós³ 10%.24

22  J. Jasiñski, Historia Pomorza t. III cz.2. s. 280.
23  B. Drewniak, Udzia³ mieszkañców Pomorza Zachodniego w wyborach prezydenta Rzeszy Niemieckiej
w 1932 r. Szczecin Nr 11/12 1959 r., s. 47.
24  Patrz H. Rybicki, Nazywano ich S³owiñcami, s. 21, 50, 51...
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Zdzis³aw Machura

Ludno�æ wyznania rzymsko-katolickiego
w powiecie s³upskim w latach 1866 � 1945

Na pocz¹tku XIX wieku prowincja pomorska w pañstwie pruskim by³a pod wzglê-
dem wyznaniowym prawie ca³kowicie jednolita. Dominowa³o wyznanie ewangelickie. Do-
piero w drugiej po³owie tego wieku na skutek zmian w ustawodawstwie pruskim zaistnia³y
korzystne warunki dla odrodzenia siê na tym terenie Ko�cio³a katolickiego. Zasadnicze
znaczenie w tym procesie spe³ni³a konstytucja pruska, opublikowana 31 stycznia 1850 roku.
Znosi³a ona antyko�cielne ustawodawstwo pañstwowe. Postanowiono w niej, ¿e Ko�ció³
ewangelicki i katolicki oraz inne wyznania religijne zarz¹dzaj¹ i organizuj¹ siê samodzielnie,
co oznacza³o, ¿e przys³uguje im prawo organizowania i posiadania w³asnych zak³adów i
fundacji oraz gromadzenia funduszów przeznaczonych na nauczanie, uprawianie kultu i
akcje charytatywne. To uniezale¿nienie Ko�cio³a od pañstwa w praktyce pruskiej biurokra-
cji nie by³o jednak pe³ne.

Przyjrzyjmy siê procesowi odrodzenia Ko�cio³a katolickiego w mikroskali powiatu
s³upskiego. Na tym terenie mo¿na by³o zauwa¿yæ w wieku XIX powolny wzrost liczby
katolików. Du¿y wp³yw na ten proces mia³y czynniki ekonomiczne i demograficzne. W tym
okresie nast¹pi³y wielkie przemieszczenia ludno�ci ze wzglêdów ekonomicznych. Czê�æ
Pomorzan przenosi³o siê do zachodnich i centralnych czê�ci Niemiec, gdzie ³atwiej by³o
zdobyæ dobrze p³atn¹ pracê. Czê�æ wyje¿d¿a³a w poszukiwaniu lepszej szansy na ¿ycie do
Ameryki Pó³nocnej. Tê ucieczkê z zacofanego gospodarczo Pomorza nazywano �Ostfluch-
tem�. Na skutek trudnych warunków ¿ycia na wsi pomorskiej nast¹pi³o masowe zjawisko
odp³ywu robotników rolnych ze wsi do miast (�Landflucht�). Na miejsce opuszczaj¹cych
Pomorze mieszkañców nap³ywali katoliccy robotnicy, rzemie�lnicy i urzêdnicy z Prus Za-
chodnich, Wielkopolski i �l¹ska. Nap³ywali tak¿e polscy i ukraiñscy robotnicy sezonowi do
pracy w rolnictwie.

Liczba katolików w S³upsku i powiecie s³upskim na pocz¹tku dziewiêtnastego wie-
ku by³a znikoma. W roku 1812 odnotowano tu zaledwie 55 katolików, a kilkana�cie lat
pó�niej, w 1831 roku by³o ich tylko 36. W drugiej po³owie dziewiêtnastego wieku na skutek
nap³ywu fali osadników wyznania rzymsko- katolickiego, ich liczba stale wzrasta³a i wyno-
si³a w 1861 roku � 91, a w 1866 roku - 150 osób.

Ju¿ w 1841 roku katolicy w S³upsku podjêli próbê utworzenia w³asnej gminy wy-
znaniowej. Dwukrotne pro�by do biskupa w Pelplinie i Poznaniu o przys³anie kap³ana zo-
sta³y za³atwione odmownie. Oba te biskupstwa nie uznawa³y S³upska za teren swego dzia-
³ania. Taka sytuacja wystêpowa³a jeszcze przez dziesiêæ lat. Dopiero w koñcu 1851 roku, po
przybyciu do Koszalina kap³ana misyjnego ks. Aleksandra Pfeiffera z diecezji wroc³awskiej
i rozpoczêcia przez niego pracy duszpasterskiej tak¿e w S³upsku, terenem tym zainteresowa³
siê biskup wroc³awski. Ostatecznie przynale¿no�æ diecezjaln¹ S³upska i powiatu rozstrzy-
gn¹³ dokument erekcyjny parafii misyjnej w Koszalinie z 11 listopada 1857 roku, w którym
biskup wroc³awski ks. Henryk Foerster stwierdza³, ¿e katolicy z powiatów lêborskiego,
bytowskiego i szczecineckiego obs³ugiwani bêd¹ przez ksiê¿y z diecezji che³miñskiej i po-
znañskiej, natomiast powiat s³upski mia³ przynale¿eæ do diecezji wroc³awskiej.

Ju¿ od 1864 roku odbywa³y siê w S³upsku regularne nabo¿eñstwa katolickie. Mia-
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sto i powiat by³y podporz¹dkowane parafii w Koszalinie.
Katolicy nap³ywali do S³upska i powiatu tak¿e z powodu pewnego o¿ywienia go-

spodarczego w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych dziewiêtnastego wieku. Byli
w�ród nich robotnicy rolni i robotnicy zatrudnieni w przemy�le, rzemie�lnicy i urzêdnicy.
Byli to zarówno Niemcy, jak i Polacy z zaboru pruskiego. Stosunkowo szybki rozwój prze-
mys³u, budownictwa mieszkaniowego, rozbudowa infrastruktury komunalnej S³upska, a
tak¿e budowa linii kolejowej na trasie z Bia³ogardu do S³upska i dalej do Gdañska stwarza³y
zapotrzebowanie na si³ê robocz¹. Na podstawie przeanalizowanych ksi¹g parafialnych mo¿na
stwierdziæ, ¿e nowi osadnicy nap³ywali z terenów Prus Zachodnich, Pomorza Zachodniego,
Prus Wschodnich, z zachodnich Niemiec � g³ównie z Nadrenii i Westfalii, ale tak¿e z terenu
Wielkopolski i �l¹ska.

Mimo zagwarantowanej w konstytucji wolno�ci zrzeszania siê wyznañ religijnych,
pruskie w³adze pañstwowe niechêtnie patrzy³y na fakt organizowania siê katolików w gmi-
ny wyznaniowe. Je¿eli tolerowa³y to, to g³ównie z powodu pracy duszpasterskiej ksiê¿y
katolickich w wojsku pruskim, w którym by³ du¿y procent ¿o³nierzy katolików. Duszpaster-
stwo cywilne ignorowano. Poniewa¿ teren Pomorza Zachodniego by³ pod wzglêdem religij-
nym protestancki, w³adze niechêtnie zatwierdza³y tam nowe parafie katolickie, nie chc¹c
zra¿aæ sobie ludno�ci wyznania ewangelickiego. Je¿eli w ostateczno�ci to czyni³y, to jedy-
nie dla zapewnienia ¿o³nierzom � katolikom pos³ugi duszpasterskiej, a  wiernym z niskich
warstw spo³ecznych opieki charytatywnej. By³ to jednak ich zdaniem powód niewystarcza-
j¹cy do tworzenia wiêkszej liczby nowych katolickich o�rodków duszpasterskich. Kiedy w
1865 roku katolicy w S³upsku wyst¹pili do w³adz z pro�b¹ o utworzenie tu nowej parafii,
napotkali na du¿y opór. Po wielu zabiegach ostatecznie zgodzono siê na to, aby powsta³a tu
parafia misyjna na prawie kooperacji katolickiej. Zezwolono na jej dzia³alno�æ od 12 lutego
1866 roku. By³a ona podporz¹dkowana parafii katolickiej w Koszalinie.

W dniu 1 grudnia 1871 roku w ca³ym powiecie s³upskim ¿y³o 539 katolików, z tego
w samym S³upsku 230. Najwiêkszym skupiskiem katolików w powiecie by³y wsie po³o¿one
na granicy z powiatem bytowskim, w du¿ym procencie zamieszka³e przez ludno�æ kaszub-
sk¹. I tak: w Karwnie by³o 62 katolików, Kozinie � 18, Rokitach � 74. Tylko w tych trzech
miejscowo�ciach mieszka³a po³owa katolików z ca³ego powiatu. Sytuacja ta ulega³a jednak
dynamicznym zmianom. Na skutek braku r¹k do pracy w rolnictwie pomorskim do powiatu
s³upskiego zaczêli nap³ywaæ polscy i ukraiñscy robotnicy sezonowi, zatrudniani w maj¹t-
kach rolnych. Byli to wyznawcy ko�cio³a rzymsko - katolickiego lub greko - katolicy. Ich
udzia³ w ¿yciu religijnym parafii s³upskiej stale wzrasta³. Ros³a te¿ liczba katolików w powie-
cie s³upskim. W 1880 roku by³o ich ju¿ 590, w 1885 - 1050, w 1895 � 1163. Na pocz¹tku
dwudziestego wieku katolicy stanowili 2,3% miejscowej ludno�ci i by³o ich w 1905 roku �
2713, w 1933 � 3474.

Nap³yw katolików do powiatu s³upskiego mo¿na prze�ledziæ na podstawie ksi¹g
parafialnych s³upskiej parafii. Ich analiza pozwala na stwierdzenie, ¿e prawie 37% parafian
przybywa³o z terenów zamieszka³ych przez ludno�æ pochodzenia polskiego, tj. z Prus Za-
chodnich, Wielkopolski i �l¹ska. Ten procent dotyczy tylko sta³ych mieszkañców powiatu
s³upskiego, gdy¿ robotnicy sezonowi nie byli w tej ewidencji uwzglêdniani. Brali wprawdzie
udzia³ w ¿yciu religijnym, ale nie nale¿eli do grona sta³ych parafian. W ksiêgach parafial-
nych jest �lad po nich na przyk³ad w postaci zapisów chrztów urodzonych tu dzieci. Robot-
nikom sezonowym wolno by³o przebywaæ na robotach rolnych tylko w okresie od po³owy
kwietnia do po³owy grudnia. Pó�niej musieli wracaæ do miejsc swego zamieszkania. Wielu
omija³o w ró¿ny sposób jednak te przepisy i pozostawa³o na tym terenie na sta³e, czemu
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czêsto sprzyjali w³a�ciciele ziemscy.
Rozrastaj¹ca siê liczebnie parafia katolicka w S³upsku zdoby³a siê na du¿y wysi³ek

budowy ko�cio³a parafialnego. Jej koszty oszacowano na 40 200 marek. Nie mogli takiej
sumy zebraæ sami parafianie, ale z pomoc¹ pospieszyli im darczyñcy. Znaczne sumy na
budowê ofiarowa³a cesarzowa niemiecka Augusta i cesarzowa austriacka El¿bieta. Wspar-
cia udzieli³ tak¿e ksi¹¿êcy dwór saksoñski. Z tych trzech �róde³ pochodzi³o 11 000 marek.
Powa¿n¹ dotacjê na budowê �wi¹tyni uzyskano od wroc³awskiego komitetu diecezjalnego,
Zwi¹zku �wiêtego Bonifacego. Dziêki tym dotacjom w latach 1872 � 1873 wybudowano
ko�ció³ przy obecnej ulicy Partyzantów (Blumenstrasse), w miejscu gdzie w dawnych cza-
sach znajdowa³ siê gród z kaplic¹ Naj�wiêtszej Marii Panny. Przy jego budowie zatrudnione
by³y liczne firmy z terenu S³upska. Pomaga³a tak¿e ludno�æ powiatu. Polne kamienie ³upane
dostarczyli na budowê gospodarze z Nowej D¹browy, Wieliszewa i G³obina. W cegielni
Zechlin zakupiono 40 000 cegie³. Innych materia³ów budowlanych dostarczy³a znana w
S³upsku firma Carla Westwahla. Przy budowie pracowali s³upscy rzemie�lnicy, murarze,
kamieniarze, �lusarze, kowale, szklarze i malarze. Prace nadzorowa³ architekt S. Heitbrandt.
Przy ozdabianiu wnêtrz ko�cio³a korzystano z wyspecjalizowanych firm z wielu miast na
terenie Niemiec. Witra¿e w prezbiterium wykona³a firma z Wroc³awia, kapitele, rozety i sztu-
katerie - firma R. Bercarellego z Koszalina. O³tarz g³ówny, o³tarze boczne, ambonê, konfesjo-
na³ i stacje Mêki Pañskiej w jednolitym stylu neogotyckim - firma C. Buhla z Wroc³awia.
Józef Ferdinand � malarz i dekorator z Opola wykona³ trzy malowid³a olejne. Ludwisarz W.
Geiltner z Wroc³awia - trzy dzwony na wie¿ê ko�cieln¹. Organy zamówiono u F. Kienscherta
w Nowym Mie�cie na Górnym �l¹sku. Firma E. Marcha z Charlottenburga wykona³a figurê
�w. Piotra, a firma  J. Hoeptnera z Wroc³awia - chrzcielnicê i kropielnicê w sieni. Po�wiêcenie
�wi¹tyni nast¹pi³o 11 grudnia 1873 roku - w nieca³e pó³tora roku od rozpoczêcia budowy.
Nowy ko�ció³ otrzyma³ wezwanie �w. Ottona � biskupa Bambergu, misjonarza Pomorza.

Wznosz¹c �wi¹tyniê zadbano tak¿e o wybudowanie obok niej domu parafialnego
i szko³y katolickiej. Ta ostatnia rozpoczê³a dzia³alno�æ w podnajmowanych lokalach ju¿ w
1869 roku jako prywatna szko³a ludowa. Po oddaniu do u¿ytku w³asnego budynku szkolne-
go w 1873 roku naukê pobiera³o w niej 32 uczennic i uczniów. Pierwszym nauczycielem by³
Carl Umlauf. Pó�niej pracowali: Anton Dobrzyñski, Eryk Dulski, Anna Kalisch, Franc Thom.
Szko³a ta szybko rozrasta³a siê liczebnie, gromadz¹c coraz wiêcej uczniów.

Mimo szybkiego rozwoju parafii pod wzglêdem liczby wiernych i osiadania w³asnej
�wi¹tyni, nadal funkcjonowa³a ona na zasadzie kooperatywy, jako parafia misyjna podleg³a
parafii koszaliñskiej. Dopiero w 1889 roku, po interwencji biskupa wroc³awskiego zosta³a
oficjalnie uznana przez w³adze pruskie i otrzyma³a swój statut. Jej obszar wynosi³ 3 750 km
kwadratowych i obejmowa³ 121 miejscowo�ci w promieniu 45 kilometrów od S³upska. Para-
fia ta obejmowa³a swym zasiêgiem nie tylko powiat s³upski, ale tak¿e powiat s³awieñski i
czê�æ pó³nocn¹ powiatu miasteckiego.

Wiernych wyznania rzymsko�katolickiego, nad którymi roztacza³a opiekê duszpa-
stersk¹ parafia �w. Ottona mo¿na podzieliæ na cztery grupy:

Po pierwsze � byli to stali mieszkañcy S³upska i powiatu narodowo�ci niemieckiej
i polskiej.

Po drugie � byli to ¿o³nierze garnizonu s³upskiego, przewa¿nie pochodzenia pol-
skiego, wywodz¹cy siê z ziem zaboru pruskiego, z Wielkopolski, Prus Zachodnich i �l¹ska,
oraz Niemcy z po³udniowych i zachodnich terenów Niemiec, gdzie przewa¿a³a ludno�æ
wyznania rzymsko � katolickiego. Stanowili oni ok. 30% katolików w S³upsku.

Po trzecie � byli to robotnicy sezonowi pochodzenia polskiego i ukraiñskiego z
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terenów zaboru rosyjskiego i austriackiego.
Po czwarte � byli to w czasie II wojny �wiatowej polscy, ukraiñscy i litewscy

robotnicy przymusowi � rzymsko i greko-katolicy.
Liczba Polaków uczestnicz¹cych w ¿yciu parafii �w. Ottona by³a ró¿na w zale¿no�ci

od okresu historycznego. W roku 1900 na 769 katolików w S³upsku by³o 39 Polaków stale tu
mieszkaj¹cych. Ale w powiecie s³upskim by³o ich 251. Zamieszkiwali oni po³udniowe krañce
powiatu, na styku z powiatem bytowskim. Ale nie tylko tam. W ksiêdze chrztów czêsto
powtarza siê nazwisko Marczak. Marczakowie mieszkali w Obje�dzie. W 1915 roku Antoni
Marczak chrzci³ swego syna � Kazimierza. Podaj¹cymi dziecko do chrztu byli pañstwo
Walczak i Cichocka. Katolicka by³a tak¿e rodzina Szaszarowskich z Kobylnicy. Ojciec rodzi-
ny, W³adys³aw Szaszarowski mia³ za ¿onê Katarzynê z domu Krupsk¹. Z tego ma³¿eñstwa
urodzi³y siê dzieci - Franciszek (1904), Zygfryd (1906), Maria (1911). Jako kumowie przy ich
chrztach wystêpuj¹  m.in. Weronika Stormowska, Honorata Pacholska i Jan Lewandowski.
Wielu wiernych parafii �w. Ottona mia³o korzenie kaszubskie. Mo¿na tu jako przyk³ad podaæ
rodziny Damaszke, Kirk, Gliszczyñskich, Rolbieckich.

Na podstawie ksi¹g parafialnych analizowa³em sprawê rozmieszczenia katolików w
powiecie s³upskim. Na podstawie zapisków w ksiêgach chrztów mo¿na stwierdziæ, ¿e w
latach 1914 � 1925 udzielono w parafii 624 razy tego sakramentu. Dzieci katolickie urodzi³y
siê w 121 miejscowo�ciach na terenie powiatów s³upskiego, s³awieñskiego i miasteckiego.
W samym powiecie s³upskim by³o 288 chrztów w omawianym dziesiêcioleciu. O rozprosze-
niu katolików na terenie powiatu �wiadczy fakt, ¿e w 57 miejscowo�ciach urodzi³o siê w tym
czasie tylko jedno dziecko tego wyznania. A w 24 miejscowo�ciach po dwoje dzieci. Wiêcej
ni¿ dwoje dzieci ochrzczonych odnotowano w 40 miejscowo�ciach. Najwiêcej urodzin w
rodzinach katolickich by³o w Obje�dzie � 23, Dêbnicy Kaszubskiej � 14, Ustce � 13, Podolu
Wielkim 12, Nastêpowie � 10 i Kar¿niczce �10. W tym wykazie chrztów nie uwzglêdniono
dzieci z terenów na po³udniu powiatu s³upskiego, gdy¿ katolicy z tego terenu chrzcili w tym
czasie swe dzieci w parafii w Gowidlinie, gdzie mieli do ko�cio³a zdecydowanie bli¿ej. Z
analizy ksiêgi chrztów wynika, ¿e katolicy w powiecie s³upskim byli bardzo rozproszeni w
spo³eczno�ci w zdecydowanej wiêkszo�ci ewangelickiej. To rozproszenie powodowa³o wiel-
kie utrudnienie w prowadzeniu normalnej pracy duszpasterskiej. Proboszczowie s³upskiej
parafii musieli pokonywaæ wiele trudno�ci komunikacyjnych, aby dotrzeæ do swoich wier-
nych, a i ci ostatni mieli podobne trudno�ci w dotarciu do ko�cio³a na mszê �wiêt¹. Wiele
rodzin katolickich utrzymywa³o jedynie sporadyczne kontakty z parafi¹.

Po roku 1890, kiedy w³adze pruskie zezwoli³y na podstawie  zarz¹dzenia ministra
spraw wewnêtrznych z 26 listopada 1890 roku zatrudnieniaæ polskich robotników sezono-
wych z zaboru rosyjskiego i austriackiego, gwa³townie zaczê³a rosn¹æ ich liczba i wzrasta³
udzia³ katolików w ¿yciu parafii �w. Ottona. Przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹ na terenie
powiatu s³upskiego by³o w roku 1911 � 934 polskich robotników sezonowych, w 1912 �
1062, a w 1913 � 1112. Ponad 74% stanowili Polacy z zaboru rosyjskiego, 7% Polacy z
zaboru austriackiego, 15% Ukraiñcy z Galicji, a tylko 4 % robotnicy innych narodowo�ci.

Kap³ani ko�cio³a katolickiego na Pomorzu Zachodnim starali siê przyci¹gn¹æ kato-
lickich robotników do swoich �wi¹tyñ. Niektórzy z ksiê¿y niemieckich uczyli siê specjalnie
jêzyka polskiego, aby spowiadaæ robotników polskich i g³osiæ im s³owo Bo¿e. Spe³niali oni
pozytywn¹ rolê w stosunku do robotników sezonowych. W wielu wypadkach stanowili
jedyny czynnik broni¹cy robotników przed wypadkami nieludzkiego obchodzenia siê z nimi
przez pracodawców.

Kuria wroc³awska wyda³a nawet instrukcjê dla ksiê¿y w sprawie postêpowania z
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robotnikami sezonowymi. Mówi³a ona, ¿e:
- w okolicach protestanckich, gdzie ko�cio³y s¹ daleko, nale¿y siê staraæ, aby pracodaw-
cy przynajmniej raz w miesi¹cu organizowali na swój koszt wyjazdy robotników do naj-
bli¿szego ko�cio³a lub te¿ sprowadzali ksiêdza na miejsce;
- nale¿y staraæ siê unikaæ pracy w niedzielê. Je¿eli istnieje wyj¹tkowo pilna potrzeba,
pracodawca powinien postaraæ siê o zezwolenie ksiêdza, aby robotnicy nie my�leli, ¿e
pracuj¹c w �wi¹teczny dzieñ pope³niaj¹ grzech;
- nale¿y oddzia³ywaæ na w³adze administracyjne, aby przeprowadza³y kontrolê warunków
sanitarnych w kwaterach mieszkalnych robotników;
- nale¿y staraæ siê o likwidacjê pok¹tnych kantyn prowadzonych przez nadzorców w
maj¹tkach oraz doprowadziæ do tego, aby robotnicy otrzymywali od pracodawców tyle
¿ywno�ci, ¿eby nie by³o potrzeby jej dokupywania.

To zainteresowanie katolikami nap³ywowymi, jakimi byli robotnicy sezonowi wyni-
ka³o tak¿e ze wzglêdów finansowych. Ksiê¿a katoliccy na Pomorzu wysuwali pod adresem
w³a�cicieli ziemskich postulat, aby od ka¿dego robotnika sezonowego � katolika wnosili na
rzecz parafii op³atê od jednej do dwóch marek miesiêcznie. Dla ubogiego na tym terenie
ko�cio³a katolickiego wp³ywy z tych op³at dawa³y ca³kiem poka�n¹ sumê, w wielu wypad-
kach równ¹ miesiêcznemu uposa¿eniu ksiêdza.

Sami pracodawcy dobrze siê orientowali, jak wielk¹ rolê odgrywa³a wówczas religia
w ¿yciu robotnika polskiego. Dlatego, je¿eli zale¿a³o im na tym, aby robotnicy pozostawali
u nich w pracy przez ca³y sezon, musieli wykazywaæ pewn¹ troskê o ich ¿ycie religijne.
Jeden z w³a�cicieli maj¹tków z powiatu s³upskiego stwierdzi³ na posiedzeniu Izby Rolniczej
w Szczecinie w roku 1898, ¿e pracodawcy chc¹c sobie zyskaæ sympatiê u zatrudnianych
robotników winni umo¿liwiæ im zachowanie w pi¹tki postu.

W czasie pierwszej wojny �wiatowej polskich robotników sezonowych zmuszono
na podstawie zarz¹dzeñ w³adz pruskich do pozostania w pracy w maj¹tkach ziemskich i nie
wolno im by³o bez zgody policji opuszczaæ miejsc zamieszkania. Ze wzglêdu na du¿e braki
si³y roboczej spowodowane potrzebami mobilizacji wojskowej, uzupe³niono liczbê robotni-
ków sezonowych przez werbowanie dalszych z terenów zajêtych w wyniku dzia³añ wojen-
nych przez Niemców.

Urzêdowo ograniczono robotnikom sezonowym mo¿liwo�æ poruszania siê w tere-
nie i opuszczania miejsca pracy. To spowodowa³o zmniejszenie ich udzia³u w ¿yciu religij-
nym parafii. Niemieccy ksiê¿a katoliccy nie zaniedbywali starañ, aby umo¿liwiæ robotnikom
sezonowym korzystanie z mszy �wiêtej. W roku 1917 kilkunastu duchownych z Pomorza
Zachodniego, w tym tak¿e proboszcz ze S³upska, interweniowa³o osobi�cie w tej sprawie u
sta³ego delegata arcybiskupa wroc³awskiego, który urzêdowa³ w Berlinie. W tej kwestii
jednak delegat zachowa³ ca³kowit¹ obojêtno�æ. W tym czasie stosunek dostojników ko-
�cielnych we Wroc³awiu do polskich robotników sezonowych i w ogóle do Polaków by³
oglêdnie mówi¹c niechêtny. Duchowni katoliccy interweniowali równie¿ w Ministerstwie
Wojny, aby umo¿liwi³o ono polskim robotnikom sezonowym uczêszczanie w niedziele do
ko�cio³ów na nabo¿eñstwa utrudnione, lub wrêcz uniemo¿liwione przez obowi¹zek otrzy-
mania ka¿dorazowo zezwolenia w³adz miejscowych. Dowództwo szczeciñskiego okrêgu
wojskowego odpowiedzia³o duchownym katolickim negatywnie, przypominaj¹c o ich pa-
triotycznym obowi¹zku, aby wp³ywali na polskich robotników sezonowych w duchu, by ci
pogodzili siê z istniej¹cymi w czasie wojny warunkami i spokojnie znosili trudy i ogranicze-
nia.

Mimo tych zakazów polscy robotnicy sezonowi chodzili do ko�cio³a, bardzo czê-
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sto bez przepustek, ryzykuj¹c mo¿liwo�æ otrzymania wysokich kar. Niekiedy, w wypadku
du¿ego oddalenia od ko�cio³a, korzystali z us³ug kolei, co te¿ by³o zabronione. Masowy
nap³yw do ko�cio³a uwidacznia³ siê zw³aszcza w okresie wa¿niejszych �wi¹t. W czasie
Bo¿ego Narodzenia w roku 1917 patrol wojskowy w jednym tylko poci¹gu na trasie Lêbork
� S³upsk zatrzyma³ piêtnastu polskich robotników sezonowych, udaj¹cych siê na nabo¿eñ-
stwo do ko�cio³a �w. Ottona w S³upsku. Wszyscy zostali ukarani mandatami.

Po zakoñczeniu wojny wiêkszo�æ polskich robotników sezonowych z powiatu s³up-
skiego wyjecha³a w swoje rodzinne strony.

W wyniku klêski w I wojnie �wiatowej zaborców Polski, poparcia dla sprawy pol-
skiej ze strony pañstw zwyciêskich i walki niepodleg³o�ciowej Polaków, powsta³o niepod-
leg³e pañstwo polskie. Powiat s³upski sta³ siê teraz terenem granicznym. W³adze niemieckie
obawia³y siê rozszerzenia wp³ywów Polski na tereny Pomorza Zachodniego. Z tego wzglê-
du rozwija³y tutaj propagandê antypolsk¹. Mimo tego w latach powojennych rolnictwo
pomorskie nie mog³o egzystowaæ bez taniej si³y roboczej polskich robotników sezono-
wych. Ale zarz¹dzeniami w³adz niemieckich systematycznie ograniczano ich nap³yw, aby w
roku 1932 ca³kowicie z nich zrezygnowaæ. Mia³o to niew¹tpliwy wp³yw na ¿ycie religijne
Ko�cio³a katolickiego w powiecie. Od roku 1918 w ksiêgach parafii �w. Ottona mo¿na zaob-
serwowaæ du¿y spadek liczby chrztów i pewien regres w rozwoju parafii. W latach 1933 �
1937 nast¹pi³ nawet spadek liczby parafian w S³upsku o 74 osoby.

Propaganda antypolska spowodowa³a, zw³aszcza w latach trzydziestych, zjawisko
zmiany nazwisk  � z polskich na niemieckie, co równie¿ jest widoczne w ksiêgach ko�ciel-
nych.

W okresie miêdzywojennym s³upska parafia katolicka �w. Ottona uzyska³a osta-
teczny kszta³t organizacyjny. Na skutek wzrostu liczby katolików w powiecie S³awno w dniu
23 kwietnia 1924 roku berliñska Ksi¹¿êco � Biskupia Delegatura Brandenburgii i Prus pod-
leg³a diecezji wroc³awskiej, zatwierdzi³a nominacjê ks. Franca Nieringa na duszpasterza w
tym mie�cie. Pocz¹tkowo ustanowiono tam lokaliê podleg³¹ parafii w S³upsku, a nastêpnie
podniesiono j¹ do rangi kuracji (by³y to nazwy niepe³noprawnych parafii). W roku 1928
zakoñczono w S³awnie budowê ko�cio³a katolickiego pod wezwaniem �w. Antoniego z
Padwy. Trzeci ko�ció³ w parafii �w. Ottona wybudowano w roku 1929 w Kozinie, na po³u-
dniu powiatu s³upskiego. Ustanowiono tu lokaliê podleg³¹ s³upskiej parafii �w. Ottona. I tu
dzia³a³ osobny kap³an. W roku 1933 by³ to ks. Rudolf Muller. Lokalia w Kozinie obejmowa³a
swym zasiêgiem dzia³ania 52 miejscowo�ci w obrêbie 18 kilometrów. ̄ y³o w niej 244 katoli-
ków, którzy stanowili 35% mieszkañców tej miejscowo�ci, a w ca³ej lokalii 1,8% zamieszka³ej
tam ludno�ci. Równie¿ katolicy Ustki poczynili na pocz¹tku lat trzydziestych próbê wybu-
dowania w tym mie�cie ko�cio³a katolickiego. Brano tu pod uwagê fakt, ¿e w sezonie letnim
przybywa³o do Ustki wielu kuracjuszy katolików, równie¿ z terenów Polski, zw³aszcza z
Wielkopolski. Ze wzglêdu na brak ko�cio³a byli oni pozbawieni mo¿liwo�ci uczestniczenia
w mszy �wiêtej. Poza tym liczba katolików w Ustce stale ros³a i ich ambicj¹ by³o wybudowa-
nie w³asnego ko�cio³a. W tym celu zakupiono nawet odpowiedni plac pod �wi¹tyniê przy
ulicy S³upskiej. Zbierano tak¿e fundusze na budowê. Doj�cie do w³adzy partii hitlerowskiej
i zwi¹zane z tym ograniczenia w zrzeszaniu siê katolików przekre�li³y te plany.

Skoro wymieni³em kap³anów dzia³aj¹cych w S³awnie i Kozinie trzeba kilka s³ów
powiedzieæ o kap³anach w S³upsku. Wielce zas³u¿onym dla parafii by³ proboszcz Oskar
Schoenborn. Dzia³a³ tu w latach 1869 � 1887. To on by³ inicjatorem wybudowania ko�cio³a
pod wezwaniem �w. Ottona. Po nim proboszczem przez dziesiêæ lat by³ ks. Paul Lincke.
Zabudowa³ on poddasze domu parafialnego uzyskuj¹c dodatkowe izby. Za jego nastêpcy
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ks. Johana Hartmanna przy³¹czono budynek parafialny do sieci wodoci¹gowej, za³o¿ono
instalacjê gazow¹, a nastêpnie przebudowano ca³y budynek parafialny, powiêkszaj¹c go
prawie o po³owê. W roku 1908 proboszczem zosta³ ks. B. Mangelsdorff, a jego nastêpc¹ w
latach 1911 � 1917 by³ ks. Carl Sauer.

Nastêpnym proboszczem by³ �l¹zak ks. Adolf  Pojda. Urodzi³ siê w Ligockiej Ku�ni
ko³o Rybnika. Pochodzi³ z biednej �l¹skiej rodziny, kultywuj¹cej polskie patriotyczne trady-
cje. Dziêki pomocy dzia³acza polonijnego � ks. Pandzio³ka ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i
gimnazjum. W latach 1903 � 1906 studiowa³ na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu
Wroc³awskiego. W czasie studiów potajemnie bra³ udzia³ w pracy polskich zwi¹zków m³o-
dzie¿owych, propagowa³ czytelnictwo polskich ksi¹¿ek i czasopism, budzi³ w sercach i
umys³ach studentów - Polaków narodow¹ dumê. Niemieckie w³adze seminarium duchow-
nego �le patrzy³y na tak¹ postawê przysz³ego ksiêdza. Upomina³y go czêsto i kara³y za
patriotyczn¹ dzia³alno�æ. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 22 czerwca 1907 roku. Przez dzie-
siêæ lat by³ wikarym w piêciu parafiach na terenie �l¹ska i Berlina. W dniu 19 pa�dziernika
1917 roku zosta³ mianowany proboszczem w S³upsku. To skierowanie na pó³noc Niemiec,
na Pomorze by³o traktowane przez w³adze ko�cielne jako zes³anie, które uniemo¿liwi mu
dzia³alno�æ patriotyczn¹ w�ród katolików na �l¹sku. W S³upsku ks. Pojda natrafi³ na du¿¹
grupê parafian polskiego pochodzenia, na polskich robotników sezonowych i ¿o³nierzy
powo³anych do pruskiego wojska, a wywodz¹cych siê z polskich rodzin. Dlatego, nie kry-
j¹c swych patriotycznych przekonañ, postanowi³ w ko�ciele �w. Ottona w czasie mszy
czytaæ ewangeliê i wyg³aszaæ kazania w dwóch jêzykach: niemieckim i polskim. W s³upskiej
jednostce wojskowej obj¹³ funkcjê kapelana dla ¿o³nierzy katolików. Obj¹³ te¿ funkcjê cz³on-
ka zarz¹du za³o¿onego w 1917 roku Wydzia³u Inwalidów Wojennych. W parafii powo³a³
Katolicki Zwi¹zek Robotników i Mariañsk¹ Kongregacjê Panien. Przewodniczy³ Radzie Pa-
rafialnej, która wspiera³a spo³eczne dzia³ania proboszcza. Prowadzi³ aktywn¹ dzia³alno�æ
duszpastersk¹ na rozleg³ym terenie parafii. Dociera³ do polskich robotników sezonowych,
zatrudnionych w maj¹tkach junkierskich. Kiedy w 1921 roku na �l¹sku przeprowadzano
plebiscyt dotycz¹cy przynale¿no�ci tej krainy, ks. Pojda wzi¹³ urlop i pojecha³ w swoje
rodzinne strony agitowaæ na rzecz przy³¹czenia �l¹ska do Polski. Patriotyczna postawa
ksiêdza wywo³a³a reakcjê w �rodowisku niemieckich katolików. Czê�æ parafian, prasa s³up-
ska i w³adze niemieckie postawi³y sobie za punkt honoru, usuniêcie ks. Pojdy z jego parafii.
Preparowano zmy�lone oskar¿enia, ci¹gano go po s¹dach, ale bezskutecznie. Ksiêdzu nic
takiego nie mo¿na by³o udowodniæ, co by go kompromitowa³o jako kap³ana i cz³owieka
honoru. Po dziesiêciu latach walki w S³upsku, sprawa ks. Pojdy by³a rozpatrywana nawet na
forum parlamentu niemieckiego. Ca³a prasa niemiecka napiêtnowa³a jego patriotyczn¹, pro-
polsk¹ dzia³alno�æ, a wicekonsul polski w Szczecinie tak napisa³ o sytuacji w S³upsku: �ks.
Pojda zosta³ sterroryzowany przez miejscowych dzia³aczy niemieckich, kilkakrotnie urz¹-
dzali oni napady na plebaniê.�  W koñcu 1926 roku na skutek nagonki prasowej w S³upsku
i na Pomorzu ks. Pojda postanowi³ przenie�æ siê do polskiej parafii na �l¹sku. 1 stycznia
1927 roku obj¹³ stanowisko proboszcza w Leszczynach. W czasie drugiej wojny �wiatowej
w 1940 roku zosta³ aresztowany. By³ wiêziony w Rybniku, nastêpnie skierowany do obozu
w Mauthausen � Gusen, a od grudnia 1940 roku przeniesiony do Dachau. Zgin¹³ w komorze
gazowej.

Nastêpc¹ ks. Pojdy by³ tak¿e �l¹zak, ks. Pawe³ Gediga. Urodzi³ siê 18 czerwca 1887
roku w Ostro¿nicy, pow. Ko�le, w zgermanizowanej rodzinie �l¹skiej. Ukoñczy³ seminarium
duchowne we Wroc³awiu i 22 czerwca 1912 roku otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie. Jako pro-
boszcz parafii w Leszczynach odprawia³ mszê �wiêt¹ czytaj¹c ewangeliê i wyg³aszaj¹c kaza-
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nia w jêzyku niemieckim. Jego parafianie to w 70% zgermanizowani �l¹zacy. Ju¿ po plebiscy-
cie przyznaj¹cym Leszczyny Polsce, nastawieni propolsko mieszkañcy tej miejscowo�ci
obrzucili kamieniami okna plebani ks. Gedigi. W roku 1927 zamieni³ siê on na parafiê z ks.
Pojd¹ i przyby³ do S³upska. Tu, 5 kwietnia 1927 roku otrzyma³ obywatelstwo niemieckie. By³
to jego �wiadomy wybór. Chcia³ byæ Niemcem i cel ten zrealizowa³. Pracê duszpastersk¹ w
parafii �w. Ottona prowadzi³ wy³¹cznie w jêzyku niemieckim. By³ pierwszym proboszczem
u¿ywaj¹cym do pracy duszpasterskiej w terenie samochodu osobowego. Dziêki temu móg³
czê�ciej odwiedzaæ swych parafian w powiecie. Rozwin¹³ przy parafii aktywny ruch spo-
³eczny, zak³adaj¹c liczne stowarzyszenia katolickie, zrzeszaj¹ce kobiety, mê¿czyzn, m³odzie¿
i dzieci. Nadzorowa³ pracê szko³y katolickiej, któr¹ powiêkszy³ do trzech klas i 140 uczniów.
Stworzy³ przy parafii bibliotekê katolick¹ i czytelniê czasopism. By³ zwolennikiem ruchu
liturgicznego XX wieku, w którym kultywowano jêzyk ³aciñski i �piewy gregoriañskie. Uwa¿a³,
¿e wa¿niejsza ni¿ ró¿nice narodowe jest obejmuj¹ca ca³y �wiat jedno�æ wiary katolickiej, a ta
wyra¿a siê we wspólnym dla wszystkich katolików liturgicznym jêzyku ³aciñskim. Rozwija³
w parafii dzia³alno�æ chóru �Cecylia�. Wspólnie ze sprowadzonymi w tym celu zakonnikami
ze �l¹skiego zakonu w Krzeszowie, wyæwiczy³ z wiernymi i chórem trzy najbardziej znane
msze ³aciñskie i requiem, a tak¿e psalmy i pie�ni ³aciñskie. Dziêki tym �piewom gregoriañ-
skim wytworzy³a siê szczególna atmosfera zaanga¿owania religijnego parafian.

W czasie panowania w Niemczech rz¹dów nazistowskich, dosz³o do rozwi¹zania
wszystkich katolickich stowarzyszeñ spo³ecznych. Zlikwidowano te¿ szko³ê katolick¹ przy
parafii �w. Ottona w S³upsku. Pozosta³ tylko w parafii chór �Cecylia�. Ks. Gediga by³ szyka-
nowany. Zabroniono mu odbywania procesji Bo¿ego Cia³a ulicami przylegaj¹cymi do ko-
�cio³a. Kontrolowano tre�æ wyg³aszanych przez niego kazañ. Ksi¹dz wielokrotnie by³ aresz-
towany pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych druków, udzielania pomocy i schro-
nienia osobom politycznie prze�ladowanym.

Podczas II wojny �wiatowej ks. Gediga zachowywa³ siê godnie. Stara³ siê prowa-
dziæ w miarê normaln¹ pracê duszpastersk¹, mimo ograniczeñ wojennych. Niemieckie w³a-
dze zezwoli³y na odprawianie nabo¿eñstw dla cywilnych robotników przymusowych naro-
dowo�ci polskiej � obok donios³ych �wi¹t ko�cielnych � tylko w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê
miesi¹ca w godzinach miêdzy 10.00 a 12.00. Ksiê¿a podejmuj¹cy siê odprawiania mszy dla
Polaków zobowi¹zani byli do zg³oszenia wcze�niej projektowanych uroczysto�ci ko�ciel-
nych w miejscowych placówkach policyjnych. W takich nabo¿eñstwach mogli uczestni-
czyæ tylko Polacy pracuj¹cy w maj¹tkach odleg³ych nie wiêcej ni¿ 10 kilometrów od ko�cio³a
parafialnego. Do 1943 roku ks. P. Gediga odprawia³ msze �wiête dla polskich robotników
przymusowych i jeñców wojennych. Pó�niej tej dzia³alno�ci mu zakazano. Podobnie nabo-
¿eñstwa dla robotników przymusowych i jeñców wojennych odprawia³ ks. F. Niering ze
S³awna i to nie tylko u siebie w ko�ciele �w. Antoniego, ale tak¿e w Dar³owie  (np. 14 lipca
1940 r. w nabo¿eñstwie w Dar³owie o godz. 10.45 uczestniczy³o 293 ¿o³nierzy - jeñców,
podoficerów i oficerów WP, w S³awnie 8 sierpnia 1940 r. � 274 jeñców polskich i robotników
przymusowych). W³adze nazistowskie zarz¹dzi³y konfiskatê dzwonów ko�cielnych, aby
zdobyæ metale kolorowe na potrzeby wojenne. Ks. Gediga przeznaczy³ do tej konfiskaty
trzy dzwony z ko�cio³a �w. Antoniego w S³awnie. W S³upsku tak¿e zdjêto dzwony, ale uda³o
siê je uratowaæ przed przetopieniem.

Pod koniec wojny, od pa�dziernika 1944 roku ks. P. Gediga udziela³ sakramentu
chrztu dzieciom polskich robotnic przymusowych z obozu przej�ciowego przy ul. Deotymy,
a potem uczestniczy³ w pogrzebach tych dzieci, kiedy umiera³y na skutek tragicznych wa-
runków, jakie stworzy³a im niemiecka administracja obozu. Ostatnie polskie dziecko pocho-
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wa³ 8 marca 1945 roku, kiedy ju¿ lewobrze¿ny S³upsk by³ zajêty przez wojska rosyjskie.
Aresztowany przez Rosjan by³ pocz¹tkowo wiêziony w obozie tymczasowym w S³upsku,
znajduj¹cym siê w spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów, po czym wywieziony zosta³ do
obozu w Górnej Grupie ko³o Grudzi¹dza. Tu w tragicznych warunkach ratowa³ swoich wspó³-
towarzyszy niedoli, oddaj¹c im g³odowe racje ¿ywno�ciowe. Zmar³ w obozie tym 28 maja
1945 roku na skutek ogólnego wycieñczenia organizmu. Niemieccy parafianie otaczaj¹ tego
kap³ana wielk¹ czci¹, za to, ¿e po�wiêci³ ¿ycie dla swoich wiernych. Ks. Gediga nie by³
jedynym kap³anem - ofiar¹ obozu sowieckiego w Górnej Grupie. Piêtnastego maja 1945 roku
w s³upskim szpitalu zmar³ ks. Georg Klempt z Koszalina, który co prawda wróci³ z tego
obozu, ale by³ tak wycieñczony i schorowany, ¿e nie by³o ju¿ dla niego ratunku.

Parafia katolicka pod wezwaniem �w. Ottona dzia³a³a na ziemi s³upskiej przez osiem-
dziesi¹t lat. Zapisa³a siê trwale w historii tego terenu. Jej kap³ani nie�li pos³ugi religijne
niemieckim i polskim katolikom na wyj¹tkowo trudnym terenie i w niezmiernie dramatycz-
nych czasach. Niektórzy z nich, jak np. ks. Pojda i ks. Gediga za sw¹ dzia³alno�æ duszpaster-
sk¹ i spo³eczn¹ z³o¿yli najwy¿sz¹ ofiarê � w³asnego ¿ycia. Spo³eczeñstwo S³upska uczci³o
ich pamiêæ wmurowuj¹c tablicê pami¹tkow¹ w ko�ciele �w. Ottona.

Parafia odegra³a na tym terenie równie¿ znaczn¹ rolê o�wiatow¹ i kulturaln¹. By³a
miejscem organizowania siê katolików w stowarzyszenia spo³eczne walcz¹ce o ich prawa,
co nie by³o bez znaczenia, je¿eli we�mie siê pod uwagê fakt, ¿e wiêkszo�æ katolików pocho-
dzi³a z ni¿szych warstw spo³ecznych. Prowadzi³a przez d³ugi okres szko³ê katolick¹, wycho-
wuj¹c¹ m³odzie¿ w duchu moralno�ci chrze�cijañskiej. Poprzez dzia³alno�æ chóru �Cecylia�,
biblioteki parafialnej, czytelni czasopism katolickich oddzia³ywa³a kulturalnie na �rodowi-
sko s³upskie.

W trudnych i dramatycznych okresach obu wojen �wiatowych s³upska parafia
nios³a pociechê duchow¹ licznym polskim robotnikom zatrudnionym na terenie jej dzia³al-
no�ci.
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El¿bieta Szalewska

Rozwój urbanistyczny prawobrze¿nego S³upska
i znaczenie budynku starostwa

w krajobrazie miasta

Rozwój urbanistyczny od XVII wieku

Do koñca XVIII wieku, maj¹cy oko³o 4,5 tys. mieszkañców S³upsk, sk³adaj¹cy siê z
trzech odrêbnych czê�ci, nazywanych miastami: Rechtstadt � Prawne, Töpferstadt � Garn-
carzy i Altstadt � Stare (Brüggemann 1874, s. 900) oraz kilku przedmie�æ zachowa³ �rednio-
wieczny plan i strukturê funkcjonaln¹. Znacz¹co rozszerzono tereny osiedlowe w dolinie
S³upi pomiêdzy 1735 a 1874 rokiem, przeznaczaj¹c na ogrody i budynki oko³o 13 ha pól na
prawym brzegu S³upi, co odpowiada³o obszarowi w miejskich murach. Zagospodarowanie
przestrzenne z tego okresu rozwoju miasta znamy, bowiem przedstawi³ je sytuacyjnie mier-
niczy Schafft (rys.1).

Sposób rozplanowania terenu przy granicy z Ryczewem oraz jego obszar (400 x 420
m) wskazuje na parcelacjê. Podobnej szeroko�ci dzia³ki (oko³o 20 m) wytyczono przy trzech
równoleg³ych drogach, zachowanych do wspó³czesno�ci. Na strumieniu dzia³a³ m³yn kory
dêbowej. Poza murami miasta na wschodnim zboczu doliny, zgodnie z o�wieceniowymi
tendencjami sanitarnymi, wytyczono w 1796 roku nowy cmentarz. Kilka lat wcze�niej w
1791 roku na po³udniowym zboczu nasadzono krzewy morwowe, które po kilku latach
sp³onê³y. Nad S³upi¹ zbudowano garbarniê [30] oraz krochmalniê [29], jedne z pierwszych
s³upskich manufaktur na prawym brzegu rzeki. Wcze�niej niewielkie fabryczki powsta³y
przy miejskich murach: garbarnia Westphala [31], fabryczka tabaki i tytoniu Heringa [32].

S³upiê w mie�cie mo¿na by³o przekroczyæ mostami tylko w dwóch miejscach: przy
Bramie M³yñskiej [18] oraz za Bram¹ Kowalsk¹ [17], gdzie droga najpierw przebiega³a wa³em
wzd³u¿ rzeki, a naprzeciwko dawnego klasztoru zmienia³a kierunek (obecna ulica Podgórna)
i ³¹czy³a siê za ko�cio³em staromiejskim �wiêtego Piotra z drog¹ na zboczu, prowadz¹c¹ w
kierunku pó³nocnym do Smo³dzina i na po³udnie wzd³u¿ doliny S³upi. Na wschodnim brze-
gu rzeki wzniesiono resursê kupców i przedsiêbiorców [28], pierwsz¹ budowlê o charakte-
rze publicznym.

Poniewa¿ kompleks £¹k Kowalskich (5 ha) na wschodnim brzegu S³upi oraz po obu
stronach �cie¿ki prowadz¹cej do Starego Miasta nale¿a³ do króla, to pomimo z³ych warun-
ków budowlanych, w³a�nie tutaj na piaszczystym nieu¿ytku1  siêgaj¹cym od 100 do 400
metrów od rzeki zaczêto sytuowaæ nowe budowle us³ugowe. Jako pierwszy w 1805 roku
zbudowano królewski magazyn prowiantu [25] na pó³noc od Miasta Garncarzy, w blisko�ci
dawnego grodu [36], zachowanego w formie pagórka w ogrodach. Magazyn zaprojektowa³
budowniczy Fischer ze S³awna (Laudan 1933, s. 15).

Na prawym brzegu rzeki zagospodarowano parki z alejami drzew, stawiano parterowe
i piêtrowe domy o konstrukcji ryglowej. Otwarta przestrzeñ sta³a siê celem podmiejskich
spacerów mieszkañców S³upska (ryc. 2).

1 Tak wygl¹da³o to miejsce na pocz¹tku XIX w. Autorka domniema, ¿e po podniesieniu rzêdnych wa³ów
na ³¹kach rozsypano piasek, który mia³ zapobiegaæ rozlewaniu siê wód.
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Rys. 1. Struktura przestrzenno-funkcjonalna S³upska oko³o 1811 roku A - Miasto Prawne z przedmie�ciami,
B � Miasto Garncarzy wokó³ pagórka dawnego grodu, C � Stare Miasto, D � czê�æ zwana �Sandberg�,
E � nowe tereny zabudowy wyznaczone w po³owie XVIII w., F � cmentarz

Rozwojowi urbanistycznemu miasta towarzyszy³a przebudowa dróg krajowych. W
latach 1828-1835 ulepszono trakt ze Szczecina do Gdañska. W celu ominiêcia stromych
podjazdów na wschodnim zboczu doliny (obecna ul. Raszyñska) z Redzikowa szosê
poprowadzono przez pola prosto w kierunku Bramy M³yñskiej, co przetrwa³o jako ulica
Gdañska i Garncarska. W zwi¹zku z budow¹ w latach 1846-1850 szosy do Cecenowa
wschodni¹ czê�æ obecnej ulicy Kiliñskiego przed³u¿ono do rzeki i zbudowano most
Präsidentenbrücke, który po³¹czy³ tereny prawobrze¿ne i lewobrze¿ne S³upska. Oddany
do u¿ytku w 1849 roku na pó³nocy od murów miasta mocny, drewniany most nazwano tak
w 1851 roku na cze�æ prezydenta rejencji Fritsche, który przys³u¿y³ siê do ulepszenia na
Pomorzu systemu komunikacyjnego, a szczególnie do budowy przecinaj¹cych S³upsk bitych
dróg. Równie¿ w 1849 roku poni¿ej tego mostu wykopano proste koryto i odciêto zakole
S³upi. Nowy uk³ad komunikacyjny poprawi³ dostêpno�æ terenów po³o¿onych bezpo�rednio
nad S³upi¹.

Klasyczny, regularny plan nowych terenów budowlanych na prawym brzegu S³upi
nawi¹za³ do rzeki oraz dróg wcze�niejszych: Lazaretstrasse, przy której w 1844 roku
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Rys. 3. Widok z lotu ptaka na prawobrze¿n¹ czê�æ S³upska oko³o 1860 roku, na pierwszym planie gim-
nazjum i budynek ku�ni po�ród drzew
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wzniesiono lazaret garnizonowy, Fabrikstrasse (obecnie Traugutta), Bergstrasse, wcze�niej
zwanej Kirchhofstrasse (obecnie Podgórna), Fruchtstrasse - teraz Jana D³ugosza. Dawne
nazwy ulic odzwierciedla³y pierwotne funkcje terenu i budynki stoj¹ce w tym rejonie. Od
Mostu Kowalskiego, zwanego równie¿ Kamiennym, poniewa¿ w tym miejscu zbudowano
zachowane do dzisiaj mury oporowe w miejscu Schmiedesteig (�cie¿ka Kowalska)
wytyczono do Starego Miasta szerok¹ na 18 m ulicê nazwan¹ w 1851 roku � Wilhelmstrasse
od imienia króla Prus. Now¹ ulic¹, zakoñczon¹ niewielkim, trójk¹tnym placem u podnó¿a
wzniesienia Radeberg po³¹czono zabudowê Starego Miasta na zboczu z Miastem Prawnym
o regularnym �redniowiecznym planie.

Na wschodnim brzegu S³upi najpierw budowano domy przy dwóch ulicach
prostopad³ych do rzeki, a pó�niej wype³niano �rodek. Na zboczu w pobli¿u miejskiej
piaskowni powstawa³y zak³ady przemys³owe: browar �Berg�, pierwsza s³upska odlewnia
Ehmkego i browar �Stern� Richarda Hademanna (1857 r.).

Jednak najbardziej znacz¹ce dla nadrzecznego krajobrazu S³upska budowle powsta³y
dopiero w drugiej po³owie XIX wieku. W latach 1857-1859 pod kierunkiem rajcy miejskiego
Starcka zbudowano gimnazjum, zorientowane frontem w kierunku rzeki (Paetow 1933). Bry³ê
budynku odsuniêtego na oko³o 45 m od S³upi cechuje prostota i regularne, oparte na
zasadach symetrii rozcz³onkowanie. Formy detali architektonicznych s¹ w³a�ciwe dla stylu
neogotyku, na przyk³ad zwieñczenie korony murów �ciankami kojarz¹ce siê z krenela¿em
osadzonym na konsolach, wieloboczne lizeny przechodz¹ce w  sterczyny. G³ówny akcent
po³o¿ono na centralny ryzalit z dwoma portalami o mauretañskich ³ukach, po bokach których
umieszczono smuk³e wie¿yczki. Grupowanie otworów okiennych po dwa zaczerpniêto z
architektury niderlandzkiej.

Czterokondygnacyjny budynek o rzucie prostok¹tnym (oko³o 17 x 43 m) posiada
wysoki cokó³ z ciosanych g³azów narzutowych. Proporcje frontu 3:1 (d³ugo�æ - wysoko�æ)
oraz szeroko�æ równa wysoko�ci czyni¹, ¿e bry³a jest harmonijna. Korytarze na osi pó³noc-
po³udnie zapewni³y korzystne o�wietlenie pomieszczeñ do nauki. Za budynkiem urz¹dzono
boisko (0,72 ha), na którym w 1876 roku wzniesiono salê gimnastyczn¹, nie posiadaj¹c¹
wiêkszych warto�ci architektonicznych2 . Wokó³ dzia³ki nasadzono kasztanowce, ustawiono
gimnastyczne przyrz¹dy i zagospodarowano zieleñce. Architektura s³upskiego gimnazjum
posiada pewne podobieñstwo do gimnazjum w Bydgoszczy, za³o¿onego w 1858 roku, które
ma rzut (31,17 x 15,15 m). Gimnazjum i jego otoczenie przedstawiono na rycinie z tego okresu
(rys. 3).

Aleja na horyzoncie to szosa gdañska. Na zboczu doliny widoczna jest odleg³a o
oko³o 350 m od S³upi zwarta, niska zabudowa Starego Miasta, bardziej przypominaj¹ca wie�
ni¿ miasto, gotycki ko�ció³ staromiejski �w. Piotra z iglicowym he³mem oraz obsadzona
drzewami droga do centrum, przy której sta³ piêtrowy budynek z oficyn¹ i gankiem od
strony zachodniej oraz z p³ask¹, kwadratow¹ wie¿¹ z oknami o pe³nym ³uku, zakoñczona
szerokim krenela¿em z naro¿nymi sterczynami. Budynek ten jest obecnie czê�ci¹ wschodni¹
starostwa. Na naro¿u ulic po�ród drzew widoczny jest ryglowy szczyt ku�ni. Takie
przeznaczenie mia³o to miejsce na piaszczystej wyspie najpewniej ju¿ w �redniowieczu.

Jak ju¿ wspomnia³am wcze�niej, na wschodnim brzegu S³upi poziom wód
gruntowych by³ wysoki, wiêc teren zmeliorowano. W 1863 roku od mostu wzd³u¿ �cie¿ki
Kowalskiej, od ulicy �wiêtego Piotra wykopano g³êbokie rowy, którymi wody sp³ywa³y do
S³upi. W miejsca gdzie mia³y przebiegaæ nowe ulice nawieziono piasek3 : w 1871 roku pod

2 Budynek sali na zapleczu dzia³ki (ul. Partyzantów) zaprojektowa³ nauczyciel gimnastyki
3 Pod kostk¹ wykonan¹ z g³azów narzutowych na jezdni ulicy Partyzantów jest oko³o 80 cm warstwa
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Wilhelmstrasse (obecnie Armii Krajowej), a w 1876 roku pod projektowan¹ nadrzeczn¹
promenadê od Präsidentenbrücke (Most Prezydenta) do za³amania drogi, która obecnie
istnieje tylko za obecn¹ ulic¹ Partyzantów jako Jana D³ugosza, bowiem zachodni jej fragment
zlikwidowano po regulacji tras dróg nad rzek¹4 . W roku 1877 jezdnie obecnych ulic
Partyzantów, Jana D³ugosza i S¹dowej wybrukowano kostkami z g³azów narzutowych (Be-
richt über 1900, s. 63). S³upskie ulice i chodniki w tej czê�ci miasta s¹ tak samo stare i
zabytkowe jak stoj¹ce przy nich domy.

 Zbudowane w 1867 roku nad S³upi¹ w pobli¿u magazynu Landgericht - S¹d
Okrêgowy z aresztem, a w 1879 Amtsgericht - S¹d Ziemski (obecne jeden kompleks budynków)
stworzy³y w tym rejonie o�rodek us³ug administracyjnych. Bry³y i fasady s¹dów wyró¿niaj¹
siê dobrymi proporcjami, symetri¹ i prostot¹5 . Front pierwszego s¹du zwrócono ku rzece,
natomiast pó�niejszy, zamyka kwarta³ od po³udnia. W 1876 roku na pó³nocno-wschodnim
naro¿u tego kwarta³u zbudowano Reichsbankstelle - Oddzia³ Banku Rzeszy o
charakterystycznej prostej bryle z czerwonej ceg³y.

Wa¿n¹ rolê w krajobrazie odgrywa³ pagórek, gdzie znaleziono p³ytê granitow¹ z
rytem postaci6  i gdzie w XIII wieku sta³ ko�ció³, który da³ odniesienie jednemu z dwóch

Rys. 4. Projekt planu regulacyjnego terenów nad S³upi¹ z 1881 roku

¿ó³tego piasku, poni¿ej warstwa grubo�ci oko³o 20 cm gruzu ceglanego.
4 Wcze�niej droga dochodzi³a do promenady nad S³upi¹ (rys. 1), co zlikwidowano po wytyczeniu obecnej
ulicy Partyzantów
5 Budynki dawniej posiada³y fasady z ceg³y klinkierowej.  Zosta³y spalone w dzia³aniach frontowych w
marcu 1945 roku. Podczas odbudowy po³¹czono je, otynkowano i zmieniono architekturê wej�cia.
6 Orygina³ w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, kopia eksponowana jest przed Muzeum
Archeologicznym w Koszalinie.
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Rys. 5. Fragment rysunku projektowego plan zabudowy miasta S³upska z 1893 roku

g³ównych kierunków regularnego planu czê�ci gotyckiej miasta. Kolejny ko�ció³,
prawdopodobnie trzeci na tym miejscu, zbudowano w latach 1865-1867 (Bericht über , s.
84)7 . Na innym wzniesieniu, gdzie przed wiekami sta³ wczesno�redniowieczny s³owiañski
gród, pomiêdzy domami w latach 1872-1873 wzniesiono ko�ció³ katolicki. Usytuowania obu
bli¿sze s¹ romantycznej ni¿ klasycznej urbanistyce. Natomiast powsta³¹ w 1885 roku szko³ê
podstawow¹ (obecnie przy ulicy Henryka Pobo¿nego), prost¹ i z powtarzalnym detalem
zrealizowano zgodnie z ministerialnymi wytycznymi w oparciu o projekty berliñskich firm
projektowo-budowlanych. Jej wielko�æ pocz¹tkowo kontrastowa³a z otoczeniem i dopiero
pó�niejsze budynki zmieni³y te relacje. Wszystkie budowle publiczne by³y symbolami
ówczesnego pañstwa pruskiego, jego polityki kulturowej, spo³ecznej, interwencjonizmu,
porz¹dku prawnego i wp³ywania na samorz¹dno�æ miast.

Narzêdziem ³adu przestrzennego, przy pomocy którego wdra¿ano politykê
porz¹dkow¹ sta³y siê plany urbanistyczne wprowadzone ustawowo w 1875 roku. W
opracowanym w 1881 roku projekcie regulacyjnym terenów wschodniego nadbrze¿a S³upi
(rys. 4) ustalono linie rozgraniczaj¹ce ulice, parametry jezdni i chodników oraz rzêdne terenu.
Plan petryfikowa³ wewnêtrzne granice nieruchomo�ci oraz stan w³asno�ci. Analizuj¹c rysunek
sekcji 58 (rys. 5) Bebauungsplan (plan zabudowy) z 1893 roku terenu od rzeki do Schulst-
rasse (obecnie ulica S³owiañska oraz Armii Krajowej i Kiliñskiego) mo¿na ustaliæ genezê,
etapy rozplanowania i zabudowywania tego obszaru.

7 Kamieñ wêgielny w dniu 25 czerwca 1865 roku wmurowa³ ksi¹¿ê Fryderyk Wilhelm, a 8 pa�dziernika
1867 roku budowlê po�wiêcono.
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Geneza siedziby powiatu s³upskiego

Do pocz¹tku XX wieku administracja powiatu ziemskiego w S³upsku nie posiada³a
odpowiedniej do swoich potrzeb siedziby. Kiedy 22 kwietnia 1901 roku spali³ siê Kreishaus,
zajmuj¹cy budynek przy Wasserstrasse 8 (obecnie ulica Szarych Szeregów), ówczesny
starosta von Schmeling bardzo szybko wyst¹pi³ do magistratu z wnioskiem, aby na potrzeby
biurowe Landkreis móg³ wynaj¹æ wolno stoj¹cy na rynku ratusz, który sta³ pusty. By³ to
piêtrowy, prosty budynek w stylu klasycznym o powierzchni u¿ytkowej oko³o 500 m

2

wzniesiony pod koniec XVIII wieku, czyli faktycznie ju¿ stary. Rada Miasta wyrazi³a na to
zgodê. Starym ratuszem zainteresowali siê tak¿e dwaj s³upscy kupcy, którzy zaoferowali
wy¿szy czynsz, bowiem planowali przebudowaæ go na dom towarowy. Temu pomys³owi
byli przeciwni inni, drobni kupcy, powsta³ konflikt i ostatecznie budynek sprzedano 37
kupcom, którzy w lipcu 1901 roku stary ratusz rozebrali (Laudan 1934, s. 81-82).

Wobec takiego obrotu sprawy starostwo wynajê³o obiekt dawnej szko³y przy
Butterstrasse (obecnie pó³nocny fragment Miko³ajskiej) za roczny czynsz 2000 marek. W
takich to okoliczno�ciach podjêto postanowienie o budowie nowego Kreishausu. Na ten
cel zakupiono dwie dzia³ki na naro¿u ulic Wasser- i Wilhelmstrasse za rzek¹, maj¹ce razem
prawie 2700 m

2 
wraz z budynkiem, który prawdopodobnie wzniesiono przed 1850 rokiem.

Landkreis S³upsk, maj¹cy oko³o 223 000 ha by³ najwiêkszym powiatem ziemskim w
Prusach. W powierzchni ogólnej 63,5% to grunty orne, a 24% lasy, reszta to bagna, wody,
drogi, ogrody i nieu¿ytki. Przemys³ w powiecie by³ bardzo s³abo rozwiniêty. Wiêksze znaczenie
obok rolnictwa mia³o tylko rybo³ówstwo oraz wêdzenie i handel rybami.

Projekt architektoniczny budynku dla powiatu s³upskiego

Zasad¹ jest, ¿e dzie³o architektoniczne tworzone jest dla przysz³o�ci, której najczê�ciej
nie jeste�my w stanie okre�liæ. Z tej zasady wynika regu³a, ¿e rozwi¹zanie powinno byæ
elastyczne i podatne na improwizacje w przysz³o�ci. Ka¿dy projekt powinien wyprzedzaæ
czas, a budynek byæ u¿yteczny w stosunkowo d³ugim okresie. Podstawowe materia³y
budowlane zachowuj¹ swoj¹ trwa³o�æ zasadniczo przez 100 lat, a pokrycia dachowe i
wyposa¿enie kilkadziesi¹t.

Projekt budowlany starostwa sporz¹dzi³ ówczesny Regierungsbaumeister Karl
Bel (Kienitz 1926, s. 72; Schulz 1984, s. 73). Na rysunkach jako miejsce wykonania projektu
podano Berlin, ale prawdopodobnie nie jest to dzie³o berliñskiego architekta8 . Nowy budynek
mia³ tak zaaran¿owaæ fragment przestrzeni, aby obiekt by³ zarazem funkcjonalny i piêkny.
By³o to zadanie nie³atwe, poniewa¿ dzia³ka by³a ma³a, otoczona budynkami i dwiema ulicami
oraz po³o¿ona w bardzo eksponowanym miejscu, przy g³ównej ówczesnej osi urbanistycznej
planu miasta. Pomimo trudnych warunków topograficznych powsta³o w tym miejscu dzie³o
posiadaj¹ce symboliczn¹ strefê architektonicznego pola magnetycznego. Przechodz¹c obok
czy patrz¹c na starostwo z perspektywy wnêtrz ulicowych zauwa¿amy kszta³ty zewnêtrzne,
liczne zakamarki, ryzality, kolumny, pilastry, schody, portale, balkony i elementy dekoracyjne.

W budowli wyró¿niæ mo¿na znaczenia denotuj¹ce, wyra¿ane tym, czym jest dany
obiekt, jego przeznaczenie u¿ytkowe, geometriê, sk³adniê elementów, czyli strukturê.
Znaczenie funkcjonalne wynika z celu, któremu budynek ma s³u¿yæ i temu podporz¹dkowuje

8 w pracy Posener J.,  1979, nie jest wzmiankowany K. Bel, wiêc nie by³ to prawdopodobnie architekt
berliñski.
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siê jego elementy. Znaczenie strukturalne okre�la relacje przestrzenne, system konstrukcyjny
i uk³ad. Jêzyk architektury budynku w sposób prosty powinien komunikowaæ odbiorcy
funkcjê, status, presti¿, idea³y, aspiracje i charakter epoki, tradycje, metamorfozy i nastroje.

Architekturê XIX wieku zdominowa³a niezbyt szczê�liwa idea, ¿e najlepsze rezultaty
daje na�ladowanie piêknych, starych i podziwianych budowli (Rasmussen 1999, s. 12).
Tak¿e s³upski budynek starostwa posiada silne piêtno tych idei.

Z budowlanej dokumentacji projektowej cztery rysunki (fasady zachodnia, pó³nocna,
przekrój pionowy i rzut parteru) s¹ eksponowane na pó³nocnej �cianie sali obrad starostwa.
Dwa inne kartony posiada Muzeum Pomorza �rodkowego w S³upsku9 . Na wszystkich w
dolnym prawym naro¿u widoczne jest ju¿ bardzo s³abo potwierdzenie urzêdowej decyzji
pozwolenia na budowê nr 13, któr¹ podjêto 1 maja 1902 roku w S³upsku � podpis der Stadt-
Baumeister W.

Rysunki na kartonach przedstawiaj¹ce dwie elewacje, przekroje pionowe, rzut
przyziemia, mapê sytuacyjn¹ z wymiarowaniem oraz projekt stajni ponad sto lat temu
wykonano odrêcznie w kolorze sepii w skali architektonicznej 1:100 oraz 1:500 (sytuacja)10 .
W oparciu o nie oraz stan faktyczny autorka przygotowa³a niniejszy artyku³ o znaczeniu
architektury tego budynku w krajobrazie S³upska.

Kreihaus w kilka lat po zbudowaniu opisano jako wart zwiedzenia w przewodniku
turystycznym miasta (Fûhrer durch, 1914, s. 18), co dowodzi, ¿e zaraz po zbudowaniu nale¿a³
do obiektów znacz¹cych w krajobrazie S³upska. Szczególnie polecano uwadze mieszkañców
i turystów wnêtrze i salê obrad, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ po zg³oszeniu siê w biurze
dyrektora urzêdu w godzinach od 8 do 13-tej oraz od 15 do 18-tej.

Na architekturê wp³ynê³o po³o¿enie i usytuowanie dzia³ki w stosunku do stron
�wiata. Projekt obj¹³ dzia³kê, z³o¿on¹ z dwóch parceli (nr 227 i 228) kszta³tem zbli¿onej do
prostok¹ta (33-35 x 41 m), maj¹cej 1394 m

2
. D³u¿sza, frontowa w stosunku do rzeki granica

odchylona od osi pó³noc-po³udnie na zachód o 25° pozwala³a na potencjalne o�wietlenie
s³oñcem wszystkich �cian budynku11 . Rzut budynku maj¹cy 840 m

2
, zbli¿ony do formy

litery �U� (ok. 33x33 m) od strony wschodniej posiada �studniê podwórzow¹�. Przy
odleg³o�ciach pomiêdzy �cianami 8 i 6 m i wysoko�ci �cian 11,4 m �wiat³o s³oneczne prawie
nie dochodzi do okien od strony dziedziñca, gdzie do�æ szczê�liwie umieszczono klatkê
schodow¹ i korytarze.

Do projektowanego budynku przy³¹czono przyleg³¹ kamienicê z podwórzem, dziêki
czemu powiêkszono dzia³kê do 2665 m

2
. Pod zabudow¹ jest 1445,5 m

2
, z czego na starostwo

przypada obecnie 1116 m
2
. Budynek u¿ytkowany przez Kolegium Odwo³awcze i Dyrekcjê

Parku Krajobrazowego �Dolina S³upi� zaj¹³ 328,5 m
2
. W tym miejscu wcze�niej istnia³a

stajnia z mieszkaniem wo�nicy oraz szopa na powozy s³u¿bowe. Poniewa¿ powierzchnia
ogólna kondygnacji ma oko³o 5000 m

2
 intensywno�æ zabudowy w stosunku do terenu

wynosi 1,8, a pod zabudow¹ jest prawie 54%.
Do budynku zaprojektowano sze�æ wej�æ, z których jedno jest zamurowane, dwa

nie u¿ytkowane, jedno prowadzi do piwnicy. W �czerwonej� czê�ci starostwa w piwnicach

9 Wed³ug informacji Joanny Or³owskiej zakupiono je w s³upskim antykwariacie. Autorka domniema, ¿e
pierwotnie tak¿e te umieszczone by³y w sali obrad starostwa.
10 Jest to czê�æ dokumentacji budowlanej.
11 Dane na podstawie w³asnego pomiaru z map sytuacyjnych wspó³czesnych w skali 1:500 oraz rysunków
projektowych. Mog¹ wystêpowaæ pewne ró¿nice w stosunku do stanu geodezyjnego i ewidencyjnego.
Zasad¹ w urbanistyce tego okresu by³a zabudowa zgodna z kierunkami ulic i jedno�æ granicy z lini¹
zabudowy. Poza oryginalnymi rysunkami projektowymi z 1902 r. oraz szkicami rzutu do celów ewakuacji
autorka nie natrafi³a na aktualn¹ dokumentacjê budowlan¹ starostwa.
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jest 31 okien, a w murach zewnêtrznych � 171, w tym dwa okr¹g³e. Strych do�wietla sze�æ
lukarn.

Budynek jest podpiwniczony, ale jedynie czê�æ murów piwnic zbudowano tak jak
projektowano z du¿ych, poligonalnych, wyg³adzonych i dopasowanych g³azów
narzutowych, które tworz¹ cokó³ do wysoko�ci podokiennika parteru w �cianie po³udniowej,
zachodniej i czê�ciowo pó³nocnej o wysoko�ci 1,50 � 2,00 m. U¿yte g³azy nieznacznie
obrobiono na licu zewnêtrznym i stykach oraz po³¹czono zapraw¹ tynkarsk¹ ukszta³towan¹
w wypuk³y wa³ek, co wzbogaci³o plastykê ró¿nobarwnego muru. Staranniejsz¹ obróbk¹ i
prostym kszta³tem wyró¿niaj¹ siê nadpro¿a okien wykonane w szarym granicie, najpewniej

Rys. 6. Budynek Kreishaus � stan z pocz¹tku XX wieku.
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12 Odnosi siê to do dominuj¹cej roli wie¿y, której ca³kowita wysoko�æ zbli¿ona by³a do d³ugo�ci �cian.

sprowadzonym ze Strzegomia. Lepiej obrobiono kamienie w naro¿ach. Materia³ skalny
zastosowano nie tylko ze wzglêdów estetycznych, ale przede wszystkim z uwagi na jego
swoist¹ strukturê, du¿¹ mi¹¿szo�æ, ma³¹ przepuszczalno�æ wody, trwa³o�æ, niezniszczalno�æ
w zmiennych warunkach gruntowo-wodnych, jakie wystêpuj¹ nad S³upi¹ (zachodnia �ciana
znajduje siê w odleg³o�ci 17 m od koryta rzeki). Poziom nadzwyczajnego zagro¿enia
powodziowego wyniós³ w XIX wieku 16,70 m n.p.m., a rzêdne terenu przy starostwie maj¹
15,85 m n.p.m. (podwórze) do 16.87 (na skrzy¿owaniu ulic Szarych Szeregów i Armii Krajowej).

Symboliczna fasadowo�æ architektury budynku

Bardzo charakterystyczna jest fasadowo�æ, polegaj¹ca na wzbogaceniu wygl¹du
budynku w drodze przekszta³cenia form konstrukcyjnych, maj¹cych pocz¹tek w u¿ytkowej
i technicznej celowo�ci, w formy zdobnicze, które akcentuj¹ wyraz plastyczny. Elementy
zdobnicze na trzech fasadach: po³udniowej, zachodniej i pó³nocnej tworz¹ okna, drzwi,
dachy, kolumny, parapety, gzymsy, attyki, balustrady, balkony, loggie, wykusze, lukarny,
schody, kominy oraz elementy dekoracyjne rozmieszczone na zewn¹trz. �ciany zewnêtrzne
od strony podwórza nie posiadaj¹ ¿adnych ornamentów poza gzymsami.

Pod wzglêdem regu³ projektowania budynek starostwa nale¿y do eklektyzmu, w
którym ³¹czono w jednej budowli elementy z ró¿nych stylów historycznych. Do po³owy
XIX wieku panowa³ styl arkadowy, okr¹g³o³ukowy �Rundbogenstil�, niemiecki wariant
neoromanizmu, oparty na wzorach bizantyjskich, romañskich i renesansowych. W tym
stylu wzniesiono w pierwszej po³owie i rozbudowano w 1860 roku stoj¹cy dawniej w linii
murów miejskich na przeciwnym brzegu S³upi miejski szpital. Do jego form nawi¹za³ Bel w
fragmencie ryzalitu g³ównego starostwa. Chocia¿ w drugiej po³owie XIX wieku nie by³o
jednoznacznych kryteriów, najmodniejszym sta³ siê neorenesans i neobarok oraz
reminiscencje stylów egipskich i bizantyjskich, co zastosowano w kolumnie i pilastrach.

W porz¹dku architektonicznym fasad i detalach siêgniêto do wzorów renesansu i
baroku flamandzkiego oraz do rozwi¹zañ domów kupieckich z wysokimi piwnicami, fasadami
opatrzonymi szczytami trójk¹tnymi, wolutowymi lub ³amanymi. Zasad¹ by³o, ¿e czerwone,
ceglane lica w¹skich �cian dekorowa³y w porz¹dku okuciowe ornamenty: bia³e lizeny b¹d�
pilastry, festony kwiatowe umieszczane pod oknami, wydatne gzymsy, kule, obramienia
drzwi i okien, okna zamkniête odcinkowo.

W architekturze wa¿n¹ rolê odgrywa skala i proporcje. Rzut starostwa i
komponowanie fasad oparto na kwadracie i zasadzie kompozycji po przek¹tnej12 . Projek-
tant uwzglêdniaj¹c wp³yw �wiat³ocienia i warunki krajobrazowe szczególnie rozbudowa³
�cianê zachodni¹, w której skrajnie, na naro¿u po³udniowym umie�ci³ wie¿ê a na pó³nocno-
zachodnim, na najwy¿szej kondygnacji logiê. Poniewa¿ o� ulicy Armii Krajowej jest
odchylona w stosunku do osi ulicy Kowalskiej i rynku (rzêdne terenu ok. 20 m n.p.m.) na
po³udnie, wie¿a jest doskonale widoczna z kierunku zachodniego, bêd¹c bardzo wa¿n¹
dominant¹ w krajobrazie �ródmie�cia S³upska.

  Zaprojektowano j¹ jako stosunkowo wysok¹, maj¹c¹ od terenu 39,30�40,20 m do
koñca wietrznika w kszta³cie chor¹giewki. Jej rzut kwadratowy 5,5 x 5,5 m powoduje, ¿e
fasady s¹ skomponowane symetrycznie. Poza znaczeniem symbolicznym s³u¿y ona
orientacji. Na murach wie¿y, na wysoko�ci 24,70 m osadzono ozdobny dwukondygnacyjny
cybulasty he³m rozdzielony latarni¹, wysoki do koñca szpicy na 15,7 m. Najwy¿szej czê�ci
he³mu � wietrznika, który mia³ oko³o 5,5 m obecnie brakuje. Wie¿a ma obecnie 33,80 m, oko³o
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dwana�cie metrów mniej ni¿ s³upski ratusz13 . Proporcje murów wie¿y 1:4,4, a ca³ej 1:7,3
czyni¹ j¹ bardzo smuk³¹ (rys. 6).

W przesz³o�ci wie¿e pe³ni³y przede wszystkim funkcje obserwacyjne i umieszczono
w nich pomieszczenie dla dzwonów, wzywaj¹cych na zebrania i ostrzegaj¹cych. W S³upsku
tak¹ rolê od �redniowiecza pe³ni³y wie¿a i dzwony ko�cio³a Mariackiego. Poniewa¿ budynek
Kreishaus mia³ pe³niæ w stosunku do terytorium powiatu rolê podobn¹ jak ratusz dla miasta,
prawdopodobnie bry³y mia³y konkurowaæ w krajobrazie. Najpewniej to, ¿e wie¿e obu tych
budynków publicznych znajduj¹ siê w takiej samej odleg³o�ci � 280 m od wie¿y ko�cio³a
Mariackiego (szpic jego barokowego he³mu, istniej¹cego do 1945 roku mia³ 37,78 m) nie
by³o zamierzone, niemniej usytuowanie starostwa na wschodnim brzegu rzeki, gdzie
osadnictwo istnia³o ju¿ w okresie s³owiañskim, transponuje tre�æ symboliczn¹ trwania
rodzimej kultury i ludno�ci.

Smuk³e wie¿e (beffori), które zaczêto budowaæ w pó�nym �redniowieczu zasadniczo
w zachodniej Europie, najbardziej charakterystyczne s¹ dla architektury Flandrii. W
najwy¿szej, bogato zdobionej dekoracj¹ jasnych lizen, partii wie¿y umieszczono mechanizm
zegarowy z czterema tarczami o �rednicy oko³o 2,5 m. W¹skie okna naro¿nikowe po wszystkich
stronach tarcz zegara czyni¹ wie¿ê bardziej a¿urow¹. Nadpro¿a otworów zamkniête ³ukiem
typu o�li grzbiet doda³y ponadto lekko�ci murom.

Bry³ê budynku tworz¹ pionowe �ciany (wysoko�æ do gzymsu koronuj¹cego �
11,40 m), cztery poziome stropy, klatki schodowe i nachylony dach z kalenic¹ na wysoko�ci
18,50 m od terenu. �ciany wzniesiono z wypalonej ceg³y. Jako ok³adzinê zewnêtrzn¹
zastosowano matowe kszta³tki ceramiczne w kolorze czerwieni i dekoracje z tynków
imituj¹cych piaskowiec, co powszechnie wystêpowa³o w architekturze eklektycznej, która
odkry³a, ¿e za pomoc¹ tanich, prefabrykowanych detali uda siê na�ladowaæ ka¿dy styl.
Dachy pokrywa obecnie blacha ocynkowana u³o¿ona w stoj¹cy r¹bek14 , natomiast he³m
wie¿y i wie¿yczkê w fasadzie zachodniej blacha miedziana o drobnych arkuszach w kszta³cie
rombu. Blach¹ miedzian¹ pokryto tak¿e wykusze, grzebienie i wykonano opierzenia.

Porz¹dek architektoniczny i dekoracje

Porz¹dek architektoniczny oparto na osiowo�ci i powtarzalno�ci elementów.
Najbardziej charakterystycznymi elementami jest piêæ frontonów przys³aniaj¹cych dachy
poddasza. W fasadzie zachodniej, 10-osiowej, widocznej z odleg³o�ci oko³o 100 m z naro¿n¹
wie¿¹ umieszczono dwa frontony, z których szerszy oko³o dziewiêciometrowy koñczy ryzalit
wysuniêty na 5 m w stosunku do lica �ciany oraz drugi wê¿szy, prawie szeroko�ci sze�ciu
metrów (5,7 m). Proporcje i elementy dekoracyjne na frontonach wynika³y z k¹ta nachylenia
dachu oraz ze stosunku wysoko�ci frontonu do jego podstawy. W s³upskim starostwie
proporcje te s¹ jak 1:1. Najbardziej wyeksponowano fronton zachodni s¹siaduj¹cy z wie¿¹,
który ozdobiono god³em Prus (w tarczy obecnie znajduje siê herb miasta S³upska) oraz
umieszczon¹ na wysoko�ci 21,50 m od ziemi figur¹ alegoryczn¹ (usuniêta).

Wej�cie g³ówne, umieszczone w po³owie szeroko�ci budynku chroni podcieñ
podparty naro¿n¹, walcow¹ kolumn¹ z baz¹ w kszta³cie sze�cianu i g³owic¹ z kapitelem, w
którym po³¹czono motyw woluty, charakterystyczny dla joñskiego porz¹dku z motywami
ro�linnymi. Nad podcieniem wej�cie podkre�la przytulona do pó³nocnej �ciany g³ównego

13 Ca³kowita wysoko�æ wie¿y ratusza w projekcie ma 56 m.
14 Analiza starych barwnych fotografii pozwala na hipotezê, ¿e pierwotnie dachy pokrywa³ ³upek dachów-
kowy.
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ryzalitu wieloboczna wie¿yczka zakoñczona arkadami, w których umieszczono ozdobione
ga³¹zkami lauru dwie tarcze: na �cianie zachodniej z symbolami prawa i sprawiedliwo�ci
(waga, miecz i ga³¹zka), a na pó³nocnej z trzema pszczo³ami, które najpewniej by³y symbolem
krainy s³yn¹cej z urodzajnych pól i miodu. �ciany wie¿yczki, maj¹cej wysoko�æ 20,5 m
koñczy gzyms z z¹bkami, nad którymi umieszczono cybulasty he³m.

W parterze nad kamiennym coko³em okna z odcinkowymi ³ukami rozdzielaj¹
pó³okr¹g³e pilastry z kapitelami o kszta³cie li�ci i owoców bananowca, co jest motywem
do�æ egzotycznym. Architektura piêtra jest najbardziej prosta, wrêcz skromna. Powy¿ej
wprowadzono podzia³ pionowy (lizeny) i poziomy (dwa gzymsy oraz gzyms koronuj¹cy). W
projekcie przewidziano ró¿ny kszta³t otworów okiennych, które ujednolicono do
wertykalnych z ³ukiem odcinkowym.

Dekoracja �cian frontowych, a szczególnie ryzalitów nawi¹zuje do zasad
komponowania mieszczañskich domów, gdzie �ciana szczytowa by³a g³ówn¹ fasad¹. W
stosunkowo d³ugim budynku starostwa stworzono sztuczne szczyty, które na fasadzie
po³udniowej s¹ bardzo wysokie, a na zachodniej ni¿sze. Najmocniej przed lico, na oko³o 5,00
m wysuniêto ryzalit g³ówny z sal¹ obrad, której umiejscowienie podkre�lono wiêkszymi
oknami z opaskami mocniej wy³adowanymi i dodatkowo ozdobionymi w górnej czê�ci
gzymsem z z¹bkami. Na naro¿ach ryzalitów pionowe dekoracje przed³u¿ono przez ca³¹
kondygnacjê. Podzia³ architektoniczny szczytów ryzalitów oparto na modularnej wolucie z
ornamentem wachlarzowym, opracowanym na powierzchni 1 ko³a, co da³o ³agodne przej�cia
miêdzy pionowymi i poziomymi elementami i doskona³e proporcje. Elementy pionowe
zakoñczone s¹ postumentem z kul¹, posiadaj¹ ornament okuciowy (¿³obienia, pola wklês³e,
woluty, romby, szarfy, tarcze, motywy ro�linne).

Woluty umieszczone centralnie na czterech �cianach wie¿y wzmacniaj¹ jedno�æ
kompozycji ca³ej budowli. Omawiaj¹c elementy dekoracyjne trzeba podkre�liæ znaczenie
dekoracji w p³ytach podokiennych. W wykuszu zachodnim umieszczono wazê z piwoniami,
na �cianie zachodniej wie¿y, pomiêdzy podwójnymi w¹skimi oknami tarcze z rycerskim
ko³pakiem (symbol rodów rycerskich) i pó³gryfem oraz stoj¹c¹ na ksiêdze sowê (symbol
m¹dro�ci). Na �cianie po³udniowej umieszczono p³ytê z ³ukiem i rogiem (symbol my�listwa)
oraz drug¹ z rakiem i ryb¹ (symbole rybo³ówstwa). Te cztery tarcze oplot³y pêdy ro�lin.
Pomiêdzy wolutami zwieñczenia szczytów na ryzalicie po³udniowym, bli¿ej wie¿y umieszczono
tarczê herbu Ustki - ¿aglowiec na wzburzonych falach, a na drugim razem spiête powrozem:
snop zbo¿a, li�cie i ki�æ winogrona, grabie, kilof, ³opatê, kosê � plony i narzêdzie symbolizuj¹ce
rolnicze funkcje ziemi s³upskiej.

Przestrzeñ budynku udostêpniano ludziom przez trzy wej�cia. Skrajnie umieszczone
w �cianie po³udniowej, szerokie drzwi o formie pó³kolistej ujêto w bogato zdobion¹ ramê o
formie wzorowanej na portalach renesansowych. Po bokach umieszczono profilowane lizenki
dzielone ornamentem okuciowym, które podtrzymuj¹ poziomy architraw podparty po bokach
konsolkami. Dwa portale wê¿sze z ³ukiem odcinkowym obramowano opaskami z lizenami,
które podtrzymuj¹ naczó³ek - trójk¹tny tympanon wype³niony p³yt¹ z motywem kwiatu,
p¹ka i li�ci ostu.

Na �cianie zachodniej i pó³nocnej umieszczono elementy architektoniczne, jak
wykusz, balkon, taras i loggia, które spe³niaj¹ funkcje praktyczne i estetyczne, poniewa¿
umo¿liwiaj¹ bezpo�redni kontakt u¿ytkownika z otoczeniem i zwiêkszaj¹ pola widzenia dziêki
wysuniêciu poza lico �ciany. Wysuniêcie daje silne skupienie cienia padaj¹cego na �cianê,
co w zale¿no�ci od k¹ta padania �wiat³a i ukszta³towania �ciany wp³ywa na plastyczne
wzbogacenie fasady. Balkon pó³kolisty i taras nad �ciêtym w parterze naro¿em spina ryzalit
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ze �cian¹ po³udniow¹ i wzmacnia plastykê. Obszerna logia na drugim piêtrze na pó³nocno-
zachodnim naro¿u budynku nale¿a³a do mieszkania starosty. Nie spe³nia³a ona swojej roli,
wiêc pomiêdzy kolumny bardzo szybko wbudowano okna. Loggie i taras zabezpieczono
balustradami tralkowymi dwulalkowymi i na fragmentach murkami pe³nymi. Tak¿e balkon
dostêpny z sali obrad na drugim piêtrze, na g³ównej osi w zachodnim ryzalicie pierwotnie
mia³ balustradê z takich samych tralek, któr¹ zast¹piono a¿urow¹, metalow¹. W �cianach
zewnêtrznych umieszczono dwoje drzwi balkonowych, w laskowaniu których powtórzono
lizeny i tympanon jednoskrzyd³owych drzwi wej�ciowych.

Podsumowanie i wnioski

Na prawym brzegu S³upi rozpoczêto inwestycjami królewskimi, pañstwowymi
skoncentrowany rozwój urbanistyczny S³upska, kieruj¹c siê klasycznymi regu³ami
planowania przestrzeni. W planie dwóch ulic równoleg³ych do rzeki oraz prostopad³ych do
nich powi¹zano w ca³o�æ wcze�niejsze czê�ci struktury przestrzennej miasta, szczególnie
prawobrze¿ne. W latach, kiedy zaczêto zabudowywaæ Kowalskie £¹ki, rejon ten nazywano
Nowym Miastem (Benno 1831). Poprzez prostok¹tny plan, za³o¿ony profil budynków i
powtarzalno�æ form historycznych uzyskano w tej czê�ci miasta bardzo harmonijny z
warunkami przyrodniczymi efekt krajobrazowy, dobrze zachowany do wspó³czesno�ci. W
atrakcyjnym �rodku terenów osiedlowych powsta³y szko³y, s¹dy, bank, tak samo u¿ytkowane
do dzisiaj.

Za³o¿enie urbanistyczne o harmonijnych cechach i niekonfliktowe programowo �
o�rodek us³ug ogólnomiejskich i regionalnych w skali S³upska jest dobrym przyk³adem
rozwi¹zañ, zgodnych z naturalnymi warunkami, chocia¿ zabudowê terasy zalewowej
wspó³cze�nie ocenia siê krytycznie, poniewa¿ blokuje ona przewietrzanie doliny i ogranicza
przyrodnicze powi¹zania pomiêdzy podmiejskimi lasami.

Tak samo wa¿nym elementem ³adu przestrzennego, jak architektura budowli sta³a
siê zieleñ, pocz¹tkowo kszta³towana w duchu klasycznym, w uk³adach alejowych, a pó�niej
w stylu krajobrazowym, co najlepiej widoczne jest w parku za³o¿onym przez magistrat w
dwóch kwarta³ach przy gimnazjum. Najpierw w tym miejscu by³o miejskie ogrodnictwo, a od
1910 roku park otoczony jest budynkami mieszkalnymi i us³ugowymi. W³adze S³upska
wykaza³y siê w tym okresie wielk¹ trosk¹ o rozwój terenów zielonych, w tym szczególnie
parkowych (Szalewska 2002).  W okresie miêdzywojennym na zlecenie miasta, w 1928 roku
berliñski profesor Erwin Barth15  wykona³ m.in. projekt renowacji parku miejskiego
Schraderplatz (obecnie ul. Partyzantów).

Obszar dolinny os³ania wysokie zbocze z kilkoma pagórkami. Dalekim t³em dla
bry³y starostwa jest masyw zwartej zieleni, zmieniaj¹cy swoje barwy w zale¿no�ci od pory
roku. G³ówn¹ o� kompozycyjn¹ planu i ulicy zamyka bry³a budynków s³u¿¹cych zdrowiu,
które na historycznym wzniesieniu Radeberg wzniesiono w latach 1914-1917. Do sfery
symbolicznej nale¿y fakt, ¿e w³a�nie z tego pagórka w 1612 roku ówczesny S³upsk narysowa³
Hans Wolfart, co jest najwcze�niejszym widokiem i obrazem miasta nad S³upi¹.

Pod koniec XIX wieku obszar by³ ju¿ prawie ca³kowicie zabudowany (rys.7). Jako
jeden z ostatnich w tym rejonie wzniesiono budynek dla ziemskiego powiatu, który szczê�liwie
zachowa³ swoje po³o¿enie, funkcjê, architekturê i prawie nie zmieniony wygl¹d. Obiekt
nale¿y do najbardziej charakterystycznych w skali S³upska. Patrz¹c w kierunku wschodnim

15 Erwin Barth (1880-1933) - profesor wydzia³u ogrodnictwa Technische Hochschule w Berlinie, projek-
tant wielu za³o¿eñ parkowych w Berlinie i Poczdamie
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od rynku, najpierw most i rzeka, dalej smuk³a wie¿a starostwa, jego bry³a i starodrzew z
kasztanowców i lip, s¹ najwa¿niejszymi elementami wnêtrza urbanistycznego jednej z
najwa¿niejszych ulic w �ródmie�ciu.

Elementy kulturowe i przyrodnicze nad rzek¹ tworz¹ pierwszy plan ulicy, która
powsta³a w po³owie XIX wieku w miejscu pieszej �cie¿ki, jaka pierwotnie ³¹czy³a obszar w
murach miejskich, traktowany jako w³a�ciwe miasta z rejonem, gdzie osadnictwo istnia³o ju¿
kilka wieków wcze�niej (Szalewska, 2002, s.18-22).

Mówi¹c o znaczeniu w architekturze budynku nale¿y wspomnieæ o integruj¹cej roli
ro�lin pn¹cych, które posadzono przy po³udniowej �cianie starostwa. Prawie wiekowy
winobluszcz usuniêto podczas odnowy elewacji budynku kilka lat temu. Motywy
florystyczne bogato dekoruj¹ tak¿e wnêtrze, co pomija siê z uwagi na przyjêty zakres pracy.
Wewn¹trz znajduje siê kilka bardzo ciekawych dla pocz¹tku XX wieku kapiteli, portale i
witra¿e. Najpiêkniejsze, oryginalne wyposa¿enie zachowane jest w sali obrad, wysokiej na
6 m, w pokoju starosty oraz na korytarzach.

Budynek nad S³upi¹ dobrze odzwierciedla nurty architektoniczne prze³omu wieków
XIX/XX, korzystanie z ró¿nych stylów architektonicznych oraz bardzo nie�mia³¹ orientacjê
na secesjê, co by³o typowe dla pó³nocnych Niemiec.

Literatura

Benno J. F.,1831, Die Stadt Stolp, Köslin.
Bericht über die Entwickelung der Gemeinde - Angelegenheiten der Stadt Stolp i. Pom.   und ihren
Stand bei Ablauf des 19. Jahrhunderts, 1900, Stolp.
Brüggemann L. W., 1784, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl.
Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern. T. 2. Bd. II. Der Stolpsche Kreis (o S³upsku
na str. s. 899-930), Stettin.
Fûhrer durch Stolp i. Pom. und Umgegend. Ein Handbuch fûr Einheimische und Fremde. 1914.
Herausgegeben vom Verkehrs -Verein Stolp i. Pom, Stolp.
Jankowska K., 1996, Historia i architektura dawnego Gimnazjum Realnego w Bydgoszczy, W:
Materia³y do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Bydgoszcz,  Z. 1, s. 37-40.
Kienitz E., 1926, Eine Wanderung durch die Stadt. [W] : Stolp in Pommern - Führer durch Stadt und
Umgebung. Stolp, s. 58-78.
Laudan O., 1934, Die Geschichte des Stephanplatzes in Stolp. Ein Kapitel Heimatgeschichte aus
dem 19. und 20. Jahrhundert. Stolp.
Paetow K., 1933, Entwurf zu einer Stolpischen Kunstgeschichte.
�Unser Pommerland�, H.1/2, s. 57-64
Plan von dem Grundrisse der Stadt Stolp in Hinterpommern, 1811,
Muzeum Pomorza �rodkowego w S³upsku, C - IV-15.
Plan von der in Hinterpommern belegenen Stadt Stolp ..., 1811 r. Schafft, Muzeum Pomorza
�rodkowego w S³upsku, C- IV-25.
Posener J.,  1979, Berlin auf die Wege zu einer neuen Architektur. Das Zeitalter Wilhelm II 1890-
1918. Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts, Bd. 40, Mûnchen.
Rasmussen S. E., 1999, Odczuwanie architektury, Warszawa
Schulz F., Wolter B., 1984, Stolp - Bilder aus dem Leben der Stadtvon 1860-1984. Bonn - Bad
Godesberg.
Szalewska E., 1996, S³upsk - najwiêksze miasto na Równinie S³upskiej. Rozwój na przestrzeni
dziejów i wspó³czesno�æ. [W]: 45 Zjazd PTG. Przewodnik wycieczek, S³upsk-Ustka, 18-21.09.1996,
s. 23-33.
Szalewska E., 1999, S³upsk - rozwój miasta w aspekcie urbanistycznym i architektonicznym do
1945 roku. Maszynopis. Urz¹d Miejski w S³upsku.
Szalewska E., 2002, S³upsk � podstawy kszta³towania ³adu przestrzennego. S³upsk.



59

Rozwój urbanistyczny prawobrze¿nego S³upska i znaczenie budynku ...

Jerzy Treder

Komu mo¿e przeszkadzaæ etnonim S³owiñcy?

Niedu¿y obszar Kaszub prawie ca³y XX wiek, jak te¿ wcze�niej, by³ silnie zró¿nico-
wany jêzykowo i etnicznie. Ró¿nice jêzykowe s¹ dobrze udokumentowane i opisane, etnicz-
ne (i etnograficzne) nieco mniej. Dobrze rozpoznane s¹ ró¿nice geograficzne, które przynaj-
mniej w czê�ci warunkuj¹ inne. W przesz³o�ci zdyferencjowanie jêzykowe (np. ok. 1910 roku
F. Lorentz 76 gwar) i etniczne (kilka podgrup historycznych) by³o wiêksze, nawet w zakresie
warunków �rodowiska naturalnego, które ca³y czas siê zmienia³y, radykalniej od XVIII wie-
ku w wyniku melioracji bagien, trzebie¿y lasów, a tak¿e rozwoju sieci dróg, rozrostu osad-
nictwa itd. Wielkie przemiany do 1945 roku wywo³a³a postêpuj¹ca od zachodu germaniza-
cja, a jeszcze wiêksze po 1945 roku, zwi¹zane z reslawizacj¹ czy repolonizacj¹, przynios³o
nowe osadnictwo.

Warunki te i ich istota s³abiej b¹d� mocniej ujawnia(³a) siê zreszt¹ w licznych etno-
nimach (gr. ethnos �lud�), tj. nazwach plemion, zespo³ów i grup etnicznych, i choronimach
(gr. choros �kraj�), tj. nazwach kontynentów, krain i pañstw. Mapa Kaszub B. Sychty z 1958
roku zawiera ich sporo1 , nie uwzglêdniaj¹c historycznych. Do starych i znanych nale¿¹ �
poza ogólnymi Pomorze (1046) i Kaszuby (1238) � lokalne dla subregionów Zabory (1292)
i chyba S³owiñcy (XVI w.). W wiêkszo�ci s¹ one stosunkowo nowe, a na pewno pó�no
zapisane2 . Wzglêdna pó�no�æ zapisu �ród³owego nie jest tu niczym szczególnym, jak i fakt
ich upowszechniania przez ludoznawców w pierwszej po³owie XIX wieku.3  Znajduje tutaj
potwierdzenie proces znany z odleg³ej przesz³o�ci, np. pierwszy raz nazwa Kaszuby pojawia
siê w bulli Grzegorza IX w 1238 roku, potwierdzaj¹cej dobra joannitów pod Stargardem nad
In¹, gdzie wspomina siê ofiarodawcê Bogus³awa, ksiêcia Kaszub: clare morie... duce Cas-
subie. Mo¿e mieæ racjê G. Labuda, ¿e �to dominikanie i franciszkanie, nawi¹zuj¹c bezpo�red-
ni kontakt z ludem, wydobyli na powierzchniê nazwê ludow¹, pospolit¹ i podnie�li j¹ do
rangi urzêdowej, ceremonialnej�4 .

Niektóre etnonimy czy choronimy sprawiaj¹ trudno�ci interpretacyjne, w tym ety-
mologiczne, jak np. Kaszuby, inne choæ jasne, z ró¿nych powodów s¹ dyskutowane, np.
Polska czy Pomorze oraz Bory i Zabory, wszystkie o znaczeniu topograficznym. Nazwê
Kaszubi tak¿e obja�niano jako topograficzn¹, tj. od hipotetycznego rzeczownika kaszuby
�wody niezbyt g³êbokie, wysok¹ traw¹ poros³e�5 , ale w kronice wielkopolskiej (k. XIII w.)
kojarzono j¹ ze strojem: cass-hubi, tj. szuba �fa³dzista szata�, co przej¹³ J. D³ugosz, potem
K.C. Mrongowiusz i A. Brückner. Niew¹tpliwie od stroju pochodz¹ etnonimy Kabatki
(1780 Haken), Korczacy, Kidlanie i £yczacy (1866 Ceynowa) i nowszy Mucnicy (in. Józcy),
nawi¹zuj¹cy do barankowej czapki. Niektóre etnonimy powsta³y od okre�lonych w³a�ciwo-
1  B. Sychta, Kaszubskie grupy regionalne i lokalne. Ich nazwy i wzajemny stosunek do siebie, Rocz. Gd.
XVII/XVIII, 1958-1959, s. 223-251. Por. J. Treder, Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnoni-
mów z obszaru Pomorza Gdañskiego, Gdañsk 1982. Por. przypis 23.
2  Niektóre znalaz³y odbicie w tytu³ach prasowych, np. �Zabory�, �Gôchy�, �Lesôk�, te¿ �Kaszuby�
(dodatek do �Gaz. Kartuskiej� i do �Gaz. Ko�cierskiej�) czy powojenne �Kaszëbë�, a por. �Pomerania�.
3  Np. Kociewie (1837) od ap. kocéwie �wiórzysko�, por. J. Treder, O nazwie Kociewie, w: Ze studiów nad
dialektem kociewskim i kaszubskim, BTN. Prace Wydz. Nauk Human., S. 8, Warszawa 1989, s. 5-17.
4  G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 89-90.
5  S. Kujot, Pomorze Polskie. Szkic geograficzno-etnograficzny, w: Warta. Ksiêga zbior. ku czci ks.
Barzyñskiego, Poznañ 1874, s. 312.
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�ci mowy, np. Niniacy (1866) od wyrazu ninia �teraz�: �ninia brace gôdaj¹� (mo¿e pod
wp³ywem zwrotów biblijnych6 ), a najbardziej znana jest dzi� nazwa Bylacy, kasz. Bëlôcë
(1856 Hilferding) od wymowy ³ jako l w bél, bëla.

Nazwa S³owiñcy raczej nale¿y do jasnych, ale dyskutowanych. Nie nastrêcza
trudno�ci etymologicznych: to derywat z �ec, kasz. -c (por. np. kasz. nazwy Babiñc, Bocyñc,
Kacziñc, Pr¹dzyñc, ¯ôbiñc) od ogólnej nazwy S³owianin. Tak¿e rodowód przymiotnika
s³owiñski ? s³owieñski (por. pomoréñski, wiel¿iñski)/ s³owiañski: S³owianin czy S³owiniec
jest oczywisty7 . K³opot sprawia jednak �cis³e odniesienie ich do podstawy, tj. o jakich
S³owian chodzi³o? Mo¿na zaakceptowaæ stwierdzenie G. Labudy, ¿e nazwa S³owiñców jest
�sztucznym przetworzeniem podstawowej nazwy S³owianie, s³owiañski�, ale dziwi
komentarz, ¿e tê ludno�æ kaszubsk¹ �przypadkowo nazwano s³owiñsk¹, czyli �ci�lej mówi¹c
s³owiañskiej, wendisch�.8

Rozwi¹zaniu tej trudno�ci sprzyjaæ powinno powi¹zanie ze sob¹ odpowiednich
zapisów. Otó¿ przymiotnika s³owiñski/s³owieñski z wyra�nym lokalnym odniesieniem �
tylko strukturalnie równego ze s³owiañski od ogólnego S³owianin � nie mo¿na sztucznie
izolowaæ od równie lokalnego etnonimu S³owiñcy i rozrywaæ historyczny ci¹g po�wiadczeñ
�ród³owych: Slawiêski iêzik 1586 Krofej � S³owiêski 1643 Pontanus � Kaffuben in Pom-
mern S³owienci 1783 Haken-Anton9  � slavisches Volk (tj. s³owiñski lud) 1835 Kummer10  �
S³owin(cy), slovenskô mova/ szprôka 1856 Hilferding itp. Dopiero w ³¹czno�ci i jedno, i
drugie nabiera znaczenia, tworz¹c jedno�æ! Rdzenni mieszkañcy Pomorza w tym czasie i nie
tylko w swoim przekonaniu byli ogólnie S³owianami (ale nie: Polakami, co na Pomorzu
pó�niejsze?), w szerszym znaczeniu etnicznym i regionalnym Kaszubami11 ; druga nazwa
by³a dla nich archaiczna. Na pograniczu zachodnim w okre�lonym czasie i okoliczno�ciach
uleg³o odnowienie (intensyfikacji) poczucia s³owiañsko�ci Kaszubów, gdzie indziej by³o to
b¹d� oczywiste, b¹d� ma³o u�wiadamiane.

Wykszta³ceni pastorzy Krofej i Pontanus dobrze znali miejscowe realia. Najlepiej
wiedzieli, którym to S³owianom �potim wiêce potrzebnich Ksiêgow w te mowie wylozono y
wiednoscy kazania slowa Bozego y piesien Synu Bozemu dale wiekuia Cierkiew y pospolstwo
westrzod tych Ludzy zbierano byc moglo� (Krofej, przedmowa). W mowie innych S³owian,
tj. Polaków � katolików i protestantów � ksiêgi takie ju¿ istnia³y, np. S. Murzynowskiego
(Królewiec 1551-1553); Biblia nie�wieska S. Budnego (1572) i potem Biblia gdañska (1632);

6  Do biblijnego zaiste nawi¹zywaæ móg³ lokalny etnonim Istka, niem. Istker.
7  K.G. Anton, Erste Erste Linien eines Versuches ber der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche,
Meinungen und Kenntnisse. I-II. Theil, Leipzig 1783-1789 (reprint: Bautzen 1976), s. 22: �maj¹ce
s³owo, zrozumiale mówi¹ce�.
8  G. Labuda, op. cit., s. 249.
9  K.G. Anton, op. cit., s. 22. Por. W. Bory�, H. Popowska-Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny,
t. IV, Warszawa 2002, s. 319: S³owiñcë: �so nennen sich die so genannten Kassuben in Pommern
Slovienci� 1783 Anton (z powo³aniem na materia³y pastora Hakena ze S³upska). Por. te¿: F. Hinze, Die
Bezeugung des Pomoranischen im Spiegel der Korrespondenz Karl Gottlob von Antons, �Zeitschrift für
Slawistik�, 35, 1990, s. 599-609.
10  Por. Z. Szultka, Pi�miennictwo..., s. 35: �Terminu s³owinski lud w znaczeniu s³owiañski lud (slavisches
Volk) pierwszy u¿y³... Dotar³ do niej A. Hilferding i wypaczy³ jego sens, gdy¿ z s³owiañskiego ludu zrobi³
S³owiñców...� Tam¿e, s. 106: Kummer �pierwszy w dziejach kaszubszczyzny stwierdzi³, ¿e Kaszubi parafii
gardneñskiej i smo³dziñskiej nie chc¹ siê nazywaæ Kaszubami, a mieni¹ siê s³owiñski lud, to jest s³owiañski
lud. Z brulionu jego sprawozdania po latach korzysta³ [...] Hilferding (1831-1872), który na podstawie
cytowanego zdania i ca³ego sprawozdania zupe³nie bezpodstawnie stworzy³ ca³kowicie fa³szyw¹ teoriê o
rzekomych S³owiñcach [...], bezkrytycznie do dzi� przyjmowan¹ przez wielu badaczy.� Wg Szultki Kum-
mer �by³ ostatnim miejscowym proboszczem g³osz¹cym kazania po kaszubsku w ka¿d¹ niedzielê, zachowa³
wdziêczn¹ pamiêæ swych parafian.� Pisa³ tak A. Parczewski, Szcz¹tki..., s. 58-59.
11  G. Labuda, Kaszubi..., s. 144.
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w Bytowie pos³ugiwano siê Bibli¹ Radziwi³³owsk¹12 . Do nich ci pastorzy czê�ciowo
nawi¹zywali. Adresowali oni swoje ksi¹¿ki do czê�ci S³owian nadba³tyckich poddawanych
protestantyzmowi i germanizacji, konkretnie do wiernych wydzielonego w latach 1669-1686
na ziemi s³upskiej okrêgu ko�cielnego zwanego potem circulus vandalicus13 , z polskimi
nabo¿eñstwami dla ludu okre�lanego jako Wenden (³ac. Vandali) lub Cassuben. Pontanus
zaakcentowa³ to w tytule katechizmu M. Lutra: �niemiecko-wandalski abo s³owiêski� z jêzyka
niemieckiego �w s³owiêski wystáwion�. Precyzyjnie zatem okre�li³ i scharakteryzowa³
adresata! Wyd³u¿a to metrykê etnonimu S³owi(e)niec przynajmniej po k. XVI wieku, tj. do
t³umaczenia Krofeja.

Pojawienie siê nazwy w XVI wieku mo¿e siê wi¹zaæ z wygasaniem nazwy Wenden w
krêgach s³owiañskich czy zawê¿aniem jej do Po³abian, wymar³ych w XVIII wieku, czy
£u¿yczan, okre�lanych potem czê�ciej w literaturze jako Lausitz, lausitzer. Wyodrêbnianie
grupy Kaszubów, do której z czasem przylgnê³a nazwa S³owiñcy, zaczê³o siê pó�no i by³o
skutkiem Reformacji14 . Ko�ció³ na Pomorzu Zachodnim wiedzia³, z do�wiadczeñ Ko�cio³a
katolickiego, ¿e w ewangelizacji uwzglêdniaæ nale¿y czynniki lokalne, tutaj wiêc � inaczej ni¿
w Ko�ciele rzymskokatolickim z uniwersaln¹ ³acin¹ � na plan pierwszy wybija³ siê element
jêzykowy, determinuj¹cy nie tylko dzia³ania, ale te¿ organizacjê ko�cieln¹, wyostrzaj¹c
po�rednio sprawê nazwy. Tym bardziej to oczywiste, gdy siê uwzglêdni to, ¿e wiêkszo�æ
duchownych to Niemcy lub wykszta³ceni w Niemczech i w duchu cywilizacji niemieckiej
reprezentanci lokalnej ludno�ci Pomorza Zachodniego, która ju¿ uleg³a kulturze niemieckiej.
Oni pos³ugiwaæ siê zrazu bêd¹ w ewangelizacji jêzykiem wiernych, lansuj¹c jednak w
perspektywie cywilizacyjnej niemiecki.

W kontek�cie samego etnonimu, jak te¿ okre�lanej nim lokalnej grupy ludno�ci
kaszubskiej, powiedzmy tu za H. Popowsk¹-Taborsk¹: �Rozpatrywane i dyskutowane jest
te¿ u¿yte w tytule Krofeja i Pontanusa okre�lenie Slawiêski iêzik (Krofej), S³owiêski
(Pontanus). Od tego bowiem, czy przymiotnikom tym nadane zostanie znaczenie �s³owiañski�
� tak wg E. Rzetelskiej-Feleszko (1991)15 , czy �s³owiñski� � tak wg J. Tredera (1996)16 , zale¿y
charakter pierwszych druków pomorskich: �s³owiañski� � w opozycji do �niemiecki�, czy
te¿ �s³owiñski� w opozycji do �polski� � ze wskazaniem na polsk¹ liturgiê katolick¹ panuj¹c¹
na Pomorzu Gdañskim. Jest to niew¹tpliwie problem istotny w ocenie charakteru
powstaj¹cego pi�miennictwa. Nie do przyjêcia jest natomiast teza powtarzana (za J.
Koblischkem) przez Z. Szultkê (1992, 199417 , i inne oprac.), ¿e nazwa S³owiñcy, s³owiñski

12  Por. Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdañsk 2002, s. 244: �pastorzy w
Bytowie pos³ugiwali siê tzw. Bibli¹ Radziwi³³owsk¹, w 1584 proboszcz z Gardnej ofiarowa³ swemu kolatorowi
polskie t³umaczenie Postylli Lutra, natomiast spis inwentarza z 1590 w G³ówczycach wymienia polsk¹
Bibliê i Postyllê (K. �laski, Z. Szultka).� Por. te¿ E. Siatkowska, �piewnik Szymona Krofeya (1586) wobec
wspó³czesnych mu wybranych polskich i ³u¿yckich kancjona³ów luterañskich, w: Onomastyka i dialektologia.
Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, red. H. Popowska-Taborska i J. Duma,
Warszawa 1997, s. 219-227.
13  J. Spors, Geneza i rozwój terytorialny nazwy Kaszuby w znaczeniu etnicznym w XIV-XVI w., �Rocz.
S³upski� 1988-1989, S³upsk 1991, s. 83.
14  G. Labuda, Kaszubi..., s. 100: �Do odrodzenia i utrwalenia jêzyka i �wiadomo�ci narodowej Kaszubów
przyczyni³a siê w du¿ym stopniu reformacja luterañska, która podnios³a jêzyki narodowe do rangi jêzyków
liturgicznych w ko�cio³ach. Dopiero w XIX wieku �wiadoma dzia³alno�æ germanizacyjna pastorów i
nauczycieli pruskich spowodowa³a wyparcie jêzyka kaszubskiego i s³owiañskiego z praktyki obrzêdowej
ko�cio³a ewangelickiego.�
15  E. Rzetelska-Feleszko, Nazwa S³owiñców w �wietle regionalnych zabytków i s³owników, w: Polszczyzna
regionalna Pomorza, t. 2, red. K. Handke Wroc³aw 1991, s. 85-95.
16  J. Treder, Kaszubszczyzna dawnych przek³adów biblijnych, w: Symbolae slavisticae. Dedykowane Pani
Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1996, s. 309-315.
17  Z. Szultka, Studia...; ten¿e, Nowe �ród³a do dziejów Kaszubów i ich jêzyka w po³owie XIX w., Rocz. Gd.
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54/1 1994, s. 119-176.
18  Jêzyk kaszubski. Poradnik..., s. 245-246.
19  P. J. Schaffarik, Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach alten Munarten, Offen 1826,
s. 407.
20  A. F. Hilferding, Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego. Tum. N. Perczyñska.
Oprac. J. Treder. Pos³owie H. Popowska-Taborska i J. Treder, Gdañsk 1989, s. 15.
21  A. F. Hilferding, op. cit., s. 30.
22  J. Karnowski, Moja droga kaszubska, Gdañsk 1981, s. 113: �...za¿¹da³em w Bibliotece Przyjació³ Nauk
[w Poznaniu] ksi¹¿ki Hilferdinga: O ostatkach S³owian na po³udniowym brzegu ba³tyckiego morza (tj. o
S³owiñcach) [sic! � J.T.]... Otó¿ w tej ksi¹¿ce Hilferdinga by³ za ok³adk¹ plik z¿ó³k³ych papierów, które
okaza³y siê oryginalnymi rêkopisami Ceynowy...�
23  F. Ceynowa, Skôrb kaszëbsko-s³owiñsczé mowë, Swiecé 1866, s. 62, 167. Por. J. Karnowski, Dr Florian
Ceynowa, s. 72-74: Poza Kaszebji wymienia Ceynowa w Beispiele (po 1862 r.): �Pmjesze wddza³e
dzisejszech Kaszebov maj¹ jesz wdzelne nazve abo wd p³oenjo jejich sedzeb, abo wd zatrudnjenjo, abo wd
wubjore, abo wd jakje wsoblewsce v mvje etp. Tak nazevaj¹ wnji sê na ca³im j¹zeku Chelskim Rebokamji,
b jich ca³e zatrudnjenje je rebe ³ovjic, wko³o Pucka, wsoblevje na Svorzevski Kêpje Belokamji, b wnji tê
nigdê ³, le vjedno l vemovjaj¹; na str¹dze mjedze Gornovskim jezorê e £eb¹ Jickamji, b wnji rod to s³ovko
jicka dodovaj¹; dali pd £êbrg¹ Kabotkamji, b wnji zazveczoj latê e zem¹ v Kabotach chdz¹; jinszi nazevaj¹

jest pojêciem sztucznie stworzonym i celowo rozpowszechnianym, nie maj¹cym uzasadnienia
w pomorskiej rzeczywisto�ci jêzykowej...�18

Podkre�liæ równie¿ trzeba, ¿e slawistom � jak siê okazuje � etnonim ten by³ znany19 ,
zanim w 1856 roku przyby³ na Kaszuby A. F. Hilferding, który zatem ani nie �odkrywa³�
S³owiñców, ani tym bardziej ich � jak chce O. Knoop, a za nim Z. Szultka � nie wymy�li³, lecz
jedynie ich istnienie potwierdza³ i charakteryzowa³ mowê w porównaniu z otoczeniem,
dokumentuj¹c j¹ bogatymi tekstami itp. Hilferding czêsto stawia obok siebie �S³owiñcy i
Kaszubi� czy odwrotnie �Kaszubi i S³owiñcy�, rzadziej np. �S³owiñcy, Kabatki i Kaszubi�
itp. Nie ma jednak w¹tpliwo�ci, i¿ jego Resztki S³owian... to opis okre�lonej jedno�ci �
wewnêtrznie zró¿nicowanej � historycznej (�resztki wielkiego niegdy� i s³awnego ludu�),
geograficznej, etniczno-etnograficznej, jêzykowej, w okre�lonym s¹siedztwie gwarowym
(np. �mowy wielkopolskiej�) itd. Jedno�æ tê widaæ w opisie medycyny Kaszubów,
�okre�lonego typu [mowy] w zanikaj¹cych resztkach...�, w potraktowaniu tekstów
�pomerañskich S³owiñców i Kaszubów� i podaniu jednego wspólnego zbioru wyrazów. Co
do jêzyka podkre�la: �Czy istnieje jaka� zasadnicza odrêbno�æ jêzykowa miêdzy S³owiñcami,
Kabatkami i Kaszubami? Nie. Ca³a ró¿nica polega na wiêkszym lub mniejszym zbli¿eniu do
jêzyka polskiego, co jednak nie jest zwi¹zane z wymienionymi nazwami ludowymi...�20  Dla
podkre�lenia tej jedno�ci wielekroæ u¿ywa okre�lenia �lud kaszubski�, ró¿ny na wschodzie
(Prusy Zachodnie) i na zachodzie (Pomerania). Dobrze oddaje to koniec pierwszego akapitu
ksi¹¿ki: �Obecnie potomkowie tego bitnego plemienia kryj¹ siê w piaszczystych i bagnistych
pustkowiach [...] Polacy i Niemcy nazywaj¹ ich Kaszubami; oni sami mówi¹ o sobie Kaszebi
[...]; w niektórych za� najbardziej oddalonych i g³uchych miejscowo�ciach zachowa³a siê
ich starodawna ludowa nazwa S³owiñców.� Rosjanin dobrze wiedzia³, i¿ w�ród S³owiñców
i w stosunku do nich etnonimy te s¹ wymienne, jak dowodzi zdanie jego rozmówcy: �Kaszebi
e Slowenci, to je jadno.�21

W³a�ciwie odczyta³ tê my�l i ca³¹ ksi¹¿kê Kaszuba F. Ceynowa, który zna³ jej
zawarto�æ z orygina³u22 . Od tego czasu Kaszubów z Prus Zachodnich poszerzy³ o Kaszubów
(S³owiñców, Kabatków) z Pomeranii, a mowê tak poszerzonych Kaszubów odt¹d
konsekwentnie nazywa³ kaszubsko-s³owiñsk¹. Ceynowa przed 1856 roku nie wiedzia³ nic z
w³asnych do�wiadczeñ o S³owiñcach i Kabatkach (drugich zna³ od Mrongowiusza). Na ich
temat u Ceynowy �rozwi¹zuje siê worek� dopiero po ukazaniu siê ksi¹¿ki Hilferdinga (1862),
kiedy pisze np. o ubiorach S³ovjncóv czl S³avóv, co to v wokrêgu S³epskjm nad Garnskjm
jezorê... (l866), potem: S³ovjnce i S³ovjnce czl S³ovi (1868)23 .
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sê Karvotkamji, dloteho e v Karvotkach chdz¹; mjedze Vejherovê e Kartezamji zos Lesokamji, a mjedze
Kscerzn¹ e Tuchol¹ Brovjokamji...�
24  W jego polskim omówieniu (z wypisami) ksi¹¿ki Hilferdinga, w: �Przegl¹d Europejski�, Warszawa, t.
II 1862, s. 213-242; przedrukowa³ niektóre teksty.
25  Has³o Kaszuby, w: Encyklopedia powszechna Orgelbranda, t. XIV, 1863, s. 352-362.
26  O. Kolberg, Dzie³a wszystkie, t. 39. Pomorze, 1965.
27  A. Parczewski, Szcz¹tki kaszubskie w prowincji pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny, Poznañ
1896, s. 81-82. Por. myln¹ konstatacjê: �A .Parczewski [...] nie dostrzega w ogóle S³owiñców jako
odrêbnej grupy etnicznej�, w: E. Rzetelska-Feleszko, Nazwa S³owiñców..., s. 88.
28  Po�wiadczenia od Biskupskiego do Rudnickiego przytaczam wedle zestawienia w: E. Rzetelska-Feleszko,
Nazwa S³owiñców..., s. 91.
29  F. Lorentz, Gramatyka pomorska, Wroc³aw 1958, s. 10: �Jest to rodzima nazwa mowy u¿ywanej
jeszcze w parafiach gardzieñskiej i smo³dziñskiej... Jako nazwa ludu[...] wystêpuje Sloviinc, która tak¿e
oznacza tego, co uczêszcza na nabo¿eñstwa s³owiañskie; w sensie ogólniejszym u¿ywa siê terminu Ka�ëba.�
30  Por. Mrongowiusza s³owieñski 1835, w: H. Popowska-Taborska, Kaszubskie materia³y leksykalne w
s³ownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Studia z Fil. Pol. i S³ow., 32, 1995, s. 58: s³owieñski
bedeutet bei Pontanus: kaschubisch oder eine Dialekten-Variett davon, bei Schmolsin in der Gegend von
dem Stdtchen Lauenburg eilf Meilen von Danzig.  Z. Szultka, Pi�miennictwo..., s. 99 podkre�la, ¿e
Mrongowiusz jêzyk s³owiêski Pontanusa rozumia³ jako s³owiañski (Slowenische), a nie jako miejscowy
dialekt czy jêzyk s³owiñski, a dodaj¹c: �Stwierdzi³, ¿e jêzyk Ma³ego katechizmu z 1758 r. to zasadniczo
literacka polszczyzna...�, pomin¹³ trafn¹ uwagê Mrongowiusza o modernizacji jêzyka.

Od roku 1780 do 1835 czy nawet 1856 etnonim S³owiñcy i identyfikowana tak
podgrupa Kaszubów nie mia³y jeszcze wiêkszego rezonansu w literaturze, a zreszt¹ tworzyli
oni wtedy izolowan¹ geograficznie i etnicznie wyspê. Poza Ceynow¹ przekaz Hilferdinga
natychmiast i w pe³ni zaaprobowali R. Zmorski (1862)24 , F. M. Sobieszczañski (1863)25  i O.
Kolberg (1875)26 , zawierzaj¹cy wy³¹cznie jego relacji, ponadto przyjê³o go wielu innych,
dysponuj¹cych w³asnymi materia³ami terenowymi, jak: A. Parczewski: tu s¹ Kaszuben a
Slowinsti, tu s¹ kaszubowe po slowensti, kaszubowe wszacy s¹ slowinsti (Smo³dzino);
Slowince, Slowinci, slowinstji ladze (W. Gardna) (1880)27 , L. Biskupski: S³owince, Slowince,
ledze slowinstji, po slowensku (1891)28 , S. Ramu³t: Slovinc, Slovinka, slovinskô mova
(1893), I. Mikkola: slovjinska spra�uka, slovjins�jé gad¹ñe (1896), J. £êgowski: Slowince,
Slowinci, Slowinstji ladze, po slowensti, po slowiñscji (1899) czy wreszcie F. Lorentz:
slovjinshi j¹zek, das Slovinzische, Slovjinc, Slovjinstvo (1903, 1912)29  i �kontroluj¹cy� go
M. Rudnicki: slovjinshi, dialekt s³owiñski (1913), który do Hilferdinga siê nie odwo³uje.
Zauwa¿my, ¿e wiêkszo�æ z nich zna³a ju¿ prace odosobnionych krytyków rewelacji
Hilferdinga, o których ni¿ej.

Pontanus w tytule Ma³y Catechism D. Marciná Lutherá Niemiecko Wándalski
ábo S³owiêski to jestá z Niemieckiego jêzyká w S³owiêski wystáwion... �podwójnie�
informowa³ o jêzyku t³umaczenia: Wndalski ábo S³owiêski, ale pastor U. Engelland w
wydaniu z 1758 roku zmieni³ to na ...z niemieckiego iêzyká w s³owieñski wystáwiony...,
opuszczaj¹c wandalski, a pierwotne s³awiêsky/ s³owiêsky zamieni³ na s³owieñski. Nie
rozumia³ tej formu³y, jak te¿ formy jêzyka, który zbli¿y³ do ówczesnej normy ogólnopolskiej.
Rozpozna³ ten fakt K.C. Mrongowiusz, gdy wznawia³ w 1828 roku Ma³y Catechism... wedle
wydania Engellanda, nie znaj¹c jeszcze orygina³u z 1643 roku, odkrytego przez F. Tetznera w
1896 roku Nie wiedzia³ te¿ wtedy zapewne o S³owiñcach30 .

Kaszuba G. Pob³ocki, cytuj¹c zdanie Mrongowiusza o modernizacji jêzyka
Pontanusa, a zatem wiedz¹c, dlaczego jest on w tym wydaniu a¿ tak polski, tendencyjnie
sprawê skomentowa³: �»Jakkolwiek Pontan, s¹ s³owa jego, na karcie tytu³owej wyra�nie
powiada, ¿e z niemieckiego t³ómaczy³ na s³owieñskie czyli s³owiañskie [sic! � J.T.], przecie¿
natrafia siê tam tylko niewiele s³ów, które za takie uchodziæ mog¹, reszta jest w istocie
polska (hochpolnisch). Ale ¿e pierwszej edycyi z roku 1643 nie mamy, przypuszczamy (ist zu
vermuthen), i¿ ta z roku 1758 jest wiêcej zaakomodowana do polskiego«. Zamiast sobie
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31  G. Pob³ocki, S³ownik kaszubski, Che³mno 1887, s. VI. Pierwsze dwa zdania t³umaczeniem z Mrongowiusza.
32  Ibid. Niewiedzy G. Pob³ockiego dowodzi m.in. nieznajomo�æ podró¿y Mrongowiusza do Cecenowa i
G³ówczyc czy pomylenie J. Prajsa (Biedaczka), �znanego w Prusach Zachodnich pisarza ludowego�, z
rosyjskim slawist¹ P. I. Prejsem � zob. G. Pob³ocki, op. cit., s. VIII. Chybiona by³a jego krytyka
kaszubskich zapisów Mrongowiusza, Hilferdinga czy Biskupskiego, do czego por. w: A. Berka, S³ownik
kaszubski porównawczy, 1891, s. 192: �Ksi¹dz Pob³ocki nie mia³ Ostatków slavian Hilferdinga w rêku, a
krytykê swoj¹ opiera na kilku s³owach we wstêpie rozprawy mojéj o gwarze brodnickiéj.�
33  A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznañ 1950, s. 78-79.
34  G. Pob³ocki, op. cit. s. IV.
35  Ibid. Pob³ocki cytuje traktat w Welawie z 10 IX 1657 r., na mocy którego Bytów i Lêbork sta³y siê
lennem Brandenburgii, ale z zachowaniem swobód, m.in. wiary katolickiej na równi z protestanck¹.
36  Ibid., s. V.
37  A. Parczewski, Szcz¹tki..., s. 50. Z. Szultka, Studia..., s. 67 tê oczywist¹ nieprawdê podtrzymuje
38  T³umaczenie J. E. Smolerja, Uberreste der Slawen auf der Südküste der baltischen Meeres, �Zeitschrift
für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft�, Bautzen I 1862, s. 81-97, 4, s. 230-239; 2, 1864, s. 81-
111 � zawiera tylko czê�æ opisowo-etnograficzn¹, pomijaj¹c czê�æ jêzykow¹, tj. teksty i s³owiczek (Por.
J. Burszta we wstêpie: O. Kolberg, Dzie³a..., s. XXXIV), a zatem ³atwiej by³o podwa¿aæ przedstawione
teorie czy nim manipulowaæ. Por. przypis 32.

wyt³ómaczyæ onych kilkudziesi¹t wyrazów kaszubskich w katechizmie [...] d³u¿szym pobytem
Pontana na Kaszubach, wzi¹³ Mrongowiusz wyraz s³owieñski, u¿yty oczywi�cie przez
t³ómacza Niemca, s³abo w³adaj¹cego jêzykiem polskim, zamiast s³owiañski czyli polski w
przeciwieñstwie do germañskiego czyli niemieckiego, za kaszubski, i nastêpnie zrobi³ niczym
nie poparte przypuszczenie, i¿ pierwotne t³ómaczenie Pontanowe z r. 1643 [...] by³o
kaszubskim. Odt¹d katechizm Pontanów, dziêki wyra¿eniu s³owieñski, �le zrozumianemu od
Mrongowiusza, uchodzi za kaszubski, a Kaszubi figuruj¹ u wielu pisarzów jako S³owiñcy,
Slovinzen!�31  Mrongowiusz mia³ siê w ten sposób staæ �ojcem bajek i niedorzecznych
twierdzeñ, jakoby Kaszubi nie byli Polakami, ale jakimi� Wendami, Starowendami lub
S³owiñcami, które to bajki w tak zwanym uczonym �wiecie tu i owdzie jeszcze po dzi� dzieñ
pokutuj¹ i nie�wiadomych ba³amuc¹.�32  Filolog Mrongowiusz dobrze rozumia³ istotê rzeczy.

Negatywne oceny Pob³ockiego, przy tym �apodyktyczne, powierzchowne, oparte
na przes³ankach uczuciowych, nie posiadaj¹ warto�ci naukowej [...], natomiast s¹
odzwierciedleniem opinii, panuj¹cej na Pomorzu w�ród warstwy inteligenckiej.�33  P³ynê³y z
pobudek narodowych i wyznaniowych, tj. niechêci do wszystkich, którzy niby oddzielaj¹
Kaszubów od Polaków, a Kaszuba to Polak i zarazem katolik, dlatego wyrzeka siê Kaszubów
z Pomorski z powodu ich przej�cia na luteranizm. By³a to te¿ wrogo�æ wobec Ceynowy jako
�wroga Polaków�: �lu�nych obyczajów i wcale niegorliwy w wykonywaniu praktyk
religijnych, a jako pisarz zwolennik prawos³awia, szydz¹cy sobie z wiary katolickiej, papie¿a
i duchowieñstwa�, Kaszuby, kreuj¹cego osobny jêzyk kaszubski i naród kaszubski, s³owianofil
i panslawista, a wiêc sprzyjaj¹cy Rosji, do której ma pretensjê, ¿e �pobudka prawdziwa do
badania narzecza kaszubskiego � rzecz zastanowienia godna � wysz³a ani od Kaszubów ani
od Polaków, lecz od Rosyan.�34  Wrogo by³ tak¿e usposobiony do pastora Mrongowiusza
i do luteranizmu, m.in. te¿ w osobie pastora Pontanusa, któremu stawia zarzut: �Gdyby
ustêp powy¿szy z historyi Pomorza by³ znany autorowi elaboratu, Kaszubom katolikom nie
by³by kaza³ uczyæ siê prawd chrze�ciañskich z katechizmu Lutra wraz z garstk¹ Kaszubów z
Pomorski od ko�cio³a oderwanych.�35  Pontanus ponoæ polszczyznê przek³adu zeszpeci³
germanizmami, a �mimo to Mrongowiusz Pontana [...] w liczbie �s³awnych mê¿ów, a co
jeszcze dziwniejsza, nazywa katechizm jego kaszubskim.�36  Hilferding reprezentowa³
prawos³awie i przez to podejrzewano go o rozmy�lne pomijanie wsi katolickich37 . Pob³ocki
nie daje odno�nika ani do pracy Rosjanina, ani do niemieckiego streszczenia J. E. Smolerja38 .

Pob³ockiemu po�wiêcono tu a¿ tyle miejsca, gdy¿ jego bezzasadne i b³êdne oceny
leg³y u podstaw pierwszej negacji faktów zarejstrowanych przez Hilferdinga, do czego
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39  J. £êgowski, S³owiñcy i szcz¹tki ich jêzyka, �Lud�, V, 1899, s. 322. Tym niedowiarkiem by³ tylko
Pob³ocki! £êgowski wi¹za³ s³owiñski Krofeja i Pontanusa z etnonimem S³owiñcy. J. £êgowski, Kaszuby i
Kociewie, Poznañ 1892 � tu jeszcze niczego nie ma o Kaszubach na Pomorzu Zach. i badaniach
Mrongowiusza, Ceynowy i Hilferdinga, ale w Dopiskach ju¿ czytamy: �Knoop [...] podaje z Cecenowa
nazwê bociana klobischon, która poprawniéj brzmi pewnie k³obycon a odpowiada k³oboconowi
Mrongowiusza. Czy Mrongowiusz zbiera³ wyra¿enia kaszubskie na Pomorzu niemieckiém?� � Ksi¹¿ka A.
Parczewskiego, op. cit. � przekona³a £êgowskiego, gdy¿ napisa³: �Parczewski udowodni³ ostatecznie, ¿e
istnieli i istniej¹ jeszcze w nielicznych szcz¹tkach S³owiñcy jako odrêbna ga³¹� pomorsko-s³owiañska z
gwar¹ bêd¹c¹ podgwar¹ kaszubsk¹.� W 1898 r. by³ kilkana�cie dni w Smo³dzinie, gdzie bada³ zabytki i
rozmawia³ ze S³owiñcami, o czym w art.: S³owiñcy... � i Po³abianie i S³owiñcy, �Wis³a� XVI, 1902, z. 2.,
s. 153-161; w pierwszym o pi�miennictwie, w drugim m.in. �s³owniczek gwary s³owiñskiej�.
40  Cyt. za: Z. Szultka, Studia..., s. 123. Autor cennych materia³ów, w: Volkssagen, Erzählungen, Aber-
glaube, Gebräuche und Märchen aus dem östlichen Hinterpommern, Poznañ 1885, tj. podania lud.,
opowie�ci, zabobony, zwyczaje i ba�nie czê�ci wsch. Pomorza Zach.
41  O. Knoop, Etwas von den Kaschuben, �Unsere Heimat� 1925.
42  �Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde� 1, 1910, s. 12-13.

mo¿na porównaæ m.in. wypowied� J. £êgowskiego, który odsy³a do Pob³ockiego: �Wobec
opisu Hilferdinga zastosowano siê nawet w najbli¿szem s¹siedztwie S³owiñców, na
Kaszubach zachodniopruskich, niedowierzaj¹co. Uwa¿ano mianowicie nazwê S³owiñców
za wprost zmy�lon¹ lub przez mylne t³ómaczenie z niemieckich autorów powsta³¹, a to
mniemanie i ja przed kilkunasty laty podziela³em. Wprawdzie nazwa³ ju¿ Micha³ Pontanus
katechizm Lutra, który wyda³ w roku 1643: Ma³y katechizm dra Marcina Lutra z
niemieckiego jêzyka w s³owieñski wystawiony, ale ks. G. Pob³ocki, nie wierz¹c tak¿e w
istnienie S³owiñców, uwa¿a, ¿e tu wyraz s³owieñski u¿yty przez t³ómacza, s³abo w³adaj¹cego
jêzykiem polskim, zamiast s³owiañski, czyli polski.�39  Podró¿ £êgowskiego do S³owiñców w
1898 roku pozwoli³a potwierdziæ obserwacje Tetznera i Lorentza, wbrew stanowisku O.
Knoopa, z którym notabene £êgowski razem pracowa³ w W¹growcu.

Pochodz¹cy z terenów s³owiñskich O. Knoop ponoæ dobrze zna³ miejscowe realia,
ale przewa¿y³y jego kompleksy i niechêæ do Kaszubów, jak to widaæ z cytatu: �My we
wschodniej czê�ci Pomorza Zachodniego nazywamy Kaszubami tylko ewangelickich
mieszkañców s³owiañskiego pochodzenia w powiatach S³upsk i Lêbork; katolickich S³owian
w powiecie bytowskim i w Prusach Zachodnich okre�lamy jako Pollacken, jako ¿e oni
faktyczne utracili prawo nazywania siê Kaszubami. Oni z biegiem czasu ulegli tak dalece
polonizacji, ¿e ledwie odró¿niæ ich mo¿na od prawdziwych Polaków.�40  Podzia³ ten nie ma
nic wspólnego z Hilferdingiem, opiera siê na kryteriach narodowych (wyrzeka siê
spolonizowanych) i wyznaniowych (nawet nie wymienia Kaszubów-katolików). Wypowied�
ta ca³kowicie koresponduje z pogl¹dami G. Pob³ockiego: przez Knoopa przemawia
rozczarowanie z powodu nik³ych ci¹gle postêpów germanizacji, a przez Pob³ockiego m.in.
rozgoryczenie z postawy Kaszubów w Pomorsce przechodz¹cych na protestantyzm i
ulegaj¹cych germanizacji.

Nie dziwi zatem spotêgowane stwierdzenie Knoopa, ¿e �sami Kaszubi nigdy siê tak
[tj. S³owiñcami] nie nazywali i w ten sposób nigdy nie byli nazywani przez ich w³asnych
duchownych i niemieckich s¹siadów.� Pisa³: �Nazwa S³owiñcy to pans³owiañski szwindel.
Poza powiat lêborski nie rozci¹ga³a siê ziemia Kaszubów�41 , a zatem to twór panslawisty
Hilferdinga, który podtrzymywany jest m.in. przez S. Ramu³ta i J. £êgowskiego, poddanych
za to ostrej krytyce.

Zna³ te¿ ju¿ wtedy prace J. Koblischkego, który wypowiada³ siê krótko w jego
duchu, bazuj¹c tylko na obcych materia³ach, mianowicie w artykule Der Name Slovinzen42 ,
polemizuj¹c z Lorentzem, w wypowiedziach którego dostrzeg³ niekonsekwencje. Po�rednio
odnosi³y siê one do Hilferdinga. Notabene, Koblischke uwa¿a³, ¿e nazwa Kaszubi odnosi³a
siê tylko do ludno�ci Pomorza Zachodniego, na co Lorentz odpowiada³, ¿e Kaszubi z
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43  J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, s. 9. Niezbyt to szczê�liwy kontekst, gdy¿ Lorek najchêtniej u¿ywa
okre�lenia: Kassuben am Laba-Strome (1821). Autor zna³ ksi¹¿kê Hilferdinga, o czym zob. przypis 22,
gdzie te¿ przy tytule pracy Rosjanina wymieniona nazwê S³owiñcy, znamienne jednak, ¿e aspektu
s³owiñskiego nie komentuje. W Rozmëszlaniach Ceynowë, �Gryf� 1933, nr 2 (tu wg: J. Karnowski, Dr
Florian..., s. 108-109): �Na kzaniach b³es  S³owiñców� czy �Bo m³odzy zabczl p s³owinsk�.
44  A. Majkowski, Divide et impera, �Gryf� I nr 2, s. 40.
45  A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdynia 1938, s. 208. Autor zna³ ksi¹¿kê Hilferdinga (por. przypis
22); jego ¿ona A. Starzyñska j¹ t³umaczy³a (�Gryf� 1921-1922).
46  A. Majkowski, op. cit.
47  A. Majkowski, ¯ëcé i przigodë Remusa. Zvjercad³o kaszubskje, Toruñ 1938, s. 489.
48  Ibid., s. 453 i 476.
49  A. Majkowski, Pomorzanie. Powie�æ, Gdañsk 1973, s. 46.
50  H. Derdowski, O Kaszubach, �Przegl¹d Polski�, I, 1883, s. 360-381; przedruk: H. Derdowski, Pisma
proz¹, zebra³ i przedmowê napisa³ A. Bukowski, Kartuzy 1939. Por. przypis 51.
51  H. Derdowski, O panu Czorliñscim co do Pucka po sece jacho³, Che³mno 1880, s. 75 (wyd. VI, Gdynia
1990): �Me Morcena Lutra zokon przejêne od Mniemcow,/ Mowê jednak zachowele praojców S³owieñcow,/
Ale ninja! Mowa naszo coroz bar¿y d¿inie [...]/ W czterech wsach le po kaszebsku mowi¹ ma³e dzece,/ Te
sa, okr¹m Jizbic, Gace, Klucie i G³owczece,/ Starzy ledze po kaszebasku mowi¹ jesz w Smo³dzenie, w obu
Gornach...; �jesz i rod Kabotkow nie bêdze zgubjony�.

Pomorza Gdañskiego te¿ maj¹ do niej prawo.
Postawy te ujawni³y siê u m³odokaszubów, którzy nie u¿ywaj¹c nazwy S³owiñcy,

jakby czego� unikali. J. Karnowski wymieni³ ksi¹¿kê Hilferdinga w monografii Ceynowy,
gdzie tylko raz wymieni³ S³owiñców: �Pastor Lorek pierwszy zwróci³ uwagê na Kaszubów, a
mianowicie na S³owiñców i Kabatków...�43 , wspomnianych poza tym w wierszu Rozmëszlanié
Ceynowë (1933). Szczególnie to znamienne u A. Majkowskiego, który u¿ywa³ tego etnonimu
w pierwszych numerach �Gryfa�, np. �W ko�ciele w Smo³dzynie [...] u tak zw. [sic! � J.T.]
S³owiñców i Kabatków, przechowuje siê...�44  Potem nie wymieni³ go nawet, relacjonuj¹c
badania Hilferdinga45 , a po przytoczeniu g³o�nego listu Hakena do Brüggemanna (ok. 1780
r.) pos³u¿y³ siê okre�leniem �Kaszubi nad³ebscy i lupawscy�46 . Raz etnonim S³owiñcy
pojawia siê w jego powie�ci o Remusie w kontek�cie, jak u Hilferdinga: �Przez rzekê Pustinkê
pokozelë nom drogê. Dzeli wona dvje rozgji Kaszubóv: tich, chternich zovj¹ Kabotkami,
wod tich, co nad jezorem Garneñskjim ¿ij¹ i zvj¹ sê S³ovjiñcami.�47  Interesuj¹ce s¹ te¿ dwa
cytaty z przymiotnikiem s³owiñski �o jêzyku ko�cielnym...� (jak Knoop): �Jesz w G³ovczecach
pastor starim ludzom pravji co njedzelê kozanjé kaszubskji abo jak më tu rzeczemë: s³ovjiñskji.�
� obok: �A ten, chternimu bjo³ô broda do pasa sp³ivô, a rêkê trzimj¹ci na Pjismje Svjêtim, to
Mostnjik, chturen zak³odo³ s³ovjiñskji kosco³ v Smo³dzinje...� Poza tym stale u¿ywa nazw
Kaszubi i kaszubski, nawet w kontek�cie Krofeja: �Ten, to pastor Krofej v Betovje, chturen
vëdo³ pjesnje koscelné po kaszubsku.� � jak te¿, gdy podkre�liæ chce kaszubsk¹ jedno�æ:
�...vëmjera³a mova nasza, chterna za mojich lôt panova³a v ti ca³i Pomorsce wod Koszalena
ja¿ po ̄ arnovjiznê i Betovo. V mojich woczach zapoda³a nasza kaszubskô...�48

Mo¿e to dowodziæ zale¿no�ci od postawy G. Pob³ockiego, na co wskazywa³oby
u¿ycie tej nazwy w Pomorzanach przez £ubiñskiego (Majkowskiego) w wypowiedzi do ks.
Zab³ockiego (Pob³ockiego): �W szesnastym wieku Krofey wyda³ psa³terz pomorski, w XVII
tworzy³ Mostnik u uj�æ £eby i £upawy ko�ció³ s³owiñski...�49  Bezpo�rednio mog³y oddzia³aæ
g³o�ne wtedy publikacje Knoopa i Koblischkego. Po czê�ci wynikaæ to mog³o z
niekonsekwencji Lorentza, z którym wspó³pracowali; uwa¿a³ on s³owiñski za odrêbny jêzyk.
Mo¿e jaki� wp³yw mia³ na to te¿ Derdowski, który w znanym artykule wymienia tylko
Kabatków50 , co te¿ znamienne, gdy¿ jego elaborat nawi¹zuje do has³a Kaszuby autorstwa
F. M. Sobieszczañskiego w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z 1863 roku, który z
kolei czerpie z dzie³a Hilferdinga, raczej wedle streszczenia R. Zmorskiego. Derdowski jednak
raz wymienia S³owieñców w O panu Czorliñscim...51
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52  A.F. Hilferding, Resztki...
53  Z. Szultka, Studia..., s. 122 napisa³: �Nie ma ¿adnych podstaw, by w¹tpiæ w jego zapewnienia...�
54  Z. Szultka, Studia..., s. 123.
55  Z. Szultka, Studia..., s. 117.
56  Z. Szultka, Pi�miennictwo..., s. 34.

57  Na niego wskaza³ dowodnie A.D. Duliczenko, Ê íåçàòóõàþùåìó ñïîðó î ñëîâèíöàõ (åùå îäèí ñêðîìíûé
ãîëîñ), Rocz. Gd. 55/1, 1995, s. 83-91.
58  Wg Z. Szultki, Studia..., s. 17 � Bernoulli by³ w zborze w £upawie na kazaniu niemieckim i �kaszubskim�
(cudzys³ów Z. Szultki), a w S³upsku �spotka³ siê ze wspomnianym prepozytem Ch.W. Hakenem. Nie
rozmawiali jednak o Kaszubach...� Wg mnie najpewniej od niego dowiedzia³ siê o mowie Kaszubów i
ksi¹¿kach ko�cielnych w tym jêzyku, o czym Bernoulli napomyka. Inne informacje o przekazywaniu
wiadomo�ci o ksi¹¿kach Krofeja i Mostnika: Weiler > Jäncke > Wutstrack � zob. Z. Szultka, op. cit., s. 22;
ten¿e, Pi�miennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznañ 1994, s.
16. Notabene, pastor CH.F. Wutstrack wymienia nazwisko Krofej w formie Kroway, a wg Z. Szultka,
Studia nad rodowodem i jêzykiem Kaszubów, Gdañsk 1992, s. 41 � Mrongowiusz zna³ publikacjê Wutstracka
(aktualizuj¹c¹ raport Hakena) i z niej dowiedzia³ siê, ¿e Pontanus przet³umaczy³ na kaszubski Ma³y
katechizm.
59  F. Tetzner, Die Slovinzen und Lebakaschuben. Land und Leute, Haus und Hof, Sitten und Gebrche,
Sprache und Literatur im stlichen Hinterpommern, Berlin 1899 � i Die slaven in Deutschland, Braunschweig
1902. Tak te¿ J. £êgowski, por. przypis 39.
60  Z. Szultka, Studia..., s. 129-130.
61  Z. Szultka, Studia..., s. 25.

Po 1945 roku problemu d³ugo nie by³o, jakby wszyscy wiedzieli, ¿e S³owiñcy to
Kaszubi nad jeziorami Gardno i £ebsko; nie zawsze w literaturze (!) precyzyjnie u¿ywano
nazwy S³owiñcy. Problem ten od¿y³ po wydaniu w 1989 roku w nowym t³umaczeniu ksi¹¿ki
Hilferdinga52 . Wtedy pogl¹dy O. Knoopa (Tetznera i Koblischkego), ¿e nie nazywano (!)
tych ludzi S³owiñcami, od�wie¿y³ i niejako za swoje przyj¹³ Z. Szultka53 , o�wiadczaj¹c przy
Knoopie: �Pogl¹dy te podzielamy w ca³ej rozci¹g³o�ci.�54  Nie zauwa¿y³ lub nie chcia³ zauwa¿yæ
zasadniczych przyczyn interpretacji i manipulacji Knoopa, a tak¿e miejsca w tym i roli ks. G.
Pob³ockiego, którego zby³, ciesz¹c siê, i¿ �prawid³owo rozumia³ jednak, ¿e przymiotnik
slawiêski u Sz. Krofeja i s³owiêski u M. Pontanusa by³y synonimami s³owiañskiego, a nie
s³owiñskiego.�55  Tym niemniej Pob³ocki inspirowa³ Szultkê do�æ silnie, jak dowodzi cytat:
�Za przyk³adem Krofeya jêzyk swego przek³adu nazwa³ równie¿ s³owiañskim, czyli tak jak
dok³adnie sto lat temu pisa³ G. Pob³ocki.�56

Z. Szultka rzekomym wynalezieniem nazwy obarczy³ zrazu � jak Knoop � Hilferdinga,
potem pastora A.T. Kummera z Gardny (1835), wreszcie w ogóle pastorów, ale nie Krofeja,
gdy Hilferding spad³ do roli jej propagatora. Tymczasem rozg³osu nazwie S³owiñcy
przysporzy³ raczej � tak chcia³ Knoop � F. Ceynowa, m.in. w sta³ym u¿ywaniu po 1862 roku
okre�lenia kaszëbsko-s³owiñskô mowa, np. Skôrb... (1866). Jak tu pokazano, by³a ona
znana slawistom wcze�niej: K. G. Anton57  zna³ j¹ od pastora Hakena (1780)58 , a jemu i
pastorowi Wutstrackowi znane by³y druki Krofeja (1586) i Pontanusa (1643), którzy ju¿ w
tytu³ach swych translacji u¿yli przymiotników slawiêski i slowiêski obok s³owieski, s³usznie
³¹czonych przez F. Tetznera59  � po odkryciu przezeñ w 1896 roku t³umaczeñ Krofeja i
Pontanusa � ze slowinzisch �s³owiñski�, lecz zdaniem Szultki �myli³ siê, twierdz¹c, i¿ nazywali
[pastorzy � J.T.] tak jêzyk mówiony swych wiernych, a tym wiêcej samych wiernych. Pastorzy
ci przymiotnikiem tym � jak wykazano � okre�lili wy³¹cznie jêzyk swych ksi¹¿ek religijnych
i nic wiêcej.�60  Jednak dziêki Tetznerowi przymiotnik slawiêsky / s³owiñski w³¹czono do
spekulacji o etnonimie S³owiñcy.

Je�li Haken � jak twierdzi Szultka � �nie zna³ jêzyka polskiego i kaszubskiego, a co
wa¿niejsze nienawidzi³ wszystkiego, co polskie i kaszubskie, w tym samych Kaszubów�61 ,
to jak �wymy�li³� � i chcia³ tworzyæ � ca³kiem �sensowne� s³owiañskie nazwy etniczne (te¿
Kabatki, Istkowie), z interesuj¹c¹ motywacj¹ i zarazem � przy jego zamiarach
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62  Z. Szultka, Studia..., s. 108.
63  Z. Szultka, Studia..., s. 129.
64  Z. Szultka, Pi�miennictwo..., s. 29.
65  A. F. Hilferding, op. cit., s. 15.
66  Pominiêto tu kwestiê notorycznego zamieniania przez Z. Szultkê s³owiñski na s³owiañski, co zaciemnia
wywody, prowadz¹c niekiedy do niedorzeczno�ci, np. �jêzykiem obu tych ksi¹¿ek by³a ówczesna
polszczyzna, któr¹ Pontanus uto¿samia³ z jêzykiem s³owiañskim� (Z. Szultka, Studia... 116).
67  A. F. Hilferding, op. cit., s. 130-131.
68  J. Bernoulli, Podró¿ po Polsce (1778), w: Polska stanis³awowska w oczach cudzoziemców, t. I,
Warszawa1963, s. 463.

germanizacyjnych � ostatecznie antyprusk¹ wymow¹? Nale¿a³oby za³o¿yæ, i¿ mia³ doradców.
By³ nim prosty lud, takie bowiem nazwy powstaj¹ samorzutnie. Nie mo¿na te¿ mówiæ, ¿e
Haken g³osi³ �fa³szyw¹ tezê o wielkiej ró¿nicy miêdzy kaszubszczyzn¹ i polszczyzn¹�62 ,
poniewa¿ ró¿nice miêdzy polszczyzn¹ literack¹ a mówionymi gwarami kaszubskimi w
Pomorsce by³y znaczne (w fonetyce, morfologii, sk³adni i s³ownictwie) nie tylko w XVIII-
XX wieku, jak dowodz¹ liczne fakty, zanotowane przez Hilferdinga, Mikkolê (np. miêdzy
Klukami i W. Gardn¹), Lorentza, Rudnickiego... Istotne by³y ró¿nice miêdzy S³owiñcami i
Kabatkami, jak te¿ miêdzy nimi a Kaszubami.

Wobec licznych po�wiadczeñ �ród³owych i z ¿ywej mowy nazwy S³owiñcy i
przymiotnika s³owiñski (m.in. u Hilferdinga, ale i innych, od samych Kaszubów, w tym
S³owiñców) stwierdziæ trzeba, ¿e tematem zastêpczym, s³u¿¹cym zacieraniu istoty, by³o
obja�nianie (Knoop, Koblischke), ¿e s³owiañski = s³owiñski �kaszubskie nabo¿eñstwo�,
czy �u Krofeja i Pontanusa: ewangeliccy S³owianie Pomorza Zachodniego (wcze�niej zwani
Kaszubami)� (Tetzner)63 . Z. Szultka przyjmuje interpretacjê: s³owiñski to s³owiañski, a to
równe z polski, co powtórk¹ rozumowania Pob³ockiego, gdy¿ jêzykiem Ko�cio³a by³ polski.
Znosi to opozycje: a) s³owi(a)ñski wobec niemiecki i b) s³owi(a)ñski wobec polski, a
tak¿e likwiduje g³ówn¹ ideê Pontanusa, aby �Ty ks¹szky P. Bogv jednotroynemu ku chwa³y
y Zbudowániu Koscio³á jego Slowjeskego w násze Pommorske�64 . Hilferding przytacza
rozumienie samych u¿ytkowników: �jêzyk s³owiñski (lub jêzyk kaszubski) a polski � to
jedno i to samo: ksiêgi mamy polskie, obrz¹dek (religijny) polski�65 ; w opozycji do niemiecki,
co ca³kiem logiczne66 . Mo¿na tu podnie�æ sprawê oczywist¹, i¿ s³owiñski jêzyk ko�cielny
by³ inny ni¿ s³owiñski ludowy, co ilustruje m.in. forma jêzykowa �przypowie�ci o siewcy,
zapisana wed³ug s³ów pewnego s³owiñskiego rybaka, który opowiada³ j¹ z pamiêci�,
zestawiona z wersj¹ bytowsk¹67 ; w s³owiñskiej wiêcej polonizmów. Nasuwaj¹ siê tu analogie
wspó³czesne, mianowicie postaci jêzyka kaszubskiego w translacjach Biblii wobec stanu
okre�lonej gwary kaszubskiej.

Nie ma w¹tpliwo�ci, i¿ u pod³o¿a analizy Z. Szultki tkwi idea obrony jedno�ci
Kaszubów; jeden rozdzia³ zatytu³owa³: Jedno�æ plemienna Kaszubów znad jezior Gardno
i £ebsko, zreszt¹ do�æ niefortunnie, je�li chcia³ podkre�liæ �cis³e ich wiêzi z reszt¹ Kaszubów.
Notabene, w mikroskali nie przeszkadza temu, ¿e kto� jednocze�nie mieni siê Kaszub¹ i
S³owiñcem czy Kabatkiem, jak dzi� np. ogólnie Kaszëba, ale te¿ Bëlôk, Lesôk czy Krëban.
Nierozumienie tego sta³o siê powodem wielu b³êdnych interpretacji. W dowodzeniu owej
ogólnej jedno�ci u¿y³ niew³a�ciwej metody. Nale¿a³o raczej wykazaæ, ¿e sposób dawnych
relacji o S³owiñcach sprawia jakby wra¿enie od³¹czania ich od reszty Kaszubów, np. Bernoulli,
choæ ³atwo poj¹æ, ¿e np. Bernoulliego �ma³y lud� w okolicy Szczypkowic68  to nie opis
wszystkich Kaszubów i ca³ych Kaszub. Autorzy ci wiedzieli jednak, i¿ w�ród Kaszubów
akurat oni jako� siê wyró¿niaj¹, np. miejscem zamieszkania i otoczeniem, politycznym
uzale¿nieniem, obrz¹dkiem religijnym, czê�ciowo jêzykiem itd. Nawet tak to relacjonowali,
choæ nie na tyle wyra�nie, jakby�my dzi� tego chcieli. Szczególnie interesowa³y ich wyspy
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69  Z. Szultka, Studia..., s. 12.
70  H. Popowska-Taborska, G³os jêzykoznawcy w obronie A. Hilferdinga, Studia z Fil. Pol. i S³ow., 31,
1993, s. 253-265; J. Treder, Hilferding nadal wiarygodny, Studia z Fil. Pol. i S³ow., 31, 1993, s. 276-278
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etniczno-jêzykowe czy krañce S³owiañszczyzny, pogranicze s³owiañsko-germañskie.
Powstawa³y wokó³ tego niejasno�ci w lokalizacji czy przesady w opisywaniu rzekomych
osobliwo�ci, np. strój (m.in. w nawi¹zaniu do interpretacji etnonimów Kaszub, Kabatki)
czy jêzyk, jak np. Mrongowiusz, Hilferding, Rudnicki i zw³aszcza Lorentz.

Powtórzy³a siê zatem czy od�wie¿y³a historia negowania nazwy S³owiñcy. Tym
razem jednak autorzy nie bardzo rozumiej¹, o co w tym chodzi. Trudno siê temu dziwiæ, gdy
przyjête podstawowe za³o¿enie jest sprzeczne z faktami, je�li siê je chce nale¿ycie
zinterpretowaæ, jak to pokazano wy¿ej. Z. Szultka uj¹³ je nastêpuj¹co: �W �wietle rozwoju
procesu osadniczego nad jeziorami Gardno i £ebsko od VII do XVIII wieku nieprawdziw¹
zdaje siê byæ g³ówna teza tej pracy [A. Hilferdinga � J.T.], i¿ tzw. S³owiñcy stanowili
pozosta³o�æ s³owiañskiego plemienia nadba³tyckiego, ró¿nego od ludno�ci kaszubskiej i
zamieszka³ego w dawnych wiekach na zachód od Kaszubów.�69  A mo¿e co� nie tak z owymi
procesami osadniczymi?

Polemizuj¹ z takim ujêciem m.in. H. Popowska-Taborska i J. Treder70 . Teza zosta³a
mylnie postawiona, a Z. Szultka post¹pi³ wbrew znanym mu faktom, m.in. wi¹¿¹cymi siê z
sorabist¹ K.G. Antonem: �Uwa¿a³ on, ¿e kaszubszczyzna i jêzyk polski s¹ spokrewnione
oraz ¿e Kaszubi lepiej rozumiej¹ polszczyznê ni¿ Polacy kaszubszczyznê. Na relacji J.
Bernoulliego opar³ pogl¹d, ¿e kaszubszczyzna by³a jêzykiem ko�cielnym oraz zwróci³ uwagê
na podejmowane dzia³ania maj¹ce na celu jej likwidacjê. Przyjmowa³, i¿ w przesz³o�ci Pomorze
Zachodnie miêdzy Gór¹ Che³msk¹ a Prusami Zachodnimi zamieszkiwali S³owianie, mieni¹cy
siê jakoby S³owieñcami. Nazwa ta by³a dla niego synonimem S³owian, a nie jakiej� grupy
plemiennej.�71  Oczywi�cie, �cis³a lokalizacja, nadto wstawki �jakoby� i �nie jakiej� grupy
plemiennej� pochodz¹ od Z. Szultki.

Je�li ponadto przyj¹æ � dla Hilferdinga jako niehistoryka i to po³owy XIX w. � nieco
lu�niejsze rozumienie wyrazu plemiê �grupa ludno�ci powi¹zana etnicznie�, tj. bez dodania:
�i wspóln¹ organizacj¹ spo³eczn¹�, to opisana przez Rosjanina grupa istotnie ¿yæ mog³a �
jako takie plemiê � na w³a�ciwych terenach (nad Ba³tykiem?). Hilferding nie twierdzi, ¿e by³a
ona ró¿na od Kaszubów. Przyjêcie przez Z. Szultkê rozumienia � niezgodnego z intencj¹
Rosjanina i wiêkszo�ci¹ konkretnych jego obserwacji czy stwierdzeñ itp. � leg³o u �róde³
nieporozumieñ i ja³owego trudu Z. Szultki. Chybiony kierunek takiej krytyki Hilferdinga
wynika ju¿ z faktu znacznie wcze�niejszego po�wiadczenia nazwy S³owiñcy: wprost w
�ród³ach pisanych z ok. 1780, po�rednio w XVI wieku w pochodnym przymiotniku slawiêsky
(1586), s³owiêski (1643), czyli s³owiñski, m.in. w licznych wypowiedziach samych S³owiñców
jak i ich s¹siadów.

Bez g³êbszego przeanalizowania Studiów... Z. Szultki jego wnioski przyjê³o kilku
badaczy, np. dialektolog poznañski Z. Sobierajski, który zrezygnowa³ ze zrêcznego, a co
wa¿niejsze poprawnego tytu³u S³ownik dialektu S³owiñców nadba³tyckich, przyjmuj¹c
dziwol¹g S³ownik gwarowy tzw. S³owiñców kaszubskich72 . We wstêpie niesk³adnie siê z
tej zmiany t³umaczy, streszczaj¹c zastrze¿enia Z. Szultki i E. Rzetelskiej-Feleszko, a potem
pokazuje, ¿e w praktyce by³a i jest to nazwa porêczna, ale dyskutuje nad nazwami typu
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�zespó³ gwarowy ³upawsko-grabownicki� czy �zespó³ gwarowy jezior Gardno � £ebsko�,
�zespó³ gwarowy parafii Gardna � Smo³dzino�, a zatem jak doradza Z. Szultka! Wreszcie
zgadza siê z rewelacj¹, �aby nazwy Kabatkowie lub Kabatki nie traktowaæ na równi z
nazw¹ Kaszuby, Kaszubi�, dodaj¹c: �Doc. Szultka chcia³by te¿ wyrzuciæ za burtê nazwy
Kabatki, gwara lub dialekt kabacki.� Z jêzykoznawców jeszcze W. Mañczak podkre�la, ¿e
�podczas gdy niektórzy badacze niemieccy (Knoop, Tetzner czy Koblischke) ju¿ dawno
sobie zdawali sprawê z fikcyjnego charakteru S³owiñców, doc. Szultka jest pierwszym
badaczem polskim, który to sobie u�wiadomi³.�73  Okazuje siê tymczasem, ¿e ani to fikcja, ani
Z. Szultka nie by³ tym pierwszym Polakiem, by³ nim bowiem G. Pob³ocki, Szultka za� odnawia
go w mutacji Knoopa, choæ na pewno nie przy�wiecaj¹ mu intencje Niemca, a na pewno
dysponujemy dzi� bogatszymi materia³ami i interpretacjami. Czê�ciowo Z. Szultce ulegli te¿
historycy H. Rybicki74  i A. Czarnik75 , w co ju¿ nie bêdê wchodzi³, dodaj¹c nie dla kurtuazji,
i¿ w ich ksi¹¿kach poza tym znajdujê niezmiernie interesuj¹ce i wa¿ne materia³y.

Mo¿na by jeszcze pytaæ, dlaczego chce siê jakby zlikwidowaæ okre�lone dokumenty,
m.in. wyros³e z ¿ywej tradycji, a potem upowszechnione w literaturze historycznej,
etnograficznej, folklorystycznej itd.? U schy³ku XX wieku, z gór¹ pó³ wieku od wyginiêcia
S³owiñców, wymazuje siê ich nazwê z historiografii, proponuj¹c � i stosuj¹c! � w dodatku w
miejsce rzekomo sztucznej, choæ porêcznej nazwy S³owiñcy o swojskiej strukturze, nazwy
wymy�lone, znacznie mniej pasuj¹ce i mniej zrêczne, wielowyrazowe, na pewno sztuczne i
�uczone�, w dodatku nies³owiañskie, zaproponowane przez obcych, czyli ca³kiem niezgodne
z lokalnym systemem etnonimicznym, np. Kaszubi (nad)³upawscy (por. Lupowkaschuben,
Knoop), Kaszubi nad³ebscy (por. Lebakaschuben, Tetzner) itp. Ponadto przyjêcie takiego
rozwi¹zania wywo³a³oby dopiero chaos!
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Wojciech £ysiak

Dawny folklor Ziemi S³upskiej

Folklor ziemi s³upskiej jest dzisiaj jedynie zamar³¹ warto�ci¹ historyczn¹. W istocie
swej to dawna manifestacja ludowego pojmowania �wiata, jego modelowania na potrzeby
lokalnej spo³eczno�ci. Skodyfikowane na pi�mie werbalizacje by³y elementem wspó³two-
rz¹cym spo³eczn¹ rzeczywisto�æ, by³y aktywnym, akceptowanym repertuarem i wspólnym
dobrem grupy spo³ecznej, przekazywanym w bezpo�rednich kontaktach. Z takim obszarem
rzeczywisto�ci kulturowej spotkali siê tutaj badacze, regionali�ci, przypadkowi zbieracze
staro¿ytno�ci ludowych i ci, którym ziemia ta by³a w najwy¿szym stopniu mi³a. W czasach
im wspó³czesnych wszystko to �¿y³o�, by³o w obiegu, dzisiaj pozosta³o jedynie w zapisach
na kartach ma³o dostêpnych pism i ksi¹¿ek.

Folklor organizowa³ my�lenie o przesz³o�ci i utrwala³ to wszystko, co dokonywa³o
siê w bezpo�redniej blisko�ci cz³owieka, co by³o dla niego wa¿ne, co by³o sensacj¹ w
monotonii dnia codziennego. Spo³eczno�æ, w której transmisja dziejów odbywa³a siê niemal
wy³¹cznie drog¹ ustn¹, w folklorze zawar³a swoje wyobra¿enie o przesz³o�ci zmityzowanej,
przetworzonej i wpisanej w stereotypy1 . Ludowa wiedza o przesz³o�ci nie musia³a polegaæ
na znajomo�ci prawdziwych faktów. By³a przedmiotem wiary, a ten kto o niej mówi³ by³ jej
gwarantem. Przecie¿ i owe, nie maj¹ce odbicia w rzeczywisto�ci elementy wp³ywa³y na
ca³okszta³t wiedzy o czasach minionych i kszta³towa³y historyczn¹, spo³eczn¹ i polityczn¹
�wiadomo�æ grupy. Spo³eczno�æ wiejska i ma³omiasteczkowa by³a bezkrytyczna wobec
wydarzeñ wyra¿onych w folklorze, gdzie wszystko ulega³o daleko id¹cemu �sp³aszczeniu�
w czasie i przestrzeni, jednak przy bezwzglêdnym zachowaniu tych kategorii. Wszystko co
odbywa³o siê poza miejscem obserwacji, by³o niewa¿ne lub ma³o wa¿ne. Postawy takie w
zdecydowany sposób ogranicza³y tzw. �my�lenie historyczne�2 .

Folklor dawnych mieszkañców ziemi s³upskiej utrwali³ tre�ci i warto�ci dla nich
najwa¿niejsze. St¹d te¿ w folklorze tym znajdziemy przekazy o powstaniu i kszta³towaniu siê
naturalnych cech krajobrazu, np. Góry Zamkowej pod Sierakowem S³upskim3 , Rowoko³u4 ,
kamiennej wyspy na jeziorze Gardno5 , czy powstaniu bagien ³ebskich6 . Warto�ci¹ nader

1  Por. W. £ysiak, Ludowa wizja przesz³o�ci. Historyzm folkloru Wielkopolski, Poznañ 1992, s. 149.
2  J. Topolski, �wiat bez historii, Warszawa 1972, s. 64 � 69.
3  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen aus dem stlichen Hinter-
pommern, Poznañ 1885, s. 53 � 54.
4  Tam¿e, s. 71. Rowokó³ w folklorystycznej tradycji potomnych s³yn¹³ jako dawne miejsce pielgrzymkowe;
por. M. Wehrmann, Von einigen Wallfahrtsorten in Pommern, �Monatsblätter Gesellschaft für Pommersche
Geschichte und Alterthumskunde�, 1918, R. XXXII, nr 4, s. 15 � 16; A. Haas, Das Revekol, �Unsere
Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung�, 1926, nr 5, s. 3; W. Witt, Der Revekol und seine Umgebund in
vor- und frühgeschtlicher Zeit, S³upsk 1933; H. Krüger, Der Wallfahrtsort St. Marien auf dem Gollen, eine
itinerar � und Kartenkundlichen Studie, �Baltische Studien�, 1960, R. XLVII, s. 66; N. Buske, Die
Marienkapelle auf dem Gollen, dem Revekol und dem Heiligen Berg bei Pollnow, �Baltische Studien�,
1970, R. LVI, s. 17 � 40; T. Malinowski, Zur Geschichte des Revekol (Rowokó³) des heiligen Berges in
Hinterpommern, �Baltische Studien�, 1988, R. LXXIV, s. 19 � 31; J. Spors, W kwestii pocz¹tków kultu
chrze�cijañskiego na górze Rowokó³ ko³o Smo³dzina (O domniemanym ko�ciele �w. Miko³aja), �Materia³y
Zachodniopomorskie�, 1992, R. XXXVIII, s. 301 � 311; W. £ysiak, Miejsca kultu na Pomorzu Zachodnim.
Folklor i historia, [w:] Wszystek kr¹g ziemski. Antropologia, historia, literatura, pod red. Piotra
Kowalskiego, Wroc³aw 1998, s. 230 � 238.
5  Tam¿e, s. 71.
6  Ten¿e, Volkssagen und Erzhlungen aus Stadt- und Landkreis Stolp, S³upsk 1925, s. 65 � 66.
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istotn¹ o kszta³towaniu krajobrazu by³y narracje o pogr¹¿onych obiektach wpisane w biblijn¹
opowie�æ o upadku Sodomy i Gomory, jak na przyk³ad te o zapad³ym zamku w S³upi pod
£osinem7 , a tak¿e o bli¿ej nie zlokalizowanym m³ynie, który niekiedy wy³ania³ siê z otch³ani
ukazuj¹c ca³¹ sw¹ krasê8 .

Tradycja historyczna jakiejkolwiek grupy nie jest niezmiennym dziedzictwem
przesz³o�ci, jest przecie¿ dynamiczna i podlega ci¹g³emu rozwojowi. Podobnie jak ¿ywy
organizm zachowuje ci¹g³o�æ w czasie, a mimo to stale siê rozwija. Lokalne spo³eczno�ci
mog³y rewidowaæ pogl¹dy o swojej przesz³o�ci i dostosowywaæ siê do nowych okoliczno�ci
i nowych problemów. Tak wiêc w obrêbie tej tradycji nie by³o miejsca zarówno na
ró¿norodno�æ, jak i na elementy nowo�ci wprowadzane w miarê jak nowe pokolenia
postrzega³y tera�niejszo�æ i widzia³y przysz³o�æ w �wietle przesz³o�ci9 . Folklor nie jest
czym� niezmiennym, czym� na zawsze uformowanym. Trwa³e pozostaj¹ jego formy, gatunki,
tre�ci za� to siê pojawia³y, to znika³y. Efemeryczno�æ warto�ci wyra¿onych w folklorze jest
jedn¹ z jego podstawowych cech pozwalaj¹c¹ na sta³¹ wymianê tre�ci w momentach
szczególnych, jak np. wojna, klêski ¿ywio³owe, ruchy spo³eczne i religijne. St¹d te¿ nieustanna
przemienno�æ si³ no�nych folkloru sprawi³a, ¿e ujawni³y siê tu niezwyk³e opowie�ci o
drewnianej bramie w S³upsku10 , potwornym Krzysztofie, postrachu dzieci przy bramie
m³yñskiej11 , zdumiewaj¹cych zdarzeniach przy tzw. z³otej studni12 , niezwyk³ym dzwonie w
Kwakowie13 , magicznych miejscach na Motarzyñskiej Górze14 , Górze Dêbowej w Budowie15

i w Unichowie16 . My�lenie kategori¹ mitu pozwoli³o na kreacjê niezwyk³ych podañ o
skamienia³ym ¿ebraku ko³o £upawy17 , za� w Rowach pielêgnowano wie�æ o wizycie w
tutejszym ko�ciele szwedzkiego króla Gustawa Adolfa podczas wojny trzydziestoletniej i
jego o¿enku z nieznan¹ dam¹, która tu¿ po ceremonii natychmiast zosta³a zamordowana18 .

Prywatna historia rodów wpisana w folklor eksponowa³a po¿¹dane cechy i
wydarzenia niezwyk³e, w których uczestniczy³y pos³uguj¹c siê mityzacj¹ historycznych
wydarzeñ. Konstruuj¹c mitologiczne struktury poprzez pozbawienie wydarzeñ ich
indywidualnych cech, pozostawiano tylko to, co odpowiada³o przyjêtemu w micie wzorowi19 .
Niekiedy elementy tej tradycji przedostawa³y siê do krêgu tradycji kultury ch³opskiej i tam
trwa³y równolegle w ustnym obiegu. Zjawisko to szczególnie widoczne jest w podaniach o
rodach pomorskich20 . St¹d te¿ w folklorze tutejszej ziemi tak wiele narracji o pocz¹tkach,
dziejach i okoliczno�ciach nadania herbów rodom do niej przypisanych. Opowiadania o
pirackim pochodzeniu rodu von Bandemer21  i von Woggon22  w Rowach, rodzinie von
7  Ten¿e, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 51.
8  Neue Sagen aus dem Kreise Stolp, �Ostpommersche Heimat. Beilage der Zeitung für Ostpommern�,
1930, nr 26, s. 1.
9  I. G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, Kraków 1984, s. 194.
10  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 49.
11  Tam¿e, s. 49.
12  Tam¿e, s. 50.
13  Tam¿e, s. 56.
14  Tam¿e, s. 56 � 57.
15  Tam¿e, s. 57.
16  Tam¿e, s. 58.
17  Tam¿e, s. 62 � 63.
18  Tam¿e, s. 72.
19  A. Guriewicz, Kategorie kultury �redniowiecznej, Warszawa 1976, s. 100.
20  M. Kwa�kiewicz, Mityczna konstrukcja podañ o rodach pomorskich, [w:] V Konferencja kaszubsko �
pomorska. Materia³y z konferencji. Rowy 4 � 5 wrze�nia 1998, pod red. Wojciecha £ysiaka, Poznañ
1999, s. 37.
21  A. Haas, Geschlechts- und Wappensagen pomm. Adelsfamilien, �Unser Pommerland�, 1929, R. XIV,
nr 3, s. 84 � 85.
22  O. Knoop, Volkssagen und Erzhlungen aus Stadt- ..., dz. cyt., s. 68.
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23  A. Haas, Geschlechts- und Wappensagen..., dz. cyt., s. 86.
24  Tam¿e, s. 87.
25  Ten¿e, Pommersche Sagen, Lipsk 1926, s. 167.
26  Ten¿e, Geschlechts- und Wappensagen pomm. Adelsfamilien, �Unser Pommerland�, 1929, R. XIV, nr
10, s. 396 � 397. W Wolinii wiele mo¿na by³o us³yszeæ o rodzie Puttkamerów. Twierdzono, ¿e ich
przodek by³ murarzem, st¹d ród otrzyma³ swój herb.
27  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 76 � 77.
28  A. Haas, Geschlechts- und Wappensagen..., dz. cyt., s. 402.
29  Tam¿e, s. 402.

30  Tak wielka ilo�æ narracji o czarownicach na Pomorzu podyktowana byæ mo¿e znamiennym faktem, i¿
region ten w czasach najwiêkszych prze�ladowañ wspólniczek diab³a, a wiêc w XVI � XVIII wieku, by³
zwi¹zany z Niemcami, a tamtejsze prawo przewidywa³o surowe, �miertelne kary dla czarownic. W³a�nie
na terenie Niemiec wypracowano metody postêpowania z podejrzanymi, przygotowano tak¿e odpowiednie
narzêdzia tortur, które nastêpnie znalaz³y zastosowanie niemal w ca³ej Europie. Procesy i egzekucje
czarownic mia³y charakter masowy, a opowie�ci o nich zatacza³y szerokie krêgi. Publiczne, krwawe
przedstawienia organizowane na wzór zachodni, bêd¹ce paradoksalnie jednym z niewielu �róde³ rozrywki
dla ludu, utrwali³y siê w zbiorowej pamiêci na kolejne stulecia.
31  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 68.
32  Ten¿e, Volkssagen und Erzhlungen aus Stadt-..., dz. cyt., s. 43.
33  E. Dahlke, Schwänke und Sagen in Flinkow und Umgegend, �Ostpommersche Heimat. Beilage der
Zeitung für Ostpommern�, 1932, nr 4, s. 4.
34  O. Knoop, Volkssagen und Erzhlungen aus Stadt-..., dz. cyt., s. 48.
35  Tam¿e, s. 40 � 41.
36  Tam¿e, s. 2.
37  Tam¿e, s. 2.
38  Tam¿e, s. 81.

39  Ten¿e, Blocksberge in Pommern, �Blätter für pommersche Volkskunde�, 1894, R. III, nr 1, s. 4.
40  Por. A. Szczepaniak, Trzebiatowski proces i egzekucja czarownicy Dorothe Schwarz, [w:] Trzebiatów.
Historia i kultura I. Materia³y z konferencji, Trzebiatów 26 � 27 maja 2000, pod red. Wojciecha £ysiaka,

Bismarck23 , Böhn z Kuleszewa i Zagórek24 , von Krümmel z Duninowa,25  Puttkamerów z
Wolinii i Stowiêcina26  oraz Z³akowa27 , von Svawe z Machowina28  i von Stojentin ze
Stowiêcina29  by³y sta³ymi elementami lokalnych podañ. Mityczna konstrukcja tych podañ
czyni³a je zrozumia³ymi i akceptowanymi przez odbiorców, bowiem mit jest wersj¹ dziejów
powszechnie akceptowan¹, co wiêcej, daj¹cym proste i wyczerpuj¹ce odpowiedzi na pytania
zarówno o pochodzenie, jak i egzystencjê.

Podobnie jak na ca³ym Pomorzu, najpopularniejszym gatunkiem folkloru by³y
podania wierzeniowe realizuj¹ce tre�ci pó³demoniczne, demoniczne i niedemoniczne. Pierwsza
z tych grup obejmowa³a takie wyobra¿enia jak czarownica, zmora, mason, wilko³ak, wampir.

Najwiêcej miejsca w tej grupie zajmowa³y opowiadania o czarownicach i
czarownikach, ich magicznych praktykach, miejscach spotkañ i codziennych niemal
szkodliwych dzia³aniach w obrêbie wiejskiej spo³eczno�ci. Relacje o czarownicach znane
by³y w ka¿dej miejscowo�ci, bowiem stanowi³y sta³y element krajobrazu kulturowego tej
ziemi30 . Wiadomo, i¿ szczególnie z³o�liwe i niebezpieczne mieszka³y w Cieminie31 , P³aszewie32

i W³ynkowie33 , za� najbardziej znani tutaj czarownicy mieszkali podobno w Mianowicach34

oraz w Wolinii35 ,  gdzie tak¿e, jeszcze na pocz¹tku XX wieku pamiêtano o spaleniu jednej z
wied�m na stosie36 . Twierdzono, i¿ ko³o Wolinni na skrzy¿owaniu dróg spalona zosta³a
kiedy� czarownica37 . Na terenie ca³ego Pomorza powszechnie znane by³y tak zwane Smocze
Pale (w plattdeutsch: Schmokpfahl). Jeden z nich znajdowa³ siê ko³o wsi Jawory, przy którym
palono przestêpców. Owe smocze s³upy lub pale pomorowe by³y obiektami, doko³a których
przygotowywano stos i do których przywi¹zywano przestêpcê, zwykle czarownicê i
�sma¿ono j¹�38 . W opinii tutejszej spo³eczno�ci czarownice spotyka³y siê nocami na
wzniesieniach zwanych tu Blocksbergami, które znajdowa³y siê ko³o Ciemina,  P³aszewa
oraz Nieckowa39 . Spotkania takie zawsze rozpoczyna³y siê od szyderczego na�ladowania
mszy �wiêtej. Nastêpnie uczestnicy ucztowali, tañczyli, a w koñcu odbywali orgie seksualne40 .
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Poznañ 2000, s. 81.
41  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 81.
42  Otto Knoop, który urodzi³ siê i wychowa³ na Ziemi S³upskiej, na gruncie do�wiadczeñ z dzieciñstwa
zanotowa³, i¿ mówiono tu �ta zmora�, bowiem wszystko to przynale¿ne by³o kobiecej naturze. W
powiecie s³upskim zmorê nazywano tak¿e Nocnym Bogiem (Nachtmoor) i Alp (en drickt de Alp).
43  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 83
44  Tam¿e, s. 82.
45  Tam¿e, s. 83.
46  Tam¿e, s. 83 � 84.
47  Ten¿e, Volkssagen und Erzhlungen aus Stadt-..., dz. cyt., s. 13 � 16.
48  Neue Sagen aus dem Kreise Stolp, dz. cyt., s. 1.
49  O. Knoop, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 60.

Opowiadano powszechnie, i¿ �w noc Walpurgi, (Wolbrecht) wszystkie zwierzêta domowe
musz¹ byæ prze¿egnane, bowiem czarownice powracaj¹ce z Blocksbergu wchodz¹ do obór
i wyrz¹dzaj¹ szkodê byd³u, szczególnie chêtnie zabieraj¹ mleko i mas³o. Pewnego razu w
oborze zjawi³a siê czarownica, która nie by³a naznaczona krzy¿em i powiedzia³a:

                                            Tutaj nie znajdê chleba,
                                             Wezmê st¹d mleko i mas³o.
Jednak w oborze siedzia³ ch³op i mia³, z szacunkiem dla opowiadaj¹cego, zdjête

spodnie. Czarownica go nie spostrzeg³a, a gdy on us³ysza³ te s³owa, szybko powiedzia³:
                                            Tutaj skarbu nie znajdê,
                                            Mo¿esz dostaæ w dupê.
Od tej pory mleko i mas³o smakowa³o czarownicy b³otem. Kiedy� ¿ali³a siê swojej

s¹siadce i ch³op teraz opowiada jak do tego dosz³o�41 .
Równie z³o�liwym i przebieg³ym by³a tak zwana zmora, czyli w wyobra¿eniu ludu,

kobieta42  ¿yj¹ca docze�nie, maj¹ca mo¿liwo�æ przemieniania siê w rozmaite przedmioty43 ,
najczê�ciej s³omkê lub przybieraj¹c postaæ zwierz¹t44 , za pomoc¹ których prze�ladowa³a i
dusi³a mê¿czyzn. O tym pó³demonie kr¹¿y³o w regionie wiele opowie�ci zawsze zasadzonych
na tym samym niemal temacie fabularnym. Powszechnie twierdzono, ¿e zmorê mo¿na
schwytaæ, gdy szybko zatka siê dziurkê od klucza, przez któr¹ wesz³a do �rodka. Wtedy
musi pozostaæ, do czasu a¿ dziurka zostanie otwarta, ale sama tego zrobiæ nie mo¿e.
Opowiadano tu, i¿ �zrobi³ tak pewien parobek i nastêpnego dnia zobaczy³ u siebie w stajni
piêkn¹ dziewczynê. Potem siê z ni¹ o¿eni³ i mia³ z ni¹ ju¿ dwoje dzieci, gdy nie my�l¹c o tym
otworzy³ dziurkê od klucza, jego ¿ona przepad³a na zawsze�45 . Narracje o zmorach i ich
dokuczliwych zajêciach znane s¹ z Retowa, Machowinka, Objazdy, Wysokiej i Dominka46 ,
a tak¿e, z Gradny Wielkiej, Ga³¹�ni Wielkiej, Golêcina i Wolinii47 , a tak¿e Witkowa, gdzie
okazywa³a siê byæ wyj¹tkowo z³o�liwa48 .

Powszechn¹ wiedzê o cz³onkach ló¿ masoñskich kszta³towa³y gro�ne s³owa padaj¹ce
z ko�cielnych ambon, przypadkowe obserwacje i skojarzenia, wreszcie wszechmog¹ca plotka.
Nic zatem dziwnego, ¿e ludowa fantazja przypisa³a wolnomularzom cechy ludzi, którzy
w³asn¹ duszê zaprzedali diab³u. Mimo i¿ informacje o wierzeniach zwi¹zanych z tym obszarem
kultury ludowej nie mia³y szczê�cia do folklorystów, bowiem traktowano je powierzchownie
i ogólnikowo, to z ziemi s³upskiej posiadamy kilka istotnych elementów. Znanym masonem
by³ pewien obszarnik ze wsi Kleszczyniec. Opowiadano, i¿ �do lo¿y je�dzi³ zwykle karet¹
zaprzê¿on¹ w cztery konie. Pewnego razu, gdy znów pojecha³ do S³upska, pozosta³a w
domu s³u¿ba, nagle us³ysza³a straszny turkot od strony dziedziñca. S¹dzono, ¿e to pan
przyjecha³ i wszyscy wyszli na zewn¹trz. Ale jego nigdzie nie by³o widaæ, tylko w czubkach
drzew s³ychaæ by³o straszny szum. Podczas nieobecno�ci swego pana s³u¿ba czêsto siê
przera¿a³a, st¹d te¿ powsta³o wierzenie, ¿e pan jest sobowtórem�49 . Opowiadano tak¿e, i¿
lo¿a masoñska w S³upsku by³a budynkiem, w którym �wszystkie pokoje wytapetowane
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50  Tam¿e, s. 60 � 61.
51  Ten¿e, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 77.
52  Tam¿e, s. 77.
53  Beiträge zum Aberglauben in Pommern, �Blätter für pommersche Volkskunde�, 1893, R. I, nr 6, s. 88
� 89.
54  H. P. Hasenfratz, Leben mit den Toten. Eine Kultur- und Religionsgeschichte der anderen Art, Freiburg
1998, s. 179.
55  Tam¿e, s. 180.
56  W. £ysiak, Zaklinanie �mierci..., dz. cyt., s. 52.

by³y na czarno. Tylko wtajemniczeni mieli tam wstêp. Po �rodku jednej z izb sta³a czarna
trumna, w której musia³ po³o¿yæ siê ten, kto chcia³ byæ przyjêty do zgromadzenia. Potem
dostawa³ kilka talerzy, na których znajdowa³y siê monety i z zawi¹zanymi oczyma musia³ je
dotkn¹æ. Dotkn¹wszy talerza ze sztuk¹ z³ota, ka¿dego rana pod sw¹ poduszk¹ znajdowa³
tak¹ monetê. Oczywi�cie, dostarcza³ j¹ sam diabe³, i stawa³ siê bogatym cz³owiekiem. Ale
gdy dotkn¹³ talerza z fenigiem, na ca³e ¿ycie pozostawa³ biedakiem. Podczas przyjêcia musia³
w³asn¹ krwi¹ podpisaæ pakt z diab³em. W tym celu rozcina³ palec i macza³ pióro w tryskaj¹cej
krwi. Pewien mason dok³adnie zna³ d³ugo�æ swego ¿ycia, bo diabe³ czêsto mu o tym
przypomina³. Zreszt¹ móg³ swoje ¿ycie przed³u¿yæ kupuj¹c dziecko i ofiaruj¹c je diab³u w
zamian za siebie. Rok ¿ycia dziecka by³ doliczony masonowi. Ale trudno by³o wyszukaæ
takie dziecko i dlatego po up³ywie okre�lonego terminu sam musia³ umrzeæ. Ka¿dy mason
musi nauczyæ siê rzemios³a, st¹d te¿ w B. posiadaj¹ oni skórzany fartuch, z³ote kielnie i z³ote
m³otki. Masoni nie mogli rozmawiaæ z niewtajemniczonymi. Rozpoznawali siê wzajemnie,
gdy przy przywitaniu i u�cisku d³oni podawali tylko dwa palce. S³u¿ba u takiego pana nie
mog³a leniuchowaæ, poniewa¿ diabe³ natychmiast mu o tym donosi³�50 .

Na wschodnich rubie¿ach Pomorza funkcjonowa³o wiele podañ o wilko³akach,
które w opinii tutejszych mieszkañców byli lud�mi mog¹cymi przemieniæ siê w wilka.
Nazywano ich tu �Woarwulf�51 . Charakterystycznym przekazem dla tej grupy narracji jest
podanie ze wsi Pieszcz, gdzie �s³u¿y³ kiedy� parobek pochodz¹cy z Mo¿d¿anowa. Mia³
narzeczon¹. Pewnego razu poszed³ z ni¹ do Mo¿d¿anowa, odwiedziæ swoich rodziców. Ich
droga wiod³a przez las. Tam parobek poszed³ na bok, jak powiedzia³, za swoj¹ potrzeb¹, ale
w tym samym czasie przed jego narzeczon¹ pojawi³ siê wilk. On skoczy³ na ni¹ i poszarpa³ w
strzêpy jej now¹ we³nian¹ spódniczkê. Dziewczyna wo³a³a i krzycza³a ze strachu. W koñcu
zawo³a³a swego narzeczonego imieniem ze chrztu i w tej samej chwili stan¹³ przed ni¹. Ona
spostrzeg³a miêdzy jego zêbami kawa³ek swej spódnicy i ju¿ wiedzia³a, ¿e to jej narzeczony
by³ wilkiem. Tak bardzo siê tym przerazi³a, ¿e po trzech dniach zmar³a�52 .

Jednym z filarów wierzeñ pó³demonicznych na ziemi s³upskiej ubranych w
folklorystyczne narracje by³y te o wampirach53 . Wierzenia wampiryczne znane s¹ przede
wszystkim poprzez ujawnion¹ tu wiedzê o zabiegach antywampirycznych. Wampir lub dusza,
która sama opuszcza³a grób, ukazywa³a siê ¿yj¹cym jako ¿ywy trup, jednak mia³a zdolno�æ
przemieniania siê w dowoln¹ postaæ. Wampirom przypisywano wiele czynów, a rejestr ich
grzechów jest niewyczerpany. W opinii ludu wampiry wysysa³y krew, w ogóle od¿ywia³y
siê ludzkim miêsem i krwi¹, za� ludzka w¹troba by³a ich przysmakiem54 . Na tym jednak nie
koniec, wampiry bi³y ludzi, czatowa³y na nich, uprawia³y tak¿e ró¿nego rodzaju czyny w
domostwie jako koboldy55 . Noc¹ puka³y do drzwi, domowników wzywa³y po imieniu i je�li
udzieli³o siê im odpowiedzi, nastêpnego dnia dana osoba umiera³a56 . Dlatego te¿ noc¹ nie
od razu odpowiadano wo³aj¹cemu, lecz oczekiwano drugiego zawo³ania, by siê upewniæ, ¿e
nie ma siê do czynienia z wampirem. Nadto, jak ka¿dy zmar³y, wampir by³ zwi¹zany z rodzin¹
i sprowadza³ do siebie swoich najbli¿szych. Na Pomorzu wierzono, ¿e niektórzy ludzie ju¿
podczas swego urodzenia naznaczeni byli wampiryzmem, a to wówczas, gdy na �wiat przyszli
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z jednym zêbem lub w �czepku� na g³owie57 . Wampira na Pomorzu nazywano Nachzeher,
Negendeder (Neuntöter � dziewiêciokrotnie zmar³y)58 , Unhür (Ungeheuer), Unhier59 , a tak¿e
Nimmerdick, Gierwolf60  i Gierege61 . W okolicach S³upska uwa¿ano, ¿e takiemu zmar³emu (a
by³o to przewa¿nie dziecko) nale¿a³o obci¹æ g³owê, w przeciwnym razie przyjdzie po
dziewiêciu swoich krewnych62 . Ogromny by³ strach przed takim zmar³ym, co potwierdza
zdarzenie z P³aszewa. Gdy urodzi³o siê tam dziecko z jednym zêbem i wkrótce umar³o, rodzice
i krewni wpadli w przera¿enie, bowiem wed³ug nich �mieræ mia³a tak¿e ich dosiêgn¹æ w
nied³ugim czasie. Gdy pastor nie zgodzi³ siê na obciêcie g³owy dziecka, ci usilnie prosili o
pozwolenie wyrwania przynajmniej zêba dziecka63 . Aby unieszkodliwiæ takiego zmar³ego,
do trumny wk³adano nasiona maku lub sieæ ryback¹. Ka¿de sprute oczko w sieci, ka¿de
policzone ziarnko pêta³o domniemanego demona na kolejny rok.

Opowie�ci o wyobra¿eniach demonicznych w najwiêkszym stopniu nasycone by³y
podaniami o diable i jego uczynkach. Wszelkiego rodzaju z³o i jego rozmaite przedstawienia
od wieków poci¹ga³y ludzk¹ wyobra�niê powo³uj¹c ni¹ do ¿ycia abstrakcyjny byt diab³a,
który w istocie swej jest prób¹ upostaciowania wszelkiej negacji. Wiele folklorystycznych
narracji odnosi³o siê do tego obrazu, aczkolwiek s³upskie o nim podania nie ró¿ni³y siê
niczym szczególnym od znanych powszechnie na ca³ym Pomorzu. Wizerunek diab³a
wprowadzony przez chrze�cijañstwo do wierzeñ ludowych, z których przej¹³ wiele warto�ci
i tre�ci, u zarania sta³ siê uosobieniem z³a i w takiej postaci zosta³ tu zaadoptowany. By³
postaci¹ chtoniczno � akwatyczn¹. Na ziemi pojawia³ siê zawsze w najbli¿szym s¹siedztwie
cz³owieka.

Diabe³ pojawia³ siê wszêdzie i o ka¿dej porze. Obawia³ siê jedynie poranka i piania
koguta. Zazwyczaj porusza³ siê w wirze powietrznym64 . Sw¹ sta³¹ kwaterê mia³ we W³ynkowie
i Machowinie sk¹d niepokoi³ ludzi w okolicy65 . Zamieszka³ w karzciñskim m³ynie sk¹d jednak
uda³o siê go przepêdziæ dziêki przebieg³o�ci m³ynarza66 . W narracjach o bezpo�rednich
kontaktach diab³a z cz³owiekiem manifestuje siê przede wszystkim jego ogromn¹ moc,
z³o�liwo�æ oraz bezwzglêdno�æ. Wa¿nym elementem tych narracji by³y relacje o pakcie z
demonem. Twierdzono, ¿e gdy �kto� zawiera pakt z diab³em, wówczas kontrakt musi podpisaæ
sw¹ w³asn¹ krwi¹. Potem diabe³ pozostaje u niego na s³u¿bie, tak d³ugo jak on ¿yje na
�wiecie�67 . Na potwierdzenie tego przekonania przekazywano opowie�æ z Wolinii, gdzie
�przed laty ¿y³ pan, który zapisa³ siê diab³u, ale mia³ do wyboru mo¿liwo�æ kupienia sobie
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innego cz³owieka. Lata, które ten jeszcze mia³by do ¿ycia, potem zosta³y mu przypisane.
Kilka razy uda³o mu siê kupiæ swojego parobka. W koñcu jednak nie móg³ ju¿ nikogo kupiæ,
choæ dawa³ bardzo du¿o pieniêdzy. Kiedy� ze swoimi lud�mi poszed³ do pracy i ca³y kawa³
drogi by³ przed nimi. Wtedy ludzie zobaczyli, jak zacz¹³ wykonywaæ bardzo dziwne ruchy.
Upad³ i macha³ rêkoma i nogami. Gdy podeszli bli¿ej, by³ ju¿ martwy. Twarz by³a zupe³nie
czarna i zniekszta³cona, a jêzyk mocno wyci¹gniêty. Jego czas min¹³, a poniewa¿ nikogo nie
móg³ kupiæ, diabe³ skrêci³ mu kark i odjecha³ z jego dusz¹�68 .

Kontakty z diab³em przypisywano przede wszystkim ludziom zamo¿nym, bowiem
w odczuciach spo³ecznych bogactwo nie mog³o mieæ racjonalnego �ród³a. O takich
spotkaniach mówiono w S³upsku i Wolinii69 . Opowiadano, i¿ w Dêbnicy Kaszubskiej diabe³
zabi³ bogate ma³¿eñstwo i zabra³ dusze ma³¿onków70 , za� w Rowach przedstawiaj¹c siê jako
gwiazdor, zamordowa³ maleñkie dziecko71 . W Kleszczyñcu zak³óca³ zwyczajowe
oprowadzanie konia w miêsopusty72 , przeszkadza³ w odprawianiu mszy w smo³dziñskim
ko�ciele73 , pastora z Gardny Wielkiej namawia³ do grzesznej gry w karty74 , a tak¿e
mieszkañców Damna i ̄ elkówki75 , miêdzy Rowami a Dêbin¹ porywa³ kobiety do tañca76 , a
ta w³a�ciwo�æ by³a mu tu jakby przypisana. Na wydmach ko³o Rowów czêsto pojawia³a siê
diabelska kareta77 . Opowiadano bowiem na Ziemi S³upskiej, i¿ �w pewnej wsi mieszka³a
m³oda dziewczyna, córka ch³opa, która by³a tancerk¹. Pewnej niedzieli posz³a na Wieczerzê
Pañsk¹, a poniewa¿ nie mog³a odmówiæ, zosta³a zaproszona do krêgu tanecznego, który po
po³udniu odbywa³ siê w karczmie. Niezmordowanie wirowa³a dooko³a sali. Podczas jednej z
przerw zjawi³ siê elegancko ubrany pan i poprosi³ j¹ do tañca. Zaczêli tañczyæ, lecz tancerz
nie przestawa³, w koñcu tañczono ju¿ tylko z lewej strony. Wirowa³ z dziewczyn¹ dooko³a
coraz szybciej i szybciej. Jeden z muzykantów zauwa¿y³, ¿e obcy pan od samego pocz¹tku
wydawa³ siê podejrzany, poniewa¿ mia³ koñskie kopyta. Muzycy nagle przestali graæ i
wkrótce potem zmienili ton. Lecz w tym samym czasie diabe³, bo nim by³ tancerz, wyszed³ z
dziewczyn¹ na zewn¹trz sali i popchn¹³ j¹ na futrynê, tak ¿e krew prysnê³a na �cianê.
Krwawych plam nie mo¿na by³o ju¿ z tynku usun¹æ�78 . Mszcz¹c siê za niedope³nienie paktu
podpala³ stodo³ê79 . Ko³o G³ówczyc zanieczy�ci³ staw, st¹d do dzisiaj cuchnie w nim woda80 .
Wierzono tu, i¿ w godzinie duchów mo¿na diab³a przywo³aæ gwizdkiem, co zdarzy³o siê w
Lubuczewie81 . Diab³a mo¿na by³o poskromiæ i usun¹æ. Opowiadano, ¿e przed wielu laty
�mieszkañcy Gardny Wielkiej urz¹dzili sobie wielk¹ pijatykê. Naraz us³yszeli �piewanie i
odg³osy z wie¿y ko�cielnej tote¿ uznali, ¿e móg³ je spowodowaæ diabe³. Dlatego poszli na
wie¿ê i szukali, ale niczego znale�æ nie mogli. Gdy odeszli, �piewanie i inne d�wiêki zaczê³y
siê od nowa i wiara, ¿e tam kusi³ diabe³ umocni³a siê jeszcze mocniej. Nikt jednak siê go nie
ba³, gdy¿ teraz, wprawdzie ju¿ wiele o nim s³yszeli, ale nikt go nie widzia³. Dlatego drugi raz
weszli na wie¿ê i po d³u¿szym szukaniu znale�li diab³a, który wsun¹³ siê w jaki� k¹t i wyci¹gnêli
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go z triumfem. Zamknêli w liszce, a rybak otrzyma³ polecenie, by zaniós³ go do Ustki. Tam
wsadzi³ go na statek, który mia³ go wywie�æ z tej okolicy. Uwa¿ali, ¿e tym sposobem pozbêd¹
siê diab³a. Jednak ten podczas podró¿y zrobi³ sobie otwór w tej liszce i z niej wyskoczy³. I
dosz³o do tego, ¿e diabe³ do teraz znajduje siê na Pomorzu �rodkowym�82 .

W przekonaniu tutejszych spo³eczno�ci lokalnych diabe³ pozostawi³ po sobie wiele
�ladów materialnych. Jednym z nich by³y tak zwane �diabelskie kamienie�. Kamieñ taki le¿a³
ko³o Zgojewa, a na nim widoczny by³ odcisk koñskiego kopyta, kurzej stopy, a nadto
zobaczyæ mo¿na by³o na nim prêgi po uderzeniach diabelskiego bicza83 . Podobny znajdowa³
siê niedaleko Bobrownik84  oraz Nieckowa85 . Dzie³em diab³a by³a tak¿e kamienna wyspa na
jeziorze Gardno86  i wielki kamieñ na brzegu tego jeziora ko³o Gardny Wielkiej, na którym
tak¿e dostrzegano odciski diabelskiego kopyta i kurzej ³apy, za� le¿¹ca na nim do dnia
dzisiejszego kotwica, zdaniem by³ego mieszkañca tej wsi, Karola Judaschke, pochodzi z
duñskiego ¿aglowca, który osiad³ na mieli�nie ko³o Rowów. Podobno po³o¿y³ j¹ tam jego
ojciec w 1906 roku87 .

Wielce osobliwym wyobra¿eniem demonicznym by³ dziki my�liwy oraz dzikie
polowanie, niekiedy zwane tu Vode88 , a wywodz¹ce siê z pnia mitologii germañskiej89 , a
które w folklorystycznych narracjach ujawni³o siê we wsi Rzuszcze90 , Obje�dzie91 ,
Szczypkowicach92 , Kuleszewie93 , Budowie94 , Karzcinie95 , Ruszczycach gdzie w relacji z
prze¿ycia opowiadano, i¿ wówczas, gdy parobkowie pilnowali koni przeje¿d¿a³ tam noc¹
dziki my�liwy. �Parobkowie na�ladowali krzyki i szczekanie jego psów. Wówczas zjawi³ siê
u nich dziki my�liwy i prosi³, by przy ogniu móg³ zrobiæ pieczeñ. Zgodzili siê na to, lecz teraz
ka¿dej nocy odbywa³o siê dzikie polowanie. Z konieczno�ci poszli do pastora po pomoc i
po wielu modlitwach dzikie polowanie zniknê³o�96 . Dziki my�liwy w regionie �cieszy³ siê z³¹
s³aw¹, podobnie jak jego orszak. Wielu opowiada³o, ¿e ma przetr¹cony kark, a jego oblicze
skierowane jest do ty³u. Raz siedzi na siwku, innym razem na czarnym lub p³omiennym
rumaku, jako chudy i wysoki mê¿czyzna w ¿elaznej zbroi, którego cia³o jest pochylone do
przodu ze zwieszon¹ g³ow¹, a w prawicy dzier¿y pejcz, otoczony jest w�ciekle wyj¹cymi
psami, krukami i sowami�97 . Przekazy o dzikim my�liwym i dzikim polowaniu by³y sta³ym
elementem ludowych narracji o do�wiadczanej rzeczywisto�ci, tote¿ funkcjonowa³y w ka¿dej
niemal miejscowo�ci. Bliski tym narracjom jest przekaz z Zalesina o szalej¹cym tu dzikim,
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widmowym wojsku98 .
Warto�ci¹ wpisan¹ w folklor ca³ego Pomorza by³y narracje o olbrzymach, zwanych

tutaj Hunami, i ich dokonaniach99 . Tak¿e na ziemi s³upskiej wiele o nich opowiadañ100 .
Twierdzono, i¿ mo¿na by³o ich spotkaæ na bagnach ³ebskich101 , które w folklorze regionu
odegra³y niezwykle kreatywn¹ rolê102 . Ich groby powszechnie nazywane by³y Hünnenbrinke,
a folklorystyczne potwierdzenie ich istnienia mamy z Dar¿ewa103 . Olbrzymy z Rowów �by³y
tak du¿e, ¿e mog³y rêkê podaæ do przywitania nad Pustynk¹�104 . Z t¹ grup¹ podañ
korespondowa³y przekazy o smoku mieszkaj¹cym na bagnach ³ebskich105 .

Nocne zimowe wieczory w izbach prz¹dek sprzyja³y realizacji opowiadañ o duchach.
Niemal ka¿de szczególne miejsce na ziemi s³upskiej � cmentarz, skrzy¿owanie dróg, most,
le�ne ostêpy zamieszka³e by³y przez duchy pokutuj¹ce, domagaj¹ce siê wyzwolenia.
Przybiera³y najrozmaitsze postacie. Ich antropomorfizm by³ tu warto�ci¹ równie niesta³¹ jak
czêstotliwo�æ pojawiania. Pokutuj¹ce duchy zdradza³y napotkanym ludziom najg³êbsze
sekrety, zmar³e matki pomaga³y ojcom w opiece nad dzieæmi, wskazywa³y na czyhaj¹ce
niebezpieczeñstwa. Niekiedy relacje te nosi³y pierwiastek historyczno�ci, gdy opowiadano
o pokutuj¹cym duchu Francuza zabitym w 1806 roku przez ch³opa z Wolinii106 . Duchy
przybiera³y rozmait¹ postaæ, czêsto zwierzêc¹. Oto w Rowach opowiadano o strasz¹cym
baranku107 . W Cecenowie wierzono, ¿e w grobie spokoju nie znajduj¹ krzywoprzysiêzcy,
którzy po �mierci ukazuj¹ siê w postaci czarnych psów108 . Regionali�ci i dawni badacze
staro¿ytno�ci ludowych zapisali i przechowali dziesi¹tki narracji o pokutuj¹cych zmar³ych,
by wymieniæ tu opowiadanie o kuszeniu nad S³upi¹ miêdzy Bydlinem a Machowinem, gdzie
ukazywa³y siê duchy tych, którzy rzucili siê z mostu do rzeki i siê utopili109 . We Wrze�ciu
opowiadano o powracaj¹cej po �mierci ¿onie i ostrzegaj¹cej mê¿a przed zakusami nowej
ma³¿onki110 , za� przy m³ynie Zem³owo ukazywa³ siê duch zabitego mê¿czyzny111 .

Wiele miejsca w tutejszym folklorze zajmowa³y narracje o duchach podziemnych i
ich rozmaitych odmianach112 . Wielokrotnie uto¿samiani byli z niezwykle popularnymi tu
krasnoludkami. Niekiedy zwano je Alfami, co wskazuje na bezpo�rednie jego koneksje z
diab³em113 . Podziemni zamieszkiwali podobno tzw. Zapad³y Bród, w¹wóz po³o¿ony miêdzy

Dawny folklor Ziemi S³upskiej
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126  Glowitz und Umgegend in der Geschichte und Sage, �Ostpommersche Heimat. Beilage der Zeitung
für Ostpommern�, 1935, nr 15, s. 1.
127  Ten¿e, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 76.
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132  Ten¿e, Volkssagen, Erzhlungen, Aberglauben, Gebruche und Mrchen..., dz. cyt., s. 63.
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Koñczewem a Widzinem114 . Mieszka³y w Wolinii, gdzie rozpoznawano je po czarnym kolorze
stroju i czerwonych czapeczkach115  oraz w Rowach, Budowie i Cecenowie116 . Na ogó³
sprzyja³y ludziom, aczkolwiek niekiedy duchy te okazywa³y siê wyj¹tkowo okrutne. W
Rowach zamienia³y swoje dzieci na ludzkie korzystaj¹c z nieuwagi opiekunów117 , a w Lubuniu
opowiadano o studniarzu, który poniós³ �mieræ naruszywszy spokój podziemia118 . Ku
przestrodze podziemny �wiat dawa³ o sobie znaæ nag³ym try�niêciem wody, na powierzchni
której pojawia³ siê bia³y ³abêd�, co podobno zdarzy³o siê w Walkmühle na po³udnie od
S³upska119 .

Na ziemi s³upskiej popularne by³y podania o b³êdnych ogniach. Twierdzono, i¿
duch taki kr¹¿y³ miêdzy Kluczewem a Koñczewem120 , pojawia³ siê na grobie zamordowanego
owczarza Krampa ko³o ̄ elkowa121 , a pod Swochowem nocnych wêdrowców wprowadza³
na bagna, gdzie zazwyczaj tonêli122 .

Wiele podañ dotyczy szczególnie niebezpiecznych, w opinii spo³ecznej, duchów
wodnych porywaj¹cych ludzi w g³êbinê. W £upawie ko³o Rowów mieszka³a wodnica, która
wci¹ga³a w topiel tych wszystkich, którzy po zachodzie s³oñca prali w rzece lub zarzucali w
niej sieci123 . Duch wodny mieszka³ tak¿e w stawie ko³o Motarzyna124  oraz w Wolinii125 .
Przera¿aj¹cego ducha wodnego widywano w stawie ko³o Ciemina, który nocami wy³ania³
siê z niego w p³omieniach126 .

W�ród podañ wierzeniowych realizuj¹cych tre�ci niedemoniczne wyró¿niaj¹ siê te
o skarbach znalezionych przypadkiem lub wskutek celowych zabiegów. Opowiadano w
Bobrownikach, i¿ przypadkiem skarb znalaz³a pewna gêsiarka, aczkolwiek oszukana przez
swego chlebodawcê nie mia³a zeñ ¿adnej pociechy127 . Na Górze Skarbów ko³o G³ówczyc
pewien ch³op wydoby³ skarb, który znikn¹³ wówczas, gdy o zdarzeniu opowiedzia³ swojej
¿onie128 . W tutejszym folklorze utrwali³a siê wie�æ o skarbie znalezionym przez pewnego
owczarza z Wieszyna, który nagle sta³ siê tak bogatym cz³owiekiem, i¿ móg³ podarowaæ
ko�cio³owi dwa lichtarze129 . Inaczej zdarzy³o siê w Unichowie, gdzie lokalna spo³eczno�æ,
obawiaj¹c siê kary zza �wiatów, nie zgodzi³a siê na podjêcie spoczywaj¹cego od wieków
wielkiego skarbu130 . Podobnie zdarzy³o siê ponoæ w Wolinii131 . W Gr¹bkowie natomiast
wydobycie z ziemi kosztowno�ci uniemo¿liwia³ pewien szczególnie z³y chuch132 , a w Karzcinie
sam diabe³133 . Podobnie by³o we wsi Wrze�cie, ale tu diabe³ da³ siê przechytrzyæ i skarb
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zosta³ zdobyty134 . Na ³¹kach pod G³ówczycami rozpalonego skarbu pilnowa³ rozw�cieczony
pies135 . Niezwykle rozbudowane podania wierzeniowe ilustruj¹ce próby podjêcia skarbów
funkcjonowa³y w Sierakowie S³upskim i Kruszynie, w których opowiadano o bezskutecznych
zabiegach maj¹cych na celu wydobycie ukrytych pieniêdzy136 . Niekiedy próby takie
koñczy³y siê �mierci¹ poszukiwacza, o czym opowiadano w okolicy Izbicy137 .

Wiele tu podañ o zaklêtych b¹d� zaczarowanych kamieniach, np. o tym w
Gorzynie138  lub ko³o Budowa139 . W Damnicy le¿a³ zaczarowany kamieñ przypominaj¹cy
worek m¹ki140 , a o kamieniu pod Kuleszewem opowiadano, ¿e ka¿dego ranka obraca siê
przy pianiu koguta141 . Za karê za grzech, nieprawo�æ i niegodziwo�æ w przekonaniu tutejszej
spo³eczno�ci skamienia³y dzwony ko³o Dêbiny142 , orszak weselny i pewien ¿ebrak ko³o
£upawy, który jeszcze dzisiaj swym przygarbionym wizerunkiem przestrzega
przechodniów143 . O zaczarowanej lipie, która nie chcia³a rosn¹æ opowiadano w Gorzynie144 ,
za� zaczarowana dziewica ukazywa³a siê nad Skotaw¹ ko³o Ga³êzowa, w której my³a swój
kocio³ek145 . Zaczarowana dziewica wy³ania³a siê z Ropuszego Bagna ko³o Damna, gdzie
dawniej pogr¹¿y³ siê przeklêty zamek, prosz¹c o wybawienie146 . W Wolinii opowiadano, i¿
�na Wysokiej Górze sta³ kiedy� zamek, który teraz jest zaczarowany, ale w pewnych
warunkach mo¿e byæ wyzwolony. Pewien my�liwy z Wolinii o nazwisku Zielke spotka³
kiedy� w lesie trzy panny, które tam sz³y na spacer. Widzia³ równie¿ jak wesz³y na górê,
jakby tam w nich by³y drzwi�147 . Zdaniem tutejszej spo³eczno�ci zaczarowany zamek
znajdowa³ siê tak¿e ko³o Budowa148  i w Rowokole149 . Za karê zamek pogr¹¿y³ siê w S³upi
ko³o £osina, a flisacy czêsto widzieli na dnie rzeki ¿elazn¹ kratê bramy, która mia³a wie�æ do
tej budowli150 . Podobne podanie przekazywano w W³ynkowie, gdzie dowodem tragedii
zamku mia³y byæ licznie znajdowane kamienie na dnie rzeki151 . Miêdzy No¿ynkiem a
Unichowem pogr¹¿y³ siê zamek, a �w�ród zaczarowanych znajdowa³y siê tak¿e dwie dziewice.
One czêsto towarzyszy³y damom z No¿ynka. Mog³y i�æ tylko do okre�lonego miejsca sk¹d
widzia³y oba zamki. O okre�lonej porze znowu musia³y byæ w zamku�152 .

Z t¹ grup¹ podañ koresponduj¹ relacje o podziemnych przej�ciach ³¹cz¹cych realne
lub wierzeniowe budowle. Opowiadano, i¿ przej�cie takie znajdowa³o siê miêdzy
zaczarowanym zamkiem w Budowie i zamkiem rycerskim w Motarzynie, gdzie ukazywa³a siê
zaklêta dziewica153 . Wierzono, ¿e podobne podziemne przej�cie znajdow³o siê miêdzy
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Wojciecha £ysiaka, Poznañ 1999, s. 49 � 65.
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2000, pod red. Wojciecha £ysiaka, Poznañ 2001, s. 120.
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Kuleszewem a Gór¹ Zamkow¹ ko³o Sierakowa S³upskiego154 . Wskazywano w przesz³o�ci, i¿
podziemny korytarz wiód³ miêdzy wie¿¹ miar a zamkiem ksi¹¿êcym w S³upsku i wieloma
innymi znacz¹cymi budowlami w tym mie�cie155 .

W folklorze ziemi s³upskiej znalaz³ te¿ wyraz archaiczny zwyczaj rzucania ga³¹zek w
miejscu pope³nionej zbrodni156 . Miejsce tak u�wiêconej pamiêci znajdowa³o siê ko³o
¯elkówka, gdzie �na grób Krampa ka¿dy przechodzieñ rzuca³ ga³¹zkê lub kamieñ i tak z
biegiem czasu powsta³ ma³y pagórek. Ludzie z ̄ elkowa jeszcze dzisiaj go wszystkim pokazuj¹.
Noc¹ miêdzy 11 a 12 podobno ukazuje siê na nim p³omyk ognia�157 .

Na ca³ym Pomorzu popularne by³y przekazy ilustruj¹ce przekonanie, i¿ na ksiê¿ycu
mieszka mê¿czyzna lub ma³¿eñstwo. W okolicach S³upska wierzono i opowiadano o tym, ¿e
cz³owiek zosta³ przeniesiony na ksiê¿yc za kradzie¿ drewna158 .

Osobliwo�ci folkloru manifestowa³y siê w podaniach lokalnych, w³a�ciwych jedynie
przypisanej miejscowo�ci lub okolicy, np. o okoliczno�ciach zaniechania przez lokaln¹
spo³eczno�æ w £ubuniu oprowadzania siwka w noc wigilijn¹159 , b¹d� sadzenia tzw. drzewa
¿ycia, zwyczaju znanego z Karzcina160 . Powszechnym, podobnie jak na ca³ym Pomorzu,
by³o chodzenie po �wiêt¹ wodê w Wielkanoc, tymczasem w okolicach Bukowej opowiadano,
i¿ tamtejsza wielkanocna woda zamienia³a siê w wino161 . Znanych jest wiele folklorystycznych
narracji o przekonaniu, i¿ zwierzêta mówi¹ w noc noworoczn¹ i konsekwencjach prób
sprawdzenia tego wierzenia162 . Wa¿ne miejsce w tutejszym folklorze zajmowa³y relacje i
zachowania kulturowe zwi¹zane ze s³upskim �wiêtem zakrêconego toru163 .

Folklor ziemi s³upskiej uchwyci³ niewielk¹ ilo�æ podañ toponomastycznych
ilustruj¹cych ludowe wyobra¿enie o pochodzeniu nazw miejscowych, w którym manifestuje
siê pewna doza ludowego my�lenia historycznego. Z folklorem tym zwi¹zane s¹ pewne
mechanizmy przetwarzania rzeczywisto�ci minionej wed³ug uniwersalnych matryc, czy te¿
�klisz� mentalnych, na których oparte s¹ struktury ludzkiego my�lenia164 . W zespole tym
wyró¿nia siê podanie o powstaniu S³upska i jego nazwie165 , a tak¿e przekaz o ludowej
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interpretacji pocz¹tków Cecenowa166 , Rowów167 , Objazdy168  i jak¿e powik³anej nazwy góry
Rowokó³169 .

W omawianym folklorze znajdziemy znacz¹cy pok³ad podañ ajtiologicznych, czyli
wyja�niaj¹cych pochodzenie ro�lin i zwierz¹t, pochodzenie ich zalet i wad, na przyk³ad
pszczo³y, która przez Pana Boga pokarana zosta³a konieczno�ci¹ nieustannej pracy170 , gdy
za� �Pan Bóg stworzy³ wszystkie ptaki, to kaza³ im wszystkim zej�æ siê i poleci³ im oczy�ciæ
staw, aby mia³y dobr¹ i klarown¹ wodê do picia. Tylko kania siê waha³a, by nie zabrudziæ
swojego ³adnego pierza i nóg. Za to jednak Pan Bóg ukara³ j¹ w ten sposób, ¿e nie mo¿e ona
od tej pory zaspokoiæ pragnienia�171 . W repertuarach folklorystycznych tej grupy podañ
funkcjonowa³y przekazy o tym dlaczego cebula ma tak krótki ogonek172 , dlaczego truskawki
nie maj¹ ¿adnej mocy od¿ywczej173 , o szczê�ciu sprawianym przez czterolistna koniczyn¹174

i �wiêtojañski kwiat paproci175 .
Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê opowiadania z prze¿ycia, zw³aszcza te o

niebezpiecznych spotkaniach z wilkami, a tak¿e o corocznych zwyczajach zwi¹zanych z
magiczn¹ ochron¹ przed tymi zwierzêtami. Na przyk³ad w Kuleszewie, przy wzniesieniu
nazywanym ongi� Künninsberge w ka¿dy Wielki Pi¹tek wtykano kij z wiechciem s³omy, by
odpêdziæ st¹d wilki176 .

Folklor  ziemi s³upskiej pe³en by³ tre�ci humoru, zw³aszcza sytuacyjnego177 , którego
istota jest dzisiaj niezupe³nie czytelna, bowiem zatar³ siê kontekst kulturowy, który ¿arty te
powo³a³ do ¿ycia178 . Wielce osobliw¹ opowie�ci¹ jest ta o wprowadzeniu pastora
Szymañskiego na urz¹d w G³ówczycach179 . Nie ujawni³y siê tu jednak kawa³y o �g³upich
s¹siadach�, poza kilkoma tekstami z Izbicy180  Rowów181  i �wiecichowa182 , odbiegaj¹cymi
nieco od tej klasyfikacji, co po�rednio wskazuje na to, i¿ proces osadniczy przebiega³ tu
³agodnie nie kreuj¹c sytuacji konfliktowych. Tym niemniej w regionie s¹siedzi kpili z wielu
miejscowo�ci i ich mieszkañców, a ¿arty sadowi³y siê na ich upodobaniach kulinarnych,
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stroju, wymowie i wielu innych elementach konstruuj¹cych humor ludowy. Kpiarskie narracje,
poza Rowami i Izbic¹, przywar³y do mieszkañców folwarku Dachowo183 , G¹bina184 ,
Gorzyna185 , Gardny Wielkiej186 , Grabna187 , Rumska188 , Siedlic189 , Smo³dzina190  oraz
Wolinii191 . Wskazaæ nale¿y nadto na powszechne tutaj ¿arty z potraw ujawniaj¹ce siê ich
nazwami. Twierdzono tutaj, i¿ popularn¹ potraw¹ w s³upskim by³y Kloppflesch u Buller klüt
[bite miêso i kluski wo³owe]192 .

Niewiele wiemy o bajkach funkcjonuj¹cych w tutejszym spo³eczeñstwie. Znanych
jest kilka zapisów bajek zwierzêcych, zw³aszcza o rozmowach miêdzy nimi193  i g³upim Janie
zwyciê¿aj¹cym wszelkie piêtrz¹ce siê przed nim trudno�ci194 . Z powodów religijnych
absolutn¹ rzadko�ci¹ w regionie by³y legendy, aczkolwiek w Cieminie ko³o G³ówczyc
zanotowano dwa teksty o drzewie ¿ycia i cudownej sadzawce195 .

Podobnie sk¹pe wiadomo�ci dotycz¹ pie�ni. Prawdopodobnie dlatego, i¿ te nie
mia³y szczê�cia do regionalistów i zbieraczy staro¿ytno�ci ludowych. Nieliczne �lady
pozwalaj¹ jednak wnosiæ, i¿ pie�ni ludowe by³y tu popularne, zw³aszcza w izbach prz¹dek.
W Kuleszewie w koñcu XIX wieku popularna by³a niezwykle rozbudowana fabularnie pie�ñ
o zmar³ej kochance196 .

Folklor ziemi s³upskiej manifestowa³ siê w przesz³o�ci ogromn¹ ilo�ci¹ tematów,
motywów i w¹tków. Wyrazi³y siê w nim wszystkie te tre�ci, jakie dokonywa³y siê w
bezpo�redniej blisko�ci cz³owieka. Powy¿szy, skrótowy rys jego oblicza jest jedynie sygna³em
bogactwa tych warto�ci, które przepad³y wraz z rozpadem kultury pomorskiej po II wojnie
�wiatowej. Nie sposób by³o tu przedstawiæ ca³o�ci tego bogactwa. Godzi siê jednak w
koñcu zauwa¿yæ, i¿ zasadniczym czynnikiem istnienia folkloru jest ci¹g³o�æ tradycji, która
mimo zmian i przeobra¿eñ nieustannie czerpa³a soki z tych samych od wieków warunków
geograficznych, kulturowych i historycznych. Wyra¿a siê ona w istnieniu starego drzewa,
owianego legend¹ pejza¿u, �cis³ej wiêzi ze zmar³ymi na rodzinnym cmentarzu, wreszcie tym
wszystkim, co przekazali ojcowie, a co dopiero teraz, tu z dala od w³asnego domu nabra³o
zupe³nie innego sensu. U�wiadomienie warto�ci w³asnej tradycji dokonywa³o siê w ka¿dej
grupie inaczej, bowiem by³o uzale¿nione od historycznego stosunku danej grupy do w³asnej
historii. Przerwanie ci¹g³o�ci kulturowej powodowa³o spustoszenia, jakich nie sposób
wype³niæ inn¹ tre�ci¹, za� pokraczne próby reanimacji dawnych tre�ci folkloru s³upskiego
jakie mo¿na by³o zaobserwowaæ na rynku wydawniczym w 2002 roku, zas³uguj¹ na najwiêksze
potêpienie. Folklorowi nie trzeba pomagaæ. Jest piêkny sam w sobie.
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Andrzej Czarnik

Rowy w twórczo�ci Maxa Pechsteina

Hermann Max Pechstein (1881-1955), malarz, grafik, rze�biarz i projektant witra¿y,
by³ jednym z czo³owych twórców niemieckich pierwszej po³owy XX wieku. U progu wieku
wraz z takimi artystami, jak: Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Emil Nolde i
Karl Schmidt-Rottluff, stworzy³ ekspresjonizm, kierunek artystyczny, który na trwa³e zapi-
sa³ siê w historii sztuki.

Malarz ten, mieszkaj¹cy w Berlinie i tam maj¹cy swoje atelier, od pocz¹tku swej
kariery potrzebowa³ kontaktu z przyrod¹. Nade wszystko umi³owa³ obszar rozleg³ych wydm
ba³tyckich w okolicach £eby i Rowów. Pomorskie plenery Pechsteina w latach 1921-1945

zajê³y w jego ¿yciu i twórczo�ci bardzo szczególne miejsce. Ten berliñczyk wprawdzie nie
osiedli³ siê na wybrze¿u na sta³e, ale w ci¹gu æwieræwiecza wraca³ tu ka¿dego roku, by
tworzyæ obrazy, akwarele, rysunki, grafiki o motywach zwi¹zanych z morzem, nadmorskimi
wydmami, osiedlami rybackimi i wsiami pomorskimi oraz trudem rybaków i rolników pomor-
skich.

Wiosn¹ 1927 roku rozpoczê³a siê, trwaj¹ca sze�æ lat, fascynacja Pechsteina Rowa-
mi. Twórca przybywa³ do osady, której pisana historia siêga³a XIII wieku. Najstarszy zapis
nazwy Rou w dokumencie wystawionym w 1282 roku przez ksiêcia pomorskiego, M�ciwoja

Chaty rybackie, Rowy 1927
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II wskazuje, ¿e pierwotnie by³a to nazwa Rów, zwi¹zana z pewno�ci¹ z korytem £upawy, nad
któr¹ le¿¹ Rowy (niemiecka nazwa Rowe). Osada by³a przez wieki wsi¹ kaszubsk¹, której
mieszkañcy utrzymywali siê z rybo³ówstwa (w 1784 r. ¿y³o tu 26 rodzin). W miejscowym
ko�ciele ewangeliccy pastorzy g³osili kazania w jêzyku kaszubskim jeszcze pod koniec
XVIII stulecia. W wiêkszych odstêpach czasu kazania i nabo¿eñstwa po polsku odbywa³y
siê tam i pó�niej. Zygmunt Szultka przyjmuje, i¿ zanik³y one dopiero w 1830 roku1 .

W XIX wieku ¿ywa mowa kaszubska na tym terenie zanik³a, a mieszkañcy na co
dzieñ pos³ugiwali siê odt¹d narzeczem dolnoniemieckim (plattdeutsch). Kaszubszczyzna
przetrwa³a tu jednak d³ugo jeszcze w postaci niektórych lokalnych nazw i przede wszystkim
w terminologii rybackiej i ¿eglarskiej. Zachowa³y siê te¿ kaszubskie nazwiska rodzin rybac-
kich: Frobel, Peik, Kirk, Jost, Prien, Hawer, Pigors, Nork, Prick, Woite.

Przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ ¿y³y we wsi w 53 domach 264 osoby (spis z 17.05.1939
r.). Gospodarstwa by³y tu najczê�ciej dwuzawodowe, oprócz tradycyjnego rybo³ówstwa
ludzie trudnili siê tu na ogó³ jeszcze rolnictwem. Prowadzili niewielkie gospodarstwa rolne2 .
Okoliczne wody (Ba³tyk i jezioro Gardno), prze³owione na skutek rabunkowej gospodarki
rybnej w okresie I wojny �wiatowej, nie by³y w stanie samodzielnie wy¿ywiæ mieszkañców
osady.

Charakterystykê Rowów z pocz¹tku lat trzydziestych XX wieku �wietnie ukazuj¹
wspomnienia berliñskiej dziennikarki, Corduli Moritz: �Rowy by³y jedn¹ z tych wsi rybackich,
dla których czas stan¹³ w miejscu, nie pozwalaj¹c przekszta³ciæ siê w k¹pielisko. Jej
mieszkañcom zabrak³o te¿ ochoty i pieniêdzy, gdy¿ pod tymi strzech¹ krytymi dachami
gotówki prawie nie by³o. Wystarcza³o jej zaledwie na wigilijny zakup solidnej pary butów
dla dziecka i barchanowej koszuli dla ojca. I na nowe sieci � te musia³y byæ, gdy¿ bez nich
rybacy nie byliby rybakami. Oczywi�cie stare by³y tak d³ugo ³atane, a¿ ka¿de prawie oczko
otrzymywa³o now¹ niæ. Nie mog¹cy ju¿ wyp³ywaæ na po³owy starcy siadali na przyzbach i
troskliwie ³atali dziury powyrywane w sieciach przez burzliwe morze [...] Je�li siê mia³o
szczê�cie, mo¿na by³o si¹�æ obok, przygl¹daæ siê i s³uchaæ opowie�ci o wsi, morzu i potê¿nych
sztormach [...] S³owa, przerywane pykaniem fajki, mówi³y o losie tej wsi, okre�lanym
nieustann¹ walk¹ z morzem, sztormami, rzek¹ zalewaj¹c¹ ³¹ki, z nadbrze¿nym piaskiem
zasypuj¹cym pola, z bied¹ i nadmiarem dzieci mno¿¹cych siê pod szerokimi s³omianymi
dachami [...] Stary jest zadowolony, ¿e mo¿e tu siedzieæ i ³ataæ sieci. W po³udnie i wieczorem
otrzyma swoje ziemniaki w ³upinach i mleczn¹ zupê, rano kubek kawy zbo¿owej, ma te¿ tytoñ
do fajki. I czego mu wiêcej trzeba? Gorzej maj¹ kobiety, które z koszami (liszkami) na plecach
przemierzaj¹ boso wiele kilometrów do wsi po tamtej stronie jeziora, by sprzedaæ trochê ryb.
Rzadko kiedy w Gardnie zakupi je handlarz w ca³o�ci. Po d³ugiej drodze niewiasty otrzepuj¹
kurz z czarnych spódnic i na kuchennym stole k³ad¹ pieni¹dze, bêd¹ce zap³at¹ za poranny
po³ów ich mê¿ów. S¹ to grosze, gdy¿ za funt dobrego, �wie¿ego dorsza otrzymywa³o siê nie
wiêcej ni¿ 20 fenigów, a i za fl¹dry cena nie by³a wy¿sza.

Latem, kiedy o �wicie wyp³ywaj¹ ³odzie, by przywie�æ z morza fl¹dry, dorsze i
niekiedy te¿ ³ososie, wie� ma swój radosny, o¿ywiony, pe³en nadziei okres. Po³owy oznaczaj¹
dop³yw gotówki. Niewielkiej, a wiêc zawsze trzeba byæ oszczêdnym [...] £atwiej i bez ryzyka
³owi³o siê wêgorze, które w jasne ksiê¿ycowe noce ci¹gnê³y przez p³ytkie wody uj�cia rzeki

1
 Z. Szultka, Jêzyk polski w Ko�ciele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI  do XIX

wieku, Wroc³aw 1991, s. 241-242.
2
 K. H. Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit, Lübeck 1989,

s. 824-829; P. Scharnofske, Die Gemeinde Rowe, �Ostpommersche Heimat� 1938,nr 6.; P. Scharnofske,
Erinnerungen an Rowe und seine Menschen, �Stolper Heimatblatt� 1956, s. 15-18.
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do Ba³tyku. Nap³ywa³y ca³ymi ³awicami. By³y to lekko zarobione pieni¹dze, gdy¿ wêdzone w
wonnym dymie smolnych drzazg wêgorze to prawdziwy delikates, bardzo poszukiwany w
pobliskim mie�cie powiatowym. Dym smolnych szczap unosi³ siê przez ca³e lato nad szerokimi
s³omianymi dachami i nad brzegami rzeki [...]

Zim¹, kiedy za wydmami huczy morze a �nie¿ne zaspy odcinaj¹ drogi, którymi
móg³by dotrzeæ listonosz, lekarz czy pastor, rodziny zasiadaj¹ wokó³ kuchennego sto³u, a
wszystkie rêce zajête s¹ ³ataniem sieci, spodni i poñczoch, reperacj¹ butów i uprzê¿y koñskich.
Z trudem mo¿na sobie wyobraziæ to osamotnienie, w jakie popada zim¹ wie� u uj�cia rzeki.
Nikt tu nie przybywa, a �nieg i mróz parali¿uj¹ ca³e ¿ycie na zewn¹trz niskich s³omianych
chat�3 .

Miêdzy dwiema wielkimi wojnami natchnienia do swych dzie³ szukali tu liczni malarze.
Rowy wprawdzie nie uzyska³y takiej s³awy, jak inne g³ówne osady artystyczne w Niemczech:
Worpswede, Willingshausen, Frauenchiemsee, Kronberg, Hiddensee, Sylt, Föhr, Amrum,
Ahrenshoop, Goppeln czy Dangast, ale czêsto malowa³o tu kilku, a nawet kilkunastu artystów
jednocze�nie.

Tworzy³ tu s³upski malarz Otto Priebe, którego dzie³a obrazowa³y pracê mieszkañców
pomorskiej wsi, rybaków oraz fragmenty pomorskiego krajobrazu. Okolice jeziora malowa³a
chêtnie Margarete Neuss-Stubbe. Niezmordowanie tworzy³ swe pejza¿e Willi Hardt, ukazuj¹c
uroki Rowów i jeziora Gardno, morze w s³oñcu, wydmy w promieniach zachodz¹cego s³oñca,
bia³e, ¿ó³te i czerwonobrunatne ¿agle ³odzi rybackich, cha³upy rybaków. Na wystawie w

£ódz rybacka u uj�cia £upawy, Rowy 1927

3
 C. Moritz, Glück aus grünen Glas. Eine Kindheit in Pommern, München 1989.
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S³upsku w 1933 roku uznanie budzi³y jego akwarele: Widok na Rowokó³, Wydmy w Rowach
i Cmentarz w Rowach. Pejza¿e tworzy³a te¿ jego ¿ona Gertruda Hardt, maluj¹c m.in. Sitowie
nad £upaw¹.

Uroki Rowów i jeziora Gardno odkry³ Paul Kuhfuss, pozostaj¹c im wiernym przez
lata. W�ród obrazów ukazuj¹cych krajobrazy, domy rybaków i rolników znalaz³y siê: Rybacy
naprawiaj¹cy sieci i U uj�cia £upawy w Rowach.

Od wczesnej wiosny do jesieni urzeczony tym krajobrazem by³ Hans Winter. Ten
malarz i ¿eglarz w akwarelach odtwarza³ okoliczne pagórki, ³¹ki, lasy, jeziora, wydmy i morze.
Motywy krajobrazu powtarza³y siê w twórczo�ci Wilhelma Granzowa, budz¹cej uznanie na
wystawach w S³upsku.

Okoliczne krajobrazy wzbudzi³y te¿ zainteresowanie takich malarzy, jak: Siegfried
Reich an der Stolpe (akwarele Czarne ³odzie, Krajobraz pó³nocny, Poranek nad £upaw¹,
Po³ów wiêcierzami i olej Nad jeziorem Gardno na Pomorzu, powielony w tysi¹cach
egzemplarzy w formie karty pocztowej), H. Meincke (rysunek piórkiem Krajobraz), K. Pieper
(obrazy z Rowów) i inni.

Do takich, ¿yj¹cych jeszcze w³asnym wewnêtrznym ¿yciem, Rowów dotar³ Pech-
stein w maju 1927 roku. Przyp³yn¹³ ³odzi¹ ryback¹ z Gardny (gdzie pozostawi³ swój baga¿),

by rozpoznaæ sytuacjê na miejscu. Opowiada³ pó�niej o przygodzie, jaka spotka³a go ju¿ po
podjêciu decyzji o pozostaniu. Ober¿ysta Franz Kemp, u którego zamierza³ wynaj¹æ pokój,
by³ bardzo zdziwiony, ¿e ju¿ o tej wczesnej wiosennej porze zamierza kto� zatrzymaæ siê w
Rowach. Zapyta³ te¿ go�cia, czym siê zajmuje. Na odpowied� Pechsteina: jestem malarzem
i chcê tu malowaæ, wyja�ni³, ¿e tu w Rowach ka¿dy maluje sam, co jest do pomalowania.

£odzie ¿aglowe, Rowy 1927
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Tak¿e wyja�nienie, ¿e go�æ jest artyst¹ niewiele poprawi³o sytuacjê, gdy¿ ober¿ysta traktowa³
malarzy na równi z aktorami i Cyganami. Poprosi³ nawet na naradê miejscowego nauczyciela,
by ten rozwia³ jego w¹tpliwo�ci na temat podejrzanego osobnika. Te stopniowo siê
zmniejsza³y, ale ostatecznym argumentem okaza³ siê po³o¿ony przez Pechsteina na stole
banknot piêædziesiêciomarkowy4 . Artysta pozosta³ zatem w Rowach i przez lata wraca³ tu w
poszukiwaniu motywów malarskich.

Zaczê³y siê jego regularne coroczne plenery w Rowach, których krajobrazy
odpowiada³y jego upodobaniom i potrzebom artystycznym. Artysta przyje¿d¿a³ wiosn¹
sam, latem dociera³a do Rowów ¿ona Marta z synem Maxem. Po pierwszym okresie
przej�ciowym, kiedy malarz mieszka³ w gospodarstwie Franza Kempa (dzi� tam kawiarnia
�Per³a�), Pechsteinowie wynajmowali star¹, kryt¹ strzech¹ cha³upê na zapleczu zagrody
�Badtke� � Frankensteina (dzi� róg ulicy Nadmorskiej i ulicy Rybackiej). Chatê tê wraz z
rosn¹cymi przed ni¹ s³onecznikami uwieczni³ malarz na olejnym p³ótnie z 1932 roku.

O sytuacji w Rowach mistrz kilkakrotnie informowa³ swego przyjaciela, E. Plietscha.
Z listu z 5 lipca 1927 roku5  wynika, i¿ pierwszy sezon w Rowach up³ywa³ w dobrym nastroju,
choæ lato okaza³o siê d¿d¿yste. W rok pó�niej na temat pobytu w Rowach pisa³ do przyjaciela
dra Minnicha: �Op³aci³o siê, ¿e w ubieg³ym roku wykonywa³em w tej okolicy g³ównie rysunki,
bo teraz mogê siê skoncentrowaæ na kolorze. Powstawa³y najczê�ciej prace o niewielkich
formatach. Okolica i jej nastrój sprawiaj¹, ¿e zamiast g³o�no krzyczeæ, wolê siê wypowiadaæ
ciszej a za to wnikliwiej�6 .

Regionalna prasa kilkakrotnie z atencj¹ donosi³a, ¿e profesor Pechstein maluje w
Rowach. Latem 1931 roku informowa³a, ¿e �w sobotê, 25 lipca, po d³u¿szym pobycie twórczym
w po³udniowej Francji, przyby³ znowu do Rowów jako letnik profesor Max Pechstein�.
Jesieni¹ tego roku lokalny korespondent donosi³: �Jak siê dowiadujemy, ceniony letnik
profesor Max Pechstein zamierza tak¿e zim¹ na krótko odwiedziæ Rowy, by utrwaliæ na
p³ótnie mro�ne pejza¿e naszej urodziwej okolicy�7 .

Ten okres twórczo�ci Pechsteina jego mi³o�nik Gliewe scharakteryzowa³
nastêpuj¹co: �U �róde³ jego dzie³ le¿y silne prze¿ycie. Wystêpuje w nich jednak � przynajmniej
je�li chodzi o obrazy z Rowów � bliski zwi¹zek miêdzy artyst¹ a lud�mi, ich codzienn¹ prac¹,
choæ krajobrazy s¹ dalekie od akademicko�ci. Instynkt prowadzi artystê do motywów, które
kryj¹ w sobie ³adunek emocjonalny, a silne prze¿ycie w procesie twórczym jeszcze bardziej
dramatyzuje tê atmosferê i realia codziennego bytowania�8 .

W poszukiwaniu motywów Pechstein wyp³ywa³ ³odzi¹ na jezioro Gardno, wêdrowa³
po mierzei, a tak¿e wyprawia³ siê na zachód �w drogê trwaj¹c¹ 3 godziny do
starogermañskiego lasu bukowego, opadaj¹cego stromo ku morzu� w rejonie Dêbiny.

W 1930 roku z Rowów podejmowa³ wyprawy malarskie nad wschodnie, podmok³e
brzegi jeziora Gardno, gdzie powsta³ jego znany obraz Dziki, ¿ó³ty irys. Pisa³ na ten temat:
�Minione dni spêdzi³em w bagnistej okolicy na wschodnim skraju jeziora. Stamt¹d
przynios³em do domu ca³e narêcze wspania³ych, dziko rosn¹cych irysów. Odurzony ich

4
 R. Oettinger, Sie segelten im Sommerwind. Plaudereien aus dem vergnüglichen Dasein einer

ostpommerschen Seglergeneration, Lübeck 1953, s. 1 i 2.
5
 Ch. Vogel, �Mein lieber Ede...� Künstlerpost von Max Pechstein an Eduard Plietsch, Hamburg 1996, s.

34.
6
 L. v. Rüxleben, Lebensdaten 1881-1945, w: M. Moeller, Max Pechstein. Sein malerisches Werk,

München 1997 s. 27.
7
 Wycinek prasowy w: Chronik der Parochie Rowe (Rêkopis z lat 1832-1940), s. 121 i 124.

8
 S. Gliewe, Pechstein malt in Pommern, �Unser Pommerland� 16 Jg., 1931, Heft 9, s. 335.
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piêknem natychmiast przyst¹pi³em do malowania�9 .
Plenery w Rowach owocowa³y ukazywanymi wielokrotnie w ró¿nych wariantach

wizerunkami scenerii wschodz¹cego nad jeziorem Gardno s³oñca. Niektóre z tych obrazów
(np. Poranne s³oñce z 1929 r.) z szerokim, kontrastowo zarysowanym pasmem �wietlnym
przypominaj¹ nieprzypadkowo dzie³a Edvarda Muncha.

Wspomnienia o okoliczno�ciach powstawania tych dzie³ artysta opublikowa³ na
³amach specjalnego numeru czasopisma �Unser Pommerland�, po�wiêconego jezioru
Gardno: �Czarna noc. Nagle przebudzony siêgam po zegarek. Jest godzina trzecia. Przeci¹gam
siê ju¿ ca³kiem rze�ki. Wychodz¹c przed drzwi domu widzê zanikaj¹c¹ w srebrnej dali mg³ê,
otulaj¹c¹ nurt rzeki. Z drzew do wody cicho spadaj¹ krople mg³y. Tu i ówdzie s³ychaæ plusk
chwytaj¹cej powietrze ryby. Wdzieram siê w tê tajemnicz¹ przestrzeñ, p³ynê ³odzi¹ w górê
nurtu £upawy. Wch³onê³a mnie mg³a. Wyp³yn¹³em ju¿ ze wsi [...] Mg³a ustêpuje, wkrótce
widzê wschodz¹ce s³oñce u góry skraju jeziora Gardno. Wios³ujê do wschodniego wyp³ywu
rzeki, widzê przed sob¹ prêty rozlicznych sieci i d³ugie, czarne, p³askie ³odzie moich przyjació³,
gardneñskich rybaków, przegl¹daj¹cych swoje wiêcierze. Zaczynam pracowaæ, szkicujê ich
przy pracy. W chwilê pó�niej chwytam za pêdzel, by zabraæ ze sob¹ do domu piêkno tego
poranka. Wyobra¿am sobie, ¿e jestem w Japonii. Daleko za klarownym szmaragdem jeziora
granatowieje Rowokó³, na wodzie po³yskuje s³oñce, widzê powracaj¹ce do Gardny ³odzie.
Ich prostok¹tne, w poprzek osadzone, podobne do japoñskich ¿agle, pog³êbiaj¹ z³udzenie.
Gdy wracam do wsi, z³oto poranka blednie. Ca³kiem jeszcze odurzony, przycumowujê ³ód� i

Stawianie wêcierzy na jeziorze Gardno, Rowy 1931

9
 L. v. Rüxleben, Lebensdaten..., s. 29.
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z wolna, stopniowo odnajdujê siê w codzienno�ci�10 .
Malarz zauroczony mnogo�ci¹ i piêknem motywów pracowa³ w Rowach

niezmordowanie. W jego powstaj¹cych tu licznie dzie³ach widoczne jest ju¿ wyra�nie
uspokojenie nastrojów. W obrazach znowu przewija³ siê motyw pracy, widoczny w takich
dzie³ach, jak: Rybacy przed wyp³yniêciem na po³ów �ledzi, Stawianie wiêcierzy, Wyci¹ganie
sieci, Koszenie trawy, Pokrywanie trzcin¹ dachów.

Mistrz chêtnie siêga³ do motywów pejza¿owych w takich pracach, jak: Uj�cie
£upawy, Jesienne chmury nad Rowami, Kaszubskie chaty, Stary dom, £odzie rybackie u
nabrze¿a, Kwitnienie wi�ni, Ulica z kwitn¹cymi kasztanami. Najwiêksz¹ s³awê zdoby³
wówczas obraz Uj�cie £upawy. Motywem czêsto wystêpuj¹cym w obrazach mistrza by³a
³ód� mieszkalna po³awiaczy wêgorzy, przycumowana u wyp³ywu £upawy z jeziora Gardno.
Gospodarowali na niej dawni Kaszubi: Prien, Jost, Pollex, Pigors, Sawallisch, Nork.

Do powtarzaj¹cych siê w tym czasie motywów nale¿a³ wa¿ny w ¿yciu rybaków
temat powrotu z po³owu i roz³adowywania zdobyczy na nabrze¿u. Te rytmicznie stylizowane
kompozycje znajdowa³y odzwierciedlenie w rysunkach, obrazach olejnych i akwarelach.
Najbardziej znany z nich to obraz olejny: Rybacy ³owi¹cy �ledzie z 1932 roku, studium do
którego artysta wykona³ ju¿ w 1927 roku.

W okresie plenerów w Rowach M. Pechstein zwróci³ siê te¿ na krótko ku martwej
naturze, odgrywaj¹cej w tym okresie wiêksz¹ rolê w jego twórczo�ci. Udane kolorystycznie
i formalnie obrazy (np. Sieje i okonie z 1927 r. czy Szczupak z 1929 r.) stosunkowo ³atwiej

Holowanie ³odzi, Rowy 1932

10
 M. Pechstein, �Rowe 1931�, �Unser Pommerland� 16 Jg., 1931, Heft 9, s. 338.
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znajdowa³y zrozumienie u pomorskich odbiorców, odwiedzaj¹cych gospody Kempa i
Döhringa w Rowach oraz �papy Möllera� w £ebie.

Towarzysz¹cy rozwojowi twórczo�ci Pechsteina historyk sztuki Eduard Plietsch
zwróci³ uwagê na znaczenie materia³u ilustracyjnego do jego listów i pocztówek: �Od 1910
roku mog³em obserwowaæ twórczo�æ ca³kiem z bliska. Nasza bliska przyja�ñ nie mo¿e mnie
jednak powstrzymaæ przed wyra¿eniem szczerej opinii: jego prace nale¿¹ do najlepszych,
jakie w Niemczech namalowano w minionym pó³wieczu. Dzi� nie mo¿emy go ogl¹daæ w
pe³nym wymiarze, gdy¿ wiele jego wczesnych prac jest rozsianych po �wiecie, inne zaginê³y
b¹d� zosta³y zniszczone w rezultacie bombardowañ. Wystarczy jednak obejrzeæ liczne rysunki
i akwarele, jakie za³¹cza³ do tysiêcy pocztówek i listów, by poznaæ bogactwo i ró¿norodno�æ
jego witalnej twórczo�ci i solidno�æ warsztatu artystycznego�11 . Ta strona korespondencji
pozosta³a zreszt¹ po latach najwa¿niejsza12 . Szczególn¹ uwagê na ten aspekt twórczo�ci
zwróci³o Altonauer Museum w Hamburgu, organizuj¹c w 1962 roku wystawê: �Bemalte
Postkarten und Briefe deutscher Künstler�. Aran¿owa³ j¹ Gerhard Wietek przy udziale Marty
Pechstein. To samo muzeum urz¹dzi³o w 1996 roku wystawê �Mein lieber Ede...�, prezentuj¹c¹
76 listów i pocztówek Pechsteina do Plietscha13 . Zachowana ilustrowana korespondencja
wys³ana z Rowów (Objazdy) pokazuje: chatê kryt¹ trzcin¹ za drzewami (30.VI.1927), maciorê
z prosiêtami (5.VII.1927), Pechsteina z fajk¹ w deszczu (24.VII.1927), dwóch pijanych
(10.VIII.1927), Pechsteina czytaj¹cego z rêkami zamienionymi w p³etwy (17. IX.1927),
mê¿czyznê przy przebieraniu ziemniaków (28.IX.1927), powracaj¹cego z sieciami rybaka (29.
05. 1928), ³odzie i bezlistne drzewa na brzegu (6.VI.1928), wielkie mycie owiec przed
strzy¿eniem (11.VI.1928), opalaj¹cego siê na pla¿y (16.VII.1928), Pechsteina jako wêdkarza
(13.VIII.1928), ³odzie na brzegu (7.VII.1930), szkic z wios³uj¹cym wêdkarzem (26.VIII.1931),
uj�cie £upawy z ¿aglówk¹ (25.IX.1932).

Rozszyfrujmy tylko jeden epizod zwi¹zany z korespondencj¹ z Plietschem w 1927
roku. Na kartce z 24 lipca Pechstein w strugach deszczu z fajk¹ pisze: �Najpierw podziêkowania
za strawê duchow¹, tu pada równo, nawet zwyk³a fajka zamieni³a siê w nargilê! Maluch uczy
siê chodziæ i codziennie z nami za¿ywa k¹pieli w Ba³tyku. Czêsto przy tym robi wra¿enie
podchmielonego. To ja chcia³bym nim byæ, a nie mogê z »racji brakuj¹cego surowca«!�
Widocznie z Berlina szybko nadesz³a dostawa trunków, skoro na pocztówce z 10 sierpnia
obok z rozmachem wykonanego rysunku dwóch pijaków (jednym z nich by³ sam mistrz)
znalaz³ siê dopisek: �Kochany Ede, ja traktowa³em to jako ¿art, ale teraz prosit!!!! i jeszcze
raz. Najlepsze podziêkowania od twego Maxa�. To nie b³aha na ogó³ tre�æ korespondencji
(cechuj¹cej siê zreszt¹ �wie¿o�ci¹, bezpo�rednio�ci¹ i humorem), ale artystyczna warto�æ
rysunków i znaczenie dla zrozumienia ca³o�ci dzie³a artysty powoduj¹ ich eksponowanie.

Odbiorca tej korespondencji Ede Plietsch i jego ¿ona Mica bywali go�æmi
Pechsteinów w Rowach i z sentymentem wspominali te letnie tygodnie:
�Z wdziêczno�ci¹ wspominam wspólne niezliczone godziny. Wieczory i noce wype³nione
rozmowami kipi¹cymi rado�ci¹ ¿ycia. Refleksyjne dni urlopowe
w zapomnianej przez Boga osadzie rybackiej Rowy i nad zdominowanym przez Rowokó³
jeziorem Gardno. Ten wynios³y pagórek, wliczaj¹c korony porastaj¹cych go �wierków i

11
 E. Plietsch, �... heiter ist die Kunst�. Erlebnisse mit Künstlern und Kennern, Gütersloch 1955, s. 60.

12
 Jak zauwa¿y³a Karin von Maur w pos³owiu do drugiego wydania wspomnieñ Pechsteina (Max Pechstein

aus heutiger Sicht. W: Max Pechstein, Erinnerungen, Stuttgart 1993, s. 131 i nast.), artysta by³ b³yskotliwym
narratorem, ale o swej pracy i teorii malarstwa wypowiada³ siê wstrzemiê�liwie. To samo mo¿na powiedzieæo
jego listach, które wypowiedzi na temat tworzenia zawieraj¹ bardzo rzadko.
13

 Ch. Vogel, �Mein lieber Ede...�
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buków liczy wszystkiego osiemdziesi¹t metrów [w istocie 115 m � A. Cz.]. A jednak sw¹
japoñsk¹ w charakterze sylwet¹ dominuje nad kilometrami p³askiego wybrze¿a niczym znak
firmowy. Dlatego stale powraca w pejza¿ach jeziora £ebsko malowanych przez Schmidta-
Rottluffa i Pechsteina. Tak¿e � jak siê zdaje � tam na pó³nocy malowa³ jednego lata równie¿
Heckel. �wiêta góra Japoñczyków, uwieczniona przez sztukê Hokusaja, nazywa siê Fud¿ijama.
Rozs³awiona przez Cézanne�a góra wspó³czesnego malarstwa francuskiego nazywa siê St.
Victoire. Nazwa odpowiadaj¹cego im wzgórza niemieckiego ekspresjonizmu brzmi:
Rowokó³�14 .

Na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych do Rowów stopniowo dociera³a
wspó³czesno�æ. Prawdziw¹ rewolucjê stanowi³a elektryfikacja wsi. Wa¿n¹ rolê odegra³a te¿
budowa mostu u uj�cia £upawy, ³¹cz¹cego gminê Rowy z po³o¿onym na prawym brzegu
rzeki Rówkiem (Ma³e Rowy)15 . Wie� wychodzi³a z dotychczasowej izolacji. Szczególnie w
letnie niedziele dociera³o tu ze S³upska wielu amatorów wypoczynku i sportów wodnych.
Regularne po³¹czenie autobusowe organizowa³a firma Bottke ze S³upska. Trzy motorówki z
Gardny Wielkiej i jedna z Rowów zapewnia³y po³¹czenie przez jezioro. Rozleg³e jezioro
Gardno przecina³y te¿ jachty: s³upski klub ¿eglarski mia³ tu dwadzie�cia ¿aglówek16 .

Na plenery do Rowów �ci¹ga³o coraz wiêcej malarzy. Zmiana charakteru wsi
zaniepokoi³a Pechsteina, który w li�cie do George Grosza z sierpnia 1932 roku pisa³: �O ile do

Prom na £upawie, Rowy 1927

14
 E. Plietsch, �... heiter ist die Kunst�..., s. 60.

15
 W roku 1890 w okolicach Rowów burza wyrzuci³a na brzeg wrak statku. Z zakupionego przez gminê

materia³u zosta³ zbudowany prom w pobli¿u uj�cia £upawy, który przez 40 lat umo¿liwia³ mieszkañcom
komunikacjê przez rzekê. Prace nad mostem rozpoczêto w 1929 r., ale kryzys spowodowa³, ¿e zakoñczono
je dopiero w sierpniu 1932 r. W istocie ze wzglêdu na brak podjazdów, które usypano dopiero w listopadzie
i grudniu, most zosta³ oddany do u¿ytku w 1933 r. Por. Chronik der Parochie Rowe..., s. 128.
16

 R. Oettinger, Sie segelten im Sommerwind...
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 L. v. Rüxleben, Lebensdaten..., s. 30.

18
 M. Pechstein, Ostsee-Bilder..., s. 92.

19
 Chronik der Parochie Rowe..., s. 133.

niedawna Rowy by³y ca³kiem nieznane, o tyle teraz to siê wyra�nie zmieni³o. Niestety, tak¿e
moja tu obecno�æ przyczyni³a siê do tego. Dawniej w S³upsku nawet nie znano nazwy tej
miejscowo�ci, a dzisiaj dociera tu sporo aut a po jeziorze kursuj¹ cztery ³odzie motorowe.
Teraz jeszcze tylko Ede wykorzysta swe uzdolnienia literackie i Rowy odkryj¹ pisarze, a
wtedy adieu...�17 . W tej sytuacji jesieni¹ 1932 roku Rowy ¿egna³y artystê po raz ostatni
burzliw¹ pogod¹. Jak donosi³ w li�cie z 25 wrze�nia: �teraz hucz¹ tu zimowe sztormy i ulewne
deszcze wal¹ o ziemiê. Przy takiej pogodzie tylko wêgorze czuj¹ siê dobrze. Pr¹ do Ba³tyku,
gdzie chc¹ urz¹dzaæ weselisko, a zamiast tego wpadaj¹ w wiêcierze i potem do ¿o³¹dków
ludzi. Ja siedzê tu na pó³nocy sam i za³atwiam, jak w ka¿d¹ niedzielê, korespondencjê.
Wczoraj po po³udniu Marta z ma³ym Maxem (Mäxchen) odjechali do £eby�18 .

Przedstawione przez samego twórcê motywy rozstania z Rowami byæ mo¿e nale¿y
rozszerzyæ o wzglêdy polityczne. Artysta zapewne dostrzega³ i to, ¿e ze wzglêdu na mizeriê
wsi pomorskiej, radykalizm hase³ spo³ecznych narodowych socjalistów zjednywa³ im tu
wielu zwolenników. Wie� stawa³a siê coraz bardziej znazyfikowana, a wyrazem przekonañ jej
mieszkañców jest zapis dokonany przez pastora Franza Kypke (w Rowach w latach 1929-
1940) w kronice parafii Rowy: �Dnia 30 stycznia, kiedy prezydent Rzeszy von Hindenburg
powo³a³ na stanowisko kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera, wybi³a godzina narodzin Trzeciej
Rzeszy, godzina uwolnienia od czternastoletniego okresu upokorzenia i hañby [...] znowu
powiewa dumnie flaga czarno-bia³o-czerwona!! Teraz dziêkujemy wszyscy Bogu!!�19 . Kilka
zatem czynników z³o¿y³o siê na decyzjê mistrza o zaniechaniu przyjazdów do Rowów po
sezonie 1932 roku. Ka¿dego roku, do koñca wojny wraca³ jednak na Pomorze, tworz¹c
dzie³a, które na trwa³e wesz³y do jego bogatego dorobku artystycznego.



95

Rowy w twórczo�ci Maxa Pechsteina

Po³awianie wêgorzy, Rowy 1927
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Karl-Horst  Hoppe

Die wirtschaftliche Bedeutung des Landkreises Stolp
bis 1945

Der Landkreis Stolp mit der Stadt Stolp im Mittelpunkt war und ist seit vielen
Jahrhunderten  ein wirtschaftlicher, kultureller und politischer Eckpfeiler  in der wechselvollen
Geschichte  Ostpommerns. Im Jahre 1724  entstanden  unter dem Preußenkönig Friedrich-
Wilhelm I. in Pommern die Kreisverwaltungen. Ein Landrat trat an die Stelle des bis dahin
führenden Landeshauptmannes. Diese Funktion des Landrates  ist auch heute noch aktuell.

Am 8. Oktober 1888 wurde für die Kreisverwaltung Stolp ein eigenes Gebäude in
der Wasserstraße 8 errichtet. Leider brannte es am 22.04.1901 aus. Da es für den
zunehmenden Verwaltungsbetrieb ohnehin  zu klein gewesen war, erstellte man in der
Wilhelmstraße  40, Ecke Wasserstraße,  ein größeres,  repräsentatives Kreishaus, das vom
November 1903  bis heute schon fast einhundert Jahre lang seinem Zweck als Sitz der
Kreisverwaltung  Stolp  dient.

Auf Grund der geographischen Gegebenheiten im Landkreis Stolp war hier die
Landwirtschaft neben der Forstwirtschaft, der  Fischerei  und anderen Erwerbszweigen der
dominierende Wirtschaftsfaktor. Ein Überschuss an Getreide, an Kartoffeln, an Vieh  und
Fischsorten kam der Volksernährung  in seiner Gesamtheit zugute und förderte die von der
damaligen Regierung angestrebte  Unabhängigkeit  von Versorgungsgütern aus dem
Ausland in besonderem Maße.

Im Jahr 1939 waren 62,4 %  aller  Erwerbstätigen im Landkreis Stolp  in der
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und  der Fischerei tätig;  16,4  %  arbeiteten im Handwerk
und der Industrie, 6 %  im Handel  und Verkehr  und 13.2 %  in sonstigen Berufen und im
öffentlichen Dienst.

Die durchschnittliche  Bodenklasse dieser Region war und ist mittelmäßig. Im
Verlauf eines Jahres muss mit 125 Frosttagen gerechnet werden. Die kalte und langanhaltende
Frühjahrszeit hält das Pflanzenwachstum zurück. Dennoch konnte man in den Jahren vor
dem  zweiten Weltkrieg von einer blühenden Landwirtschaft in Pommern  und  damit auch
im Kreise Stolp sprechen. Sie war  den Bewohnern  nicht    geschenkt  worden. Erst harte
Arbeit von Generationen schuf  im Verlauf von Jahrhunderten dieses Landschaftsbild und
brachte die Erträge.

Für einen Entwicklungssprung in der Landwirtschaft  sorgte  im 18. Jahrhundert
Friedrich der Große, indem er in Pommern und Schlesien die  Einführung der Kartoffel
befahl. Wusste man zunächst auch wenig mit diesen grauen Knollen anzufangen, so stellte
sich doch alsbald heraus, dass der pommersche Boden  für die Vermehrung dieser fremden
Nutzpflanze  durchaus bestens geeignet war. Die Kartoffel entwickelte sich  zum
Grundnahrungsmittel  für die Menschen  und  zu begehrtem Futter für das Vieh. Der reißende
Absatz  ließ die Anbauflächen immer größer  werden. Und bald behauptete sich die Kartoffel
neben dem Getreide als die  zweitwichtigste Anbaufrucht  der  pommerschen Landwirte.
Blühende Kartoffelfelder als Markenzeichen dieser  Region erfreuten das menschliche Auge.
Lange Kolonnen  von Bauernfuhrwerken reihten sich in den Herbstmonaten  und auch im
Frühjahr, wenn die  Kartoffelmieten  geöffnet wurden, vor den Verladerampen  der Bahnhöfe.
Alle Kartoffelbestände,  die für den Eigenbedarf  und  als Viehfutter keine Verwendung
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gefunden hatten,  wurden dem Handel zugeführt. Die Abnahme erfolgte durch Handelsfirmen,
landwirtschaftliche Genossenschaften und Raiffeisenkassen. Weil die einzelnen Ladungen
nach dem Wiegen direkt  vom Fuhrwerk in die Waggons gingen  und diese innerhalb  eines
Tages ausgelastet  sein mussten, bedurfte die Anlieferung aus den einzelnen Dörfern einer
gewissen Organisation, die teilweise die Bauernführer übernommen hatten. Weil die Kartoffel
sich als segensreiche Nahrung und als einträgliches Wirtschaftsgut erwiesen hat, setzte
man ihr ein Denkmal , das  immer noch gern zur Kenntnis  genommen wird, wenn man auf der
Europastraße 28 im Raum Köslin  daran vorbeifährt.  Es kamen jedoch nicht nur
Speisekartoffeln zum Versand in die Großstädte oder       Ballungsräume  und Fabrikkartoffeln
für die Industrie,  1940  wurden 48 %  aller Saatzuchtkartoffeln  und 61 %   aller Kartoffel-
Hochzuchten aus Hinterpommern geliefert. Ein Teil davon ging  ins Ausland, beispielsweise
nach Italien.

Wie die Kartoffel so wurden ebenfalls Heu und Stroh  von den Bauern aus dem
Stolper Landkreis verkauft und verladen, allerdings nicht  in dem gleichen Umfang. Meistens
waren es Garnisonen mit bespannten oder berittenen militärischen Einheiten,  die für ihren
Pferdebestand  das Heu  und  das Stroh benötigten.

Im Vordergrund der Bodennutzung  im Landkreis Stolp  stand jedoch immer noch
mit 55,4 % der Ackerfläche der Getreideanbau von Roggen, Hafer und Gerste. Für Weizen
sind die überwiegend leichten und mittelschweren Böden  nicht geeignet. Abgesehen von
wenigen Ausnahmen von 2,5 %  der Gesamtfläche im nordwestlichen Teil des Landkreises,
wo Weizenanbau möglich war. Gleiches gilt für die Zuckerrüben, die man auf den Feldern
des Landkreises Stolp vergeblich sucht. Die  Güte der Bodenklasse  reicht dafür nicht aus.
An ihre Stelle sind die Runkelrüben und die Steckrüben, die man auch Wrucken nennt,
getreten. Während die Runkelrüben  ausschließlich als Viehfutter  Verwendung  fanden
und von den Kühen besonders gern gefressen wurden, dienten die Steckrüben  (Wrucken)
den Tieren als auch den Menschen in verfeinerter Form  als Nahrung.

Da als Brotgetreide nur Roggen angebaut wurde,  kannte man  als
Grundnahrungsmittel im allgemeinen auch nur das Roggenbrot. Die Erzeuger brachten von
ihrer  eigenen Roggenernte  die erforderliche  Menge in die Dorfmühle, holten sich  das
Mehl und die Roggenschale, backten im eigenen Backofen ihren Brotbedarf für 14 Tage
und verfütterten die  Roggenschale, auch Kleie genannt,  als Abfall an die Schweine.
Bäckereien, die es nur  in den größeren Orten oder den Städten  gab,  führten  für den
Ausnahmebedarf , für Magenkranke  und Menschen, denen Diät verordnet worden war,
Weißbrot.  Anders verhielt es sich mit Brötchen oder Kuchen, die nicht aus reinem
Roggenmehl gebacken wurden.Hafer und Gerste, so weit die Gerste nicht in größeren
Mengen an die Brauereien  geliefert wurde, kamen , zu Schrot gemahlen , dem Vieh zugute
und dienten der Mast von  Rindern,  Schweinen  und Federvieh. Überschüsse  gingen  in
den Handel und fanden  Abnehmer in anderen Regionen.

Enormen  Fortschritt  bewirkte im  Ackerbau  der künstliche Dünger. Hinzu  kam der
Einsatz verbesserter Maschinen  und  die Fortbildung  der Landwirte. Es gab einen
Aufschwung in den Ernteerträgen, die um mehr als das Doppelte zunahmen. So stieg der
Roggenertrag je Hektar von 7,6  Doppelzentnern   im Jahre 1880 auf 18 Doppelzentner im
Jahre 1914. Mit anderen  Feldfrüchten wie Gerste und Hafer  aber auch mit den Kartoffeln
war die Steigerung ähnlich.

Einen breiten Raum in den bäuerlichen Betrieben  wie auch in den  Gütern der
Großgrundbesitzer  nahm die Viehhaltung ein. Von den Pferden wurde die Arbeitsleistung
genutzt. Nur auf den Gütern hielt man zusätzlich noch Kutsch- und Reitpferde. Verkäufe an
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den  Rossschlächter waren bei den Bauern nicht üblich. Verendete Tiere holten  die
Abdeckereien, die nach den Vorgaben  des Tierkörperbeseitigungsgesetzes Tierkörpermehl,
Tierkörperfett  für technische Zwecke,  Hornspäne und Sonstiges herstellten.

Bedeutungsvoll  waren für die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte die
fortlaufenden Einnahmen aus der Milchwirtschaft. Im ersten Drittel  des 20. Jahrhunderts
befand sich in allen  größeren Dörfern eine Molkerei, die den täglichen Anfall  von frischer
Milch  zu Butter, Käse und  anderen  Milchprodukten verarbeitete. Die Magermilch und die
Molke nahmen die Milchlieferanten  zurück und mästeten  damit ihre Schweine. Ebenso
kam die Buttermilch für den häuslichen  Bedarf täglich von der Molkerei zurück.

Bauern , die auf Kälbermast eingestellt waren  und  sich  davon  mehr Ertrag
versprachen  als von der Milchlieferung an die Molkerei, kauften von anderen Bauern die
jungen Kälber auf,  tränkten sie mit reiner Vollmilch von ihren  eigenen Kühen  und verkauften
sie nach sechs bis acht Wochen als Schlachtkälber  an den Viehhändler  oder auch direkt an
Schlachtereien in der Umgebung.

Rinder , die  sich zur Zucht  nicht eigneten  und Milchkühe, die  ein bestimmtes
Alter erreicht hatten,  nahmen den gleichen Weg. Die Tiere  aus dem Lebamoor waren auf
Grund ihrer  besonders guten Ernährung von dem kräuterhaltigen  Gras und Heu der  Wiesen
durchweg gesund.  Die Schlachtereien  bevorzugten  Angebote aus diesem  Raum.  -  Der
Rinderbestand  im Kreise Stolp stieg von 26.000 im Jahre 1864  auf über  60.000 im Jahre
1933.

Für die Schweinezucht und die Schweinemast boten sich  hier  beste
Voraussetzungen. Reiche Kartoffel- und Futtergetreideernten, dazu  Magermilch und Molke
als Milchreste  aus dem  eigenen Viehbestand  eigneten  sich  vorzüglich  für  eine
vitaminreiche und gesunde  Mast  der  Schweine. Außerdem war der Absatz  zu keiner Zeit
in Frage gestellt. Die Viehhändler  suchten die Bauern wie auch die Güter auf und kauften
die Schweine, die dann an einem bestimmten  Wochentag  zum Verladegehege  an der
Bahnstation gebracht werden mussten. Nachdem  sie abgeladen und  gewogen  worden
waren,  wurde gleich der Preis dafür gezahlt

Lange Pferdewagenkolonnen  reihten sich vor den Annahmestellen der
Viehhändler, wenn Verladetag  war. Anschließend sah man etliche  dieser Gespanne  vor der
nahe gegenüberliegenden  Gaststätte stehen. Die Bauern gönnten sich mit der taufrischen
Einnahme eine  Arbeitspause,  bevor sie wieder nach Hause fuhren, um weitere Schweine
zu mästen. Der Schweinebestand  stieg von 13.400 im Jahre 1864 auf 111.600 im Jahre 1933
und vervielfachte sich  damit um mehr als das Achtfache.

Beim Federvieh dominierten die Hühner. Der Überschuss an Hühnereiern war, wie
die Milch, eine permanente Einnahmequelle.  Die Eier  wurden an einer Eiersammelstelle
angenommen, nach Gewicht bezahlt  und dann von der Eierverwertungsgenossenschaft
per Lastkraftwagen von den einzelnen  Dörfern abgeholt.  Die Hühner selbst  wurden nicht
verkauft. Sie dienten dem Eigenbedarf  oder wurden an Verwandte oder Bekannte in den
Städten aus besonderen Anlässen verschenkt. Auch die Enten, Gänse und Puten  wurden
in Bauernkreisen weitgehend  der  Eigenversorgung  zugeführt. Nach den  Schlachtfesten
im Spätherbst  wurden die Räucherkammern gefüllt  mit Rollbrüsten, Enten und Gänsekeulen.
Auch davon hatten  zur Weihnachts- und zur Winterzeit  viele  Städter ihr Gutes.

Ein Erwerbszweig  dem sowohl hauptberuflich als auch nebenberuflich
nachgegangen wurde, war die Fischerei  in der Ostsee und den Binnengewässern. In
Stolpmünde waren es 146 Fischer mit 46 Hochseekuttern, die  1933  in der Ostsee  Flundern,
Lachs, Dorsch,  Scholle, Steinbutt und Hering  fischten. Sie setzten  ihre Ware  fast
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ausschließlich in Berlin ab. Nach dort ging auch das meiste Vieh  aus dem Landkreis
Stolp.Außerdem  wurde zwischen Scholpin  und  dem Salesker Strand die Strandfischerei
betrieben. Aus offenen  Ruder- oder auch Segelbooten warfen die Fischer  bis zu drei
Meilen vom Strand  ihre Netze aus  und zogen  nach der Rückkehr ihre  Boote an Land. Viele
von ihnen besaßen kleine Landwirtschaften, die zusätzlich für Einkommen sorgten. Die
Fischerfrauen  brachten  in Kiepen  aus Rohrgeflecht, die sie auf dem Rücken trugen, die
Fische landeinwärts. Dort wurden sie verkauft oder gegen Ware eingetauscht.

Als größte fischreiche Binnengewässer  sind der Lebasee und der Gardersee zu
nennen. Aale, Hechte, Schleie, Zander, Plötze  und  Karpfen (Bleie)  gingen  in die Netze
oder hingen an der Angel. Giesebitzer Fischer  zogen mitunter  um die 50 Kilogramm Aale  in
ihren Kahn, die sich während  einer  Nacht an einer langen Angelschnur fangen ließen.

Für die Eisfischerei  auf dem Lebasee wurden  viele Kräfte benötigt, die das große
Netz  - es gehörte einem kleinen Kreis von Fischern -  unter der Eisdecke in einer Rundung
durchzogen. Es beteiligten sich auch  Leute aus der Landwirtschaft daran, die  mit der
Fischerei eigentlich nichts zu tun hatten. Gemessen am Fang wurde Ihre Arbeit mit Fischen
belohnt. In einem besonderen Ausnahmefall  in den dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts  gingen bei einem Zug 400 Doppelzentner  Karpfen (Bleie)  ins Netz.  Die
Fische wurden  mit Segelschlitten  und bei großen Fängen auch mit Pferdeschlitten zur
Fischverwertungsgenossenschaft nach Leba gebracht.

Die Stadt  Stolp besaß  ein Salmohnidenbruthaus für Lachs- und Forelleneier mit
denen  der Fischbestand  vermehrt werden sollte. Als  besonders fischreiche  Forellenbäche
waren die Lupow und  die Schottow  bekannt. Nicht ganz so  reich waren die  Forellenerträge
aus den Nebenbächen  von  Stolpe,  Leba . Rohr, Malenz,, Stein- und Mühlenbach.

Etwa ein Viertel  der Stolper Landkreisfläche war Waldgebiet, das forstwirtschaftlich
genutzt wurde. Von den 59.000  Hektar  waren 1937  rund 36000 Hektar im Privatbesitz.
Großgrundbesitzer waren  bis auf kleine Waldbereiche , die dem preußischen Staat, den
Gemeinden  oder Siedlungsgesellschaften gehörten,  die Eigentümer. Das geschlagene
Holz fand Absatz in der Papierfabrik  in Ratzdamnitz, der Streichholzfabrik  in Zanow, der
Möbelfabrik in Stolp, den 31 Sägewerken  im Landkreis Stolp und  den Tischlereien.  Ein
großer Teil wurde als Grubenholz  für die Bergwerke geliefert oder ging als Brennholz in die
Haushalte in der Stadt und  auf dem  Lande.

Blaubeeren, Preiselbeeren, Steinpilze, Pfifferlinge in den Wäldern erfreuten das
Sammlerherz. Vieles  davon galt der Selbstversorgung.  Einiges  wurde aber auch in den
Handel gebracht.

Das Rotwild  war zu Beginn des 19. Jahrhunderts  in den hinterpommerschen
Wäldern ausgestorben. Es  hatte sich aber durch Zulauf bis zum Jahre 1930  überall wieder
eingefunden. Dennoch blieben die Jagderträge ohne  besondere wirtschaftliche Bedeutung.
Anders verhielt  es sich mit dem Erholungswert der Wälder, der die Menschen in ihrer
Freizeit  anzog, der ihnen sauerstoffreiche Luft, Entspannung  und Bewegungsmöglichkeit
als Wanderer oder als Radfahrer bot.

Bereits im 13. Jahrhundert führte  ein Verkehrsweg von Lübeck  über Kolberg und
Stolp nach Danzig,  der als  �pommersche Straße�  den  Reisenden bekannt war.  Auch dem
Deutschen Ritterorden  diente er als  Verbindungsstrecke  zu seiner Marienburg  an der
Nogat. Von Straßenbau  konnte aber noch nicht die Rede sein. In Ostpommern  setzte ein
diesbezüglicher Wandel  erst ein, nachdem  aus der Strecke Stettin � Stolp � Danzig  eine
Staatschaussee  geworden war. Im Jahre  1836  führten   befestigte  Straßen  von Stolp nach
Stolpmünde, Bütow, Rummelsburg, Ratzdamnitz  und  Zezenow.  Dieses Straßennetz
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erweiterte man 1902 durch 24  Kreischausseen  erheblich. Fast alle Ortschaften  von einer
bestimmten Größenordnung  ab waren nun  an Stelle der Feldwege durch  befestigte
Landstraßen verbunden.

Ein Verkehrsmittel von ganz besonderer Bedeutung  wurde im 19. Jahrhundert die
Eisenbahn.  Am 01.09.1870 nahm die Strecke  Stettin � Stolp � Danzig den Verkehr auf. Bald
danach  gab es auch Bahnverkehr  von Stolp nach Stolpmünde, nach Bütow und darüber
hinaus.

Segensreich  wirkte sich das Kleinbahngesetz aus dem Jahre 1892  aus. Es führte
zur Anlage der Kreisbahnen nach Ratzdamnitz und Budow im Süden, nach Dargeröse im
Osten und  nach Schmolsin,  Groß-Garde  und weiter nach Stolpünde im Norden des
Landkreises. Die zunächst angelegten Schmalspurstrecken wurden nach dem ersten
Weltkrieg  aus Gründen der Rentabilität  der Normalspur  und somit dem allgemeinen
Schienennetz angepasst.  Im Zuge der Modernisierung wurden die Dampflokzüge durch
moderne Triebwagen für den Personennahverkehr ergänzt. Sie waren  bis 1945  im Landkreis
ein sehr beliebtes Verkehrsmittel  und verkehrten am Tage fünfmal  in beide Richtungen.

Die Industrie spielte neben der Landwirtschaft  kaum eine Rolle. Nur der Ort
Ratzdamnitz mit seiner bekannten Papierfabrik bleibt  unter diesem Stichwort zu erwähnen.
Das Fabrikunternehmen beschäftigte in seiner Glanzzeit  rund 700  Arbeitnehmer. Es  wurde
bereits 1592  gegründet und  blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Seine Gebäude
fielen wiederholt  Großbränden zum Opfer. Die Eigentümer wechselten. Seit 1888  gehörte
es einer  Aktiengesellschaft. Erzeugt wurden in dem Werk  Kernpackpapier, Schreibpapier,
Seidenpapier, Zellulose für die Textilindustrie und ab 1913  auch Nitrozellulose  zur
Herstellung von Sprengstoff.   Während des II. Weltkrieges  fertigte man bis zum Einmarsch
der Russen  Flugzeugteile.

Eine weitere Sonderstellung  nahm als größte Ortschaft  des Landkreises Stolpmünde
mit  4739 Einwohnern  im Jahre 1939  ein. Drei Gründe gab es, die  den Wohlstand dieser
Gemeinde ausmachten:1.  der Hafen mit seinem Schiffbau und dem Warenumschlag  2.  die
Fischerei  3. der Badebetrieb. Stolpmünde war 1938  östlich von Stettin der bedeutendste
Seehafen an der pommerschen  Ostseeküste.  Er hatte ca. 5000  Tonnen  Gesamtumschlag
mehr zu verzeichnen als Kolberg. Während 1877 insgesamt 339 Schiffe ein- und 341 Schiffe
ausliefen, waren es  1936 insgesamt 469 einlaufende und  470 auslaufende Schiffe. Im
gleichen Zeitraum steigerte sich die  Einfuhr von 15.600  auf 122.000  Tonnen und die
Ausfuhr von  15,900  auf 123.000  Tonnen, also  um fast das Achtfache.

Der einzige Erwerbszweig im Landkreis  in dem es über 1.000  Beschäftigte gab, war
das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe. Insgesamt 95 Mühlenbetriebe in den Dörfern ,
davon zwei Großmühlen in Stolpmünde und Schmolsin, versorgten  die Umgebung mit
Mehl und Getreidefuttermitteln  und verfrachteten auch noch große Mengen  über den
Stolpmünder Hafen. In neun unterschiedlich großen Getreidespeichern  an verschiedenen
Orten  lagerte das überschüssige Korn.

Eine Stärkefabrik in Stolp und  19 Kartoffelflockenfabriken  im Landkreis wurden
aus den  Dörfern mit Kartoffeln  beliefert.  Zehn Brennerein in der Stadt  und 49 aus dem
Landkreis hatten im Jahr  ein Gesamtkontingent  von  rund  sieben Millionen Liter  Spiritus,
die sie herstellen durften.

Insgesamt  24 Molkereien, davon  noch 18  im  Landkreis,  verarbeiteten seit  1938
die Frischmilch aus dem Kreis. Die kleinen Dorfmolkerein konnten sich nicht mehr halten
und hatten den Betrieb eingestellt.  Weit über die Region hinaus war  von der Stolper
Molkerei  der  Weichkäse  Marke �Stolper Jungchen� bekannt. Diese Molkerei  zählte zu
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den  größten Feinkäsefabriken Deutschlands. Für Baumaterial  im Landkreis Stolp sorgten
acht Ziegeleien  mit 103 Beschäftigten  und 32 Sägewerke  mit 140    Arbeitsplätzen.

In fast allen Dörfern fand man  Schumacher, Schneider, Stellmacher, Schmiede. In
den Zentren darüber hinaus Tischler, Schlosser,  Sattler,  Klempner,  Maurermeister,
Zimmerleute, Dachdecker, Steinmetze,  Uhrmacher, Fahrradhändler, Friseure, Bäcker und
Fleischer. Die Güter  hatten zum Teil eigene handwerkliche Einrichtungen  wie Schmiede,
Stellmachereien und  Sägewerke.

Mit Lebensmitteln  belieferte wöchentlich der Großhandel aus der Stadt  die
Einzelhandelsgeschäfte in den Dörfern. Oft  waren es Gemischtwarenläden, die auch noch
Kurzwaren verschiedener Art  verkauften; beispielsweise  Kleider- und Schürzenstoffe,
Strümpfe,  Knöpfe, Bänder, Schleifen, Wolle zum Stricken,  Ansichtskarten, Kranzblumen,
Drogerie-Artikel,  Holzpantoffeln, Petroleum für die Stalllaternen und anderes. In einigen
Fällen war  auch noch eine Gaststätte mit  dem Laden  verbunden.

Textilgeschäfte, Schuhgeschäfte, Apotheken, Drogerien , Viehhändler,
landwirtschaftliche  Genossenschaften  für den Ankauf  landwirtschaftlicher  Erzeugnisse
und den Verkauf von Bedarfsartikeln  für die Landwirtschaft  gab es nur in den größeren
zentralen Ortschaften. Dort hatten sich auch  Ärzte, Zahnärzte, Veterinärmediziner,
Rechtsanwälte und Architekten niedergelassen. Es waren  hier Polizeistationen  eingerichtet.
Ländliche Spar- und Darlehnskassen, über die Bankgeschäfte abgewickelt werden konnten,
fand man dagegen  auch in den kleineren Orten  von bestimmter Größe. Was man an
Bedürfnissen  für  das  Leben, für die Gesundheit von Mensch und Tier, für den Betrieb
oder für den Haushalt  aus der näheren Umgebung  nicht beschaffen konnte, holte  man
sich aus der Kreisstadt.

Die Volkswirtschaft  im Landkreis Stolp  hatte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
insgesamt  eine  hervorragende Aufwärtsentwicklung erlebt. Das war  nicht allein dem Fleiß
und  der Beständigkeit  seiner Bewohner  zu verdanken, sondern auch einer  ganzen Palette
von Neuerungen, die die Zeit mit sich brachte und die auf  das schöpferische Denken,
Entscheiden und Handeln  zukunftsorientierter  Menschen zurückzuführen waren.
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Od urzêdnika pocztowego w S³upsku do ministra
poczty w Berlinie: Heinrich von Stephan

� ojciec �wiatowej poczty

.
Zarys dzia³alno�ci poczty s³upskiej

Rozwój dzia³alno�ci pocztowej na Wybrze¿u �rodkowym, a tym samym i w S³upsku
siêga najdawniejszych czasów. Kontakty handlowe, polityczne czy racje strategiczne po-
wodowa³y konieczno�æ utrzymywania  ³¹czno�ci,  czyli  komunikowania siê. W �redniowie-
czu funkcjê koordynatora przyjê³a HANZA, do której nale¿a³ równie¿ S³upsk.

Formalizowanie dzia³alno�ci pocztowej przypada na wiek XVII. Staje siê ona insty-
tucj¹ pañstwow¹. Powstanie w S³upsku pierwszego urzêdu pocztowego (1654 r.) zwi¹zane
jest z uruchomieniem poczty kurierskiej na trasie od Hamburga przez S³upsk, Gdañsk do
Rygi. W praktyce na ma³ych odleg³o�ciach przesy³ki przewozi³ goniec pieszy. Op³ata za jego
us³ugê by³a uzale¿niona od odleg³o�ci do adresata mierzona parami kroków. Na trasach
dalszych listy przewo¿ono goñcami konnymi, których atrybutem wykonywanej misji by³y
tr¹bki. U¿ywanie tego instrumentu zale¿a³o od okoliczno�ci. Melodie oznacza³y zbli¿anie
siê pocztyliona do miejscowo�ci, ust¹pienia z drogi czy napad zbójców. Op³ata za us³ugê
pocztow¹ uzale¿niona by³a od wagi przesy³ki i odleg³o�ci od adresata.

Po epoce napoleoñskiej Europa wkroczy³a w czas nowoczesno�ci. Wiele dziedzin
¿ycia pañstwowego modernizowa³o siê. Reformy lat 1816 i 1817 dotyczy³y równie¿ funkcjo-
nowania poczty. W obrocie pocztowym wprowadzono urzêdowe stemple, które precyzyj-
nie okre�la³y miejsce i czas wyekspediowania przesy³ki. S³upsk równie¿ otrzyma³ taki stem-
pel, bowiem zosta³ zaliczony do miast �redniej wielko�ci � liczy³ 5123 mieszkañców. Do tego
czasu urzêdy pocztowe przesy³ki zaopatrywa³y adnotacjami, które usprawnia³y prawid³owe
ich wyekspediowanie i dotarcie do adresata.

Pracownik poczty mia³ obowi¹zek wpisaæ miejsce nadania przesy³ki w jej prawym
górnym rogu na stronie adresowej. W zale¿no�ci od rodzaju przesy³ki nale¿a³o równie¿
poczyniæ inne zapisy, takie jak na przyk³ad wysoko�æ op³aty zale¿nej od wagi listu i odleg³o-
�ci na jak¹ by³ wys³any. Dodatkowymi adnotacjami na li�cie poczta informowa³a o charak-
terze przesy³ki. Napis �Fiscalia� oznacza³, ¿e dotyczy ona spraw skarbowych. �Militaria� to
list w sprawach wojskowych. �Cito� lub �Citissimo� oznacza³y list ekspresowy. Pierwszy
stempel S³upska sk³ada³ siê z dwóch wierszy. U góry znajdowa³a siê nazwa miasta pisana
du¿ymi literami. W drugim wierszu umieszczono datê wyekspediowania listu. Sk³ada³ siê na
ni¹ dzieñ i miesi¹c, roku jeszcze wówczas nie wyró¿niano. Dzieñ pisano cyfr¹, natomiast
miesi¹c skrótem � du¿ymi literami. W pierwszej wersji nazwa miasta brzmia³a STOLPE,
dopiero na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku zaczêto u¿ywaæ pisowni
STOLP.

Pracownicy poczty byli lud�mi specjalnie dobranymi do s³u¿by. Dzia³alno�æ tej
instytucji traktowano szczególnie, bowiem jej system funkcjonowania oparty zosta³ na
wzorcach wojskowych. Zewnêtrznym ich przejawem by³o jednolite umundurowanie dla
wszystkich pracowników. Pracê pocztowca regulowa³y  szczegó³owo instrukcje, by³a ona
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wiêc niezwykle odpowiedzialna i uchodzi³a za spo³eczn¹ nobilitacjê.
S³upski urz¹d pocztowy oprócz przewo¿enia listów zajmowa³ siê równie¿ przewo-

¿eniem pasa¿erów. Posiada³ zajezdniê i stacjê wymiany koni. Mo¿na by³o tutaj zatrzymaæ siê
na nocleg i siê posiliæ. W 1817 roku przez S³upsk przechodzi³o 18 kursów tygodniowo, w
tym jeden jako pasa¿ersko � pocztowy na trasie Szczecin � Królewiec. Podró¿ dyli¿ansem
nie nale¿a³a do ³atwych. Stan dróg by³ z³y, a ten �rodek lokomocji nie nale¿a³ do najwygod-
niejszych. Op³ata za przewóz by³a zró¿nicowana w zale¿no�ci od pory roku. W lecie wyno-
si³a 3 srebrne grosze za milê, natomiast w zimie 4. Podró¿ny móg³ zabraæ baga¿ o wadze 50
funtów. Podró¿ z Berlina do Królewca trwa³a 7,5 dnia. Trasê 84,5 mili pokonywano w 180
godzin.

Wielki wp³yw na rozwój poczty mia³a budowa dróg bitych. Drogê ze Szczecina do
Gdañska przez Koszalin i S³upsk zbudowano w latach 1828 � 1835, S³upsk � Ustka w latach
1836 � 1837. Powstawanie twardych nawierzchni dróg w znacznym stopniu usprawni³o
obs³ugê pocztow¹. Ilo�æ kursów wzros³a w 1817 roku do 99 tygodniowo.

Poczta Prus przyk³ada³a wielk¹ uwagê do w³a�ciwej obs³ugi klientów. W dziesiêæ
lat od wprowadzenia urzêdowych stempli nadawczych wprowadzono stemple odbiorcze.
W powi¹zaniu ze stemplami nadawczymi mia³y one dokumentowaæ prawid³owy obieg prze-
sy³ki. Pocz¹tkowo stempel przyk³adano po stronie adresowej, w pó�niejszym czasie po
drugiej stronie listu. S³upski urz¹d stosowa³ go przez oko³o dwadzie�cia lat.

Swoistym ewenementem dokumentowania znaków pocztowych S³upska by³y stem-
ple stosowane z powodu szerz¹cej siê epidemii cholery w 1831 roku. Na ca³ym �rodkowym
Wybrze¿u tylko urz¹d pocztowy w S³upsku stosowa³ takie stemple. Epidemie chorób zaka�-
nych nie by³y zjawiskiem jednostkowym, co jaki� czas pustoszy³y miasta i wsie. Na przy-
k³ad cholera azjatycka przywleczona zosta³a przez ¿o³nierzy carskich, którzy zostali �ci¹-
gniêci znad granicy tureckiej. Opanowa³a ona ca³e Pomorze, docieraj¹c nawet do Berlina.
Na oko³o 3000 chorych zmar³o 1426 osób. Poczta, ¿eby zapobiec rozszerzaniu siê epidemii
musia³a dezynfekowaæ korespondencjê. Zalecano aby przed napisaniem listu papier wymo-
czyæ w occie. Pracownicy pocztowi przyjmowali do wysy³ki tylko listy cienkie. Nak³uwano
je i nas¹czano octem lub przesypywano proszkiem przygotowanym wed³ug specjalnej re-
ceptury s³u¿b sanitarnych. Innym sposobem by³o �gazowanie� korespondencji, do czego
s³u¿y³y specjalne urz¹dzenia. Grubych listów starano siê nie przyjmowaæ, a je�li ju¿ siê
znalaz³y na szlaku pocztowym, to je palono. Ka¿da dezynfekcja dokonywana przez urzêdni-
ka pocztowego musia³a byæ zaznaczona na korespondencji. S³u¿y³y do tego specjalne stem-
ple.

Prze³omowym momentem dla poczty pruskiej by³o wprowadzenie do u¿ytku znacz-
ków pocztowych. Pierwsze znaczki, przy pomocy których zaczêto op³acaæ us³ugi pocztowe,
wesz³y do obiegu 15 listopada 1850 roku. Równocze�nie wprowadzono specjalne stemple
do ich uniewa¿nienia. Stempel taki sk³ada³ siê z czterech koncentrycznie u³o¿onych kó³. W
�rodku najmniejszego pier�cienia umieszczony by³ numer. S³upsk znalaz³ siê w pierwszej
turze urzêdów pocztowych wyposa¿onych w takie stemple, których ³¹cznie by³o 1725, a
stempel s³upskiej poczty otrzyma³ numer 1443 i stosowano go przez dziewiêæ lat.

W drugiej po³owie XIX wieku wprowadzono po³¹czenia kolejowe, które zrewolu-
cjonizowa³y transport pocztowy. Linia kolejowa ze Szczecina do Gdañska budowana by³a
etapami. S³upsk po³¹czenie z Koszalinem otrzyma³ w 1869 roku,  z Gdañskiem w 1870, a z
Ustk¹ w 1878. Wraz z przejêciem przez kolej obs³ugi pocztowej zaczyna siê okres upadku
poczty konnej. W miarê rozwoju zapotrzebowania na us³ugi pocztowe powo³any zostaje w
S³upsk urz¹d, który znajduje swoj¹ siedzibê na dworcu kolejowym. Na stemplach pojawia
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siê napis: BAHNHOF.
Do propagowania zalet miasta, nie tylko w Niemczech, ale na ca³ym �wiecie, w³¹-

czy³a siê poczta. S³upsk by³ ju¿ wtedy du¿ym i znacz¹cym miastem. Rolniczy charakter
okolic sprzyja³ rozwojowi przemys³u rolno-spo¿ywczego. Produkowane w powiecie s³up-
skim zbo¿a, ziemniaki i mleko ca³kowicie zaspakaja³y zapotrzebowanie mieszkañców. Te
produkty przysporzy³y miastu rozg³osu.

Na pocz¹tku XX wieku powsta³a w S³upsku spó³dzielnia mleczarska, której za³o¿y-
cielem        i prezesem by³ Walter von Below  dziedzic Zaleskich i jego syn Wedik Walter. Ich
receptura s³ynnego sera �Stolper Jungchen� zdoby³a pierwsz¹ nagrodê na wystawie w
Pary¿u. By³a to najwiêksza i najnowocze�niejsza mleczarnia na Pomorzu Zachodnim. Produ-
kuj¹c skondensowane, s³odzone mleko oraz paszê dla byd³a, specjalizowa³a siê ona g³ów-
nie w produkcji serów twardych. Nie by³o te¿ w¹tpliwo�ci, co bêdzie wizytówk¹ miasta na
stemplu pocztowym � wybór pad³ na �Stolper Jungchen�. Stempel przedstawia ch³opca �
roznosiciela s³upskiego sera, który symbolicznie przekracza mury miasta i niesie ser w
�wiat. Urzêdy pocztowe zosta³y zaopatrzone w stemple okoliczno�ciowe, których g³ównym
motywem by³ roznosiciel s³upskich serów z napisem promocyjnym: �Die Stadt der Stolper
Jungchen�. W miarê up³ywu czasu stemple te by³y zmieniane. Pod koniec lat trzydziestych
zmodyfikowano te¿ has³o promocyjne, które brzmia³o teraz: �Bekannt durch Stolper Jung-
chen�.

Oczywistym zatem wydaje siê stwierdzenie, ¿e dzia³alno�æ pocztowa przyczyni³a
siê znacz¹co do rozwoju miasta i powiatu s³upskiego. Prawie trzysta lat funkcjonuj¹ca w
tym rejonie instytucja pañstwowa, �wiadczy³a szereg us³ug na rzecz miejscowej ludno�ci,
które zapewni³y te¿ S³upskowi mo¿liwo�æ szybkiego i skutecznego komunikowania siê ze
�wiatem.

Heinrich von Stephan

To szybkie i skuteczne komunikowanie ze �wiatem jest równie¿ dzie³em Heinricha
von Stephana, urodzonego w S³upsku wybitnego �poczmistrza�, zwanego na �wiecie �Oj-
cem �wiatowej poczty� lub �Dusz¹ �wiata poczty�, a w literaturze niemieckiej � �Bismarkiem
poczty�. Osoba H. von Stephan znana jest i popularyzowana poprzez znaki pocztowe na
ca³ej kuli ziemskiej, ale jego ¿yciorysu nie znajdziemy w podrêcznych encyklopediach. By³
to wielki reformator poczty nie tylko w Prusach, ale i na ca³ym �wiecie. Wprowadzi³ kartê
pocztow¹, jednakow¹ taryfê op³at za paczki i listy, oraz upowszechni³ u¿ycie telegrafu i
telefonu. W ¿adnym pañstwie na �wiecie poczta nie rozwija³a siê tak intensywnie jak Poczta
Pruska pod rz¹dami Stephana. Z biurokratycznej nie ciesz¹cej siê powa¿aniem, Poczta Pru-
ska sta³a siê ³atwo dostêpn¹ i sprawnie dzia³aj¹c¹ instytucj¹. Nawet w najmniejszej miejsco-
wo�ci by³y skrzynki pocztowe, do których mo¿na by³o wrzuciæ list do przyjaciela mieszka-
j¹cego na drugiej pó³kuli i byæ pewnym, ¿e tam dotrze. Dba³ H. Von Stephan o nowoczesny
wizerunek poczty i warunki pracy swoich pracowników, buduj¹c miêdzy innymi nowocze-
sne budynki pocztowe. W czasie jego urzêdowania powsta³o 300 nowych obiektów pocz-
towych bêd¹cych w³asno�ci¹ pañstwa i dodatkowo wynajêto prawie 2000 budynków od
prywatnych w³a�cicieli. W pa�dzierniku 1879 roku jako generalny dyrektor poczty Niemiec
skorzysta³ z zaproszenia do S³upska na uroczyste otwarcie nowego budynku Poczty i Tele-
grafu przy obecnej ulicy £ukasiewicza.

Najwiêkszym osi¹gniêciem Stephana by³o zorganizowanie w 1874 roku miêdzyna-
rodowej organizacji pocztowej zwanej �wiatowym Zwi¹zkiem Pocztowym � w jêzyku miê-
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dzynarodowym okre�lanym jako �Union Postale Universalle�, w skrócie UPU(Weltpostve-
rein). Powo³anie tego zwi¹zku mia³o wp³yw na gospodarcze o¿ywienie i pe³niejsze wykorzy-
stanie istniej¹cych �rodków komunikacji. Poczta sta³a siê szybkim i sprawnym �rodkiem



111

Od urzêdnika pocztowego w S³upsku do ministra poczty w Berlinie ...

komunikowania siê, a Zwi¹zek wielkim dzie³em pokoju.
Heinrich Stephan urodzi³ siê 7 stycznia 1831 roku w wielodzietnej rodzinie mistrza

krawieckiego. Miejscow¹ szko³ê ukoñczy³ w wieku 16 lat ze znakomitym �wiadectwem. To
pozwoli³o mu ju¿ za rok obj¹æ stanowisko pisarza pocztowego w s³upskim urzêdzie poczto-
wym. Miêdzy 1849 a 1859 rokiem droga jego kariery wiod³a przez Malbork, Gdañsk, Koloniê,
Frankfurt, Berlin. Zainteresowania mia³ zawsze o wiele szersze ni¿ wymaga³y tego obowi¹zki
zawodowe. Wyró¿niaj¹cy siê wiedz¹, ambitny urzêdnik pocztowy wspina³ siê po kolejnych
szczeblach kariery zawodowej. W 1895 roku zosta³ mianowany ministrem � cz³onkiem Rady
Stanu. W 1885 roku otrzyma³ godno�æ szlacheck¹. Trzymaj¹c siê z dala od polityki by³
jedynym wysokim urzêdnikiem z ekipy cesarza Wilhelma I, który pozosta³ na stanowisku we
w³adzach pañstwowych, tak¿e pod ber³em Fryderyka III i Wilhelma II. Otrzyma³ wiele hono-
rowych doktoratów. 30 grudnia 1874 roku rajcowie s³upscy  przyznali mu honorowe obywa-
telstwo miasta. W dokumencie tym czytamy: �My Magistrat i Deputowani miejscy miasta
S³upska na Pomorzu, poczytuj¹c sobie za zaszczyt, i¿ urodzi³ siê i wykszta³ci³ jako syn
wielce szanownego obywatela naszego miasta, we wdziêcznym jego uznaniu niniejszym
wystawiamy dowód i wyznajemy, ¿e ustanawiamy honorowym obywatelem miasta S³up-
ska obecnego dyrektora generalnego Poczty Niemieckiej pana dr Wilhelma Heinricha
von Stephana, który poprzez swoje znakomite dokonania w dziedzinie poczty po³o¿y³
wielkie zas³ugi nie tylko dla ojczyzny i narodu niemieckiego, ale tak¿e dla ca³ego �wia-
ta.�

H. von Stephan zmar³ 8 kwietnia 1897 roku w Berlinie. A oto kilka obrazów z jego
¿ycia, zatrzymanych niejako w kadrze, niektóre bardzo osobiste:
* Rodzina Stephana nale¿a³a do ko�cio³a ewangelickiego i �ci�le przestrzega³a jego regu³. Z
okazji otwarcia nowego budynku poczty w S³upsku, 20 pa�dziernika 1879 roku jako General-
ny Poczmistrz w przemówieniu miêdzy innymi powiedzia³: �Tam stoi mój dom rodzinny
ma³y, skromny  ale w³asny, mieni¹cy siê i l�ni¹cy jak lustro. Tam widzê moj¹ dobr¹ matkê,
która pracuje obok du¿ego staro�wieckiego krosna tkaj¹c mieni¹c¹ siê we³nê lub �nie¿-
ny len. Kto ma szczê�cie przyj�æ na �wiat w pomorskie p³ótno zawijany, ten bêdzie pro-
stym, mocnym cz³owiekiem. W pracowni mego Ojca le¿a³a Biblia, z której my, dzieci
musia³y�my ka¿dego wieczora przeczytaæ jeden rozdzia³. Za lustrem wisia³a rózga, przed
któr¹ czu³em wielk¹ boja�ñ, do chwili gdy skrzypce zajê³y miejsce nad moim ³ó¿kiem.
Ojciec zna³ siê na muzyce i musia³em wieczorami, co najmniej godzinê, graæ takie melodie
jak: �Czarodziejski Flet�, �Wolny Strzelec�, �Bia³a Dama�. Za ka¿dym razem, dla zachê-
ty by³em wynagradzany sze�cioma groszami i wydawa³o mi siê, ¿e by³em bogaty. Gdy
minê³a wiêc godzina, ka¿dy z nas by³ zadowolony. Ojciec, ¿e s³ysza³ swoje ulubione
melodie, ja, ¿e dosta³em szóstkê, a moja matka wraz z siostrami, ¿e siê to brzêczenie
skoñczy³o.�
* W roku 1869 dosz³o do podpisania umowy ze Szwecj¹ i pañstwem ko�cielnym. H. Von
Stephan z podró¿y do W³och napisa³ do matki: �... moja praca w Rzymie to rozmowy z
Kuri¹ Papiesk¹, które przebiegaj¹ pomy�lnie. Panowie Pra³aci s¹ bardzo m¹drzy. I to
jest dla mnie mi³e, z m¹drymi lud�mi jest 10 razy lepiej rozmawiaæ ni¿ z g³upimi. By³em  u
Kardyna³a Antonelli � to bardzo mi³y i m¹dry cz³owiek. Z papie¿em bêdê siê widzia³ w
najbli¿szym czasie. Do rozmów przywioz³em sobie z Berlina pañstwowe uroczyste ubra-
nie...�.
* W czasie wojny z Francj¹ Stephan utworzy³ sprawnie dzia³aj¹c¹ pocztê polow¹, któr¹
pó�niej chwalono szeroko poza granicami Rzeszy. Umo¿liwia³a ona nawet jeñcom wroga
kontaktowanie siê z rodzinami � bêd¹c tym samym jednym z przejawów humanitaryzmu w



VII Konferencja  Kaszubsko � Pomorska

112

nieludzkiej wojnie.
* Dzieñ 26 pa�dziernika 1877 roku, w którym przeprowadzono pierwsz¹ rozmowê telefonicz-
n¹, Stephan og³osi³ �narodzinami niemieckiej telefonii�. By³ g³ównym propagatorem insta-
lowania aparatów telefonicznych we wszystkich urzêdach pocztowych. Dostawszy pierw-
szy aparat do rêki i robi¹c z nim próby przeprowadzi³ dla cesarza transmisjê telefoniczn¹ gry
na wiolonczeli z drugiego koñca po³¹czenia. Cesarz mia³ wtedy powiedzieæ: �Pañskie szczê-
�cie Stephan, ¿e nie zrobi³ pan tego przed czterema stuleciami, bo zosta³by pan spalony
jako mistrz czarownik�.
* Berliñczycy byli sceptyczni, gdy Stephan poleci³ im do wykorzystania telefon. W³a�cicie-
le domów obawiali siê, ¿e druty telefoniczne bêd¹ przyci¹ga³y b³yskawice. Nie zdo³a³ prze-
zwyciê¿yæ wszystkich oporów ludzi. Nawet Werner Simens, który pó�niej na aparatach
telefonicznych zrobi³ maj¹tek, pisa³: �jeste�my teraz w wielkim telefonicznym zamêcie.
Stephan ca³kiem oszala³, a jego urzêdnicy te¿. On zamierza ka¿demu mieszkañcowi Ber-
lina postawiæ do dyspozycji telefon. Ten szfindel z telefonami jest teraz w Niemczech w
pe³nym rozkwicie�. Jednak zalety telefonu by³y tak du¿e, ¿e w 1886 roku Berlin mia³ ju¿
ponad 5 tysiêcy abonentów. Telefon stawa³ siê konieczno�ci¹, a nie luksusem. Popularno�æ
Stephana by³a wrêcz bezgraniczna, szczególnie w�ród ludno�ci, której w ten sposób przy-
bli¿a³ �wiat.
* Wa¿nym krokiem na drodze do zjednoczenia Poczty by³o wprowadzenie, mimo ró¿nej
waluty, jednakowego znaczka pocztowego w ca³ej Rzeszy oraz ulepszenie s³u¿by na wsi
poprzez za³o¿enie agencji pocztowych, a tak¿e pomocniczych urzêdów telegraficznych. Z
polecenia H. Von Stephana wyposa¿ono listonoszy w wozy konne. Do pracy przy po³¹cze-
niach telefonicznych posadzono setki kobiet. Stephan wprowadzi³ morsk¹ pocztê pomiê-
dzy Europ¹ i Azj¹, oraz uruchomi³ linie ¿eglugowe do wschodniej Azji, do Afryki i Australii.
* W 1887 roku z okazji dziewiêædziesi¹tych urodzin cesarza Wilhelma I Stephan  zorganizo-
wa³ w�ród urzêdników pocztowych zbiórkê pieniêdzy na cele Niemieckiego Towarzystwa
Ratowniczego. Zebrane wówczas marki przeznaczono na zakup trzech ³ódek ratowniczych,
które trafi³y do Ko³obrzegu pod nazw¹ �Telegraf Rzeszy� oraz do Ustki pod nazw¹ �Po-
czmistrz Generalny�.

Na zakoñczenie przedstawiê ma³o znany epizod z ¿ycia Heinricha von Stephana z
pobytu w Zakopanem w lipcu 1892 roku, opisany w pierwszym okazowym numerze �Kurjera
Zakopiañskiego�, w dziale � Kronika. �Cudzoziemcy w Zakopanem. W zesz³ym tygodniu
bawi³ tu jeneralny dyrektor niemieckich poczt i telegrafów, sekretarz stanu dr Stephan,
w towarzystwie wy¿szych urzêdników z Berlina, Wiednia i Lwowa. W ci¹gu dwudniowego
zaledwie pobytu zwiedzi³ wysoki go�æ Zakopane, Jaszczurówkê i Dolinê Ko�cielisk¹.
Tatry tak go ol�ni³y, ¿e nie mia³ do�æ s³ów na wyra¿enie zachwytu i o�wiadczy³, ¿e chocia¿
du¿o w swoim ¿yciu podró¿owa³ i ró¿ne zwiedzi³ kraje, jednak tak piêknej okolicy nie
spotka³. Na odjezdne napisa³ dr Stephan wcale udatny wiersz po�wiêcony Zakopane-
mu�.

Wiersz ten o urokach Tatr ukaza³ siê w �Kurjerze Zakopiañskim� w polskim t³uma-
czeniu: �Stercz¹ Karpaty jak niebios kolumny/ Lodowy potok ³amie ska³ granity/ I kraj
Sarmatów czarowny a t³umny/ Zsy³a urodzaj bujny i obfity./ Z o³tarzy skalnych l�ni s³oñce
rumiane/ Harmoni¹ �wiate³ �pi¹ce szczyty bieli/ Królowa niebios wita Zakopane/ Te Tatr
dziecinê na lasów po�cieli.�

�Heinrich von Stephan wyje¿d¿a³ z Zakopanego pe³en wra¿eñ. Dla upamiêtnie-
nia pobytu pod Tatrami zakupi³ kilka fotografii polskich gór.(Popularne w jego kraju
ilustrowane karty pocztowe tu nie by³y jeszcze znane. Widoki polskich gór i Zakopanego na
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Dokument nadaj¹cy H. v Stephanowi honorowe obywatelstwo miasta S³upska
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pocztówkach pojawi³y siê dopiero w 1895 roku). Polacy goszcz¹cy von Stephana postrze-
gali go jako osobê skromn¹ i pe³n¹ ¿yczliwo�ci � obdarzon¹ niezwyk³¹ bystro�ci¹ umy-
s³u. Obdarowany bukietem z zakwit³ych w³a�nie szarotek alpejskich, zwanych przez gó-
rali �kocimi ³apkami� Stephan przyrzek³ powróciæ jeszcze do Zakopanego. Polskim
gospodarzom podarowa³ niemiecki go�æ swoj¹ ksi¹¿kê � Unter Zeihen des Verkehrs �
(Pod znakiem komunikacji)�.

Po Heinrichu von Stephanie pozosta³y nie tylko wspomnienia, ale równie¿ liczne
pami¹tki, w tym wspania³e budynki pocztowe oraz pierwsze na �wiecie Muzeum Poczty w
Berlinie. W setn¹ rocznicê jego �mierci (8 kwietnia 1997 r.) Poczta Polska w S³upsku stoso-
wa³a okoliczno�ciowy datownik na przygotowanych przez s³upskich filatelistów kopertach
i kartkach pocztowych. W 125 rocznicê powo³ania �wiatowego Zwi¹zku Pocztowego (We-
ltpostverein) w Muzeum Pomorza �rodkowego w S³upsku odby³o siê sympozjum naukowe
po³¹czone z ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej H. von Stephana w s³upskim budynku pocz-
ty powsta³ej za jego czasów.

Heinrich von Stephan - kartka pocztowa wydana przez ko³o Miejskie Polskiego Zwi¹zku Filatelistów
w S³upsku z okazji setnej rocznicy �mierci �Ojca �wiatowej poczty�
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Heinrich von Stephan na znaczkach pocztowych �wiata
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1 Z. Chojnacki, T. Czy¿, Region i regionalizacja w geografii, [w:] Region, regionalizm � pojêcia i rzeczy-
wisto�æ, zbiór studiów pod red. K. Handke, Warszawa 1993, s. 30 � 32.

Arkadiusz S³abig

�Ostpommersche Heimat� w s³u¿bie s³upskiego
regionalizmu

W niniejszym opracowaniu podejmê siê próby scharakteryzowania roli jak¹ ode-
gra³o w latach 1929 � 1939 pismo �Ostpommersche Heimat� w kszta³towaniu na wschod-
nich krañcach niemieckiego Pomorza dzia³alno�ci okre�lanej mianem regionalizmu.

Na samym pocz¹tku trzeba wyja�niæ samo pojêcie �regionalizm�. Odnosi siê ono
zarówno do stanu �wiadomo�ci spo³ecznej, jaka dominuje w zbiorowo�ci mieszkañców
regionu i jej krêgach opiniotwórczych, jak i do aktywno�ci gospodarczej, kulturowej i poli-
tycznej tej zbiorowo�ci. U podstaw kszta³towania �wiadomo�ci regionalnej wystêpuje po-
czucie zwi¹zku zbiorowo�ci ludzi z obszarem ich zamieszkania, które niekiedy nazywa siê
to¿samo�ci¹ regionaln¹.

Na �wiadomo�æ regionaln¹ sk³ada siê jednak nie tylko okre�lony stosunek zbioro-
wo�ci ludzi do terytorium, ale wa¿ne s¹ równie¿ okre�lone wiêzi miêdzyludzkie na tym
terytorium. Przywi¹zanie ludno�ci do terytorium i zwi¹zane z tym specyficzne nawyki, po-
stawy ¿yciowe, pragnienia, stanowi¹ wiê� psychospo³eczn¹ miêdzy mieszkañcami regionu,
ka¿¹ u�wiadamiaæ im wspólno�æ swej egzystencji.

�wiadomo�æ regionalna jest form¹ �wiadomo�ci spo³ecznej, która odnosi siê do
poczucia odrêbno�ci w³asnego terytorium i w³asnej spo³eczno�ci. Wytwarza przekonanie,
¿e wszystkie jednostki zbiorowo�ci regionalnej s¹ zwi¹zane z pewnymi warto�ciami przypi-
sywanymi ca³ej zbiorowo�ci.

Stan �wiadomo�ci regionalnej charakteryzuje zbiór przekonañ lub pogl¹dów, które
g³osz¹, (1) ¿e zbiorowo�æ tê cechuj¹ pewne specyficzne w³asno�ci gospodarcze, kulturowe
i polityczne, (2) ¿e w³asno�ci te, a przynajmniej niektóre z nich, zbiorowo�æ ta ocenia pozy-
tywnie traktuj¹c za warto�ci, które nale¿y zachowaæ, (3) ¿e zachodzi potrzeba odpowiednio
ukierunkowanej dzia³alno�ci w ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego realizuj¹cej te warto�ci,
które zwiêkszy³yby jej niezale¿no�æ.

Regionalizm stanowi wiêc syndrom ró¿norodnych w³asno�ci specyficznych dla
zbiorowo�ci ludzi wystêpuj¹cych na danym obszarze i okre�laj¹cych jego odrêbno�æ w tym
sensie wyznacza on unikalno�æ regionu. Przejawia siê on w postaci ruchu ideologicznego
g³osz¹cego jego programy i d¹¿enia do pewnej jego instytucjonalizacji oraz ukierunkowa-
nia na tej podstawie dzia³alno�ci w ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego. Ruchy i d¹¿enia
regionalistyczne stanowi¹, z jednej strony reakcjê na nadmierny centralizm i uniformizm
kulturowy i ekonomiczny, a z drugiej � s¹ kszta³towane przez odrêbno�ci etniczne i narodo-
wo�ciowe wzmacniane ró¿nicami poziomu gospodarczo � cywilizacyjnego1.

Na terenie Pomorza ruch regionalistyczny nabra³ rozmachu na pocz¹tku XX wieku.
Na tym obszarze, podobnie jak na terenie ca³ych Niemiec by³ on reakcj¹ lokalnych dzia³aczy
spo³ecznych, nauczycieli, urzêdników i duchowieñstwa na wielkie przeobra¿enia gospo-
darcze, kulturalne i demograficzne, które na prze³omie wieków wstrz¹snê³y dawnym porz¹d-
kiem i odmieni³y oblicze kraju.
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W 1910 roku w Szczecinie rozpocz¹³ swe prace Pomorski Zwi¹zek Ochrony Kraju
(Bund Heimatschutz Landesverein Pommern), który postawi³ sobie za cel d¹¿enie do zacho-
wania dóbr historycznych i krajobrazowych ma³ych ojczyzn. Te za³o¿enia mia³y siê przeja-
wiaæ poprzez:

a)ochronê gatunkow¹ rzadkich miejscowych zwierz¹t i ro�lin oraz zasobów geolo-
gicznych, a tak¿e pomników przyrody,

b)ochronê i opiekê nad zabytkami prehistorycznymi, starymi budynkami, ochronê
przedmiotów ruchomych, nazw miejscowo�ci i ulic, opiekê i rozwijanie budownictwa regio-
nalnego, sztuki ludowej, zwyczajów ludowych, strojów, pie�ni i regionalnych uroczysto-
�ci2.

Te wytyczne leg³y u podstaw licznych powstaj¹cych na ca³ym Pomorzu lokalnych
towarzystw krajoznawczo � historycznych. Ich narzêdziem oddzia³ywania na rzesze wspó³-
mieszkañców by³y rodzime organy prasowe oraz powstaj¹ce wówczas muzea regionalne.

 W latach dwudziestych S³upsk sprawia³ wra¿enie kulturalnej stolicy wschodnich
kresów Pomorza. Po I wojnie �wiatowej ludno�æ ziemi s³upskiej ogarnê³o pewne o¿ywienie.
O g³êbokim poruszeniu w duchowym ¿yciu miasta pisa³ dyrektor miejscowego gimnazjum,
dr Hadlich: �Wstrz¹s roku 1918 nie mia³ dla kultury �rednich miast prowincji pomorskiej
szkodliwych nastêpstw. Wrêcz przeciwnie. Wobec przedwojennej dominacji w tej dziedzi-
nie wielkich miast, teraz nast¹pi³o wyra�ne usamodzielnienie mniejszych o�rodków. Tak¿e
mieszkaniec S³upska nie spogl¹da têsknie ku oddalonej o 7 godzin podró¿y stolicy, lecz
zwraca swe oblicze na Wschód, aby tam s³u¿yæ niemiecko�ci. Temu ma byæ po�wiêcona
wspólna praca kadry urzêdniczej. Powoli tworzy siê poczucie pielêgnowanej wspólnoty.
Nie mo¿na byæ �lepo zadowolonym z tego co �wielkie�, z zewn¹trz sprowadzane. Czuje siê,
o ile wa¿niejsze s¹ dla naszej ludno�ci te mniejsze ¿ywotne o�rodki�3.

Niezmiernie wa¿nym faktem, który wp³yn¹³ na animowanie powy¿szej postawy i jej
podobnych, by³a radykalna zmiana stosunków politycznych w tej czê�ci Europy. Odrodze-
nie pañstwa polskiego z dostêpem do morza sprawi³o, i¿ wschodnie powiaty prowincji
pomorskiej sta³y siê w opinii wielu tamtejszych mieszkañców kresow¹ redut¹ niemczyzny.
W jednym z artyku³ów przedstawiono stosunek �rodowiska pomorskich historyków do
kwestii polskiej. Czytamy e nim: � Stosunek do polskiego wschodu uleg³ obecnie powa¿nej
zmianie. A¿ do rozpadu wielkiej wspólnoty narodów postrzegali�my sprawê polsk¹ w kate-
goriach ogólnoniemieckich. Teraz w wyniku nieszczê�liwego zakoñczenia wojny znów wi-
dzimy u wschodnich granic Pomorza Polskê jako europejsk¹ potêgê. W pañstwie tym prze-
budzenie wystêpuje nie tylko w dziedzinie gospodarczej i militarnej, ale tak¿e i naukowej.
Wysi³ki te dotycz¹ pi�miennictwa historycznego po�wiêconego wczesnemu �redniowie-
czu, które uprawomocniæ ma polskie roszczenia do czê�ci naszej prowincji. Dlatego naszym
celem jest podjêcie dyskusji  z polsk¹ nauk¹�4.

W zasygnalizowane o¿ywienie kulturalne wpisa³a siê dzia³alno�æ s³upskiego od-
dzia³u Towarzystwa Badañ Pomorskiej Historii i Staro¿ytno�ci (Ortsgruppe Stolp Gesell-
schaft fûr Pommersche Geschichte und Altertumskunde), która inspirowa³a wzorem wcze-
�niejszych organizacji badania regionalne oraz popularyzowa³a ich wyniki. W 1924 roku
powsta³o w s³upskiej Bramie Nowej muzeum regionalne, na którego kolekcjê z³o¿y³y siê
g³ównie zbiory etnograficzne dawniejszego Stowarzyszenia Ludoznawczego Pomorza Tyl-

2 H. S. Strelow, Zur Geschichte des �Vereins fûr Heimatkunde und Heimatschutz� in Treptow/Rega, [w:]
Beiträge zur Greifenberg � Treptower Geschichte 22/1991, s. 48 � 62.
3 K. H. Pagel, Stolp in Pommern � eine ostdeutsche Stadt, Lûbeck 1977, s. 223.
4 Dr Holsten, Gesellschaft fûr pommersche Geschichte und Altertumskunde, �O H�, `1933, nr 40.
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nego (Verein fûr Heimatkunde Hinterpommerns). Ostatecznie muzeum zorganizowa³o na-
stêpuj¹ce dzia³y tematyczne: archeologiczny,  ko�cielny,  fotograficzny,  przyrodniczy,  ry-
bo³ówstwa i ¿eglugi.

W 1929 roku uda³o siê s³upskim regionalistom wydaæ swój organ prasowy, który
by³ dodatkiem do konserwatywnego dziennika �Zeitung fûr Ostpommern� ukazuj¹cego siê
w nak³adzie przekraczaj¹cym 20 tys. egzemplarzy. Dodatek ten to �Ostpommersche He-
imat�. Pod redakcj¹ Ericha Kolletschke wychodzi³ on do 1939 roku. Pismo przeznaczone
by³o dla czytelników z powiatów: s³upskiego, lêborskiego, bytowskiego, miasteckiego i
s³awieñskiego. Strona tytu³owa zawiera³a trzy ryciny przedstawiaj¹ce typowe dla tego ob-
szaru formy krajobrazu: umocniony brzeg morski, gospodarstwo ch³opskie o architekturze
ryglowej oraz oracza na polu. Pismo wspó³tworzone by³o przez regionalistów amatorów na
terenie wy¿ej wymienionych powiatów, niekiedy wspomagane by³o przez naukowców z
innych czê�ci Niemiec. Jego cena wynosi³a 10 fennigów.

Autorzy podzielili pismo na kilka wyra�nych bloków tematycznych w przewa¿aj¹-
cej mierze zwi¹zanych z obszarem wschodniej prowincji pomorskiej. Podczas analizy roczni-
ków �Ostpommersche Heimat� skupi³em siê g³ównie na artyku³ach dotycz¹cych powiatu
s³upskiego.

Pierwszy dzia³ tematyczny to pradzieje regionu. G³ównym publicyst¹ w tej dziedzi-
nie by³ Walter Witt, wybitny archeolog s³upski. Artyku³y by³y dwojakiego rodzaju. Czê�æ z
nich  kierowa³a prac¹ archeologów � amatorów daj¹c im wytyczne odno�nie stworzenia
regionalnej bazy danych archeologicznych, zabezpieczenia stanowiska badawczego i pod-
jêcia procedury badawczej. Druga czê�æ artyku³ów mia³a charakter sprawozdañ z dokona-
nych w minionym czasie odkryæ. Pos³u¿ê siê jednym z takich sprawozdañ: �Smo³dziñski
Las. Dziennik geodezyjny: Smo³dzino Nr 226, Czo³pino Nr 170, Znalezisko 1, 2,4,5,6,7 K
(epoka kamienia � A. S.); 3 B (epoka br¹zu � A. S.). 2. Znalezisko 2, kamienny topór d³ugo�ci
13 cm, krawêd� tn¹ca 4,5 cm; odosobniony obiekt znaleziono w bagnie 2 km na pó³noc od
wsi. Miejsce przechowywania � Muzeum Prowincji Pomorskiej w Szczecinie, nr inwentarzo-
wy � 5882. Wiadomo�ci o tym znalezisku oraz o innych obiektach z okolic Smo³dzina �
Monatsblätter 1899, s. 54�5.

Jak widzimy podano precyzyjne wiadomo�ci dotycz¹ce poszczególnych znalezisk,
informuj¹c o ich pochodzeniu, cechach charakterystycznych, miejscu przechowywania,
podaj¹c przy tym literaturê �ród³ow¹. Czêsto do³¹czano tak¿e mapkê stanowiska badawcze-
go. Odrêbna grupa artyku³ów archeologicznych  popularyzowa³a wiedzê na temat zasiedle-
nia Pomorza przez ludy germañskie. Mia³y one wyd�wiêk propagandowy uzasadniaj¹c sta-
ro¿ytnym rodowodem osadnictwa germañskiego ówczesne prawa Niemców do tego regio-
nu6.

Drugi blok po�wiêcony jest ogólnej historii Pomorza. Pojawi³y siê tam artyku³y
po�wiêcone m.in. Bismarckowi7, partyzantom Schilla8, ekspansji Brandenburgii pod ber³em
dynastii askañskiej9, czy te¿ wreszcie dziejom Hakaty, z uwzglêdnieniem jej dzia³alno�ci na
ziemi s³upskiej10.
5 Cyt. Za, Quellen zur Urgeschichte Stadt, �Ostpommersche Heimat�, 1935, nr 26.
6 W. Witt, Die Germanen der Eisenzeit im Stadt und Landkreis Stolp / 800 vor Chr. Bis 400 nach Chr., �O
H� 1933, nr 21.
7 P. Hahn, Erinnerung an Bismarck, �O H�, 1935, nr 1, 2, 42; E. Johannes, Bismarck in Varzin, �OH�,
1935, nr 22.
8 G. Rahmlow, Eine unfreiwillige Seefahrt, �OH�, 1935, nr 33.
9 R. Berndt, Die Eroberungs und Kolonisierung der askanischen Markgrafen im heutigen Ostpommern und
Pommerellen, �O H�, 1935, nr 44, 46.
10 H. Tramborg, Ostmarkverein � Ostbund �Bund Deutscher Osten, �O H�, 1933, nr 22, 23, 24.
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11 K. Figura, Kampf um Stolp, �O H�, 1931, nr 2, 2a, 3, 4.
12 M. Feige, Ausschnitt aus der Stolper Stadgeschichte 1883 � 1924, �O H� 1935, nr 3, 4, 5, 6.
13 K. Klose, Stolper Gast � und Schankwirtschaften um 1880, �O H�, 1931, nr 32, 33, 36, 37.
14 R. Hardow, Geschichte des Gewerks der Kûrschner in Stolp, �O H� 1938, nr 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45.
15 E. Dahlke, Mûhlen in Stolp, �O H�, 1933, nr 36, 37, 38, 39.
16 Cl. Kl., Stolp in Wehr und Waffen, �O H�, 1935, nr 3, 4, 5, 6.
17 Glovitz und Umgegend In der Geschichte und Sage, �O H�, 1935, nr 9, 10, 11, 13.
18  Das Dorf Giesebitz im Jahre 1896, �O H�, 1935, nr 19, 20.
19   E. Neufeldt, Die  Geschichte Dorf Nippoglense, �O H�, 1929, nr 7; Ten¿e, Die Sagen von Nippoglense,
�O H�, nr 9, 1929; Ten¿e, Die alten Sitten und Gebräuche in Nippoglense, �O H�, 1929, nr10.
20 E. Johannes, Aus der Ortsgeschichte von Grosspodel, �O H�, 1935, nr 7.
21  E. Wingurth, Die älteste Kirchenvisitation in Budow, �O H�, 1933, nr 34.
22  E. Dahlke, Quackenburg, seine Schule und Kirche, �O H�, 1933, nr 12, 13, 15.

Nastêpnym dzia³em tematycznym jest historia S³upska. Spo�ród najciekawszych
publikacji nale¿y wymieniæ: literack¹ wizjê zmagañ o S³upsk w lutym 1807 roku11, historiê
spo³eczno � gospodarcz¹ miasta w okresie 1883 � 192412, przegl¹d lokali gastronomicznych
z lat 80 � tych XIX wieku13, dzieje s³upskiego cechu ku�nierzy14, monografiê m³ynów s³up-
skich15 i wreszcie historiê s³upskich formacji wojskowych16.

Pierwszy z artyku³ów opisuje walki s³upszczan z wojskami polskimi pod dowódz-
twem genera³a Micha³a Sokolnickiego. Ukazuje ten niezbyt chlubny epizod z dziejów pol-
skiej wojskowo�ci z perspektywy przeciwnika. Druga publikacja przenosi czytelnika w cza-
sy rozkwitu gospodarczego miasta. Poznaje on najznamienitszych przedstawicieli w³adz
miejskich, dowiaduje siê o okoliczno�ciach powstania sieci tramwajowej i kanalizacyjnej,
budowy reprezentacyjnych gmachów u¿yteczno�ci publicznej i pomników. Kolejny artyku³
umo¿liwia wêdrówkê po s³upskich hotelach, zajazdach, restauracjach i karczmach. Zawiera
informacje o lokalizacji obiektu, jego w³a�cicielach, a tak¿e o specja³ach jakie tam serwowa-
no. Artyku³y po�wiêcone s³upskiemu ku�nierstwu i m³ynarstwu opracowano w du¿ej mie-
rze na podstawie odpisów dawnych przywilejów ksi¹¿êcych i dokumentów w³adz miej-
skich. Zapoznaæ siê mo¿na z dziejami tych ga³êzi rzemios³a na terenie S³upska i ¿yciem
wewnêtrznym organizacji cechowych. Ostatnia z wymienionych publikacji dotyczy dziejów
garnizonu s³upskiego, wymienia jego najznamienitszych dowódców i opisuje najwa¿niej-
sze dzia³ania militarne. K³adzie przede wszystkim nacisk na zwi¹zki feldmarsza³ka Gebharda
Blûchera z tutejszym garnizonem oraz historiê regimentu huzarów nazwanego jego imie-
niem.

Kolejny dzia³ �Ostpommersche Heimat� to historia wsi rozrzuconych na obszarze
powiatów wschodniego Pomorza. Najobszerniejsze opracowania dziejów wsi powiatu s³up-
skiego sporz¹dzono odno�nie G³ówczyc17, Izbicy18, Niepoglêdzina19 i Podmokla Wielkie-
go20. Opowie�æ rozpoczynano od momentu pojawienia siê pierwszych wzmianek w doku-
mentach o wy¿ej wymienionych miejscowo�ciach. Tworzono przy tym bogate t³o histo-
ryczne dostarczaj¹ce informacji o wielkich przemianach politycznych tego okresu. Gdy
�ród³a pozwala³y na to, tworzono obraz codziennego ¿ycia mieszkañców uwik³anych w
najrozmaitsze zale¿no�ci prawne i ekonomiczne. Przy omówieniu bli¿szych nam czasów
zapoznaæ siê mo¿na z dok³adn¹ liczb¹ mieszkañców tych o�rodków, ich struktur¹ osadnicz¹
oraz kondycj¹ ekonomiczn¹. Pojawiaj¹ siê tak¿e nazwiska przedstawicieli czo³owych rodów
danej miejscowo�ci.

Z powy¿szym dzia³em zwi¹zana jest tak¿e tematyka dotycz¹ca dziejów parafii i
szkolnictwa. Publikacje w obrêbie tej specyficznej ga³êzi historii regionalnej tworzone by³y
przez miejscowych pastorów i nauczycieli, g³ównie na podstawie kronik szkolnych i ksi¹g
parafialnych. Dziêki opracowaniom dotycz¹cym Budowa21, Kwakowa22, Objazdy23, Rowów24,
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23 P. Scharnofske, Die Schule in Wobesde, �O H�, 1936,nr 1, 2, 3.
24  P. Kypke, Chronik der ältesten Pastoren von Rowe, �O H�, 1936,nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
25  E. B., Der Kûster und Schulmeister der Kirschspiel Stojentin von 30 jährigen Kriege bis 1833, �O H�,
1933, nr 28; E. Johannes, Aus alten Kirchenbüchern von Stojentin, �O H�, 1935, nr 49; Ten¿e, Die
Kirche von Stojentin, �O H�, 1937, nr 19.
26 P. Scharnofske, Die frûheren Schulverhaltnisse der Stolper Altstadt, �O H�, 1932, nr 10.
27 J. Selke, Mehr Volkskunde, �O H�, 1932, nr 19.
28 W. Witt, Die Ernte in Brauchtum der Heimat, �O H�, 1935, nr 32, 33, 34, 35, 36.
29 Ten¿e, Volksmedizin in Stolper Land, �O H�, 1935, nr 49 � 50.
30 K. Richter, Hochzeit im Volksbrauch und Volksglauben, �O H�, 1938, nr 25, 26, 30, 32, 33.
31 Zob. Ut verklungen Tid, �O H� 1931, nr 31; G. Klose, Veir Husoaretrupeiters up�ne Burchochtid, �O H�
1931, nr 41, 43, 44; Grotvoare vatellt, �O H�, 1931, nr 48; H. Schamters, Min eirst Reis nach Stolp, �O
H�, 1931, nr 50; Wo dat vär 50 Jahre in� e Quockeborg, �O H� 1931, nr 10.
32 W. Bychowski, Die ostpommersche Familiennamen, �O H�, 1935, nr 6, 7, 8.
33 Ten¿e, Die slawischen Ortsnamen, �O H�, 1933, nr 26, 27, 29, 30.
34 Ten¿e, Ostpommersche Namenmythen, �O H�, 1932, nr 19 i 30.
35 P. Pollex, Ortsnamen von Virchenzin und Umgegend, �O H�, 1933, nr 18.

Stojêcina25 i s³upskiego Starego Miasta26 spopularyzowano informacje dotycz¹ce maj¹tku,
¿ycia wewnêtrznego szkó³ i parafii oraz dzia³alno�ci tamtejszych duchownych. Dziêki zba-
daniu rejestru chrztu i zgonów autorzy przybli¿yli sylwetki zakrystian (ko�cielnych), do-
starczaj¹c nawet informacji dotycz¹cych okoliczno�ci ich zgonu.

Kolejnym dzia³em zainteresowañ publicystów zwi¹zanych z �Ostpommersche He-
imat� jest ludoznawstwo. Swoistym manifestem regionalistów � etnografów jest artyku³
Johannesa Selke �Wiêcej ludoznawstwa�. Przes³anie jego jest nastêpuj¹ce: �Prawdziwe
umi³owanie ojczyzny tkwi w ludoznawstwie. W nim tkwi nasza moc i nadzieja. Obecne czasy
zatar³y wiele samorodnego kunsztu, a z ka¿dym odchodz¹cym starcem pogrzebana zostaje
cz¹stka dorobku narodowego. Dlatego obowi¹zkiem ka¿dego regionalisty jest praca ba-
dawcza i gromadzenie jej rezultatów. W dzisiejszych ciê¿kich czasach o¿ywiæ mo¿na wiele
dawnych obyczajów, nawet je�li bêd¹ odbiega³y od swych dawnych pierwowzorów. Przede
wszystkim trzeba mieæ na uwadze rodzim¹ gwarê. Ka¿dy mo¿e próbowaæ odtworzyæ zasób
s³ownictwa gwarowego swej rodzinnej wsi. Wraz ze s³ownictwem, sposobem wyra¿ania,
specyficzn¹ intonacj¹ przejmujemy cz¹stkê przesz³o�ci naszej ma³ej ojczyzny. Tak wyrasta
poczucie wspólnoty�. Nastêpnie autor tych s³ów podkre�li³ donios³¹ rolê wiejskich na-
uczycieli i ich wychowanków w podtrzymaniu tradycyjnej kultury ludowej27.

Jednym z najbardziej imponuj¹cych artyku³ów ludoznawczych by³a publikacja
Waltera Witta po�wiêcona folklorowi i zwyczajom towarzysz¹cym ¿niwom na Pomorzu S³up-
skim. Dziêki badaniom kwestionariuszowym uzyskano bogaty materia³ folklorystyczny za-
wieraj¹cy tradycyjne pie�ni i powiedzenia ¿niwiarzy z kilkunastu miejscowo�ci. Utrwalono
tak¿e zanikaj¹ce obyczaje zwi¹zane z rozpoczêciem ¿niw i do¿ynkami28. Ten sam autor napi-
sa³ równie¿ artyku³ przedstawiaj¹cy zagadnienie medycyny ludowej ziemi s³upskiej29. God-
na uwagi jest tak¿e publikacja po�wiêcona obrzêdom weselnym tego regionu, która dostar-
cza nam informacji dotycz¹cych lokalnych pie�ni, tañców, obrzêdów i potraw weselnych30.

Naprzeciw postulatowi ochrony rodzimego dialektu wyszli autorzy tekstów napi-
sanych w dialekcie plattdeutsch, które zamieszczone by³y niemal w ka¿dym numerze pisma.
By³y to przewa¿nie opowiadania napisane na bazie wspomnieñ31.

Oprócz tego pojawi³y siê artyku³y, których celem by³o wyja�nienie przeciêtnemu
pomorskiemu czytelnikowi zatartego ju¿ znaczenia dawnych s³owiañskich imion, nazwisk32,
nazw miejscowo�ci i poszczególnych gruntów33. Analizowano wp³yw imion i w¹tków poda-
niowych na toponomastykê34. Szczegó³owo wyja�niono pochodzenie nazw miejscowo�ci
zamieszkanych przez potomków Kaszubów nad³ebskich35. Podobnie post¹piono z pewny-
mi po³aciami S³upska posiadaj¹cymi stare nazwy zwyczajowe. Mia³y one byæ �wiadectwem
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36 O. Landan, Ortsbezeichnung und Flurnamen im Stadkreis Stolp, �O H�, 1933, nr 13, 14, 15, 16, 17.
37 P. Falk, Unsere heimische Fischwelt, �O H�, nr 11.
38 O. Karl, Die Stammformen unsere heimischen Weiden, �O H�, 1935, nr 14.
39 E. Wernicke, Unsere Raubvögel, �O H�, 1935, nr 14.
40 O. Karl, Einheimische Fliegen, �O H�, 1935, nr 5.
41 A. Dreyfeldt, Vier Jahre Storchberingung und Storchzählung im Kreise Stolp, �O H�, 1939, nr 8, 9, 11.
42 Z., Wolfsgeschichten aus Starkow Kr. Stolp, �O H�, 1933, nr 38.
43 K. Figura, Einheimische Moore, �O H�, 1935, nr 42, 43.
44 A. Dreyfeldt, Ein Jahr Naturschutz im Landkreis Stolp, �O H�, 1935, nr 51.
45 A. Dreyfeldt, An der deutsch � polnischen Korridorgrenzen in Landkreis Stolp, �O H�, 1932, nr 10, 11.

nastêpuj¹cych po sobie fal osadniczych. Mo¿na siê jednak spieraæ z autorem tego¿ artyku-
³u, który sugeruje, i¿ nazwa Hundestrasse wywodziæ siê mia³a od starogermañskiego termi-
nu Huno, oznaczaj¹cego wodza, naczelnika. Okre�lenie to w zniekszta³conej postaci prze-
trwaæ mia³o niemal 1,5 tys. lat. W¹tpliwo�ci tych nie mamy podczas analizy takich nazw
zwi¹zanych z dawnym S³upskiem jak: Schweingrund, Russische Schanze, Klostergarten
itd. 36.

Nastêpnym wa¿nym blokiem tre�ciowym �Ostpommersche Heimat� by³ blok przy-
rodniczy. Artyku³y w nim zawarte przekazywa³y w przystêpny sposób wiadomo�ci na temat
¿ycia rodzimych gatunków ro�lin i zwierz¹t. Pojawi³y siê publikacje po�wiêcone pomorskim
rybom37, wierzbom38, ptakom drapie¿nym39 i owadom40. Wyj¹tkowo interesuj¹cy by³ artyku³
omawiaj¹cy ochronê bociana bia³ego w powiecie s³upskim. Zamieszczono w nim dok³adne
dane statystyczne lokalnej populacji zgromadzone w ci¹gu kilku lat. Powiat podzielono na
trzy �bocianie prowincje�, których granice wyznacza³y dorzecza S³upi, £upawy i £eby.
Dane wsparte zosta³y dok³adn¹ map¹ powiatu uwzglêdniaj¹c¹ wszystkie gniazda bocia-
nie41. Zamieszczono tak¿e wspomnienia najstarszych mieszkañców Starkowa dotycz¹ce
wystêpuj¹cych niegdy� na tym obszarze wilków42. Nastêpne artyku³y przyrodnicze po-
�wiêcone by³y charakterystycznym dla pó³nocnej po³aci ziemi s³upskiej formom krajobrazu.
Chodzi oczywi�cie o wydmy nad³ebskie oraz rozleg³e w tej okolicy bagna i torfowiska.
Omówiono rzadk¹ florê tamtejszych siedlisk, przedstawiono etapy formowania siê wydm i
torfowisk oraz zasygnalizowano ich wp³yw na bytowanie tamtejszych osadników43. Kolej-
ne artyku³y z tego bloku przedstawia³y dzieje s³upskich towarzystw ochrony przyrody oraz
osi¹gniêcia s³upskiego oddzia³u Pomorskiego Towarzystwa Badaczy Przyrody (Pommer-
sche Naturforschenden Gesellschaft) i Powiatowego Urzêdu Ochrony Przyrody (Kreisstel-
le fûr Naturschutz) w zakresie ochrony pomnikowych drzew, g³azów narzutowych, cmenta-
rzy wojennych i parafialnych oraz rzadkich gatunków drzew i ro�lin44.

Jedn¹ z form rozbudzania zainteresowañ mieszkañców ziemi s³upskiej rodzim¹ przy-
rod¹ by³o publikowanie sprawozdañ z wycieczek krajoznawczych. Jednak jak siê okaza³o
wycieczki te mia³y inny, znacznie powa¿niejszy cel. Ich trasa nie by³a wyznaczana przypad-
kowo. Najczê�ciej przebiega³a wzd³u¿ tzw. krwawi¹cej granicy z Rzeczpospolit¹ Polsk¹.
Najbardziej znany s³upski przyrodnik Alfred Dreyfeldt zorganizowa³ jedn¹ z takich wycie-
czek na terenie gminy Rokity (Gross Rakitt), jedynego obszaru powiatu s³upskiego grani-
cz¹cego z pañstwem polskim. Artyku³ ten rozpoczyna  siê od dramatycznego wezwania: �Ilu
s³upszczan wie, ¿e powiat s³upski przylega na d³ugo�ci 5 kilometrów do korytarza wi�lane-
go? Ilu osobom znany jest ten niemiecki cypel graniczny? Tu le¿y ziemia narodowej udrêki.
Tu mieszkaj¹ osamotnieni Niemcy, którzy zas³u¿yli na to by ich odwiedziæ. Czy nie mo¿na by
raz do roku zorganizowaæ wycieczki do tego zapomnianego zak¹tka, aby poznaæ splot
losów naszego granicznego ludu i umocniæ go duchowo? Przybysze na w³asne oczy ujrze-
liby granicê i szañce pomorskiej marchii granicznej�45. Autor tych s³ów odwiedzaj¹c Rokity
podkre�la symboliczn¹ rolê tamtejszych obiektów, takich jak go�ciniec �Deutsches Haus�
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46 Tam¿e.
47 M.B.B., Ein Spaziergang an der deutsch �polnisch Grenze entlang, �O H�, 1932, nr 19; K. Schmidt, Un
reiwilliger Grenzübertritt, �O H�, 1933, nr 32.
48 S. Gliewe, Anruf zur Mitwirkung an der Abteilung und Fischerei, �O H�, 1933, nr 40.
49 http://www.stolp.de/Geschichte/geschichte.html
50 http://www.stolp.de

oraz luterañski ko�ció³, który bêd¹c po³o¿on¹ najbli¿ej granicy �wi¹tyni¹ luterañsk¹, wznie-
siony zosta³ w du¿ej mierze z funduszy organizacji spo³ecznych. W dalszej czê�ci artyku³u
wyra�nie sygnalizuje utratê przez powiat s³upski 100 ha ziemi na rzecz Polski. Opisuje te¿
walkê o korektê granicy przebiegaj¹cej wzd³u¿ strumienia Paschke p³yn¹cego w tzw. Dolinie
Wilhelmiñskiej. Publikacja koñczy siê nastêpuj¹cym apelem: �Dalej, stowarzyszenia, szko³y,
wêdrowcy i mi³o�nicy przyrody! S³upska marchia graniczna czeka na Was! Zawsze Was
przyja�nie przyjmie! My�l¹c o niej zaplanujcie dzieñ wycieczki! Tym samym s³u¿yæ bêdzie-
cie Ojczy�nie!�46 Inne pokrewne tematycznie artyku³y napisane by³y przez dzia³aczy z po-
wiatu bytowskiego. W jednym z nich pos³u¿ono siê przeciwstawieniem niemieckich i pol-
skich pól rozci¹gniêtych po obu stronach granicy47. Podkre�lono tym samym pokutuj¹cy w
Niemczech stereotyp okre�lany jako �Polnische Wirtschaft�.

Kolejny blok tematyczny �Ostpommersche Heimat� zwi¹zany jest z dzia³alno�ci¹
Muzeum Regionalnego. Czêsto publikowano aktualn¹ listê nabytków muzeum. Zamiesz-
czano tak¿e apele tej instytucji skierowane do spo³eczeñstwa powiatu s³upskiego zawiera-
j¹ce pro�bê o wsparcie w tworzeniu nowych ekspozycji. Jedna z takich odezw pojawi³a siê
wraz z organizowaniem ekspozycji dotycz¹cej ¿eglugi morskiej i rybactwa. Przedstawiono
listê najbardziej poszukiwanych eksponatów48.

Wreszcie ostatni blok tematyczny pisma by³ w zasadzie omówieniem aktualnej
literatury dotycz¹cej Pomorza.

Oddzia³ywanie �Ostpommersche Heimat� w duchu regionalizmu na rzesze czytel-
ników nie zakoñczy³o siê wraz z zaprzestaniem edycji pisma w 1939 roku. Zosta³o ono
niejako unie�miertelnione poprzez opublikowanie w sieci internetowej najciekawszych ar-
tyku³ów. Znalaz³y siê tam m.in. artyku³y po�wiêcone prehistorii powiatu s³upskiego, historii
parafii kwakowskiej, dziejom dawnego przemys³u szklanego i gastronomii s³upskiej. Ponad-
to zamieszczono cytowany ju¿ reporta¿ z wyprawy na pogranicze49.

Owe strony internetowe tworzone s¹ z my�l¹ o mieszkaj¹cych w Niemczech daw-
nych mieszkañcach powiatu s³upskiego i ich potomkach. O ich stosunku do dawnej ojczy-
zny mog¹ �wiadczyæ s³owa: �Przez wiele stuleci nasi przodkowie wyciskali piêtno na obliczu
ziemi s³upskiej. Dziêki swej pilno�ci i kompetencji uczynili S³upsk przepiêknym miastem, co
nas napawa dum¹. Przechowujemy w naszych sercach mi³o�æ do ojczyzny naszych przod-
ków. Kto posiada ojczyznê jest kim�, a kto� kto jej nie posiada jest w równie z³ej sytuacji, jak
bezrobotny. Nasz¹ ojczyzn¹ bêdzie zawsze nadba³tyckie Pomorze. Ojczyzna naszych przod-
ków jest tak¿e nasz¹ ojczyzn¹!�50 Równie¿ i dla nas obecnych mieszkañców Pomorza S³up-
skiego, pismo, któremu po�wiêcony by³ niniejszy referat odgrywa wa¿n¹ rolê. �Ostpommer-
sche Heimat� mo¿e byæ postrzegany jako obszerne �ród³o do poznania kultury umys³owej
mieszkañców S³upska i okolic. Ponadto jego tre�æ mo¿e wspomóc �ród³a archiwalne w
tworzeniu obrazu przesz³o�ci spo³ecznej i gospodarczej regionu. Wreszcie opublikowanie
w jêzyku polskim najciekawszych artyku³ów z tego pisma i zamieszczenie ich w prasie
lokalnej mog³oby rozbudziæ u wielu czytelników zainteresowania regionalistyczne.
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Wojciech Skóra

Proces polskich lotników w S³upsku w 1932 roku

Ziemia S³upska w znikomym stopniu interesowa³a w³adze II Rzeczypospolitej. Do-
kumenty MSZ i polskiego wywiadu dotycz¹ce wy³¹cznie tego regionu mo¿na policzyæ na
palcach u obu d³oni1. Nawet S³owiñców nie uznano za grupê na tyle interesuj¹c¹, by w
ci¹gu ca³ego dwudziestolecia miêdzywojennego wys³aæ do ich miejscowo�ci urzêdnika
resortu spraw zagranicznych, choæ w Warszawie zdawano sobie sprawê z istnienia resztek
tej kaszubskiej spo³eczno�ci2. Tylko raz S³upsk przez krótki czas absorbowa³ urzêdników
Departamentu Konsularnego MSZ, Poselstwa RP w Berlinie i konsulatu polskiego w Szcze-
cinie. By³o to zwi¹zane z ma³o znanym epizodem awaryjnego l¹dowania i internowania
dwóch polskich oficerów. Liczba dokumentów po�wiêconych tej sprawie nie tylko wskazu-
je jak¹ wagê do niej przywi¹zywa³y polskie w³adze, ale te¿ jest jedynym zbiorem polskich
relacji z terenu powiatu s³upskiego. Sam epizod z pewno�ci¹ nie mo¿e byæ uznawany za
wa¿ny. Jednak okoliczno�ci mu towarzysz¹ce mog¹ pos³u¿yæ jako pretekst do refleksji
interesuj¹cych z punktu widzenia historii regionu, lokalnej propagandy oraz dalej ju¿ id¹-
cych rozwa¿añ o ówczesnym polskim wywiadzie lotniczym.

Przew³oka (niemiecka nazwa Strickershagen), jest ma³¹ wiosk¹ po³o¿on¹ 2 km od
Ustki i 20 km od S³upska. W niedzielê wieczorem, ostatniego dnia lipca 1932 roku przymuso-
wo l¹dowa³ tam polski samolot sportowo-szkoleniowy marki PZL-5, nosz¹cy oznaczenie
SPACX. Za³ogê stanowili dwaj umundurowani polscy oficerowie, kapitan Wac³aw Kornac-
ki i porucznik Józef Lewoniewski. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali lotników, lecz po
przewiezieniu do S³upska umie�cili ich w najlepszym hotelu3. Status internowanego oficera
umo¿liwia³ bowiem tak kurtuazyjne postêpowanie. Samolot przeszukano, zabezpieczono i
postawiono wokó³ niego wartowników. S³upskie w³adze z³ama³y jednak prawa obowi¹zuj¹-
ce przy takich wydarzeniach, gdy¿ nie zawiadomi³y ¿adnego polskiego urzêdu o fakcie
internowania polskich obywateli. Na podstawie pó�niejszych wypowiedzi policjantów wia-
domo, ¿e w sprawê zaanga¿owa³o siê Ministerstwo Reichswehry i stamt¹d wysz³y polece-
nia dok³adnego sprawdzenia czy lotnicy nie wykonywali zadania szpiegowskiego. Dopiero
po up³ywie doby pozwolono internowanym wys³aæ depesze do rodzin w Polsce. Jednak nie
t¹ drog¹ polskie w³adze dowiedzia³y siê o l¹dowaniu.

Konsul polski w Szczecinie, Heliodor Sztark, któremu podlega³a pruska Prowincja
Pomorze (Provinz Pommern), otrzyma³ w poniedzia³ek rano anonimowy telefon. Nieznana
kobieta opisa³a zaistnia³¹ sytuacjê i doda³a, ¿e w interwencji nale¿y zachowaæ ostro¿no�æ,
bowiem zatrzymani oficerowie wykonywali wokó³ S³upska �zadanie specjalne� (besondere
Aufgabe)4. S³upskie w³adze telefonicznie potwierdzi³y internowanie. Konsulowi odmówio-
1 Jeden z wcze�niejszych dokumentów: W. Skóra, Organizacje paramilitarne na terenie powiatu s³upskiego
w 1922 roku w raporcie informatora polskiego wywiadu, �S³upskie Studia Historyczne� 2001, nr 9, s. 325
- 332. Przyk³ad innego dokumentu to raport Konsulatu RP w Szczecinie, po�wiêcony budowie w Dêbnicy
Kaszubskiej pod S³upskiem stacji radiowej, oddanej do u¿ytku 1.XII.1938 r. (znajduje siê on � o dziwo �
w zbiorze akt Konsulatu RP w Hamburgu).
2 Zob.: W. Skóra, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w latach 1925-1939. Powstanie i
dzia³alno�æ, S³upsk 2001, s. 125.
3 By³ to �Mund`s Hotel�, mieszcz¹cy siê w nieistniej¹cym obecnie budynku na Starym Rynku.
4 AAN (dalej Archiwum Akt Nowych), Konsulat RP w Szczecinie 1921 - 1939 (dalej KS), sygn. 130,
Pismo H. Sztarka do Poselstwa RP w Berlinie (dalej PB) z 1.VIII.1932 r. (opatrzone klauzul¹ �tajne�).
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5 Warto zaznaczyæ, ¿e H. Sztark wyjecha³ ze Szczecina o godzinie 10.35, a w S³upsku by³ o 14.11. Podró¿
poci¹giem 70 lat temu trwa³a wiêc niemal tak d³ugo, jak obecnie.
6 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1918 - 1939 (dalej MSZ), sygn. 11231, Specjalne sprawozdanie
prasowe KS nr 58 w sprawie przymusowego l¹dowania polskich lotników w Strickershagen, powiat Stolp
z 5.VIII.1932 r.
7 Rozprawa trwa³a niespe³na dwie godziny. Lotników skazano na karê po 100 marek, lecz po³owê tej
kwoty zaliczono im za areszt prewencyjny. Ogó³em konsul Sztark zap³aci³ za interwencjê 234,45 marek,
w czym by³o równie¿ odszkodowanie za zniszczenie p³odów rolnych na polu, gdzie l¹dowa³ samolot
(AAN, KS, sygn. 130, Raport H. Sztarka dla MSZ i PB z 4.VIII.1932 r.).
8 Tam¿e.
9 �Kösliner Zeitung�, nr 176 z 2 VIII 1932 r.; �Stralsunder Tageblatt�, nr 179 z 2.VIII.1932 r.

no jednak rozmowy z lotnikami. W tej sytuacji konsul H. Sztark 2 sierpnia przyjecha³ do
S³upska5. Zatrzyma³ siê w hotelu Mund`s, tu jednak ponownie nie pozwolono mu na rozmo-
wê z zatrzymanymi oficerami. Prowadz¹cy dochodzenie komisarz policji kryminalnej Lieske,
rozumiej¹c bezprawie takiego postêpowania prosi³ jedynie, by do zakoñczenia dochodze-
nia nie wysuwaæ oficjalnych ¿¹dañ drog¹ dyplomatyczn¹, przez niemiecki Urz¹d Spraw
Zagranicznych (Auswärtiges Amt). Da³ te¿ do zrozumienia, ¿e je�li nie bêdzie dowodów
pracy wywiadowczej oficerów, to pruskie Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych nakaza³o
zaniechaæ dalej id¹cych kroków6. Przyjazd konsula mia³ tylko ten skutek, ¿e lotnikom po-
zwolono wys³aæ krótkie depesze do rodzin. Nastêpnego dnia, podczas rozmowy ze s³up-
skim landratem, Friedrich-Wilhelmem Dombois, H. Sztark otrzyma³ ju¿ zapewnienie, ¿e lotni-
cy odpowiadaæ bêd¹ jedynie za nieumy�lne przekroczenie granicy bez paszportów, za co
grozi³y symboliczne kary. Przebieg rozprawy, która odby³a siê w S³upsku 3 sierpnia, w pe³ni
to potwierdzi³. Lotników skazano na karê grzywny za nielegalne przekroczenie granicy.
Konsul zap³aci³ za nich 100 marek oraz koszty s¹dowe7. Rankiem nastêpnego dnia obaj
lotnicy odlecieli swym PZL-5 w kierunku Bydgoszczy.

We wszystkich polskich raportach z tych wydarzeñ podkre�lana jest ¿yczliwo�æ i
zrównowa¿enie s³upszczan. Nakazuje to ostro¿niej potraktowaæ dotychczasowe ustalenia
polskiej historiografii, ¿e spo³eczno�æ pomorskich Niemców jednoznacznie wrogo usto-
sunkowywa³a siê do Polski. Nale¿y dodaæ, ¿e 1932 rok, bêd¹cy apogeum kryzysu gospo-
darczego w Niemczech, by³ te¿ kulminacj¹ nastrojów antypolskich w republice weimarskiej.
A jednak gospodarze z Przew³oki, którzy jako pierwsi otoczyli PZL-5 po l¹dowaniu, okazy-
wali lotnikom ¿yczliwo�æ i deklarowali chêæ pomocy technicznej. Relacje oficerów dobrze
�wiadczy³y te¿ o pilnuj¹cych policjantach, którzy choæ podlegali surowej pragmatyce za-
wodowej, nie przejawiali wobec internowanych nieuprzejmo�ci, nie wspominaj¹c ju¿ o agresji.
Na salê s¹dow¹ przewieziono lotników w cywilnym samochodzie, a publiczna rozprawa, w
której uczestniczy³o 30 widzów, odby³a siê bez incydentów i w pe³nym spokoju konsul
Sztark raport ze spotkania ze s³upskim landratem rozpocz¹³ od scharakteryzowania rozmów-
cy, jako �ogromnie grzecznego i europejskiego w obej�ciu�8. Postawy S³upszczan sta³y w
interesuj¹cym kontra�cie wobec reakcji prasy pomorskiej. I w tym prawdopodobnie tkwi
�ród³o uproszczeñ historyków, którzy oceniaj¹c nastroje spo³eczne niemieckich Pomorzan,
analizuj¹ g³ównie enuncjacje prasowe.

Pierwsze doniesienia o przymusowym l¹dowaniu Polaków pod S³upskiem ukaza³y
siê 2 sierpnia w niemal ca³ej pomorskiej prasie. Dominowa³y sarkastyczne informacje, w
których w¹tpiono, ¿e lotnicy zab³¹dzili w okolice S³upska. Tre�æ tych artyku³ów oddaj¹ w
pe³ni tytu³y. W �Kösliner Zeitung� ukaza³ siê komentarz pod tytu³em �Polscy oficerowie
rzekomo pomylili siê ponownie� (Polnische Offiziere haben sich angeblich wieder einmal
verirrt); w �Stralsunder Tageblatt� artyku³: �Ponownie «zab³¹dzili»� (Wieder einmal «ver-
flogen»)9. G³ówny s³upski dziennik �Zeitung für Ostpommern� sugerowa³ w swym komen-
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10 �Zeitung für Ostpommern�, nr 179 z 2.VIII.1932 r.
11 �Pommersche Zeitung�, nr 29 z 3. VIII.1932 r.
12 �General Anzeiger�, nr 215 z 4.VIII.1932 r.
13 �Nord-Deutsche Presse�, nr 181 z 4.VIII.1932 r.
14 AAN, KS, sygn. 130, Odpis wyroku S¹du Powiatowego w S³upsku (w sprawie lotników polskich) z
3.VIII.1932 r.
15 J. Lewoniewski (1899 - 1933) urodzi³ siê w Petersburgu. Do Polski przyby³ w 1919 r. W latach 1919 -
1920 s³u¿y³ jako szeregowiec, lecz ju¿ pod koniec 1920 r. by³ elewem Szko³y Podchor¹¿ych Kawalerii w
Grudzi¹dzu. W lutym 1922 r. uzyska³ maturê, a 1.XII tego roku � stopieñ porucznika. Od czerwca 1925
r. s³u¿y³ w 11 pu³ku my�liwskim w Lidzie. Na pocz¹tku stycznia 1933 r. awansowa³ do stopnia kapitana.
Wiosn¹ 1933 r. rozpocz¹³ przygotowania do pobicia rekordu d³ugo�ci lotu w linii prostej bez l¹dowania na
samolocie turystycznym I kategorii. Dotychczasowy rekord wynosi³ 2.912 km. Wraz z nawigatorem
pp³k. Czes³awem Filipowiczem zamierza³ przelecieæ trasê Warszawa � Omsk (3.400 km). 11.IX.1933 r.
rajdowy samolot PZL-19 wystartowa³ z Okêcia. Noc¹, w okolicy wsi Zaruskoje pod Kazaniem samolot

tarzu, ¿e nieznalezienie przy lotnikach map i aparatów fotograficznych nie jest dowodem ich
rzeczywistych zamiarów, gdy¿ materia³ obci¹¿aj¹cy mogli wyrzuciæ przed l¹dowaniem do
morza10. Narodowosocjalistyczny periodyk �Pommersche Zeitung� dodawa³ z³o�liw¹ uwa-
gê, i¿ �fachowi oficerowie zdolni s¹ do skorygowania map nawet po pewnym czasie�. Dalej
w tym samym artykule stwierdzono, ¿e w prowincji pomorskiej i Prusach Wschodnich nie
ma ani jednego powiatu granicznego, nad którym nie lata³yby polskie samoloty wojskowe,
za� gdy okoliczno�ci zmusz¹ lotników do l¹dowania, uciekaj¹ siê oni do bezczelnego k³am-
stwa (dreiste Lüge), ¿e zab³¹dzili11. Powszechne niezadowolenie w�ród dziennikarzy wzbu-
dzi³ te¿ ³agodny wyrok s¹du s³upskiego. Presti¿owy �General Anzeiger� zamie�ci³ artyku³
pod znacz¹cym tytu³em: �Polskie «odwiedziny lotnicze» za³atwione grzywn¹� (Der polni-
sche «Fliegerbesuch» mit Geldstrafen erledigt)12. Za charakterystyczny dla tonu ówcze-
snych wypowiedzi mo¿na uznaæ fragment artyku³u zamieszczonego w �Nord-Deutsche
Presse�. Czytamy tam: �Nie jest nam znany ¿aden przypadek, w którym Niemcy w Polsce w
takiej samej sytuacji byliby traktowani tak samo ³agodnie, przeciwnie! W Polsce stara siê w
podobnych przypadkach postêpowaæ szczególnie drakoñsko wobec Niemców. Wtr¹ca siê
ich do wiêzienia i przeci¹ga siê procedury s¹dowe mo¿liwie d³ugo, stosuj¹c najwiêksze
szykany wobec aresztowanych, zanim w ogóle zostanie udowodniona wina. T¹ czu³ostko-
wo�ci¹ okazywan¹ stale Polakom z pewno�ci¹ nie zaimponuje siê szukaj¹cemu zwady s¹-
siadowi. Tutaj powinno wchodziæ w rachubê tylko jedno: oko za oko, z¹b za z¹b. Du¿ej
k³odzie nale¿y siê du¿y klin! Czy to siê u nas w koñcu pojmie? W Polsce wy�miewa siê tylko
niemieck¹ rycersko�æ i dobrotliwo�æ�13. Zestawienie tych wypowiedzi z postawami S³upsz-
czan wyra�nie wskazuje do jakiego stopnia prasa spe³nia³a wtedy rolê �wychowawcy�
spo³eczeñstwa oraz w jakim zakresie przekazywa³a postulowany a nie faktyczny obraz rze-
czywisto�ci .

W jednym niemieccy dziennikarze mieli racjê: lotnicy prawdopodobnie wykony-
wali zadania wywiadowcze. Nie ma na to bezpo�rednich dowodów, ale kilka faktów potwier-
dza tê tezê. Mo¿liwe s¹ dwa wyt³umaczenia l¹dowania PZL-5. Pierwsze jest zgodne z tym, co
utrzymywali lotnicy podczas przes³uchañ i na sali s¹dowej w S³upsku: lec¹c z Pucka do
Bydgoszczy, bez map i z zepsut¹ busol¹, zab³¹dzili i musieli l¹dowaæ, bo zbli¿aj¹ca siê noc
uniemo¿liwia³a dalszy lot. S³upsk wziêli pocz¹tkowo za Bydgoszcz, dopiero o�wietlenie
lotniska wskaza³o, ¿e jest to inne miasto. Przy lotnikach nie znaleziono map, broni czy
aparatów fotograficznych. Po wyl¹dowaniu nie próbowali uciekaæ14. Niemieckie w³adze nie
mia³y podstaw, aby zanegowaæ wersjê przedstawion¹ przez internowanych lotników. Pod-
sumujmy, jakie fakty przemawiaj¹ za szpiegowskim charakterem lotu Polaków z 1932 roku.

Po pierwsze: przemawiaj¹ za tym osoby pilotów. Gdy porucznik J. Lewoniewski
l¹dowa³ pod S³upskiem by³ ju¿ do�wiadczonym i wysoko cenionym pilotem15. Ukoñczy³
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zawadzi³ skrzyd³em o drzewo i rozbi³ siê. J. Lewoniewski zgin¹³ na miejscu. W pogrzebie na Pow¹zkach
uczestniczy³ jego rodzony brat Zygmunt, genera³ radzieckiego lotnictwa i s³ynny pilot polarny (gen. Z.
Lewoniewski zgin¹³ nad Arktyk¹ w 1937 r.) (J. Kêdzierski, Lewoniewski Józef, [w:] Polski S³ownik
Biograficzny, t. XVII, Wroc³aw 1972, s. 256 - 257; A. Popiel, Pamiêci poleg³ych lotników 1933 - 1939,
Warszawa 1987, s. 41 - 43).
16  W. Kornacki urodzi³ siê 9.X.1896 r.

szereg kursów i szkó³ wojskowych, lecz szkolenie lotnicze rozpocz¹³ w Bydgoszczy dopiero
w 1923 roku. Podczas s³u¿by w warszawskim 1 pu³ku lotniczym zosta³ skierowany na dwu-
letni kurs do Ecole Supérieure d`Aéronautique et de Construction Mécanique w Pary¿u. Po
ukoñczeniu uczelni i uzyskaniu dyplomu in¿yniera obj¹³ w kraju stanowisko referenta tech-
nicznego w Departamencie Aeronautyki w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od 1930
roku by³ pracownikiem Instytutu Badañ Technicznych Lotnictwa. Niezale¿nie od pracy
badawczej wci¹¿ by³ czynnym lotnikiem i to z wyra�nym zaciêciem sportowym. W 1930 roku
zaj¹³ czwarte miejsce w III Krajowym Konkursie Awionetek. Rok pó�niej odby³ lot dooko³a
Polski bez l¹dowania, a nastêpnie lot na trasie Warszawa � Saloniki � Warszawa, jako
przygotowanie do planowanego lotu dooko³a �wiata. Tragiczna �mieræ podczas lotu nad
ZSRR w 1933 roku uniemo¿liwi³a mu realizacjê tego przedsiêwziêcia. Jak wynika z ¿yciorysu,
J. Lewoniewski by³ asem lotnictwa, a nie jego adeptem. Kapitan W. Kornacki by³ w 1932
roku dowódc¹ Centrum Wyszkolenia Pilotów Lotniczych (CWPL) w Bydgoszczy16. Jako
lotnik mia³ za sob¹ miêdzy innymi udzia³ w rajdzie lotniczym dooko³a Europy. Je�li za³o¿yæ,
¿e SPACX odbywa³ lot szpiegowski, to mo¿na zapytaæ, dlaczego do podobnie ryzykow-
nych zadañ, wyznaczano tak wysoko wykwalifikowanych oficerów? Wydaje siê to oczywi-
ste. Rekonesans nad powiatem s³upskim odbywali - specjalista z zakresu techniki lotniczej
oraz ekspert do spraw szkolenia pilotów. Tylko oficerowie doskonale znaj¹cy te problemy
mogli z osobistego, krótkiego i z konieczno�ci pobie¿nego ogl¹du wynie�æ na tyle cenne
informacje o niemieckim lotnictwie, by podobny wypad mia³ sens.

W s³upskim s¹dzie nie znaleziono dowodów przeciwko lotnikom i dano wiarê ich
wyt³umaczeniom. W kontek�cie przytoczonych wy¿ej ¿yciorysów warto zapytaæ czy ofice-
rowie z takim do�wiadczeniem mogli przelecieæ ponad 100 km konsekwentnie myl¹c kieru-
nek po³udniowy z zachodnim? Trudno wieczorem, lec¹c z Pucka do S³upska, nie dostrzec
zbie¿no�ci kierunku lotu z kierunkiem zachodz¹cego s³oñca. Nawet je�li za³o¿yæ, ¿e dzieñ
by³ pochmurny, to pozostaje jeszcze zasadniczy punkt orientacyjny wystêpuj¹cy w okoli-
cy. Ze S³upska Ba³tyk widaæ ju¿ z wysoko�ci 11 piêtra, a PZL-5 bez trudu osi¹ga³ pu³ap 3 km,
sk¹d morze jest doskonale widoczne w bardzo du¿ej odleg³o�ci od brzegu. Za³o¿enie, ¿e
do�wiadczeni lotnicy zgubili siê w takiej sytuacji, jest ma³o prawdopodobne. Podobnie jak
w¹tpliwym jest fakt, ¿e nie mieli ¿adnych map i dysponowali �zepsut¹ busol¹�. Je¿eli nie by³
to lot wywiadowczy, to jedyn¹ racjonaln¹ alternatyw¹ jest teza o oficerskiej brawurze i
poszukiwaniu przygody w locie nad Niemcami, bez mapy.

Po drugie: za szpiegowskim charakterem lotu Polaków z 1932 roku przemawia cha-
rakter polskiego lotnictwa. Lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej mia³o charakter defen-
sywny i by³o stosunkowo s³abo rozwiniêtym elementem polskich si³ zbrojnych. W literatu-
rze przedmiotu panuje na ogó³ zgoda, ¿e o takiej pozycji lotnictwa zadecydowa³ nieufny (lub
lekcewa¿¹cy) stosunek Józefa Pi³sudskiego do tego rodzaju broni. Znalaz³o to swój wyraz
w wytycznych G³ównego Inspektora Si³ Zbrojnych z 13 pa�dziernika 1926 roku, dotycz¹-
cych organizacji i u¿ycia lotnictwa. Sens tego dokumentu jest skumulowany w 10 punkcie:
�Lotnictwo w czasie wojny musi przede wszystkim pracowaæ dla zapewnienia wywiadu i
³¹czno�ci�. Cele prowadzenia wywiadu zosta³y przedstawione we wcze�niejszym, 8 punk-
cie. Miêdzy innymi jednym z celów by³a �ewidencja lotnisk w pobli¿u granicy na terenie
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17 A. Przedpe³ski, 80 lat polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1998. Zarys historii, Warszawa 1998, s.
226. Sztab Generalny 8.XI.1926 r. wyda³ dokument po�wiêcony realizacji wytycznych GISZ w zakresie
u¿ycia lotnictwa. Czytamy tam: �Jeden wniosek: lotnictwo jest zbyt drogie i wszelka rozbudowa pójdzie
w kierunku budowy p³atowców dla zapewnienia wywiadu dla armii i Naczelnego Wodza oraz budowy
lekkich, tañszych do wystawienia i utrzymania (nie wymagaj¹cych oddzielnych lotnisk i hangarów)
samolotów dla bezpo�redniego obs³ugiwania wojska� (tam¿e, s. 227).
18  J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918 - 1939, Warszawa 1989, s. 381 - 390.
19 Samolot sportowo-turystyczny. Za³oga � 2 osoby. Dwup³atowy konstrukcji mieszanej. Zbiornik paliwa
na 96 l w baldachimie. Prêdko�æ maksymalna 156 km/h (PZL-5a 164 km/h). Pu³ap 3500 m (PZL-5a
3715 m). Zasiêg 530 km. Silnik rzêdowy, 4-cylindrowy Havilland "Gipsy" I, o mocy 73,5 kW (100 KM).
W maju 1930 r. oblatany zosta³ prototyp samolotu sportowego PZL-5 konstrukcji W³adys³awa
Koz³owskiego; zbudowa³y go Pañstwowe Zak³ady Lotnicze w Warszawie. W Miêdzynarodowych Zawodach
Samolotów Turystycznych Challenge w lipcu 1930 r. na dwóch samolotach serii informacyjnej wziêli
udzia³ Ignacy Giedgowd (SP-ACW) oraz Boles³aw Orliñski (SP-ACH). Pierwszy z pilotów zaj¹³ 33 miejsce,
natomiast drugi nie ukoñczy³ lotu okrê¿nego (przerwa³ go w Hiszpanii). Na podstawie zebranych ocen
pilotów u¿ytkuj¹cych PZL-5 opracowano ulepszon¹ wersjê, która otrzyma³a oznaczenie PZL-5a. Jesieni¹
1930 r. na podstawie zamówienia Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej (ARP) Pañstwowe Zak³ady Lotnicze
w Warszawie przyst¹pi³y do produkcji serii 10 PZL-5a, samoloty te otrzyma³y aerokluby. Na samolotach
PZL-5 polscy piloci startowali na wielu zawodach w kraju oraz zagranic¹. Pod koniec 1931 r. W.
Koz³owski zaprojektowa³ wersjê szkoln¹ samolotu PZL-5bis. Ten samolot przeszed³ wymagane próby w
locie - przeprowadzone przez Instytut Badañ Technicznych Lotnictwa w Warszawie - ale w ostatecznej
rywalizacji z RWD-8 nie zosta³ zakwalifikowany. Dalszym rozwiniêciem PZL-5bis by³ WK-3. Por.: A.
Glass, Samoloty PZL 1928 - 1978, Warszawa 1980, s. 66 - 67.
20 A. Przedpe³ski, dz.cyt., s. 42.
21 AAN, KS, sygn. 130, Pismo H. Sztarka do Poselstwa RP w Berlinie (dalej PB) z 1 VIII 1932 r.

s¹siadów�17. Misja nad S³upskiem nie by³aby wiêc ewenementem, lecz spe³nieniem w³a�ci-
wej funkcji polskiego lotnictwa.

Po trzecie: Puck, sk¹d wystartowali polscy lotnicy, nie by³ lotniskiem sportowo-
rekreacyjnym. Dla si³ zbrojnych II Rzeczypospolitej by³ on g³ówn¹ baz¹ lotnictwa morskie-
go, równie¿ w zakresie zwiadu i wywiadu. W lipcu 1920 roku, czyli wkrótce po przejêciu
przez polskie w³adze Pomorza, za³o¿ono tam Bazê Lotnictwa Morskiego. Dwa lata pó�niej
jednostka ta nosi³a nazwê Detaszowany Dywizjon Lotniczo-Wywiadowczy, a od 1923 roku
� Morski Dywizjon Lotniczy (MDL). Wyposa¿enie tej jednostki by³o niemal permanentnie
z³e i niewystarczaj¹ce, zwraca jednak uwagê, i¿ w�ród samolotów przewa¿a³y jednostki o
przeznaczeniu rozpoznawczo-wywiadowczym. W�ród podstawowych zadañ MDL wymie-
nia siê: dalekie i bliskie rozpoznanie ruchów floty przeciwnika, wykrywanie obcych okrêtów
podwodnych i pól minowych, ³¹czno�æ z w³asnymi jednostkami oraz ochronê wybrze¿a
przed penetracj¹ zwiadowczych samolotów przeciwnika18. Chocia¿ PZL-5 by³ samolotem
sportowo-turystycznym, to jego zasiêg wynosi³ 530 km, a z Pucka do S³upska w linii prostej
jest oko³o 100 km (do Bydgoszczy 180 km). Lot w obie strony nie nastrêcza³ wiêc ¿adnych
trudno�ci, je�li nie nast¹pi³y k³opoty techniczne. Dla tak wytrawnych pilotów nocny lot
zapewne nie by³ trudno�ci¹. Lotnicy zapewne nie l¹dowaliby w Przew³oce, gdyby nie ko-
nieczno�æ w postaci awarii19.

Warto tu na marginesie zauwa¿yæ, ¿e w latach dwudziestych Pomorze by³o cen-
trum szkolenia polskiego lotnictwa wojskowego. W 1921 roku Departamentowi ¯eglugi
Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych podlega³y cztery szko³y - dwie w Toruniu
oraz po jednej w Bydgoszczy i Grudzi¹dzu. Toruñska Szko³a Obserwatorów i Strzelców
Lotniczych szczególny nacisk k³ad³a na umiejêtno�ci w zakresie fotografowania, rozpozna-
nia i nadawania meldunków radiowych20.

Po czwarte: sposób zawiadomienia konsula H. Sztarka o l¹dowaniu oficerów daje
podstawê do ciekawej teorii. Otó¿ wedle raportu konsula anonimowa rozmówczyni, która
jako pierwsza powiadomi³a go o wydarzeniu, stwierdzi³a: �wiadomo�æ tê przekazujê panu na
pro�bê jednego z pañskich znajomych, który sam tego nie móg³ uczyniæ�21. Niemieckie
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w³adze pragnê³y jak najd³u¿ej utrzymaæ wydarzenie w tajemnicy, gdy¿ interwencja polskie-
go MSZ skraca³a czas dochodzenia, a wiêc zmniejsza³a mo¿liwo�æ udowodnienia szpiego-
stwa. Ów znajomy H. Sztarka, który nie móg³ osobi�cie przekazaæ informacji o l¹dowaniu by³
nie tylko dobrze i szybko poinformowany, ale i dzia³a³ w interesie polskich w³adz. Wydaje
siê, ¿e móg³ to byæ major Jan Henryk ̄ ychoñ, od 1930 roku kieruj¹cy Ekspozytur¹ III Sztabu
G³ównego WP w Bydgoszczy. By³a to placówka wywiadu, koordynuj¹ca rozpoznanie woj-
skowe równie¿ na obszarze prowincji Pomorze. Konsul Sztark i major ¯ychoñ znali siê
osobi�cie i wspó³pracowali22.

I ostatnia kwestia: S³upsk i okolice by³ interesuj¹cy z punktu widzenia wywiadu
lotniczego. I to nie tylko dlatego, ¿e by³o to terytorium le¿¹ce blisko granicy. Wywiad
lotniczy ma oczywiste ograniczenie w postaci rozmiarów obiektów, które mog¹ byæ obser-
wowane z wysoko�ci kilkuset metrów i przez krótki czas. Zdjêcia lotnicze tylko w niewielkim
zakresie zmienia³y tê sytuacjê. Obiektem zainteresowania mog³y byæ wiêc okrêty, wyposa-
¿enie portów, budynki koszar oraz lotniska. L¹dowanie polskiego PZL � 5 w Przew³oce
wskazuje na Ustkê, jako ewentualny obiekt obserwacji. Brak jednak informacji, by w 1932
roku Niemcy rozbudowywali lub modernizowali port ustecki. Mia³o natomiast miejsce cie-
kawe wydarzenie zwi¹zane z lotnictwem s³upskim, o którym wie�ci mog³y poprzez prasê
dotrzeæ do oficerów polskiego lotnictwa.

Czê�æ V traktatu wersalskiego (art. 159-213) zabrania³a Niemcom posiadania jakie-
gokolwiek lotnictwa wojskowego na l¹dzie i morzu, produkcji samolotów wojskowych oraz
szkolenia wojskowego personelu lotniczego. By³a to bardzo dotkliwa sankcja, bowiem lot-
nictwo, obok broni pancernej, stopniowo urasta³o do rangi filaru potêgi militarnej. Zakon-
spirowany niemiecki sztab generalny (Truppenamt) czyni³ wysi³ki, by obej�æ to ogranicze-
nie. By³o to jednak szczególnie trudne. Wykszta³cenie sprawnego lotnika wojskowego to
nie tylko proces d³ugi, ale i trudny do ukrycia. Problemem by³a ju¿ wstêpna rekrutacja
zdolnej i zdrowej m³odzie¿y. Rozwi¹zanie nasuwa³o siê samo: pierwsze etapy szkolenia
mo¿na prowadziæ pod przykrywk¹ rozmaitych szkó³ek i lig lotniczych. Nawet oparcie ich na
szybowcach dawa³o podstawy do selekcji talentów lotniczych oraz zaznajomienia m³odych
Niemców z podstawami nawigacji i pilota¿u. Dalsze, bardziej ju¿ zaawansowane æwiczenia
mog³y odbywaæ siê w ZSRR, gdzie Rzesza Niemiecka posiada³a bogato rozbudowane zaple-
cze poligonowe23. W 1932 roku, w niemieckim Inspektoracie Lotnictwa opracowano piêcio-
letni plan rozwoju, w którym przewidziano potrojenie liczby zakonspirowanych samolotów
bojowych (do oko³o tysi¹ca). Szkolenie pilotów, odbywaj¹ce siê w pionie komunikacyjnym
i sportowym, zapewnia³o wówczas oko³o 3,5 tys. osób zdolnych obs³ugiwaæ samoloty
bojowe. Na tym tle okolice S³upska nabiera³y nowego znaczenia24.

Pierwszy klub i szko³ê szybowcow¹ w powiecie s³upskim uruchomiono 31 sierpnia
1930 roku, przy wzniesieniu £¹cka Góra (Lonzke-Düne), znajduj¹cym siê na mierzei miêdzy

(opatrzone klauzul¹ �tajne�).
22 Por.: W. Skóra, dz.cyt., s. 237.
23 W lutym 1923 r. w³adze radzieckie podpisa³y umowê z firm¹ Junkers, produkuj¹c¹ miêdzy innymi
samoloty wojskowe. Przewidywa³a ona, ¿e Niemcy wyprodukuj¹ w Rosji Radzieckiej 300 samolotów
bojowych. Tylko co pi¹ta maszyna mia³a byæ w³asno�ci¹ ZSRR. Pozosta³e mia³y s³u¿yæ niemieckim
lotnikom do æwiczeñ na radzieckich poligonach. W miejscowo�ci Fili pod Moskw¹ wkrótce uruchomiono
fabrykê samolotów, gdzie pracowa³y maszyny i in¿ynierowie z Rzeszy. W Lipiecku ko³o Worone¿a
uruchomiono o�rodek szkoleniowy dla niemieckich lotników. Przeciêtnie przebywa³o tam 200-300
Niemców. O�rodek ten dzia³a³ przez dziewiêæ lat, do przejêcia w³adzy przez NSDAP (K. Grünberg, J.
Serczyk, Czwarty rozbiór Polski. Z dziejów stosunków radziecko-niemieckich w okresie miêdzywojennym,
Warszawa 1990, s. 112 i 142).
24 A. Wo�ny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polsk¹ w ocenach polskich naczelnych w³adz
wojskowych w latach 1933 - 1939, Warszawa 2000, s. 89 - 90.
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25 £¹cka Góra by³a i jest najwy¿szym wzniesieniem tamtejszych ruchomych wydm (obecnie 42 m). Szko³a
szybowcowa zosta³a tam za³o¿ona przez Niemiecki Zwi¹zek Lotniczy (Deutscher Luftfahrt Verband).
Inicjatorem by³ w³a�ciciel pensjonatu w £ebie, Nitsche. Pad³o tam wiele pomorskich rekordów
szybowcowych, m.in. w 1937 r. Richard Manz utrzyma³ siê w powietrzu przez 18 godzin (!). Szko³a
zosta³a uwieczniona na mapie etnograficznej Rudolfa Hardowa z 1932 r., obecnie przechowywanej w
Muzeum Pomorza �rodkowego w S³upsku (R. Manz, �Pommersche Zeitung� 1957 [Dezember]). U
podnó¿a Góry £¹ckiej zachowa³y siê tylko fundamenty budynków technicznych szko³y szbowcowej.
Obecny wygl¹d tego miejsca zosta³ uwieczniony na fotografii zamieszczonej w: �National Geographic�
2002, nr 9 (36).
26 Obecne s³upskie lotnisko szybowcowe znajduje siê ko³o wsi Krêpa S³upska. Niemiecki klub szybowcowy
wykorzystywa³ lotnisko Flugplatz-Stolp-West, wybudowane w 1916 r., a po³o¿one miêdzy torami
kolejowymi linii Szczecin � S³upsk a dzisiejsz¹ ulic¹ Szczeciñsk¹ (budynki po lotnisku znajduj¹ siê przy
dzisiejszej ul. A. Grottgera � np. hala sportowa KS �Czarni�). Zdjêcia z zajêæ tego klubu oraz lotniska
Stolp-West: F. Schulz, H.J. Wolter, Stolp � S³upsk. Stadt und Landkreis. Miasto i powiat. Die Geschichte
der Stadt und des Landkreises in Pommern von 1310 bis ins Jahr 2000 in ca. 1200 Fotografien, Bonn
2002, s. 260 - 261 i 474. Ulicê id¹c¹ wzd³u¿ lotniska nazwano imieniem Maxa Immelmanna (1890 -
1916), lotnika niemieckiego z czasów I wojny �wiatowej. Podobny dobór nazw ulic zastosowano wobec
pozosta³ych trzech ulic le¿¹cych w pobli¿u lotniska. Zob.: Z. Romanow, Nazwy ulic S³upska w XX wieku,
[w:] VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska, pod red. W.  £ysiaka, Poznañ 2001, s. 99. Informacje o
lotnisku w polskiej literaturze: A. Czarnik, Lata republiki weimarskiej i III Rzeszy, [w:] Historia S³upska,
pod red. S. Gierszewskiego, Poznañ 1981, s. 345 - 346. Lotnisko wojskowe w S³upsku wybudowano
dopiero w latach 1935 - 1939 w Redzikowie. Wkrótce, z za³og¹ licz¹c¹ 2.500 ¿o³nierzy, pasem startowym
d³ugo�ci 2.400 m oraz szko³¹ strzelców pok³adowych, by³ to licz¹cy siê o�rodek niemieckiego lotnictwa
wojskowego.
27 W. Ott, Segelflug im Landkreis Stolp, �Unser Pommerland� 1933 (Sonderheft 1 - 2 �Das Stolper
Land�).
28 Ju¿ w 1920 r. S³upsk by³ wa¿nym punktem strategicznym na lotniczej mapie nowych Niemiec. Na
pocz¹tku lata tego roku miêdzy S³upskiem a Prusami Wschodnimi powsta³ pierwszy w historii �most
powietrzny�, który umo¿liwi³ ominiêcie tranzytu przez polskie Pomorze w gor¹cym okresie
plebiscytowym. Stare dwup³atowce pozostawione Niemcom przez aliantów nie by³y w stanie przewie�æ
wielu ludzi czy towarów, lecz liczy³a siê szybko�æ i mo¿no�æ zachowania tajemnicy o przewo¿onych
³adunkach.

Jeziorem £ebsko a morzem25. Ju¿ nastêpnego roku Willi Ott pobi³ tam pomorski rekord
d³ugo�ci lotu szybowcowego (5 godzin). Ów pilot � instruktor za³o¿y³ w 1931 roku klub
szybowcowy w S³upsku. Wspólnie z dzia³aczami Wschodniopomorskiego Zwi¹zku Lotni-
czego (Ostpommersche Verein für Luftfahrt) zebra³ 27 osób chêtnych do nauki pilotowania
szybowców. Pierwsze zajêcia odby³y siê na s³upskim lotnisku 3 kwietnia 1932 roku26. Wkrótce
czterdziestu adeptów lotnictwa, pod kierownictwem emerytowanego kapitana Schulza, co
niedzielê odbywa³o regularne zajêcia praktyczne i teoretyczne (SPACX odbywa³ swój lot
w³a�nie w niedzielê)27. S³upsk sta³ siê wówczas zauwa¿alnym punktem na mapie lotniczego
potencja³u wschodnich Niemiec28. Informacje o szkole szybowcowej ukazywa³y siê w pra-
sie lokalnej, która by³a do�æ pilnie czytywana przez polskich urzêdników konsularnych w
Szczecinie. Raporty powstaj¹ce w wyniku tych analiz trafia³y równie¿ do warszawskiej
centrali polskiego wywiadu (Oddzia³ II Sztabu G³ównego WP), gdzie podejmowano decyzje
o kierunkach penetracji szpiegowskiej. Je�li trzymaæ siê za³o¿enia, ¿e omawiany lot polskich
oficerów z 1932 roku mia³ cele wywiadowcze, to warto siê zastanowiæ, jakie obiekty militarne
w okolicy S³upska by³y godne uwagi dla tej formy obserwacji?

Na pocz¹tku lat trzydziestych w okolicy S³upska tylko jeden zespó³ zabudowañ
wojskowych by³ na tyle du¿y i wa¿ny, by uzasadnia³o to ryzyko wyprawy wywiadowczej.
By³a to baza sterowców, po³o¿ona na pó³nocny wschód od miasta, w miejscowo�ci ¯ydzi-
no (niemiecka nazwa Seddin), le¿¹cej miêdzy S³upskiem a Jezierzycami. W latach 1915 - 1916
niemiecka marynarka wojenna wybudowa³a tam kosztem 10 milionów marek dwie hale dla
sterowców (du¿¹ �Selim� i ma³¹ �Selinde�), hangar dla samolotów, podziemne magazyny
bombowe, zak³ad uzyskiwania wodoru, warsztat remontowy, centralê telegraficzn¹, pod-
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29  K. H. Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit, Lübeck 1989,
s. 589.
30  Barwna opowie�æ o porcie szybowcowym w ¯ydzinie: J. Nitkowska-Wêglarz, S³upsk. Miasto niezwyk³e,
S³upsk 2001, s. 66 - 75. Zdjêcia portu: F. Schulz, H. J. Wolter, dz. cyt., s. 422 � 423.
31 W pods³upskiej bazie stacjonowa³y dwa rodzaje sterowców: Zeppelin-Luftschiffe (oznaczane symbolami
L lub LZ) oraz Schütte-Lanz (oznaczane symbolem SL).
32 Nie wszystkie sterowce zniszczono w walce. Oznaczony symbolem LS 6 sp³on¹³ wraz z ca³¹ za³og¹ w
pobli¿u Kêpna (10 km od S³upska) z powodu awarii instalacji benzynowej w napêdzie.
33 R. von Kehler, �Unser Pommerland� 1933 (Sonderheft 1 - 2 �Das Stolper Land�), s. 42 - 43. Fragment
tego artyku³u: K .H. Pagel, Stolp in Pommern � eine ostdeutsche Stadt. Ein buch über unsere pommersche
Heimat, Lübeck 1977, s. 161 - 162.
34 O tym, ¿e port sterowców w ¯ydzinie mo¿e szybko powróciæ do pierwotnych zadañ, �wiadczy³a g³o�na
w 1928 r. sprawa go�ciny udzielonej w³oskiemu podró¿nikowi, genera³owi Umberto Nobile. Sterowiec
lec¹cy wówczas do bieguna pó³nocnego obs³ugiwali w ¯ydzinie marynarze Kriegsmarine. Dokonano
drobnych napraw, a w³oski genera³ wspomina³ niemieck¹ �obs³ugê� jako fachow¹. Zob.: J. Nitkowska-
Wêglarz, dz. cyt., s.71 - 75.
35 W. Skóra, dz. cyt., s. 233 - 234.

ziemne zbiorniki na paliwo, bocznicê kolejow¹ oraz budynki mieszkalne29. Obs³uga sk³ada³a
siê z niemal 500 osób, g³ównie marynarzy30. By³a to jedna z kilku tego typu baz, maj¹cych
chroniæ wybrze¿a Rzeszy i wspomagaæ dzia³ania floty. Pierwszy sterowiec (L 5) pojawi³ siê
w ̄ ydzinie 8 czerwca 1915 roku31. Ju¿ jednak dwa miesi¹ce pó�niej zosta³ powa¿nie uszko-
dzony u uj�cia D�winy i nastêpnie rozebrany na czê�ci. Podobny los spotka³ pozosta³e
sterowce, które przewinê³y siê przez tê bazê32. Pomimo ¿e Anglicy nazywali niemieckie
sterowce �zabójcami dzieci� (Baby-killers), by³ to sprzêt ³atwy do unieszkodliwienia i sto-
sunkowo ma³o operatywny na polu walki. Po zakoñczeniu wojny alianci zastosowali jednak
wobec niemieckich baz sterowców równie rygorystyczne regu³y, jak do ca³ego lotnictwa
wojskowego Rzeszy. Nakazano ich likwidacjê, z wyj¹tkiem trzech portów. Miêdzy nimi zo-
sta³a baza pod S³upskiem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e oficerowie Miêdzysojuszniczej Komisji
Kontroli chcieli zachowaæ te zabudowania jako ewentualny punkt obs³ugi cywilnych ste-
rowców na wschodzie Niemiec. Nakazano tylko rozebraæ du¿¹ halê, a pozostaj¹ce w porcie
dwa ostatnie sterowce LZ 113 i LZ 120 przekazano pod koniec 1920 roku W³ochom i Fran-
cuzom. Pozosta³e budynki w ¯ydzinie we wrze�niu 1919 roku przejê³o przedsiêbiorstwo
Luft-Fahrzeug-Gesellschaft. Produkowano tam pontony, ³odzie, balony, a nawet parasole.
W lutym 1927 roku zabudowania po porcie sterowców przejê³o przedsiêbiorstwo produku-
j¹ce wodne i powietrzne pojazdy (Wasser und Luft-Fahrzeug Gesellschaft m.b.H)33. Niemal
równolegle, bo 31 stycznia 1927 roku, Konferencja Ambasadorów rozwi¹za³a Miêdzyso-
jusznicz¹ Komisjê Kontroli, która czuwa³a nad rozbrojeniem Niemiec po pierwszej wojnie
�wiatowej. Praktycznie oznacza³o to koniec oficjalnych mo¿liwo�ci kontroli przestrzegania
przez Niemców wymogów rozbrojeniowych34. Byæ mo¿e owa zbie¿no�æ dat by³a przypad-
kiem, niemniej z punktu widzenia polskich w³adz wojskowych � zapewne do�æ niepokoj¹-
cym. Godzi siê te¿ zaznaczyæ, ¿e wraz z likwidacj¹ alianckiej kontroli nad rozbrojeniem Nie-
miec, funkcje te przejê³y wywiady zainteresowanych pañstw, g³ównie Francji, Polski i Cze-
chos³owacji. W zakresie lokalnym wygl¹da³o to tak, ¿e do Konsulatu RP w Szczecinie
skierowano etatowego oficera wywiadu polskiego, zlecaj¹c mu obserwacjê portu w tym
mie�cie oraz (w pewnej mierze) sytuacji na ca³ym Pomorzu Zachodnim35.
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1 Por. T. Stpiczyñski, Rozwój i struktura demograficzna ludno�ci Ziem Zachodnich i Pó³nocnych Polski,
w: Demografia i spo³eczeñstwo Ziem Zachodnich i Pó³nocnych 1945-1995.  Próba bilansu. Pod red. E.
Fr¹tczak i Z. Strzeleckiego. Warszawa 1996, s. 246.

Andrzej Sakson

Kszta³towanie siê nowej spo³eczno�ci powiatu
s³upskiego po 1945 roku na tle przemian spo³ecznych

na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych

Na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych (ZZiP) Polski dokona³ siê po 1945 roku
niespotykany w dziejach nowo¿ytnej Europy proces masowej wymiany ludno�ci. Zacho-
dz¹ce tu procesy spo³eczne charakteryzuj¹ siê niezwyk³¹ intensywno�ci¹ i z³o¿ono�ci¹.
Jest to rezultat � z jednej strony � bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej, gospodar-
czej i demograficznej na tych obszarach, z drugiej za� � zderzenia kultur, wynikaj¹cego z
faktu zetkniêcia siê tu wielu grup ludno�ci o ró¿nym pochodzeniu regionalnym, o odmien-
nym baga¿u kulturowym i cywilizacyjnym, zró¿nicowanym poczuciu narodowym, ró¿nora-
kim wyznaniu oraz motywie przybycia na te ziemie.

Proces zasiedlania oraz kszta³towania siê nowych spo³eczno�ci na ZZiP odbywa³
siê pod wp³ywem wielu czynników. Do najistotniejszych nale¿a³y:
* rodzaj osiedlenia: zorganizowane i indywidualne, dobrowolne lub dokonywane w wyniku
przymusu sytuacyjnego, s¹siedzkie lub w oddaleniu geograficznym od nowych i dawnych
województw,  czy te¿ spoza granic Polski;
* stopieñ wojennych zniszczeñ materialnych, szczególnie w zasobach mieszkaniowych;
* poziom urbanizacji oraz usytuowanie przestrzenne poszczególnych regionów i miejsco-
wo�ci (np. czy znajdowa³y siê one w s¹siedztwie  dawnego pogranicza polsko- niemieckie-
go, tzn. Ziem Dawnych lub te¿ le¿a³y na nowym pograniczu polsko- niemieckim, czy te¿
polsko-radzieckim). 1

Proces kszta³towania siê nowych spo³eczno�ci by³ zró¿nicowany i zale¿a³ od lokal-
nych uwarunkowañ. Zjawiska dokonuj¹ce siê w ka¿dej spo³eczno�ci lokalnej i regionalnej
posiada³y w³asn¹ specyfikê i dynamikê. Sytuacja taka mia³a tak¿e miejsce na Pomorzu �rod-
kowym oraz w powiecie s³upskim. Wynika³a ona z jednej strony z ogólnych, w³a�ciwych dla
ZZiP procesów, zapocz¹tkowanych powojennymi migracjami i przekszta³ceniami demogra-
ficznymi, które dokonywa³y siê po 1945 roku oraz ze specyfiki i uwarunkowañ lokalnych.

Zasiedlanie nowych terenów dokonywa³o siê zasadniczo w latach 1945 � 1946 i
wraz z przesiedleniami zakoñczone zosta³o w sposób zasadniczy w 1950 roku. Wiele intere-
suj¹cych danych na temat pochodzenia mieszkañców powiatu s³upskiego oraz innych
obszarów ZZiP znajduje siê w dokumentacji zgromadzonej podczas powszechnego spisu
ludno�ci, przeprowadzonego 3 grudnia 1950 roku. Znajduj¹ siê tam dane dotycz¹ce miejsca
zamieszkania ludno�ci w czasie jego przeprowadzenia, czyli jej rozmieszczenie oraz dane o
miejscu jej zamieszkania w momencie poprzedzaj¹cym wybuch II wojny �wiatowej (tj. w
dniu 31 sierpnia 1939 roku), czyli o miejscu pochodzenia ludno�ci spisanej.

Cech¹ charakterystyczn¹ powiatu s³upskiego w odró¿nieniu od innych powiatów
Pomorza �rodkowego oraz ca³o�ci ZZiP by³ jeden z najwy¿szych odsetków ludno�ci nie-
mieckiej, tzw. �uznanych� lub �etnicznych� Niemców�, który w 1950 roku wynosi³ 12,9 %
(wy¿szy odsetek notowano jedynie w powiecie wa³brzyskim, gdzie  wynosi³ on 16,9 %).2
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2 Por. L. Kosiñski, Pochodzenie terytorialne ludno�ci ziem zachodnich w 1950 roku. �Dokumentacja
geograficzna� 1960, z. 2.
3  Ibidem
4 Ibidem. Por. tak¿e: Z. Romanow, Polityka w³adz polskich wobec ludno�ci rodzimej Ziem Zachodnich i
Pó³nocnych. S³upsk 1999.
5 H. Rybicki, Nazywano ich S³owiñcami. S³upsk 1995, s. 53.
6 Ibidem, s. 114.
7 Ibidem, s. 58. Por. tak¿e: M. Golon, Maj¹tki ziemskie na ziemiach odzyskanych pod radzieck¹ administracj¹
wojskow¹ w latach1945-1950, w: W³adze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie �wiatowej.
Pod red. S. £acha. S³upsk 1997, tego¿: Polityka radzieckich w³adz wojskowych i policyjnych na Pomorzu
Nadwi�lañskim w latach 1945-1957. Toruñ 2001; Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945-1948. �ród³a do dziejów Pomorza zachodniego Tom X/XI. Pod red. A.
Wojtaszaka. Szczecin  2001.

Sytuacja taka mia³a miejsce do 1956 roku, kiedy to w wyniku kolejnych fal migracyjnych
nast¹pi³ masowy odp³yw tej ludno�ci do obu pañstw niemieckich. Obecnie w powiecie
s³upskim mieszka licz¹ca oko³o 200-300 osób spo³eczno�æ niemiecka.

Kolejnym elementem wyró¿niaj¹cym powiat s³upski by³ relatywnie wysoki odse-
tek mieszkañców wywodz¹cych siê z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych co pi¹ty mieszkaniec powiatu nale¿a³ do spo³eczno�ci kreso-
wian, oficjalnie nazywanych  � repatriantami�. Wysiedleñcy z Kresów Wschodnich liczyli
wówczas  9 867 osób, co stanowi³o 21,6 % mieszkañców powiatu. W  S³upsku odsetek ten
by³ jeszcze wiêkszy i wynosi³ 35, 8 %, tj. 11 425 osób.3 W przeciwieñstwie do ludno�ci
niemieckiej, �polscy wypêdzeni� okazali siê trwa³ym elementem spo³eczno�ci tego terenu,
wnosz¹c istotny wk³ad w jego rozwój.

Trzeci¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ powiat s³upski na tle innych obszarów Pomorza �rod-
kowego by³ jeden z najni¿szych odsetków ludno�ci ukraiñskiej, przyby³ej na te tereny w
1947 roku w ramach Akcji �Wis³a�.

Now¹ spo³eczno�æ powiatu s³upskiego po 1945 roku tworzy³o kilka g³ównych
grup ludno�ci:

* Ludno�æ niemiecka i s³owiñska (kaszubska) - to dawni mieszkañcy tego regionu,
¿yj¹cy tu od wieków. Ludno�æ ta wed³ug spisu z 1950 roku liczy³a 6 739 osób, co stanowi³o
12,9 % mieszkañców powiatu (w S³upsku mieszka³o wówczas 1 089 Niemców, co stanowi³o
3,6 % mieszkañców miasta)4. W wyniku przymusowych wysiedleñ oraz pó�niejszych migra-
cji ludno�æ ta systematycznie mala³a. Na pocz¹tku 1946 roku liczy³a ona jeszcze 91 593
osoby, z tego 73 068 mieszka³o na obszarze powiatu, a 18 525 w S³upsku � wed³ug spisu z 14
lutego 1946 roku5. Liczebno�æ ludno�ci s³owiñskiej, która uwa¿a³a siê za Niemców, szaco-
wano  w koñcu lat czterdziestych na oko³o 445 osób6. Fakt, i¿ co dziesi¹ty mieszkaniec
powiatu do koñca lat piêædziesi¹tych by³ Niemcem, b¹d� za takiego siê uwa¿a³ (chocia¿ w
oficjalnych statystykach ludno�æ ta wykazywana by³a jako ludno�æ autochtoniczna), wy-
nika³ w znacznej mierze z tego, i¿ wiêkszo�æ zatrudniona by³a w przedsiêbiorstwach lub
maj¹tkach ziemskich (tzw. ko³chozach wojennych), które znajdowa³y siê pod jurysdykcj¹
w³adz ZSRR (Armii Czerwonej). Spowodowa³o to, i¿ ludno�æ ta w znacznej mierze nie pod-
lega³a wysiedleniom organizowanym przez polskie w³adze. Kulminacja  tych wysiedleñ
przypada³a na lata 1945-1947. Ogó³em w latach 1945-1951wysiedlono z powiatu s³upskiego
i S³upska 122 471 osób, z tego w ramach tzw. wysiedleñ przedpoczdamskich wyjecha³o w
latach 1945-1946 (luty) � 37 548 osób, w latach 1946-1947 � 84 923 osoby, natomiast w
okresie 1948-1951 �3 061 osób 7.

Klêska Trzeciej Rzeszy, wkroczenie wojsk radzieckich oraz przy³¹czenie Pomorza
do Polski stanowi³o dla ¿yj¹cych na ziemi s³upskiej Niemców prawdziw¹ katastrofê, ca³ko-
wite za³amanie istniej¹cego porz¹dku rzeczy. Panuj¹cy nastrój przygnêbienia pog³êbia³o

Kszta³towanie siê nowej spo³eczno�ci powiatu s³upskiego ...
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8  M. Hejger, Ludno�æ niemiecka w S³upsku i okolicach po zakoñczeniu wysiedleñ poczdamskich, �S³upskie
Studia Historyczne� 2000, nr 8, s. 251-252.
9 Ibidem, s. 266. Por. tak¿e: Z. Romanow, Szkolnictwo z niemieckim jêzykiem nauczania na Pomorzu
Zachodnim w latach 1950-1962, �Przegl¹d Zachodniopomorski� 1996, z. 3.
10  M. Hejger, Ludno�æ...,s. 273 oraz Z. Romanow, Ludno�æ niemiecka w S³upsku w latach 1945-1947,
�Koszaliñskie Studia i Materia³y� 1981, nr 1, tego¿: Polityka w³adz polskich wobec ludno�ci niemieckiej
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, w: Pomorze � trudna ojczyzna? Kszta³towanie siê nowej
to¿samo�ci 1945-1995. Pod red. A. Saksona. Poznañ 1996 oraz  Ludno�æ niemiecka na  Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych w latach 1945-1947. S³upsk 1992, B. Nitschke, Wysiedlenie ludno�ci niemieckiej
z Polski w latach 1945-1949. Zielona Góra  1999; W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla
niemieckiej ludno�ci cywilnej w Polsce w latach 1945-1950. Bydgoszcz 2002.

przekonanie o konieczno�ci opuszczenia tych ziem. Ewakuacja, ucieczka przed zbli¿aj¹cym
siê frontem oraz wypêdzenia i przymusowe wysiedlenia w zasadniczy sposób okre�la³y
sposób postrzegania nowo przyby³ej ludno�ci.

W�ród pozosta³ej na Ziemi S³upskiej ludno�ci niemieckiej mo¿emy zaobserwowaæ
zró¿nicowane postawy: od ca³kowitego za³amania psychicznego, przejawiaj¹cego siê apa-
ti¹ i poczuciem beznadziejno�ci (widoczne to by³o w�ród osób, które straci³y ca³y swój
maj¹tek, utraci³y bliskich czy te¿ dozna³y przemocy b¹d� gwa³tów ze strony radzieckiej lub
polskiej), poprzez uleg³o�æ i s³u¿alczo�æ, szczególnie widoczn¹ u kobiet, zw³aszcza wobec
Rosjan, ale tak¿e reprezentantów polskich w³adz, na przypadkach buty koñcz¹c (szczegól-
nie po miniêciu szoku wywo³anego fal¹ terroru i szykan).

Stosunki pomiêdzy ludno�ci¹ nap³ywow¹ a Niemcami by³y z regu³y nacechowane
wzajemn¹, je¿eli nie wrogo�ci¹, to przynajmniej niechêci¹ i nieufno�ci¹.

W�ród Polaków dominowa³ skrajnie negatywny stereotyp Niemców. Postrzegano
ich jako: �hitlerowców�, �morderców�, �zbrodniarzy� czy te¿ �odwiecznych wrogów pol-
sko�ci�.

W 1951 roku w powiecie s³upskim mieszka³o 8 616 uznanych Niemców, których
niemiecko�ci nie podwa¿a³y polskie w³adze oraz ich polscy s¹siedzi. Wiêkszo�æ z nich to
miejscowi Niemcy, czyli przedwojenni mieszkañcy powiatu i S³upska. Pozostali wywodzili
siê g³ównie z g³êbi Rzeszy i przybyli na ten teren by unikn¹æ bombardowañ alianckich oraz
z Prus Wschodnich, co zwi¹zane by³o z kolei z ucieczk¹ (ewakuacj¹) przed wkraczaj¹c¹
Armi¹ Czerwon¹8.

W roku szkolnym 1950-1951 w powiecie s³upskim dzia³a³y 22 szko³y niemieckie, w
których uczy³o siê 1 850 uczniów (w roku szkolnym 1953-1954 najwiêcej dzieci niemieckich
uczêszcza³o do szkó³ w G³uszynie � 104 (3 nauczycieli), Starnicach � 94 (3), Wierzynie � 80
(20) oraz £ojewie � 74 (2). W roku szkolnym 1953-1954 naucza³o 39 nauczycieli, a w roku
1955-1956 � 229.

G³ówna fala wyjazdów ludno�ci niemieckiej mia³a miejsce w latach 1957-1958. Na
przyk³ad w pierwszej po³owie 1958 roku wyjecha³o 2 725 Niemców, z tego 2 688 z powiatu i
86 ze S³upska. Po formalnym zakoñczeniu akcji przesiedleñczej w czerwcu 1958 roku w
powiecie pozosta³o 737 Niemców oraz 86 w S³upsku � ogó³em 823 osoby.  Z liczby tej
jedynie 15 rodzin nie z³o¿y³o wniosków o sta³y wyjazd do Niemiec. Za Odrê wyjecha³a
prawie ca³a spo³eczno�æ s³owiñska10.

* Przesiedleñcy (osadnicy) z tzw. Ziem Dawnych, tzn. z tych regionów, które przed
1939 rokiem wchodzi³y w sk³ad II Rzeczpospolitej, a po 1945 roku pozosta³y w obrêbie
pañstwa polskiego stanowili najliczniejsz¹ grupê ludno�ci przyby³¹ po zakoñczeniu II woj-
ny �wiatowej na obszar powiatu s³upskiego, podobnie jak na ca³ych ZZiP. Przesiedleñcy z
Ziem Dawnych to w 1950 roku ogó³em 65,5 % mieszkañców powiatu s³upskiego (w S³upsku
wynosi³ on 60,6 %). Na obszarze Pomorza �rodkowego (województwo koszaliñskie) odse-
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tek ten wynosi³ 66,4 %.  Liczba ta by³a prawie o jedn¹ pi¹t¹ wy¿sza, ni¿ na ca³ych  ZZiP, gdzie
wynosi³a 49,1 %. Najliczniejsza grupa przesiedleñców przyby³a do powiatu s³upskiego z
województwa kieleckiego. W 1950 roku liczy³a ona 7 252 mieszkañców powiatu (na ogóln¹
liczbê zamieszka³ych 52 381 osób), co stanowi³o a¿ 13,9 % mieszkañców. Drug¹ pod wzglê-
dem liczebno�ci  grupê stanowili byli mieszkañcy województwa warszawskiego � 4 824
osoby (9,2 %). Dopiero na trzecim miejscu sytuowali siê przesiedleñcy z s¹siedniego woje-
wództwa gdañskiego (4 538 osób � 8,7 %)11. W tej liczbie by³a znaczna grupa Kaszubów12.
Kolejn¹ znacz¹c¹ grupê stanowili mieszkañcy województwa lubelskiego (4 296 � 8,2 %).
Polacy z pozosta³ych województw Ziem Dawnych stanowili od 5,3 % (bydgoskie) do 0,5 %
(katowickie) mieszkañców powiatu 13.

Ogó³ przesiedleñców charakteryzowa³ siê niezwyk³ym zró¿nicowaniem postaw oraz
motywacji przybycia na te tereny. W�ród ludno�ci polskiej nap³ywaj¹cej po zakoñczeniu II
wojny �wiatowej z Ziem Dawnych na obszar Pomorza �rodkowego wyró¿niæ mo¿na trzy
grupy.

Pierwsz¹ z nich stanowili tzw. osadnicy dla szabru. By³ to klasyczny przyk³ad osad-
nictwa przygranicznego. Cechowa³o siê ono przede wszystkim grabie¿¹ maj¹tku (inwenta-
rza, ziarna, wszelkiego rodzaju sprzêtów gospodarskich, itp.) oraz rozbojem. Dzia³aniom tym
przy�wieca³o has³o: �wszystko co niemieckie to bezpañskie, czyli moje�. W przeciwieñstwie
do innych obszarów ZZiP, na przyk³ad Warmii i Mazur14  ten typ osadnictwa z uwagi m.in.
na po³o¿enie powiatu s³upskiego, stanowi³ margines.

Przeciwieñstwo �osadnictwa � szabrownictwa� stanowi³o osadnictwo nazywane
pionierskim. By³y to wiêksze lub mniejsze grupy przesiedleñców, którzy przybyli na ziemiê
s³upska z przekonaniem o potrzebie jej zagospodarowania i odbudowy. Niektórzy postrze-
gali to jako swoist¹ misjê, obowi¹zek obywatelski. Grupy osadników � pionierów tworzyli
np. kolejarze, nauczyciele i pracownicy administracji ró¿nego szczebla. Nale¿eli do nich
tak¿e rolnicy. Wywodzili siê oni g³ównie z Pomorza Gdañskiego i Wielkopolski.

Trzeci, dominuj¹cy, typ osadników stanowili tzw. �prawdziwi� lub �normalni� prze-
siedleñcy. Przybywali oni na te tereny kieruj¹c siê ró¿nymi motywami. Z regu³y by³a to
d¹¿no�æ do poprawy dotychczasowego bytu, ale powodem opuszczenia rodzinnych stron
by³a te¿ czêsto bieda i niedostatek. W�ród tej grupy dominowali przesiedleñcy z tzw. Polski
Centralnej, tzn. g³ównie z Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny i Mazowsza.

W�ród spo³eczno�ci przesiedleñców z Ziem Dawnych dominowa³a postawa �zdo-
bywcza�, d¹¿enie do odgrywania decyduj¹cej roli. U podstaw tego le¿a³o przekonanie o
niekwestionowaniu �lepszej polsko�ci�, a co za tym idzie poczucie �wy¿szo�ci� wobec
innych grup. Nawet Kresowian postrzegano czêsto jako �zsowietyzowanych�, a wiêc nie-
pe³nowarto�ciowych Polaków. Niemców i ludno�æ rodzim¹, ¿yj¹c¹ w poczuciu krzywdy i
g³êboko prze¿ywaj¹c¹ upadek dotychczasowego porz¹dku, co zwi¹zane by³o z totaln¹ klê-
sk¹ III Rzeszy oraz  ludno�æ ukraiñsk¹ traktowano czêsto z kolonialn¹ pogard¹. Ludno�æ
rodzim¹ (s³owiñsk¹) powszechnie uwa¿ano za Niemców a mówienie o jej polsko�ci trakto-
wano jako chwyt propagandowy w³adz komunistycznych, który mia³ uzasadniaæ objêcie
we w³adanie ZZiP. W rozumieniu ludno�ci nap³ywowej �lepsze miejsce� w nowo tworz¹cej
siê strukturze spo³ecznej nale¿a³o siê jej niejako �z urzêdu�, jako co� oczywistego. To prze-
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�wiadczenie przyczynia³o siê do okre�lenia tej grupy mianem nowego, polskiego �Herre-
nvolku�.

W grupie tej, do�æ zró¿nicowanej pod wzglêdem regionalnym, tli³y siê liczne we-
wnêtrzne konflikty. Powodowa³o to okre�lone konsekwencje, sprowadzaj¹ce siê do pod-
kre�lania ró¿nic istniej¹cych pomiêdzy spo³eczno�ciami regionalnymi (np. z Rzeszowszczy-
zny i Pomorza). Przeszkadza³o to w integracji grup ludno�ci mieszkaj¹cej na ziemi s³upskiej
i budowaniu nowego spo³eczeñstwa tego regionu. W miejscu pracy i zamieszkania tworzy-
³y siê w�ród przesiedleñców podzia³y regionalne, prowadz¹ce do szczególnie du¿ych pro-
blemów w �rodowiskach, gdzie spotyka³y siê mocno zró¿nicowane kulturowo i spo³ecznie
grupy. Antagonizm podsycany by³ aspiracjami poszczególnych grup, z których ka¿da zmie-
rza³a do bojkotowania poczynañ innych grup, narzucania w³asnych norm postêpowania i
zwyczajów okre�lanych jako jedynie s³uszne. Ka¿da  z grup d¹¿y³a do okazania i uzasadnie-
nia swojej wy¿szo�ci, chc¹c osi¹gn¹æ pozycjê dominuj¹c¹ w spo³eczno�ci lokalnej.

* Wysiedleñcy z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej - nazywani tak¿e
repatriantami, stanowili obok �uznanych� Niemców , spo³eczno�æ, która wyró¿nia³a powiat
s³upski w�ród innych regionów ZZiP.

Dla Kresowiaków ze wschodu utrata �ma³ej ojczyzny�, domów w których mieszkali
od pokoleñ by³a osobistym dramatem. Wi¹za³o siê to z rozpadem spo³eczno�ci, w której
dotychczas ¿yli. Przyjazd na Pomorze �rodkowe wymaga³ wielu wyrzeczeñ i trudów. Nie
mieli wiêc oni poczucia, ¿e znale�li tu nowy dom. Optymi�ci oczekiwali na mo¿liwo�æ powro-
tu do rodzinnego Wilna czy Równego, pesymi�ci byli przekonani, ¿e przyjazd na Ziemie
Odzyskane, oficjalnie nazywane tak¿e Ziemiami Nowymi, jest tylko kolejnym postojem na
nie koñcz¹cej siê przymusowej wêdrówce. W trwa³¹ przynale¿no�æ tych ziem do Polski
ma³o kto z nich wówczas wierzy³. W dodatku Kresowiacy nierzadko czuli, i¿ s¹ tam przyjmo-
wan¹ niechêtnie mniejszo�ci¹ w�ród rzeszy przybyszów z Polski Centralnej. Podobne od-
czucia dominowa³y w�ród �niemieckich wypêdzonych� z Pomorza �rodkowego, którzy zna-
le�li siê w�ród swoich rodaków w niemieckich strefach okupacyjnych.

Wysiedleñcy z Kresów ¿yli wiêc wówczas w poczuciu tymczasowo�ci. Pocieszano
siê my�l¹, ¿e najdalej za kilka lat upadnie istniej¹cy poja³tañski porz¹dek, a to umo¿liwi im
powrót do swoich prawdziwych domów, pozostawionych na wschodzie.

Na d³ugo utrzymuj¹ce siê poczucie odrêbno�ci tej grupy sk³ada³y siê: wspólnota
pochodzenia, wspólnota losów ¿yciowych, jêzyka, przy braku wyra�nych ró¿nic maj¹tko-
wych, gdy¿ wszyscy byli wydziedziczeni i zaczynali swoje nowe ¿ycie praktycznie od po-
cz¹tku. Ostatnie lata spêdzone w starej ojczy�nie, okres sowieckiej i niemieckiej okupacji,
terror ukraiñskich czy litewskich nacjonalistów, ¿ycie na zes³aniu na Syberii lub innych
rubie¿ach imperium radzieckiego scementowa³y Kresowiaków jako jedn¹ grupê narodowa
zagro¿on¹ przez Rosjan, Niemców, Litwinów i Ukraiñców. Wytworzone wówczas poczucie
solidarno�ci grupowej d³ugo pozostawa³o elementem ³¹cz¹cym tê spo³eczno�æ.

W�ród Kresowiaków rodzi³a siê ideologia �rekompensaty krzywd�, ¿¹dania wyna-
grodzenia strat poniesionych w wyniku opuszczenia ziemi, z której siê wywodzili. Ta ideolo-
gia grupowa bazowa³a na przekonaniu, i¿ opuszczaj¹c Kresy Wschodnie czyni¹ oni w ten
sposób ofiarê na rzecz Polski (ojczyzny), co powinno byæ im wynagrodzone w nowym
miejscu pobytu. Spodziewali siê zatem preferencji w zajmowaniu stanowisk politycznych i
administracyjnych. Argumentem dodatkowym mia³a byæ ich �lepsza polsko�æ� ni¿ u pozo-
sta³ych grup ludno�ci.

Kresowiacy nie byli przyjmowani ¿yczliwie przez wcze�niejszych przesiedleñców z
Polski centralnej. Ci ostatni widzieli czêsto w nich konkurentów (szczególnie w okresie
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�nasycenia� danej miejscowo�ci przez ludno�æ nap³ywow¹), z którymi trzeba siê bêdzie
podzieliæ  zastanym na miejscu maj¹tkiem. Stosunkowo szybko wytworzy³ siê podzia³ na
�chadziajów zza Buga� i �centralaków�. Ci ostatni odnosili siê do Kresowian z wy¿szo�ci¹.

Kresowiacy przybywaj¹cy na ziemiê s³upsk¹ nie stanowili ani spo³ecznie, ani kul-
turowo grupy jednolitej. Wprawdzie pozosta³e grupy ludno�ci okre�la³y ich jednym mia-
nem: �zza Buga� (�zabugowcy� , �zabu¿anie� czy z wyra�nym ju¿ odcieniem pejoratywnym
� �zabugole�, �chadziaje� czy �Ruskie�), wykazywali bowiem wiele wspólnych cech spo-
³ecznych i kulturowych, ale w rzeczywisto�ci jednak stanowili kilka odrêbnych grup regio-
nalnych. W�ród wysiedleñców ze wschodu, którzy nap³ynêli nad S³upiê, mo¿na wyró¿niæ
zasadniczo trzy grupy osób.

Pierwsz¹ i najwiêksz¹ stanowili �wilnianie� (�wilniacy�, �od Wilna�) z Wilna i oko-
lic.

Drug¹ grup¹ byli wypêdzeni z Galicji Wschodniej (�lwowiacy�, �wo³ynianie� ).
Wyje¿d¿aj¹c na ZZiP, w tym na ziemiê s³upsk¹, s¹dzili, ¿e po zd³awieniu ukraiñskiego oporu
bêd¹ mogli niebawem powróciæ do swych siedzib. Z tego wzglêdu traktowali oni swój
pobyt �na Zachodzie� jako tymczasowy, nie byli zainteresowani w³asn¹ stabilizacj¹ spo-
³eczn¹ i ekonomiczn¹ w nowym miejscu zamieszkania. Przybysze z Wilna i okolic oraz in-
nych województw pó³nocno-wschodnich, w przeciwieñstwie do Kresowiaków z dawnych
województw stanis³awowskiego i tarnopolskiego, wiedzieli dobrze, ¿e opuszczaj¹ swoje
siedziby na zawsze.

Trzeci¹ grupê tworzyli �sybiracy�. Byli to Polacy z ró¿nych regionów Kresów
Wschodnich, którzy w wyniku kolejnych sowieckich �wywózek� znale�li siê na Syberii lub
w ró¿nych innych odleg³ych rejonach Zwi¹zku Radzieckiego. Dla tej grupy Kresowian
przyjazd do Polski (niezale¿nie, w jakich granicach by siê odrodzi³a) by³ szans¹ na uratowa-
nie ¿ycia. Przyjazd do ojczystego kraju traktowali jak wybawienie, ciesz¹c siê, i¿ uda³o im siê
wyrwaæ z �sowieckiego piek³a�.

Ogó³ Kresowian rani³o i bulwersowa³o okre�lenie ich mianem przybyszów �zza
Buga� czy te¿ �Ruskich�. By³o to dla nich o tyle bolesne, ¿e podwa¿a³o prawomocno�æ ich
weryfikacji narodowej, tym bardziej ¿e oficjalna polska propaganda pozbawia³a Kresy
Wschodnie prawa do bycia kiedykolwiek ojczyzn¹ ideologiczna. Kresowiaków szczególnie
deprymowa³o wpisywanie do ich dowodów osobistych i innych akt urzêdowych �urodzo-
ny w ... ZSRR�.

Po pocz¹tkowym okresie samoizolacji spo³eczno�ci kresowej, co wynika³o g³ównie
z ich odmienno�ci kulturowej, w pó�niejszym okresie, a szczególnie po drugiej fali przesie-
dleñ ze Zwi¹zku Radzieckiego z lat 1955-1959, spo³eczno�æ ta sta³a siê elementem bardziej
dynamicznym i d¹¿¹cym do wspó³pracy z innymi grupami regionalnymi. W przeciwieñstwie
do pozosta³ych grup ludno�ci (Niemców, Polaków z Ziem Dawnych i w pewnej czê�ci
Ukraiñców) nie zmienia³a ona zasadniczo swego miejsca pobytu, gdy¿ ich dawne strony
ojczyste pozosta³y poza granicami Polski, a powrót do nich by³ niemo¿liwy.

* Ludno�æ ukraiñska, która w 1947 roku w ramach Akcji �Wis³a� przyby³a do
powiatu s³upskiego, w odró¿nieniu od innych obszarów Pomorza stanowi³a relatywnie
niewielk¹ grupê. Wed³ug stanu z 15 lipca 1947 roku na terenie powiatu w 12 kolejnych
transportach przyby³y 874 rodziny, które liczy³y 3 228 osób. Stanowi³o to 4,8 procent miesz-
kañców powiatu, z czego w�ród mieszkañców wsi Ukraiñcy stanowili ogó³em 9,8 %. Dla
porównania w powiecie cz³uchowskim ukraiñscy wysiedleñcy stanowili 20,8 % mieszkañ-
ców (na wsi � 26,0 %), miasteckim � 13,6 % (16,2 %) czy te¿ bytowskim � 10,3 % (14,0 %).
�rednia dla ca³ego województwa szczeciñskiego, do którego przynale¿a³ wówczas powiat
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15  Por. T. Gasztold, Przesiedleñcy z kresów pó³nocno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej na Pomorzu
w latach 1945-1948, w: Pomorze � trudna ojczyzna...; H. Murawska, Przesiedleñcy z Kresów Pó³nocno-
Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyñskim. Olsztyn 2000; D. Sula, Dzia³alno�æ przesiedleñczo-
repatriacyjna Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego w latach 1944-1951. Lublin 2002.
16  R. Drozd, Droga na Zachód. Osadnictwo ludno�ci ukraiñskiej na ziemiach zachodnich i pó³nocnych
Polski w ramach akcji �Wis³a�. Warszawa 1997, tego¿: Polityka w³adz wobec ludno�ci ukraiñskiej w
Polsce w latach 1944-1989. Warszawa 2001;  I. Ha³agida, Ukraiñcy na Zachodnich i Pó³nocnych
Ziemiach Polski 1947-1957. Warszawa 2002;  P. Andrusieczko, Dylematy to¿samo�ci Ukraiñców na
Pomorzu Zachodnim po 1989 roku, w: Pomerania Etnica. Mniejszo�ci narodowe i etniczne na Pomorzu
Zachodnim. Pod red. M. Giedrojæ i J. Mieczkowskiego. Szczecin 1998.

s³upski, wynosi³a 7,8 procent (12,1 procent na wsi). W powiecie s³upskim zamieszkiwa³o
najmniej Ukraiñców. Mniejszy odsetek tej ludno�ci posiada³ jedynie powiat bia³ogardzki �
3,8 procent (6,7 procent na wsi)15.

Odrêbna narodowo�æ, wyznanie, tradycyjna kultura oraz niski stopieñ cywilizacyj-
ny ludno�ci ukraiñskiej, która pod przymusem znalaz³a siê na Ziemi S³upskiej, spowodowa-
³a, i¿ ludno�æ ta, podobnie jak ludno�æ niemiecka, traktowana by³a przez ogó³ polskich
mieszkañców regionu, jako obca i wroga. Przez d³ugi czas izolowa³a siê ona sama, ¿yj¹c we
w³asnym, zamkniêtym krêgu i traktuj¹c sw¹ sytuacjê jako tymczasow¹. Stan taki panowa³
zarówno w o�rodkach, gdzie Ukraiñcy stanowili wiêksze skupiska, jak i tam, gdzie ¿yli w
innym otoczeniu. Tworzy³o to podstawy do ukszta³towania siê ideologii �izolacji�.

Ludno�æ ukraiñsk¹ spotka³o jednocze�nie bardzo du¿o dotkliwych ciosów. Straci-
³a ona nie tylko swoje nieruchomo�ci, ale równie¿ wiêkszo�æ dobytku ruchomego. Drugim
dotkliwym ciosem by³a utrata stron ojczystych oraz przeniesienie na zupe³nie obcy teren.
£¹czy³o siê to z rozerwaniem dotychczasowych wiêzów s¹siedzkich i czêsto rodzinnych.
Wszystko to wraz z poczuciem wielkiej niesprawiedliwo�ci wyrz¹dzonej podczas pacyfika-
cji wsi, licznymi szykanami w czasie deportacji i w pierwszym okresie pobytu w nowym
miejscu zamieszkania, a tak¿e niezrozumia³¹ dla wiêkszo�ci zasad¹ odpowiedzialno�ci zbio-
rowej za dzia³alno�æ ukraiñskich oddzia³ów zbrojnych, budzi³o g³êboki ¿al za doznane upo-
korzenia i krzywdy.

Przybycie Ukraiñców na Pomorze �rodkowe zapocz¹tkowa³o w ¿yciu tej grupy
wieloletni okres izolacji spo³ecznej, charakteryzuj¹cej siê antagonizmami, wrogo�ci¹ i nie
utrzymywaniem stosunków s¹siedzkich i towarzyskich z pozosta³ymi grupami ludno�ci.
Izolacjonizm ten posiada³ dwie postaci.16 Z jednej strony przybiera³ formy ostracyzmu ze
strony innych mieszkañców, którzy d¹¿yli do izolacji spo³ecznej Ukraiñców, z drugiej nato-
miast mia³ charakter samoizolacji, czyli niechêci samych zainteresowanych do nawi¹zywa-
nia jakichkolwiek kontaktów z innymi. Zjawiska te wzajemnie siê warunkowa³y oraz posia-
da³y w³asn¹ dynamikê i specyfikê.

W pierwszym okresie pobytu na ziemi s³upskiej pomiêdzy Ukraiñcami a ró¿nymi
grupami ludno�ci polskiej zarysowa³ siê widoczny antagonizm. Opiera³ siê on w znacznej
mierze na negatywnym stereotypie Ukraiñca postrzeganego jako: �mordercê�, �rezuna�,
�banderowca�, �wroga polsko�ci� oraz osobê znajduj¹c¹ siê na ni¿szym poziomie cywiliza-
cyjno-kulturowym.

Niechêæ i d¹¿enie do izolowania ze strony Polaków, na co nara¿ona by³a ludno�æ
ukraiñska, zbiega³y siê z jej samoizolacj¹. Nie przejawia³a ona gotowo�ci do  nawi¹zywania
bli¿szych kontaktów, szczególnie z tymi, którzy reagowali wrogo lub nieprzychylnie na fakt
ich przybycia i krytycznie oceniali ich styl ¿ycia. Licz¹c siê z mo¿liwo�ci¹ szybkiego powro-
tu w rodzinne strony, nie odczuwano potrzeby kontaktów innych ni¿ te, która dyktowa³a
konieczno�æ ¿yciowa (zarobek, sprawy urzêdowe, itp.). Ukraiñcy zamknêli siê w obrêbie
w³asnej grupy, utrzymuj¹c kontakty tylko ze �swoimi� i zachowuj¹c przez d³ugi czas ostro¿-
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17  Por. Pomerania Etnica...
18  Por. S. £ach, Spo³eczno-gospodarcze aspekty stacjonowania Armii Czerwonej na ziemiach odzyskanych
po II wojnie �wiatowej, w: W³adze komunistyczne...
19  Por. A. Sakson, Kszta³towanie siê to¿samo�ci regionalnej wspó³czesnych mieszkañców  Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych, w: Teorie spo³eczne a mo¿liwo�ci praktyczne. Pod red. R. Cichockiego. Poznañ 1997;
tego¿; My�l globalnie, dzia³aj lokalnie. Wspó³czesne dylematy to¿samo�ci regionalnej w Polsce, w:
Oblicza europejskiej to¿samo�ci. Pod red. R. Suchockiej. Poznañ 2001.

no�æ w kontaktach z �obcymi�. Z t¹ cech¹ ich zachowania wi¹¿e siê powszechnie u¿ywane
przed laty okre�lenie �skryty Ukrainiec�.

Reakcj¹ ludno�ci na zaistnia³¹ sytuacjê by³y ró¿nego rodzaju formy biernego lub
czynnego oporu. Najczê�ciej spotykan¹ form¹  biernego oporu  by³a wspomniana samoizo-
lacja. Rekompensat¹ za brak ³¹czno�ci  z innymi spo³eczno�ciami by³ wzrost poczucia soli-
darno�ci wewn¹trzgrupowej. Inne przejawy biernego oporu to niechêæ do pos³ugiwania siê
lub uczenia siê jêzyka polskiego b¹d� te¿ nie posy³anie dzieci do szkó³ oraz tzw. �szeptana
propaganda�, uskuteczniana g³ównie w celu dodania sobie otuchy (plotki o maj¹cym na-
st¹piæ powrocie, itp.).

Up³yn¹æ musia³o wiele dziesiêcioleci, zanim ludno�æ ukraiñska, a szczególnie po-
kolenia urodzone na Pomorzu, zaczê³y traktowaæ ziemiê s³upska jako swoj¹ �ma³¹ ojczyznê�.

Na obszarze powiatu s³upskiego po II wojnie �wiatowej zamieszkiwa³y tak¿e nie-
wielkie skupiska Romów (Cyganów), ̄ ydów oraz Greków i Macedoñczyków17. Z racji swej
liczebno�ci nie stanowili oni, podobnie jak polscy reemigranci z Europy Zachodniej i Po³u-
dniowej, znacz¹cego elementu w ogólnej mozaice ludno�ciowej tego regionu.

Odmiennie rzecz siê mia³a z relatywnie du¿¹ spo³eczno�ci¹, któr¹ do 1991 roku
stanowi³a grupa wojsk radzieckich stacjonuj¹ca na Pomorzu �rodkowym. Ich liczba ulega³a
zmianie w zale¿no�ci od rozwoju sytuacji miêdzynarodowej. Stacjonuj¹ce wojska radzieckie
wywiera³y jednak istotny wp³yw na kszta³t wielu spo³eczno�ci lokalnych, w tym tak¿e w
powiecie s³upskim18.

Dokonuj¹c ogólnej analizy procesów spo³ecznych, maj¹cych miejsce na przestrze-
ni ostatniego pó³wiecza na obszarze ziemi s³upskiej, Pomorza oraz ca³o�ci ZZiP, nale¿y
stwierdziæ, i¿ wykazuj¹ one w³asn¹ specyfikê i dynamikê w porównaniu do innych regio-
nów kraju. Charakterystyczn¹ ich cech¹ jest fakt, i¿ na przestrzeni pó³wiecza dokona³ siê
g³êboki proces integracji tych ziem ze spo³eczeñstwem globalnym (ogólnopolskim). Doty-
czy to zarówno p³aszczyzny politycznej, spo³ecznej, gospodarczej, jêzykowej, wyznanio-
wej, jak i �wiadomo�ciowej. Ziemie Zachodnie i Pó³nocne postrzegane s¹ przez ich miesz-
kañców oraz ogó³ Polaków jako integralna czê�æ kraju, która posiada w³asny koloryt i
specyfikê. Podobnie jak ró¿ni¹ siê regiony Podhala od Mazowsza, Wielkopolski od Podla-
sia, tak sw¹ odrêbno�æ posiadaj¹: Pomorze oraz Warmia i Mazury czy �l¹sk.

To, co ró¿ni ogó³ mieszkañców Ziem Zachodnich i Pó³nocnych od reszty kraju
wynika z faktu, i¿ s¹ to spo³eczno�ci postmigracyjne, w których nie ukszta³towa³a siê jesz-
cze w dostateczny sposób �wiadomo�æ lokalna i regionalna19. Proces ten w sposób natural-
ny wymaga d³ugiego okresu czasu oraz stworzenia sprzyjaj¹cych warunków, m.in. poprzez
rozwój samorz¹dno�ci czy te¿ godnych warunków ¿ycia i perspektyw rozwoju.

Kszta³towanie siê nowej spo³eczno�ci powiatu s³upskiego ...
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1   H. Rybicki, Powstanie i dzia³alno�æ w³adzy ludowej na zachodnich i pó³nocnych obszarach Polski 1945-
1949. Poznañ 1976, s. 39.
2   M. ¯ukowski, Kszta³towanie siê organów w³adzy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1946. Studium
historyczno-prawne. Koszalin 2001, s. 77; K. Koz³owski, Miêdzy racj¹ stanu a stalinizmem. Pierwsze
dziesiêæ lat w³adzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955. Warszawa-Szczecin 2000, s. 25.
3   Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Oddzia³ w S³upsku (dalej: AP S³upsk), Miejska Rada Narodowa i
Zarz¹d Miejski w S³upsku (dalej: MRN i ZM S³upsk), sygn. 100, Za�wiadczenie wystawione J. Kraciukowi
10.V.1948 r.; Tam¿e, sygn. 109, Wykaz pracowników Zarz¹du Miejskiego w S³upsku z 30 IV 1948 r.;
Biblioteka G³ówna Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku (dalej: BG PAP S³upsk), Zbiory Stacji
Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego (dalej: PTH) w S³upsku, sygn. PTH-P/3, Wspomnienia
Jana Kraciuka; Tam¿e, sygn. PTH-120, Wspomnienia W³adys³awa Zierke; Tam¿e, sygn. PTH- 111,
Wspomnienia W³adys³awa Fedorowicza. Jan Kraciuk, ur. w 1902 r. w Warszawie w rodzinie urzêdniczej, od
1922 r. cz³onek PPS, od 1943 r. cz³onek PPR.
4   Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Urz¹d Wojewódzki Szczeciñski 1945-1950
(dalej: UWS), sygn. 430, Wykaz grup operacyjnych z kwietnia 1945 r.; BG PAP S³upsk, Zbiory Stacji
Naukowej PTH w S³upsku, sygn. PTH-P/3, Wspomnienia J. Kraciuka; Tam¿e, sygn. PTH-111,
Wspomnienia W. Fedorowicza. Tadeusz Druszcz, ur. w 1909 r. w pow. wieluñskim, cz³onek PPS.

Zenon Romanow

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
powiatu s³upskiego w latach 1945-1975

Wiêksza czê�æ powiatu s³upskiego, ze S³upskiem i Ustk¹ zosta³a zajêta przez od-
dzia³y Armii Czerwonej 8 marca 1945 roku. W miejsce dotychczasowej administracji nie-
mieckiej okupacyjne w³adze wojskowe powo³ywa³y komendantury wojenne, które sprawo-
wa³y tak¿e w³adzê cywiln¹. Dla jej lepszego wykonywania organizowano pomocnicz¹ admi-
nistracjê niemieck¹.

Mimo nieuregulowanej sytuacji prawnej Ziem Zachodnich i Pó³nocnych polski
Rz¹d Tymczasowy, na podstawie wyników konferencji trzech mocarstw w Ja³cie i porozu-
mieñ z rz¹dem Zwi¹zku Radzieckiego, przyst¹pi³ do wprowadzania na tym obszarze w³asnej
administracji. Dnia 14 marca 1945 roku Rada Ministrów przyjê³a uchwa³ê w sprawie prowi-
zorycznego podzia³u przejmowanego terytorium na cztery okrêgi administracyjne: Dolny
�l¹sk, �l¹sk Opolski, Pomorze Zachodnie oraz Warmia i Mazury, kierowane przez pe³nomoc-
ników rz¹du. Pe³nomocnikiem na okrêg zachodniopomorski mianowano Aleksandra Kaczo-
chê, a od 11 kwietnia 1945 roku � pp³k. Leonarda  Borkowicza1. Tymczasow¹ stolic¹ okrêgu
zosta³a Pi³a, dok¹d ekipa L. Borkowicza przyby³a w po³owie kwietnia 1945 roku2. Przyst¹pio-
no wówczas do powo³ywania pe³nomocników rz¹du na poszczególne obwody (powiaty)
Pomorza Zachodniego.

Pe³nomocnik rz¹du na obwód s³upski, Jan Kraciuk, przyby³ do S³upska 12 kwietnia
1945 roku3. Komendant wojskowy miasta, pp³k. Kukarkin nie uzna³ jego pe³nomocnictw i
aresztowa³ go. Jednak po 12 godzinach kaza³ zwolniæ i przydzieli³ budynek przy ul. Dworco-
wej 50 (obecnie ul. Wojska Polskiego), gdzie znajdowa³a siê siedziba Polskiej Partii Robot-
niczej (PPR). Nominacjê na pi�mie J. Kraciuk otrzyma³ dopiero 23 kwietnia; wtedy te¿ zosta³
mianowany jego zastêpca � Tadeusz Druszcz4. Nastêpnego dnia pe³nomocnik J. Kraciuk
mianowa³ burmistrzem S³upska W³adys³awa Fedorowicza, a na pocz¹tku maja burmistrzem
Ustki Wac³awa Jaworskiego, dotychczasowego komendanta Milicji Obywatelskiej w S³up-
sku5. Radziecka komendantura wojskowa nie uznawa³a w³adz polskich, ¿¹daj¹c pe³nomoc-
nictw od dowódcy 1. frontu bia³oruskiego. Dopiero po interwencji L. Borkowicza u marsza³-
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5   AP Szczecin, UWS, sygn. 642, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski od 28.IV do
7.V.1945 r.; BG PAP S³upsk, Zbiory Stacji Naukowej PTH w S³upsku, sygn.PTH-111, Wspomnienia W.
Fedorowicza; J. Lindmajer, T. Machura, Z. Szultka, Dzieje Ustki. S³upsk 1985, s.125.
6   AP Szczecin, UWS, sygn. 642, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski od 28 IV do
7.V.1945 r.; BG PAP S³upsk, Zbiory Stacji Naukowej PTH w S³upsku, sygn. PTH-P/3, Wspomnienia J.
Kraciuka.
7   AP Szczecin, UWS, sygn. 642, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski od 28. IV do
7.V.1945 r.; Tam¿e, sygn. 908, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski z 4 II 1946 r.
8   Tam¿e, sygn. 642, Sprawozdanie z inspekcji obwodu s³upskiego w dniach 12-13.VI.1945 r.
9   Tam¿e, sygn. 642, Sprawozdanie z inspekcji  obwodu s³upskiego 31.V.1945 r.; Tam¿e, Sprawozdanie z
inspekcji obwodu s³upskiego w dniach 12-13.VI.1945 r.; Tam¿e, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na
obwód s³upski z 21.VI.1945 r.
10   H. Rybicki, Powstanie i dzia³alno�æ w³adzy ludowej ..., s. 29; M. ¯ukowski, Kszta³towanie siê organów
w³adzy ..., s. 59.
11   H.Rybicki, Powstanie i dzia³alno�æ w³adzy ludowej ..., s. 106-107.
12   AP Szczecin, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Szczecinie (dalej: KW PPR), sygn.
288, Protokó³ z zebrania cz³onków PPR w S³upsku 25.VII.1945 r.; Historia Wejherowa, pod red. Józefa
Borzyszkowskiego. Wejherowo 1998, s.409; T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie na ruch kaszubski
1939-1995. Gdañsk 1996, s. 29.
13   AP Szczecin, KW PPR, sygn. 288, Protokó³ z zebrania egzekutywy KP PPR w S³upsku 10.II.1946 r.;
Tam¿e, sygn. 290, Sprawozdanie z zebrania delegatów PPR w S³upsku 17. III. 1946 r.
14   Mgr Janusz Kamieñski, ur. w 1911 r. w D¹brówce w pow. �wiecie. W 1930 r. zda³ maturê w gimnazjum
w Toruniu, w 1936 r. ukoñczy³ Wydzia³ Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznañskiego. W latach
1936-1939 pracowa³ w Komisariacie Rz¹du w Gdyni. W kampanii wrze�niowej dowódca plutonu 2. Pu³ku

ka Konstantego Rokossowskiego w Legnicy sytuacja uleg³a poprawie. Pp³k. Kukarkin
zosta³ odwo³any, a nowym komendantem wojskowym S³upska mianowano mjr. Pietucho-
wa6. Na pocz¹tku maja 1945 roku pe³nomocnik rz¹du otrzyma³ w³asn¹ siedzibê przy ul. Z³otej
12 (obecnie ul. L. Zamenhofa 7). Przeprowadzka do gmachu dawnej landratury przy ul. B.
Bieruta 14 (obecnie ul. Szarych Szeregów) nast¹pi³a dopiero  29 stycznia 1946 roku, po
odbudowaniu mostów na S³upi7.

W owym czasie w³adza pe³nomocnika rz¹du ogranicza³a siê w³a�ciwie do kilku ulic
w S³upsku i Ustce. Realn¹ w³adzê sprawowa³y radzieckie komendantury wojskowe. Ponad-
to w powiecie stacjonowa³y oddzia³y 19. armii, a dziesiêciokilometrowy pas wybrze¿a by³
niedostêpny zarówno dla polskich w³adz, jak i dla osadnictwa. Najwiêksz¹ w³adzê mia³
jednak nie komendant wojenny, lecz pe³nomocnik 19. armii ds. zdobyczy wojennej, rezydu-
j¹cy w Bruskowie Wielkim (by³ nim prawdopodobnie gen. Pankow). Polski urzêdnik, który
przeprowadza³ inspekcjê obwodu s³upskiego na pocz¹tku drugiej dekady czerwca 1945
roku, tak go scharakteryzowa³: �rz¹dzi siê w terenie jako w³adza nad wszystkimi komendan-
tami wojennymi i polskimi w³adzami administracyjnymi�8. Rosjanie nie uznawali so³tysów i
wójtów mianowanych przez J. Kraciuka i wspó³pracowali tylko z tymi, których sami powo-
³ali (na ogó³ byli to Niemcy)9. Przekazywanie w³adzy cywilnej polskiej administracji nast¹pi-
³o w lipcu i sierpniu 1945 roku, czyli w trakcie trwania i po zakoñczeniu konferencji trzech
wielkich mocarstw w Poczdamie. W S³upsku odby³o siê to 10 sierpnia.10.

Na podstawie uchwa³y Rady Ministrów z 7 lipca 1945 roku, piêæ obwodów wcho-
dz¹cych dot¹d w sk³ad okrêgu zachodniopomorskiego (bytowski, lêborski, miastecki, s³a-
wieñski i s³upski), zosta³o przy³¹czonych do województwa gdañskiego11. W zwi¹zku z tym
wojewoda gdañski pod koniec lipca tego roku odwo³a³ pe³nomocnika J. Kraciuka, a na jego
miejsce mianowa³ prawnika Jana Oderowskiego. Nowe obowi¹zki ³¹czy³ on z obowi¹zkami
starosty morskiego w Wejherowie, którym zosta³ 1 kwietnia 1945 roku12. Na odwo³anie
Kraciuka nalega³a tak¿e jego w³asna partia � PPR, z której zosta³ usuniêty w lutym 1946 roku
�za szacherki i pijañstwo�13. Na pocz¹tku sierpnia 1945 roku z funkcji zastêpcy pe³nomocni-
ka rz¹du na obwód s³upski zosta³ odwo³any Tadeusz Druszcz. Zast¹pi³ go Janusz Kamieñ-
ski, kierownik Wydzia³u Przemys³owego Starostwa Morskiego14. Jan Oderowski funkcjê

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa powiatu s³upskiego ...
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Szwole¿erów Starogardzkich, ciê¿ko ranny pod Kutnem, nastêpnie w Warszawie. Po wyzwoleniu zosta³
zastêpc¹ pe³nomocnika KERM na pow. �wiecie, od III 1945 r. zastêpca pe³nomocnika KERM na pow.
morski, od 1 IV 1945 r. kierownik Wydzia³u Przemys³owego Starostwa Morskiego. Cz³onek PPS od XI
1945 r. (AP Szczecin, Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Szczecinie [dalej: WK PPS],
sygn. 746, ¯yciorys J. Kamieñskiego z 13.XI.1947 r.).
15   Starost¹ morskim by³ J. Oderowski do 26 XI 1948 r. (Historia Wejherowa ..., s.416).
16   AP Szczecin, UWS, sygn. 907, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski z 3.XII.1945 r.;
Tam¿e, KW PPR, sygn. 287, Wykaz delegatów na wojewódzk¹ konferencjê PPR z pow. s³upskiego z
23.III.1947 r.; BG PAP S³upsk, Zbiory Stacji Naukowej PTH w S³upsku, sygn. PTH-P/6, Wspomnienia K.
£acwika. Kazimierz £acwik (1905-1963), ukoñczy³ 6 klas szko³y powszechnej, cz³onek PPR od I 1945
r.
17   Stanis³aw Piotrowski, sekretarz KP PPR w S³upsku, tak scharakteryzowa³ K. £acwika: � cz³owiek
uczciwy i sumienny w pracy. Trochê s³aby politycznie, jednak pos³uszny dla Partii. Otoczony
wspó³pracownikami o przeciwnym nastawieniu politycznym�. (AP Szczecin, KW PPR, sygn. 290,
Sprawozdanie z dzia³alno�ci KP PPR  w S³upsku z 1.IX.1946 r.).
18    AP S³upsk, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w S³upsku (dalej: PRN i WP S³upsk), sygn.
18, Pismo pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski do Urzêdu Wojewódzkiego Gdañskiego z 5.X.1945 r.;
Tam¿e, sygn. 9, Pismo pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski do Urzêdu Wojewódzkiego Gdañskiego z
25.X.1945 r.
19   Tam¿e, sygn. 19, Opis powiatu s³upskiego z 1.VIII.1946 r.
20   Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DU RP), nr 5 z 20. IX. 1944 r., poz. 22 i nr 3 z 5.II.1946
r., poz. 19.
21   Ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji  i zakresie dzia³ania rad narodowych. DU RP, nr 5 z 20. IX. 1944r.

pe³nomocnika rz¹du w S³upsku pe³ni³ tylko do 6 listopada 1945 roku 15. Jego nastêpc¹ zosta³
trzy dni pó�niej Kazimierz £acwik, dotychczasowy kierownik Wydzia³u Ogólnego Zarz¹du
Miasta Gdyni 16, rekomendowany przez PPR 17.

Do organizowania samorz¹du wiejskiego przyst¹piono dopiero jesieni¹ 1945 roku.
Do tego czasu obowi¹zywa³ niemiecki podzia³ administracyjny na 59 gmin wiejskich i 2
miejskie. W pa�dzierniku tego roku obwód s³upski zosta³ podzielony na  19 wiejskich gmin
zbiorczych. Ich zarz¹dy przyst¹pi³y do urzêdowania 20 pa�dziernika. Utworzono nastêpuj¹-
ce gminy wiejskie: Bruskowo Wielkie, Damno, Dargoleza, Dêbnica Kaszubska, Duninowo,
Gardna Wielka, G³ówczyce, Kar¿nica z siedzib¹ w Mianowicach, Lubuczewo, £osino, £upa-
wa, Mikorowo, Motarzyno, No¿yno, Potêgowo, Rokity, Ryczewo, Wytowno i ¯elki 18. W
pierwszej po³owie 1946 roku siedzibê gminy Damno przeniesiono do Damnicy, gminy Dar-
goleza do Pob³ocia, gminy Kar¿nica z Mianowic do Zagórzyc, a nastêpnie do Starej D¹bro-
wy oraz gminy £osino do Kobylnicy 19. Ten podzia³ administracyjny przetrwa³ do jesieni
1954 roku.

Równie¿ jesieni¹ 1945 roku przyst¹piono do organizowania rad narodowych. Dzia-
³a³y one na podstawie ustawy z 11 wrze�nia 1944 roku o organizacji i zakresie dzia³ania rad
narodowych i jej nowelizacji z 3 stycznia 1946 roku20. Zgodnie z t¹ ustaw¹ radni nie pocho-
dzili z wyboru, lecz byli nominowani przez organizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia
zawodowe i spo³eczne dzia³aj¹ce na terytorium Polski, ale tylko te, które by³y uznane przez
w³adze Polski Ludowej. Delegatami tych organizacji mog³y byæ tylko te osoby, �które bra³y
udzia³ b¹d� w walce zbrojnej z okupantem, b¹d� w cywilnej akcji samoobrony i oporu,
w³¹czaj¹c w to akcjê propagandow¹, b¹d� te¿ w akcji odbudowy pañstwowo�ci polskiej w
zakresie politycznym, spo³ecznym, gospodarczym lub kulturalnym, o ile ukoñczy³y 21 lat
¿ycia�. Nie mog³y byæ delegatami  osoby �obci¹¿one zarzutem wspó³dzia³ania z okupantem
niemieckim w jego walce z narodem polskim b¹d� te¿ udzia³em w walce bratobójczej z nie-
podleg³o�ciowymi organizacjami demokratycznymi� 21.

Rady narodowe by³y zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporz¹dko-
wania. Ich w³adz¹ zwierzchni¹ i nadrzêdn¹ by³a Krajowa Rada Narodowa, która mog³a roz-
wi¹zaæ ka¿d¹ bezpo�rednio lub po�rednio hierarchicznie ni¿sz¹ radê narodow¹ (wojewódz-
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22   Tam¿e.
23   H. Rybicki, Samorz¹d miejski w S³upsku 1945-1950, �Rocznik S³upski�, 1979, s. 33.
24   J. Lindmajer, T. Machura, Z .Szultka, Dzieje Ustki ..., s. 134.
25   AP S³upsk, PRN i WP  S³upsk, sygn. 15, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski z
dzia³alno�ci terenowych rad narodowych, bd.; Sprawozdania inspektorów Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du
na Obwód S³upsk z powo³ania gminnych rad narodowych, b.d.
26   Tam¿e, sygn. 15, Sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski z dzia³alno�ci terenowych rad
narodowych, b.d.
27   Tam¿e, sygn. 2, Sprawozdanie z dzia³alno�ci PRN od jej powstania do 31 I 1949 r.
28   W³adys³aw Fedorowicz (1902-1983), ur. w Warszawie w rodzinie krawca, w 1923 r. skoñczy³
Pañstwow¹ Szko³ê Techniczn¹ w Warszawie. Nastêpnie podj¹³ pracê w Fabryce Karabinów i Fabryce
Wagonów Lilpop-Rau-Loewenstein w Warszawie. Od 1928 r. w PPS. W latach 1934-36 bezrobotny, od
1936 r. kierownik warsztatów w Fabryce Wagonów L. Zieleniewski w Sanoku. W XI.1944 r. sekretarz
KM PPS w Sanoku, w       IV.1945 r. delegowany do S³upska, przewodnicz¹cy MK PPS. Od 24.IV,do
11.VIII.1945 r burmistrz S³upska, nastêpnie kierownik Tramwajów Miejskich. (AP Szczecin, WK PPS,
sygn. 747, ¯yciorys W. Fedorowicza z     26.IX.1946 r.; Informacje uzyskane 15 III 1999 r. od syna W.

k¹, powiatow¹, miejsk¹ i gminn¹) i zawiesiæ lub wykluczyæ poszczególnych jej cz³onków. Do
najwa¿niejszych kompetencji terenowych rad narodowych nale¿a³o:

- planowanie dzia³alno�ci publicznej, w szczególno�ci ustalanie bud¿etu oraz pla-
nu �wiadczeñ w naturze;

- kontrola dzia³alno�ci organów wykonawczych (rz¹dowych i samorz¹dowych)
oraz instytucji i osób wykonuj¹cych funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki
publicznej z punktu widzenia legalno�ci, celowo�ci i zgodno�ci z zasadnicz¹ lini¹ dzia³ania
KRN;

- powo³ywanie samorz¹dowych organów wykonawczych;
- ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorz¹du mog³y

zawieraæ umowy w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki, zbycia, zamiany lub obci¹¿enia maj¹tku
nieruchomego22.

Niedemokratyczna zasada delegowania radnych przez partie polityczne i inne or-
ganizacje utrzyma³a siê przez dziesiêæ lat. Pierwsze wybory do rad narodowych (równie¿
niedemokratyczne) przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku.

Pierwsze zebranie Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku odby³o siê 1 pa�dziernika
1945 roku23, a w Ustce - 13 listopada.24 Na pocz¹tku listopada 1945 roku przyst¹piono do
powo³ywania gminnych rad narodowych. Poniewa¿ w ¿adnej z 19 gmin wiejskich nie istnia-
³y komórki partii politycznych, na zebraniach wiejskich delegowano do rad narodowych
wy³¹cznie przedstawicieli gromad i Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej. Pierwsze zebrania
gminnych rad narodowych odby³y siê miêdzy 2 a 6 listopada 1945 roku. Liczy³y one 12-15
cz³onków, z tym, ¿e 5-6 miejsc zarezerwowano dla przedstawicieli partii politycznych, którzy
mieli byæ dokooptowani w pó�niejszym terminie. Nie powo³ano rady narodowej w gminie
¯elki, gdy¿ w listopadzie tego roku mieszka³o tam tylko dwóch Polaków25. Nast¹pi³o to
pó�niej.

Po powo³aniu gminnych i miejskich rad narodowych przyst¹piono do organizowa-
nia powiatowej rady narodowej, wyznaczaj¹c jej pierwsze posiedzenie na 8 listopada 1945
roku. Jednak¿e przedstawiciele partii politycznych skupionych w Miêdzypartyjnej Komisji
Porozumiewawczej w S³upsku (PPR, PPS, SD), odmówili delegowania swoich przedstawi-
cieli, domagaj¹c siê reorganizacji dopiero co powo³anych gminnych rad narodowych. Po-
wodem niezadowolenia by³a zbyt du¿a liczba radnych bezpartyjnych26. Ostatecznie pierw-
sze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej (PRN) w S³upsku odby³o siê dopiero 4 kwiet-
nia 1946 roku 27. W jej sk³ad wchodzili przedstawiciele 19 gmin wiejskich, MRN w Ustce oraz
delegaci partii politycznych i organizacji spo³ecznych. Pierwszym przewodnicz¹cym PRN
zosta³ W³adys³aw Fedorowicz, cz³onek PPS28.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa powiatu s³upskiego ...



VII Konferencja  Kaszubsko � Pomorska

144

Fedorowicza � Macieja).
29   AP S³upsk, Miejska Rada Narodowa i Zarz¹d Miejski w S³upsku (dalej: MRN i ZM S³upsk), sygn. 97,
Pismo wojewody  gdañskiego do pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski z  7.XII.1945 r.; H. Rybicki,
Samorz¹d miejski w S³upsku ..., s. 32.
30   H. Rybicki, Samorz¹d miejski w S³upsku ..., s. 32.
31   Monitor Polski, nr 24 z 28 II 1948 r., poz. 96.
32  DU RP, nr 14 z 11.XII.1944  r., poz. 74. Wszed³ w ¿ycie 11.XII.1944 r.
33   Tam¿e.
34   H. Rybicki, Powstanie i dzia³alno�æ w³adzy ludowej ..., s. 132-133.
35   DU RP, nr 28 z 28.VI.1946 r., poz. 177.
36   AP Szczecin, KW PPR, sygn. 291, Sprawozdanie sekretarza KP PPR w S³upsku za X.1947 r.; BG PAP

W sk³ad PRN nie wchodzili delegaci MRN w S³upsku. W okresie przynale¿no�ci
miasta do Niemiec by³o ono powiatem miejskim. W 1945 roku z powodu niewielkiej liczby
polskiej ludno�ci S³upsk mia³ status gminy miejskiej niewydzielonej z powiatu. Podjête w
pa�dzierniku 1945 roku starania o jego wydzielenie zosta³y zakoñczone powodzeniem.
Wojewoda gdañski w pi�mie do pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski z 7 grudnia 1945
roku uzna³ miasto S³upsk za wydzielone z powiatowego zwi¹zku samorz¹dowego z dniem
1 stycznia 1946 roku i poleci³ dokonaæ wyboru prezydenta i wiceprezydenta miasta na
najbli¿szym posiedzeniu MRN 29. Jednak¿e w sprawach administracji ogólnej S³upsk mia³
nadal podlegaæ Urzêdowi Pe³nomocnika Rz¹du na Obwód S³upski (od 29 maja 1946 roku
Starostwu S³upskiemu)30. Dopiero w 1948 roku zmieni³ siê status prawny miasta. Na podsta-
wie zarz¹dzenia ministra ziem odzyskanych z 28 lutego S³upsk sta³ siê powiatem miejskim i
tym samym wszystkie funkcje w³adz powiatowych rz¹dowej administracji ogólnej zosta³y
przekazane prezydentowi miasta31.

Po powo³aniu Powiatowej Rady Narodowej samorz¹d terytorialny w powiecie s³up-
skim zosta³ ostatecznie ukszta³towany. Jego funkcjonowanie regulowa³ dekret Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie dzia³a-
nia samorz¹du terytorialnego32. Organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej by³
wydzia³ powiatowy, Miejskiej Rady Narodowej � zarz¹d miejski, a gminnej rady narodowej
� zarz¹d gminny. W sk³ad zarz¹du miejskiego wchodzili: w miastach wydzielonych � prezy-
dent, wiceprezydent i cz³onkowie zarz¹du, w miastach niewydzielonych � burmistrz, wice-
burmistrz i cz³onkowie zarz¹du, w zarz¹dach gminnych � wójt, podwójci i cz³onkowie zarz¹-
du. Prezydenta, wiceprezydenta, burmistrza i wiceburmistrza wybiera³a w³a�ciwa miejska
rada narodowa, a wójta i podwójciego � gminna rada narodowa. Wójtowi podlegali so³tysi
i podso³tysi, wybierani przez ogólne zebranie mieszkañców gromady33. Urzêdy pe³nomoc-
ników rz¹du, a nastêpnie starostwa powiatowe by³y organami administracji pañstwowej.
Pe³nomocników obwodowych, a nastêpnie starostów mianowa³ minister ziem odzyska-
nych na wniosek pe³nomocnika okrêgowego, a nastêpnie wojewody. Prezydent miasta
pe³ni³ równocze�nie funkcjê starosty grodzkiego i w tym zakresie podlega³ wojewodzie34.

Na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 29 maja 1946 roku w sprawie tym-
czasowego podzia³u administracyjnego Ziem Odzyskanych (wesz³o w ¿ycie 28 czerwca
1946 roku), utworzono województwo szczeciñskie, do którego w³¹czono tak¿e cztery po-
wiaty z województwa gdañskiego (bytowski, miastecki, s³awieñski i s³upski)35. Tym samym
przesta³ istnieæ Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Pomorza Zachodniego i urzêdy pe³no-
mocników obwodowych. Dotychczasowy pe³nomocnik rz¹du na obwód s³upski, Kazimierz
£acwik zosta³ starost¹ s³upskim, a jego zastêpca Janusz Kamieñski � wicestarost¹. Na
stanowisku starosty K. £acwik utrzyma³ siê do pa�dziernika 1947 roku. Zosta³ usuniêty,
gdy s¹d skaza³ go na 2,5 roku wiêzienia za odbudowanie bez zezwolenia w³adz sierociñca w
Machowinie. Wprawdzie s¹d apelacyjny uniewinni³ go, ale na stanowisko starosty ju¿ nie
wróci³36. W listopadzie 1947 roku nowym starost¹ s³upskim zosta³ in¿. Andrzej Przybylski z
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S³upsk, Zbiory Stacji Naukowej PTH w  S³upsku, sygn. PTH-P/6, Wspomnienia K. £acwika.
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40  Edward Donigiewicz, ur. w 1911 r. w Galicji Wschodniej. W 1934 r. skoñczy³ Pañstwowe Gimnazjum w
Buczaczu, a w 1938 r. Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1938-39
pracowa³ w Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, a nastêpnie w ró¿nych instytucjach sowieckich.
W czasie okupacji niemieckiej nie pracowa³. W VI.1945 r. wyjecha³ ze Lwowa i w VII tego roku przyjecha³
do S³upska. Pracowa³ w urzêdzie pe³nomocnika rz¹du jako kierownik referatu karno-administracyjnego i
ogólno-administracyjnego. Od 1946 r. w PPS. (AP Szczecin, WK PPS, sygn. 746, ¯yciorys E. Donigiewicza
z 12.XI.1947 r.).
41   AP Szczecin, KW PPR, sygn. 291, Sprawozdanie I sekretarza KP PPR w S³upsku z 8.X.1948 r.
42   AP S³upsk, PRN i WP S³upsk, sygn. 2, Sprawozdanie roczne z dzia³alno�ci PRN w S³upsku od 1.I.1948
r. do 31.XII. 1948 r.
43   AP S³upsk, PRN i WP S³upsk, sygn. 2, Protokó³ z posiedzenia PRN z 12.X.1948 r.; AP Szczecin, WK
PPS, sygn. 746, Pismo J. Kamieñskiego do WK PPS w Szczecinie z 15. IX. 1948 r.
44  Leon Matysiak, ur. w 1911 r. w Ostrowie Wlkp. w rodzinie robotnika kolejowego. Ukoñczy³ 5 klas
gimnazjum w Ostrowie i 3-letni¹ szko³ê handlow¹ w Warszawie. Do wybuchu powstania pracowa³ w
ró¿nych firmach w Warszawie. Po upadku powstania wywieziony przez Niemców do S³upska, gdzie
pracowa³ przy budowie lotniska. Po wyzwoleniu podj¹³ pracê w urzêdzie pe³nomocnika rz¹du. Cz³onek
PPS od 1946 r. (AP Szczecin, WK PPS, sygn. 746, ¯yciorys L. Matysiaka z 11.X.1948 r.).
45  AP Szczecin, KW PPR, sygn. 291, Sprawozdanie KM PPR w S³upsku za X 1948 r.
46  BG PAP S³upsk, Zbiory Stacji Naukowej PTH w S³upsku, sygn. PTH-P/7, Wspomnienia Klemensa
Czarneckiego.

PPR37.
W 1948 roku w funkcjonowaniu samorz¹du terytorialnego nast¹pi³y bardzo po-

wa¿ne zmiany. Na pocz¹tku maja W³adys³aw Fedorowicz, wraz z trzydziestoma innymi oso-
bami, zosta³ usuniêty z PPS, w ramach czystki przeprowadzanej w tej partii przed jej wciele-
niem do PPR38. W tej sytuacji z³o¿y³ on rezygnacjê z funkcji przewodnicz¹cego PRN w
S³upsku, która zosta³a przyjêta 11 maja39. Nowym przewodnicz¹cym wybrano 28 sierpnia
1948 roku Edwarda Donigiewicza40, cz³onka PPS, a nastêpnie PZPR 41. Funkcjê tê pe³ni³ on
do 7 czerwca 1950 roku. W pa�dzierniku i listopadzie 1948 roku pod pretekstem walki z tzw.
odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym w PPR usuniêto z gminnych rad narodowych
260 radnych (63%), w tym 74 cz³onków PPS, 67 cz³onków SL, 55 cz³onków PPR, 3 cz³onków
SD i 61 bezpartyjnych. W�ród wykluczonych znalaz³o siê 82 �bogaczy wiejskich� (lub
�wyzyskiwaczy wiejskich�), 19 �spekulantów�, 39 �zdemoralizowanych� (karanych s¹dow-
nie lub prowadz¹cych niemoralne ¿ycie albo �wykazuj¹cych wrogie nastawienie do obec-
nej rzeczywisto�ci�), 35 radnych wyrzucono za �szeptan¹ propagandê�, a 85 za bierno�æ. Z
PRN usuniêto 30 radnych, czyli 54%. Podobne czystki przeprowadzono w MRN w S³upsku
i Ustce. Na miejsce usuniêtych delegatów wprowadzono robotników, drobnych rolników,
rzemie�lników oraz funkcjonariuszy partyjnych. Po przeprowadzeniu tych zmian w 54-oso-
bowej PRN zasiada³o, wed³ug stanu z 31 grudnia 1948 roku, 41 cz³onków PZPR  (76 %), 10
cz³onków SL, 1 cz³onek SD, 1 cz³onek PSL i 1 bezpartyjny42.

     Zmiany nie ominê³y tak¿e administracji rz¹dowej. 14 wrze�nia 1948 roku wicesta-
rosta Janusz Kamieñski zosta³ zwolniony ze stanowiska przez wojewodê szczeciñskiego, w
zwi¹zku z wytoczeniem przeciwko niemu postêpowania karno-s¹dowego. Dwa dni pó�niej
zosta³ skazany przez s¹d na sze�æ miesiêcy wiêzienia, choæ wyrok zosta³ mu darowany na
mocy amnestii43. Nowym wicestarost¹ slupskim zosta³ 23 wrze�nia Leon Matysiak, dotych-
czasowy kierownik Wydzia³u Aprowizacji Starostwa S³upskiego44. Niewiele d³u¿ej utrzyma³
siê na stanowisku A. Przybylski. W pa�dzierniku 1948 roku na plenum KP PPR zosta³
usuniêty z partii jako �element obcy klasowo i przypadkowy�45. Prawdziwym powodem
usuniêcia A. Przybylskiego z PPR by³a jego przynale¿no�æ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej w
czasie okupacji niemieckiej46. Usuniêcie z PPR oznacza³o wówczas natychmiastowe usuniê-
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cie z funkcji pañstwowej. Nowego starostê mianowano dopiero 6 lutego 1949 roku. Zosta³
nim cz³onek PZPR Stefan Wojtarowicz. Zarówno on, jak i L. Matysiak pe³nili funkcje do 7
czerwca 1950 roku.

Po 1948 roku zauwa¿alne sta³o siê d¹¿enie do centralizacji pañstwa. Jednym z jej
przejawów by³a ustawa o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej z 20 marca
1950 roku, która znosi³a zwi¹zki samorz¹du terytorialnego, wydzia³y wojewódzkie i powiato-
we, zarz¹dy miejskie i gminne, urzêdy wojewódzkie i starostwa oraz stanowiska wojewo-
dów, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów47. Ustawa likwidowa³a panuj¹cy
dot¹d w zakresie administracji dualizm. Z jednej strony funkcjonowa³ bowiem system rad
narodowych, a z drugiej system administracji pañstwowej. Ustawa formalnie bior¹c wzmac-
nia³a rady, bowiem kompetencje zlikwidowanych organów administracji pañstwowej prze-
kazywa³a prezydiom rad narodowych. By³y one jednak obecnie podwójnie uzale¿nione.
Stawa³y siê bowiem organami rad i by³y od nich, przynajmniej formalnie, zale¿ne, a jedno-
cze�nie zosta³y podporz¹dkowane hierarchicznie organom wy¿szego stopnia. Faktycznie
by³o to uzale¿nienie i os³abienie rad narodowych48.

Reforma administracyjna pañstwa zbieg³a siê w czasie z utworzeniem wojewódz-
twa koszaliñskiego, co nast¹pi³o na podstawie ustawy z 28 czerwca 1950 roku o zmianach
podzia³u administracyjnego Pañstwa49. Powiat s³upski zosta³ w³¹czony do tego wojewódz-
twa.

Pierwsza sesja nowej Powiatowej Rady Narodowej w S³upsku odby³a siê 7 czerwca
1950 roku w Teatrze Miejskim. Wybrano Prezydium PRN sk³adaj¹ce siê z przewodnicz¹ce-
go, dwóch wiceprzewodnicz¹cych, sekretarza i trzech cz³onków. Przewodnicz¹cym zosta³
Stanis³aw Stanisz, cz³onek PZPR50. Równie¿ w czerwcu odby³y siê posiedzenia miejskich i
gminnych rad narodowych, na których wybrano prezydia.

W 1952 roku przyst¹piono, na polecenie II Zespo³u Prezydium Rady Ministrów i
Prezydium WRN w Koszalinie, do generalnej przebudowy ustroju administracyjnego po-
wiatu. Powsta³a koncepcja podzia³u dotychczasowego powiatu s³upskiego na trzy nowe:
dêbnicki, s³upski i ustecki. W sk³ad powiatu dêbnickiego mia³y wej�æ gminy: Dêbnica Ka-
szubska, £upawa, Motarzyno, No¿yno, Stara D¹browa oraz wsie Dar¿kowo i Wierszyno z
gminy Ko³czyg³owy w powiecie miasteckim. Do nowego powiatu s³upskiego planowano
w³¹czyæ gminy: Damnica, Damno (nowa gmina), Kobylnica, Kruszyna (dotychczasowa
gmina ̄ elki), Lubuczewo, Ryczewo oraz now¹ gminê Sycewice, do której zamierzano w³¹-
czyæ gromady z powiatu s³awieñskiego: Komorczyn, Pa³owo, Pa³ówko, Reblino i Redêcin.
W sk³ad powiatu usteckiego mia³y wej�æ gminy: Bruskowo Wielkie, Choæmierówko (nowa
gmina), Duninowo, Gardna Wielka, Objazda (nowa gmina), Smo³dzino (nowa gmina), Wy-
towno i Postomino z powiatu s³awieñskiego z gromadami: Górsko, Marszewo, Pieñkowo,
Pieszcz, Postomino, Tyñ i Z³akowo oraz miasto Ustka. Projekt ten zosta³ zatwierdzony przez
PRN w S³upsku 17 listopada 1952 roku51.

By³ on w zasadzie zgodny z projektem podzia³u powiatu lêborskiego na powiat
lêborski i ³ebski, który zosta³ przygotowany przez powiatow¹ komisjê podzia³u terytorialne-
go w Lêborku 3 pa�dziernika 1952 roku. Przewidywa³ on przy³¹czenie do nowego powiatu
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lêborskiego gmin: Mikorowo, Pob³ocie, Potêgowo i Rokity oraz do powiatu ³ebskiego gmi-
ny Gardna Wielka i G³ówczyce. Ponadto do projektowanego powiatu sierakowickiego za-
mierzano przy³¹czyæ czê�ci gmin No¿yno i Rokity52.

     Z koncepcji tworzenia kar³owatych powiatów jednak zrezygnowano. Na pod-
stawie ustawy z 25 wrze�nia 1954 roku o reformie podzia³u administracyjnego wsi i powo³a-
niu gromadzkich rad narodowych, zlikwidowano dotychczasowe gminy i gromady i na ich
miejsce utworzono nowe gromady, jako jednostki podzia³u administracyjnego wsi53. Na
podstawie uchwa³y nr 43/54 WRN w Koszalinie z 5 pa�dziernika 1954 roku w powiecie
s³upskim utworzono 40 gromad. Wszystkie dotychczasowe gminy, z wyj¹tkiem gminy Lu-
buczewo i ¯elki, sta³y siê siedzibami nowych gromad. Dodatkowo utworzono gromady:
Bêdziechowo, Budowo, Bydlino, Czarna D¹brówka, Damno, G³obino, Koñczewo, Kruszy-
na, Objazda, Podole Ma³e, Podwilczyn, Siecie, Skórowo, Smo³dzino, Stowiêcino, Strzelinko,
Swo³owo, Sycewice, Wrze�cie, Zagórzyca, Zaleskie, ̄ elkowo i ̄ ychlin54.

Poza tym do gromady Rokity w³¹czono wie� K³osy z gminy Jasieñ w powiecie
bytowskim i wie� Bochowo z gminy Cewice w powiecie kartuskim, wy³¹czono za� wie�
Oskowo i przy³¹czono do powiatu lêborskiego. Do tego powiatu przy³¹czono tak¿e wie�
R¹bka z gminy Gardna Wielka, któr¹ w³¹czono do miasta £eba, trzy przysió³ki z gminy
Mikorowo oraz wsie Dar¿ewo i Pogorzelice z gminy Potêgowo. Do powiatu bytowskiego
przy³¹czono natomiast wie� Brzezinka z gminy No¿yno. Do gromady Podwilczyn przy³¹czo-
no wie� Dar¿kowo z gminy Ko³czyg³owy w powiecie miasteckim, do gromady Sycewice za�
wsie: Komorczyn, Radêcin, Reblino, Runowo S³awieñskie i Zêbowo z gminy Wrze�nica w
powiecie s³awieñskim 55. Ponadto decyzj¹ Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 1956 roku do
powiatu s³upskiego przy³¹czono gromadê Wrz¹ca z powiatu s³awieñskiego56.

Ju¿ wkrótce okaza³o siê, ¿e utworzono zbyt du¿o ma³ych jednostek administracyj-
nych, niezdolnych do samodzielnego bytu. Przyst¹piono zatem  do ich stopniowego zno-
szenia. 31 grudnia 1957 roku zniesiono gromady: Siecie, Skórowo, Swo³owo i ̄ ychlin 57. 31
grudnia 1959 roku zniesiono gromady: Bêdziechowo, Bydlino, Damno, Koñczewo, Mota-
rzyno, No¿yno, Podole Ma³e, Podwilczyn, Wytowno, Zagórzyca, Zaleskie i ¯elkowo, a
gromady: Budowo, Czarna D¹brówka i Rokity oraz obszar zniesionych gromad Motarzyno
i No¿yno w³¹czono do powiatu bytowskiego. Wie� Dar¿kowo ze zlikwidowanej gromady
Podwilczyn w³¹czono ponownie do gromady Ko³czyg³owy, która 1 stycznia 1958 roku zo-
sta³a wy³¹czona z powiatu miasteckiego i przy³¹czona do powiatu bytowskiego58. 31 grud-
nia 1961 roku zniesiono gromady G³obino i Ryczewo, a i z ich obszaru utworzono gromadê
S³upsk. Wie� Ryczewo w³¹czono do miasta S³upsk59. 31 grudnia 1968 roku zniesiono groma-
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dy: Stara D¹browa, Stowiêcino i Sycewice60. 31 grudnia 1971 roku zniesiono gromady:
Gardna Wielka, Kruszyna, Mikorowo, Strzelinko, Wrz¹ca i Wrze�cie. Obszar zniesionej gro-
mady Mikorowo (z wyj¹tkiem wsi Warcimino), w³¹czono do powiatu bytowskiego61. Po
tych zmianach w powiecie s³upskim pozosta³o tylko 12 gromad: Bruskowo Wielkie, Damni-
ca, Dêbnica Kaszubska, Duninowo, G³ówczyce, Kobylnica, £upawa, Objazda, Pob³ocie,
Potêgowo, S³upsk i Smo³dzino.

Z dniem 1 stycznia 1973 roku, na podstawie ustawy z 29 listopada 1972 roku o
utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, zniesione zosta³y gromady, a na
ich miejsce powo³ano gminy. Zamiast prezydiów gromadzkich rad narodowych powo³ano
naczelników gmin i podlegle im urzêdy gminne, a zamiast gromadzkich rad narodowych �
gminne rady narodowe. W sk³ad gmin wchodzi³y nowe gromady (wsie z so³tysami na
czele)62. Wszystkie dotychczasowe gromady w powiecie s³upskim zosta³y przekszta³cone
w gminy.

Na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 roku przeprowadzono reformê admini-
stracji pañstwowej. W miejsce prezydiów rad narodowych ustanowiono wojewodów, na-
czelników powiatów oraz prezydentów lub naczelników miast 63. Naczelnikiem powiatu
s³upskiego zosta³ ostatni przewodnicz¹cy PPRN w S³upsku � Kazimierz £ukasik, którego
zast¹pi³ w styczniu 1975 roku Zygmunt Ko³odziej64.

Ustaw¹ z dnia 28 maja 1975 roku wprowadzono w Polsce od 1 czerwca tego roku
dwustopniowy podzia³ administracyjny, co oznacza³o likwidacjê powiatów i podzia³ kraju
na 49 województw, w tym województwo s³upskie65. Wszystkie gminy zniesionego powiatu
s³upskiego wesz³y w sk³ad województwa s³upskiego. 1 lipca 1976 roku zniesiono gminy:
Bruskowo Wielkie, Duninowo, £upawa, Objazda i Pob³ocie oraz utworzono gminê Ustka66.
Po tych ostatnich zmianach na obszarze by³ego powiatu s³upskiego istnia³y nastêpuj¹ce
gminy: Damnica, Dêbnica Kaszubska, G³ówczyce, Kobylnica, Potêgowo, S³upsk, Smo³dzi-
no i Ustka. Wymienione gminy i dodatkowo gmina Kêpice z by³ego powiatu miasteckiego
oraz miasta Kêpice i Ustka utworzy³y 1 stycznia 1999 roku nowy powiat s³upski, nale¿¹cy
do województwa pomorskiego67.

60   Uchwa³a nr XXI/75/68 WRN w Koszalinie z 21.X.1968 r., DU WRN w Koszalinie, nr 11 z 23.XII.1968 r.
61   Uchwa³a nr XIII/38/71 WRN w Koszalinie z 29.IX.1971 r., DU WRN w Koszalinie, nr 9 z 15.XII.1971 r.;
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 XI 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie
koszaliñskim, DU PRL, nr 29 z 17.XI.1971 r.
62    DU PRL, nr 49 z 1.XII.1972 r.; A. Czubiñski, Polska i Polacy ..., s. 579.
63    A. Czubiñski, Polska i Polacy ..., s. 579.
64    AP S³upsk, PPRN S³upsk, sygn. 36, Protokó³ z sesji PRN 14.XII.1973 r.; sygn. 39, Protokó³ z sesji
PRN w S³upsku 27.I.1975 r.
65    DU PRL, nr 16 z 28.V.1975 r.
66   Rozporz¹dzenie ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony �rodowiska z 11.VI.1976 r.,
DU PRL, nr 23 z 29.VI.1976 r.
67   Ustawa z 24.VII.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego
pañstwa, DU RP, nr 96 z  28.VII.1998 r.; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 7 VIII 1998 r. w sprawie
utworzenia powiatów, DU RP, nr 103 z 10.VIII.1998 r.
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Aneks 1

Pe³nomocnicy rz¹du na obwód s³upski

Jan Kraciuk  -  23.IV � lipiec 1945
Jan Oderowski  -  lipiec � 6.XI.1945
Kazimierz £acwik  - 9.XI.1945 � 28.VI.1946

Zastêpcy pe³nomocnika rz¹du na obwód s³upski

Tadeusz Druszcz  -  23.IV � sierpieñ 1945
Janusz Kamieñski  -  6.VIII.1945 � 28.VI.1946

Starostowie s³upscy

Kazimierz £acwik  -  28.VI.1946 � pa�dziernik 1947
Andrzej Przybylski  -  listopad 1947 � pa�dziernik 1948
Stefan Wojtarowicz  -  6.II.1949 � 7.VI.1950

Wicestarostowie s³upscy

Janusz Kamieñski  -  28.VI.1946 � 14.IX.1948
Leon Matysiak  -  23.IX.1948 � 7.VI.1950

Przewodnicz¹cy Powiatowej Rady Narodowej w S³upsku

W³adys³aw Fedorowicz  -  4.IV.1946 � 11.V.1948
Edward Donigiewicz  -  28.VIII.1948 � 7.VI.1950

Aneks 2

Przewodnicz¹cy i zastêpcy przewodnicz¹cego
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S³upsku

Przewodnicz¹cy

Stanis³aw Stanisz  - 7.VI.1950 � 9.III.1952
Stanis³aw Lewandowski  - 9.III.1952 � 18.XII.1954
Mieczys³aw Jankowski  -  18.XII.1954 � 25.XI.1957
Henryk Karalun  -  25.XI.1957 � 28.VI.1962
Jerzy Dêbowski  -  28.VI.1962 � 25.III.1965
Czes³aw Sosnowski  -  9.VI.1965 � 14.VI.1969
Kazimierz £ukasik  - 14.VI.1969 � 17.VI.1971
Anatol Czerwiakowski  -  17.VI.1971 � 3.X.1973
Kazimierz £ukasik -  3.X � 14.XII.1973
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Zastêpcy przewodnicz¹cego

Walenty Filipiak � 7.VI.1950 � 3.XI.1951
Roman Sobczak  - 3.XI.1951 � 8.V.1953
Kazimierz Karc  -  8 V 1953 � 14 XII 1956
Zdzis³aw Knobelsdorf  -  18.XII.1954 � 14.XII.1956
Florian Strzelczyk   -  29.XII.1955 � 12.II.1958
Boles³aw Niewiara  -  14.XII.1956 � 12.II.1958
Edmund Matuszewski  -  12.II.1958 � 26.XI.1959
Mieczys³aw Sroczyñski  -  26.XI.1959 � 3.X.1973
Anatol Czerwiakowski  -  25.IV.1960 � 17.VI.1971
Stanis³aw Czupaj³o  -  17.VI.1971 � 14.XII.1973

Aneks 3

Gromady powiatu s³upskiego  -  5.X.1954 � 31.XII.1972

Bêdziechowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
Bruskowo Wielkie  -  5.X.1954 � 31.XII.1972
Budowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1959  (do pow. bytowskiego)
Bydlino  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
Czarna D¹brówka  -  5.X.1954 � 31.XII.1959  (do pow. bytowskiego)
Damnica  -  5.X.1954 � 31. XII.1972
Damno  -  5.X.1954 � 31. XII. 1959
Dêbnica Kaszubska  -  5. X.1954 � 31. XII.1972
Duninowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1972
Gardna Wielka  -  5. X.1954 � 31.XII.1971
G³obino  -  5.X.1954 � 31.XII.1961
G³ówczyce  -  5.X.1954 � 31.XII.1972
Kobylnica  -  5.X.1954 � 31.XII.1972
Koñczewo  -  5.X 1954 � 31.XII.1959
Kruszyna  -  5.X.1954 � 31.XII.1971
£upawa  -  5.X. 1954 � 31.XII.1972
Mikorowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1971  (do pow. bytowskiego)
Motarzyno  -  5.X.1954 � 31.XII.1959  (do pow. bytowskiego)
No¿yno  -  5.X.1954 � 31.XII.1959  (do pow. bytowskiego)
Objazda  -  5.X.1954 � 31.XII.1972
Pob³ocie  -  5.X. 1954 � 31.XII.1972
Podole Ma³e  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
Podwilczyn  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
Potêgowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1972
Rokity  -  5.X.1954 � 31.XII.1959  (do pow. bytowskiego)
Ryczewo  -  5.X.1954 � 31.XII.1961
Siecie  -  5.X.1954 � 31.XII.1957
Skórowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1957
S³upsk  -  1.I.1962 � 31.XII.1972
Smo³dzino  -  5.X.1954 � 31. XII.1972



151

Stara D¹browa  -  5.X.1954 � 31.XII.1968
Stowiêcino  -  5.X. 1954 � 31.XII.1968
Strzelinko  -  5.X.1954 � 31.XII.1971
Swo³owo  -  5.X.1954 � 31.XII.1957
Sycewice  -  5.X.1954 � 31.XII.1968
Wrz¹ca  -  1.I.1956  (z pow. s³awieñskiego)  - 31.XII.1971
Wrze�cie  -  5.X.1954 � 31.XII.1971
Wytowno  -  5.X. 1954 � 31.XII. 1959
Zagórzyca  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
Zaleskie  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
¯elkowo  -  5.X.1954 � 31.XII.1959
¯ychlin  -  5.X.1954 � 31.XII. 1957
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Maciej Hejger

Mniejszo�ci narodowe na Ziemi S³upskiej
po zakoñczeniu powojennych migracji ludno�ci

Ludno�æ niemiecka1

Najwiêksz¹ liczebnie mniejszo�ci¹ narodow¹ na ziemi s³upskiej po zakoñczeniu
g³ównej fazy powojennych przemieszczeñ ludno�ci byli Niemcy. Po wysiedleniach pocz-
damskich w 1950 roku pozosta³o tutaj ponad 8,5 tys. �uznanych� Niemców2. Najwiêcej
w�ród nich by³o Niemców miejscowych, czyli przedwojennych mieszkañców miasta i po-
wiatu. Na tym obszarze w wyniku wojennych i powojennych migracji znale�li siê równie¿
Niemcy przeniesieni w czasie wojny z g³êbi Rzeszy w obawie przed bombardowaniami,
Niemcy i Mazurzy z Prus Wschodnich oraz Kaszubi miejscowi i z Pomorza Gdañskiego,
których zaliczono do ludno�ci niemieckiej. W sk³ad tej grupy wchodzili tak¿e przedstawicie-
le przedwojennej mniejszo�ci niemieckiej w Polsce. Skupisko s³upskich Niemców by³o wów-
czas jednym z najwiêkszych w Polsce i najliczniejsze na Pomorzu Zachodnim. By³o to pozo-
sta³o�ci¹ znacznego nagromadzenia tej ludno�ci na wschodnich obszarach Pomorza Za-
chodniego w ostatnim okresie wojny. Ponadto w³adze, tak jak w innych rejonach, pozosta-
wi³y ludno�æ niemieck¹ do pracy na tych terenach, przede wszystkim w Pañstwowych
Gospodarstwach Rolnych. Niemcy zamieszkiwali w rozproszeniu na terenie niemal ca³ego
powiatu. Najwiêcej by³o ich w gminach: G³ówczyce, Potêgowo, Ryczewo i Stara D¹browa.
W niektórych miejscowo�ciach, na przyk³ad w Bobrownikach, Pieñkowie i Starnicach przez
ca³y okres lat piêædziesi¹tych by³o ich wiêcej ni¿ Polaków3.

Zatrudnieni w PGR-ach czêsto stanowili ich podstawow¹ si³¹ robocz¹. W 1952
roku w powiecie s³upskim pracowa³o w nich 3,8 tys. Niemców. W du¿ych skupiskach ich
udzia³ w�ród wszystkich pracowników wynosi³ od 60 do 80 %. Niektóre gospodarstwa
zatrudnia³y wy³¹cznie Niemców, których wysoko oceniano za wydajno�æ pracy. Byli to
bowiem dawni robotnicy rolni zatrudnieni w maj¹tkach ziemskich, ch³opi i pracownicy ze
zlikwidowanych lub przejêtych przez w³adze polskie przedsiêbiorstw rolno-spo¿ywczych,
dziêki czemu posiadali wysokie kwalifikacje i do�wiadczenie rolnicze. Wyró¿niaj¹cych siê
premiowano, wielu otrzymywa³o nagrody i wyró¿nienia4, a niektórych mianowano nawet na
funkcje kierownicze. Mia³o to jednak tylko znaczenie pokazowe, bowiem niemieccy pracow-
nicy byli powszechnie i jawnie dyskryminowani. Pozbawiono ich �wiadczeñ socjalnych,
czêsto nie wyp³acano im wynagrodzenia, nie korzystali oni z urlopów wypoczynkowych i
macierzyñskich, pracowali w nadmiernie wyd³u¿anym wymiarze godzin i wykonywali naj-
ciê¿sze prace. Tylko niektóre osoby starsze mia³y szansê na pomoc socjaln¹.

1   Wiêcej na ten temat zob.: M. H e j g e r, Ludno�æ niemiecka w S³upsku i okolicach po zakoñczeniu
wysiedleñ poczdamskich. �S³upskie Studia Historyczne� 2000, nr 8, s. 251-276.
2   Archiwum Pañstwowe w Koszalinie (APK), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej �w Koszalinie
1950-1975 (PWRN), sygn. 4576, f. 169. Sprawozdanie PPRN S³upsk do PWRN z 18 stycznia�1952 r.
3   Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Oddzia³ w S³upsku (APS), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej �w
S³upsku 1950-1975 (PMRN w S³upsku), sygn. 719, f. 143. Wykaz ludno�ci niemieckiej w S³upsku �z 12
grudnia 1952 r.
4   Ibidem, sygn. 4578, f. 123. Sprawozdanie Wydzia³u Spo³eczno-Administracyjnego PWRN w Koszalinie
�z 15 pa�dziernika 1952 r.
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5   Ibidem, sygn. 4577, f. 165. Sprawozdanie PMRN w S³upsku z 23 stycznia 1952 r.
6    Ibidem.
7    APK, PWRN, sygn. 4587, f. 44. Sprawozdanie PWRN w Koszalinie z 23 lipca 1957 r.

W³adze wnikliwie obserwowa³y nastroje i postawy w �rodowisku s³upskich Niem-
ców. Choæ niektórych podejrzewa³y o sprzyjanie rewizjonizmowi, to na ogó³ ich stosunek
do ówczesnej rzeczywisto�ci ocenia³y jako pozytywny. Podstaw¹ takiej oceny by³ czynny
udzia³ Niemców w organizowanych akcjach spo³ecznych, politycznych i gospodarczych5.
Natomiast stosunki pomiêdzy ludno�ci¹ polsk¹ i niemieck¹ oceniano jako z³e. Wzajemna
niechêæ i wrogo�æ wynika³a przede wszystkim z tradycyjnego antagonizmu wzmo¿onego
prze¿yciami wojennymi. Wielu Polakom nie podoba³o siê faktyczne lub rzekome faworyzo-
wanie robotników niemieckich przez kierownictwa zak³adów, nadmierne w ich ocenie zainte-
resowanie w³adz ludno�ci¹ niemieck¹, udzielanie im pomocy socjalnej, itp.

Niemców poddano indoktrynacji ideologicznej. Wywierano na nich nacisk, �aby
wstêpowali do partii, Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, Ligi Kobiet Polskich i do zwi¹zków zawo-
dowych. Ich przedstawicieli wci¹gano tak¿e do rad narodowych. Wa¿n¹ w tym rolê mia³y
odgrywaæ spotkania przedstawicieli w³adz z ludno�ci¹ niemieck¹. Wyg³aszano na nich po-
gadanki o programie politycznym oraz osi¹gniêciach budownictwa socjalistycznego. Nie
odnosi³o to skutku, poniewa¿ Niemcy na ogó³ nie wykazywali wiêkszej aktywno�ci poli-
tycznej i spo³ecznej. Udzia³ w oficjalnym ¿yciu spo³ecznym i w akcjach gospodarczych w
du¿ym stopniu by³ zale¿ny od przyzwolenia tzw. obmannów, czyli nieformalnych przywód-
ców �rodowiska niemieckiego.

Dopiero w okresie �odwil¿y� widoczne by³o o¿ywienie spo³eczno�ci niemieckiej.
Zaczêto domagaæ siê od w³adz polepszenia warunków ¿ycia i pracy, wydania zgody na
wyjazd do Niemiec i utworzenia w³asnej organizacji. W S³upsku utworzono oddzia³ Nie-
mieckiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego, który jednak nie zaj¹³ wa¿nego miejsca w
¿yciu mniejszo�ci niemieckiej6. Nied³ugo po powstaniu zosta³o ono zlikwidowane wskutek
wyjazdów Niemców za Odrê7.

Ze wzglêdu na szerz¹cy siê analfabetyzm w�ród dzieci niemieckich bardzo wa¿ne
by³o otwarcie szkó³. Wielu Niemców od pocz¹tku lat piêædziesi¹tych czynnie zaanga¿owa³o
siê w ich organizowanie. W powiecie s³upskim szybko powsta³a sieæ szkó³ z niemieckim
jêzykiem nauczania, licz¹ca w 1952 roku 28 placówek. By³o ich najwiêcej na Pomorzu Za-
chodnim. Jednak szko³y boryka³y siê z wieloma trudno�ciami. Najdotkliwsze by³y k³opoty
lokalowe i brak wykwalifikowanych nauczycieli. Oprócz pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej zadaniem nauczycieli by³o indoktrynowanie uczniów w duchu komunistycznym. W³a-
dze o�wiatowe nakaza³y wszystkim nauczycielom kszta³towanie �wiatopogl¹du materiali-
stycznego. Na nauczycieli zatrudniano aktywistów. Nie mia³o to jednak wiêkszego znacze-
nia. Szko³y zaczêto likwidowaæ wraz z rozpoczêciem akcji tzw. ³¹czenia rodzin. W roku szkol-
nym 1957/1958 pozosta³o ich tylko 11, a w nastêpnym roku szkolnym 1958/1959 zamkniêto
ostatni¹ szko³ê niemieck¹ w Rzechcinie.

Niemcom zapewniono dostêp do o�rodków kulturalnych. Tak¹ rolê mia³y spe³niaæ
przede wszystkim wiejskie �wietlice, organizuj¹ce ¿ycie kulturalne spo³eczno�ci niemiec-
kiej. Jednak nie by³a ona m.in. zainteresowana, poza czytaniem gazet i s³uchaniem audycji
radiowych. Dopiero w okresie zmian politycznych 1955/1956 Niemcy aktywniej w³¹czyli siê
w sterowane przez w³adze ¿ycie kulturalne, które wraz z pojawieniem siê mo¿liwo�ci wyjaz-
du, zupe³nie zanik³o.

Liberalizacja polityki w³adz umo¿liwi³a tak¿e odbudowê ¿ycia religijnego. W 1951 r.
w niektórych miejscowo�ciach zaczêto po raz pierwszy po wojnie  jawnie odprawiaæ nabo-
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8   Ibidem,  sygn. 4588, f. 22. Wykaz liczbowy wyjazdów Niemców w I pó³roczu 1958 r. (brak daty).
9    W 1954 r. powiat s³upski liczy³ 54,4 tys. mieszkañców.
10   Ustalenia w³asne na podstawie dokumentacji dotycz¹cej ludno�ci ukraiñskiej w powiecie s³upskim,
cytowane w przypisach niniejszego opracowania.
11   APS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S³upsku 1950-1975, sygn. 1014, f. 10. Sprawozdanie
PPRN w S³upsku dot. ludno�ci ukraiñskiej w powiecie s³upskim z 20 grudnia 1970 r.
12   APK, PWRN, sygn. 4586, f. 15. Sprawozdanie Wydzia³u Spo³eczno-Administracyjnego PWRN w
Koszalinie o pracy w�ród ludno�ci ukraiñskiej z II pó³rocze 1956 r. (brak daty).

¿eñstwa. I w tej dziedzinie oficjalne zezwolenie okaza³o siê pozorne, poniewa¿ w praktyce
w³adze zwalcza³y próby przywracania ko�cio³a ewangelickiego.

Niemal wszyscy Niemcy w latach piêædziesi¹tych chcieli wyjechaæ z Polski. W³a-
dze zezwoli³y na to w ramach akcji tzw. ³¹czenia rodzin. W pierwszej po³owie lat piêædziesi¹-
tych w powiecie s³upskim jej rezultaty by³y niewielkie, bo pozwolono wyje¿d¿aæ prawie
wy³¹cznie do Niemiec wschodnich. Tylko pojedyncze osoby uzyska³y zgodê na wyjazd do
RFN. W pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych wyjecha³o do Niemiec tylko oko³o 400 osób.
Boom wyjazdowy nast¹pi³ dopiero na fali politycznej �odwil¿y�. W ci¹gu ca³ego 1957 roku
wyjecha³o ju¿ ponad 4,5 tys. osób, a w pierwszej po³owie 1958 roku - prawie 3 tys. osób8. W
czerwcu 1958 roku akcjê zakoñczono, chocia¿ w powiecie s³upskim pozosta³o ponad 800
Niemców oczekuj¹cych na zgodê na wyjazd. Czê�æ z nich wyjecha³a w latach nastêpnych,
a ci którzy pozostali zasymilowali siê z miejscowym spo³eczeñstwem polskim.

Ludno�æ ukraiñska

Osiedlanie ludno�ci ukraiñskiej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych rozpoczêto
od powiatu s³upskiego. Na pocz¹tku maja 1945 roku przyby³ tu pierwszy transport wys³any
w ramach akcji �Wis³a�. Liczba przymusowo osiedlonych Ukraiñców by³a jednak znacznie
mniejsza, ni¿ w powiatach s¹siednich. Skierowano ich tu tylko 3,7 tys., co w 1954 roku
stanowi³o niespe³na 4,6% ogó³u ludno�ci9. Prawdopodobn¹ tego przyczyn¹ by³o nadmor-
skie po³o¿enie powiatu s³upskiego, bowiem zakazano osiedlania Ukraiñców w pobli¿u gra-
nicy pañstwowej. Ponadto w okresie realizacji akcji �Wis³a� przebywa³o tutaj jeszcze wielu
Niemców i brakowa³o wolnych gospodarstw dla wysiedleñców ukraiñskich. Najwiêcej ro-
dzin osiedlono w miejscowo�ciach: Dêbnica Kaszubska, Górzno, Kobylnica, Koñczewo,
Kruszyna, £upawa, Podole Wielkie, Smo³dzino, Smo³dziñski Las i Stowiêcino10.

Przybycie ludno�ci ukraiñskiej w niewielkim stopniu wp³ynê³o na zmianê ogólnego
obrazu sytuacji narodowo�ciowej w powiecie s³upskim. Mia³o natomiast znaczny wp³yw na
kszta³towanie siê stosunków s¹siedzkich z Polakami w nowych miejscach zamieszkania. W
pierwszym okresie dominowa³a obustronna wrogo�æ, szczególnie z polskimi wysiedleñca-
mi z Kresów Wschodnich. Dzieli³y do�wiadczenia z niedawnej przesz³o�ci, wyznanie i jêzyk.
Na tym tle dochodzi³o do czêstych sporów i wzajemnych oskar¿eñ. Równie¿ przedstawicie-
le w³adz lokalnych czêsto �le traktowali Ukraiñców, gdy chcieli za³atwiæ sprawy w urzêdach.

Ukraiñscy przesiedleñcy odizolowali siê od ¿ycia spo³ecznego. Unikali kontaktów
z Polakami. Czêsto  znajdowali siê w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W³adze usi³owa³y
to prze³amaæ i w po³owie lat piêædziesi¹tych zaczê³y udzielaæ im pomocy. Przede wszystkim
przyznawano kredyty na remont lub rozbudowê zabudowañ gospodarczych. Organizowa-
no tak¿e doradztwo rolnicze11. Pomoc by³a jednak niewielka, otrzyma³o j¹ niespe³na 100
osób, a potrzebuj¹cych by³o znacznie wiêcej12. Mia³a ona s³u¿yæ tak¿e zintegrowaniu Ukra-
iñców z reszt¹ ludno�ci i zwi¹zaniu z nowym miejscem zamieszkania. Jednak nie chcieli oni
przyjmowaæ aktów nadania gospodarstw, ani wstêpowaæ do organizacji spo³ecznych i po-
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13   Ibidem, sygn. 4626, sygn. 108. Sprawozdanie PPRN w S³upsku w sprawie wzmo¿enia pracy politycznej
�i kulturalno-o�wiatowej w�ród ludno�ci ukraiñskiej w powiecie s³upskim z 31 pa�dziernika 1955 r.
14   Ibidem, sygn. 4584, f. 11. Sprawozdanie Wydzia³u Spo³eczno-Administracyjnego PWRN w Koszalinie
�z realizacji uchwa³y w sprawie pracy w�ród ludno�ci ukraiñskiej w województwie koszaliñskim. (brak
daty).
15   Ibidem, sygn. 4583, f. 153. Sprawozdanie PPRN w S³upsku dotycz¹ce ludno�ci ukraiñskiej za I pó³rocze
�1955 r. z 7 lipca 1955 r.
16   Ibidem, sygn. 4627, f. 108. Pismo PWRN w Koszalinie do Ministerstwa Kontroli Pañstwowej z 18
kwietnia 1956 r.
17   Ibidem, sygn. 4585, f. 30. Sprawozdanie z pracy w�ród ludno�ci ukraiñskiej w województwie koszaliñskim
�z I pó³rocze 1956 r. (brak daty).
18   Ibidem, sygn. 4584, f. 128. Sprawozdanie PPRN w S³upsku dot. ludno�ci ukraiñskiej za II pó³rocze
1955 r. (brak daty).
19   Ibidem, sygn. 4588, f. 87. Sprawozdanie opisowe PWRN w Koszalinie z zakresu pracy z ludno�ci¹
ukraiñsk¹ za II pó³rocze 1958 r. z 18 stycznia 1959 r.
20   J.Mieczkowski, ¯ycie religijne mniejszo�ci narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956.
�Przegl¹d Zachodniopomorski� 1995, z. 1, s. 105.
21   APK, Wydzia³ ds. Wyznañ UW w Koszalinie, sygn. 19/2, f. 131. Informacja o ko�ciele obrz¹dku
greckokatolickiego w woj. koszaliñskim. (brak daty).

litycznych. D¹¿yli natomiast do powrotu w strony rodzinne, co ujawnili szczególnie w
okresie �odwil¿y�.

Pod pretekstem zaktywizowania �rodowiska ukraiñskiego w³adze usi³owa³y kszta³-
towaæ odpowiedni¹, prokomunistyczn¹ postawê tej ludno�ci. Niektórych, analogicznie jak
Niemców, wci¹gniêto do dzia³alno�ci spo³eczno-politycznej i zatrudniono na eksponowa-
nych stanowiskach. W 1955 roku trzy osoby pracowa³y w Prezydium PRN w S³upsku, a 19
w Spó³dzielniach Produkcyjnych w G³ówczycach, Kobylnicy i Kruszynie13. W wyborach w
1954 roku wybrano 12 radnych ukraiñskich, w tym dwóch do Powiatowej Rady Narodowej.
Do PZPR wst¹pi³y 23 osoby, a do ZMP 29 osób. Ukraiñcy wstêpowali tak¿e do zwi¹zków
zawodowych, Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej i Ligi Kobiet. W powiecie s³upskim mieli
najwy¿szy udzia³ w organizacjach masowych spo�ród wszystkich powiatów województwa
koszaliñskiego14.

Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych tylko po³owa (oko³o 300) dzieci ukraiñskich uczêsz-
cza³a do polskich szkó³15. Pozosta³ych rodzice nie chcieli posy³aæ do polskich szkó³, ponie-
wa¿ grozi³o to ich spolonizowaniem. Dopiero w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych powsta-
³y pierwsze tzw. punkty nauczania z jêzykiem ukraiñskim16. W Pañstwowym Liceum Peda-
gogicznym w S³upsku rozpoczêto kszta³cenie nauczycieli jêzyka ukraiñskiego. Na pocz¹tku
lat sze�ædziesi¹tych rozwijano dzia³alno�æ o�wiatow¹ w�ród doros³ych.

Sterowane ¿ycie kulturalne ludno�ci ukraiñskiej by³o ograniczone do minimum.
Dopiero w po³owie lat piêædziesi¹tych nast¹pi³o jego o¿ywienie. Utworzono zespo³y arty-
styczne w Cecenowie, Dêbnicy Kaszubskiej, chór w Powiatowym Domu Kultury w S³up-
sku17, rozpoczê³y dzia³alno�æ �wietlice w miejscowo�ciach z ludno�ci¹ ukraiñsk¹18. Utwo-
rzono w nich biblioteczki z literatur¹ ukraiñsk¹ sprowadzan¹ z ZSRR i organizowano wspól-
ne s³uchanie audycji radiowych w jêzyku ukraiñskim19. Mia³o to sprzyjaæ wygasaniu anta-
gonizmów i stabilizowaniu Ukraiñców w nowym miejscu.

¯ycie religijne Ukraiñców nie mog³o swobodnie siê rozwijaæ. Wiêkszo�æ z nich
nale¿a³a do ko�cio³a greckokatolickiego, który w pocz¹tkowym okresie by³ zwalczany przez
w³adze pañstwowe20. Dopiero w 1956 roku dosz³o do znacznego o¿ywienia ¿ycia religijnego
grekokatolików, bowiem  w³adze zliberalizowa³y swoj¹ politykê wyznaniow¹ i wyda³y zgodê
na legalne dzia³anie placówek duszpasterskich. Najaktywniejszym i najbardziej znanym
duchownym by³ mieszkaj¹cy w S³upsku ks. Stefan Dziubyna,21 który jako pierwszy po
wojnie odprawi³ nabo¿eñstwo w obrz¹dku wschodnim. W czasie swojego pobytu w S³up-
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22   Ibidem, f. 132. Informacja o ko�ciele obrz¹dku greckokatolickiego w woj. koszaliñskim. (brak daty).
23   R.Drozd, Ukraiñcy w Polsce w okresie prze³omów politycznych 1944-1981. (w:) Mniejszo�ci narodowe
w Polsce. Pañstwo i spo³eczeñstwo polskie a mniejszo�ci narodowe w okresach prze³omów politycznych
(1944-1989). Pod redakcj¹ Piotra Madajczyka. Warszawa 1998, s. 203.
24   APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie 1948-1989 (KW
PZPR), sygn. 26/XIV/248, f. (b.n). Sprawozdanie PWRN w Koszalinie z zakresu spraw narodowo�ciowych
za 1963 r. z 29 stycznia 1964 r.
25   APS, PPRN, sygn. 1014, f. 7-10. Sprawozdanie PPRN w S³upsku dot. ludno�ci ukraiñskiej w powiecie
s³upskim z 20 grudnia 1970 r.
26   Ibidem, PMRN w S³upsku, sygn. 719, f. 323. Sprawozdanie PMRN w S³upsku z marca 1957 r. (brak daty
dziennej).
27   APK, KW PZPR, sygn. 26/XIV/248, (b.p.). Sprawozdanie opisowe z zakresu spraw narodowo�ciowych
w woj. koszaliñskim za 1965 r. z 29 stycznia 1966 r.
28   APS, Starostwo Powiatowe w S³awnie (SP S³awno), sygn. 250,  f. 33. Zarz¹dzenie Urzêdu Wojewódzkiego
w Szczecinie w sprawie imiennych wykazów mniejszo�ci narodowych z 22 listopada 1947 r.

sku prowadzi³ placówki duszpasterskie w Bia³ym Borze, Bytowie i S³awnie. Ponadto w
S³upsku mieszka³ tak¿e wspó³pracuj¹cy z nim ks. W³adimyr Domi³ow. Obaj byli oskar¿ani o
szerzenie szowinizmu22. Natomiast znacznie mniej, bo tylko oko³o 60 wyznawców mia³a
s³upska parafia prawos³awna. Powsta³a ona w 1947 roku, obejmuj¹c swoim zasiêgiem  po-
wiaty: s³upski, bytowski, s³awieñski i miastecki. Mia³a lepsze warunki rozwoju, poniewa¿
w³adze uwa¿a³y, i¿ cerkiew prawos³awna nie jest no�nikiem ukraiñskiej �wiadomo�ci naro-
dowej23.

O¿ywienie �rodowiska ukraiñskiego nast¹pi³o w okresie �odwil¿y�. W powiecie
s³upskim powsta³o wówczas ko³o Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego24.
Pocz¹tkowo prowadzi³o ono do�æ aktywn¹ dzia³alno�æ, lecz po kilku latach zosta³o zlikwi-
dowane z powodu braku zainteresowania nim ze strony miejscowej ludno�ci ukraiñskiej i
w³adz wojewódzkich tej organizacji25.

Najwa¿niejszym wyrazem o¿ywienia ludno�ci ukraiñskiej w okresie �odwil¿y� by³
wzrost jej d¹¿eñ do wyjazdu. Liberalizacja stosunków spo³eczno-politycznych w Polsce w
ich mniemaniu dawa³a nadziejê na powrót26. Jednak cofniêcie zmian popa�dziernikowych w
Polsce oznacza³o, ¿e szans na to nie ma. W po³owie lat sze�ædziesi¹tych koszaliñskie w³adze
wojewódzkie uzna³y, ¿e proces stabilizacji i asymilacji �rodowiska ukraiñskiego z otocze-
niem zosta³ zakoñczony. Oznakami tego mia³a byæ rzekoma aktywizacja tej ludno�ci. 27.

Bia³orusini, Estoñczycy, Litwini, £otysze, Rosjanie � tzw. �obywatele ZSRR�

Do grupy osób uznanych za �obywateli ZSRR� w³adze polskie zalicza³y osoby
cywilne przed wojn¹ zamieszkuj¹ce na terenie ZSRR, które po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych przebywa³y w Polsce. W grupie tej byli robotnicy przymusowi i jeñcy wojenni powra-
caj¹cy z Niemiec, uciekinierzy z pañstw ba³tyckich oraz zdemobilizowani ¿o³nierze, dezerte-
rzy i maruderzy z Armii Czerwonej. Znajdowali siê te¿ przedstawiciele mniejszo�ci s³owiañ-
skich w Drugiej Rzeczpospolitej i w Rzeszy Niemieckiej, a nawet zdemobilizowani i repatrio-
wani ¿o³nierze Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie tych narodowo�ci, posiadaj¹cy stwier-
dzone obywatelstwo polskie28. Niestety, na podstawie zachowanej dokumentacji archiwal-
nej nie mo¿na precyzyjnie ustaliæ liczebno�ci tej grupy w powiecie s³upskim, jak i przedsta-
wicieli poszczególnych narodów i kategorii. Mo¿na szacowaæ, ¿e znajdowa³o siê oko³o 250-
300 Bia³orusinów, Estoñczyków, Litwinów i Rosjan.

W 1946 roku w³adze radzieckie za¿¹da³y natychmiastowego wysiedlenia �obywa-
teli ZSRR� z Polski do Zwi¹zku Radzieckiego. W listopadzie tego roku decyzjê o deportacji
podjê³y w³adze polskie. Na Pomorzu Zachodnim przebywa³a wówczas najwiêksza liczba
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29   APS, Starostwo Powiatowe w S³upsku 1945-1950, sygn. 13, f. 3. Sprawozdanie sytuacyjne starosty
powiatowego w S³upsku za styczeñ 1947 r. z 4 lutego 1947 r.
30   Ibidem
31   Ibidem, f. 36. Zarz¹dzenie wojewody szczeciñskiego o wznowieniu akcji wysiedlania �obywateli
radzieckich� z 21 kwietnia 1948 r.
32   Ibidem, SP S³awno, sygn. 264, f. 22. Pismo starosty powiatowego w S³awnie do Powiatowego Oddzia³u
Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego w S³awnie z 8 czerwca 1949 r.
33   APS, PMRN w S³upsku, sygn. 719, f. 45. Sprawozdanie roczne PMRN w S³upsku za 1951 r. z 17
stycznia 1952 r.
34   Ibidem, f. 210. Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku do PWRN w Koszalinie z 17
stycznia 1952 r.

tych osób spo�ród wszystkich Ziem Zachodnich i Pó³nocnych Polski, a jednym z wiêk-
szych skupisk by³ powiat s³upski. Wysiedleñców wysy³ano do Centralnego Punktu Zbor-
nego w Wo³owie na Dolnym �l¹sku, a stamt¹d do ZSRR.

Pierwsz¹ akcjê  wysiedlania �obywateli ZSRR� z powiatu s³upskiego przeprowa-
dzono ju¿ w styczniu 1947 roku. Wysiedlono wówczas 64 osoby29. Akcja nie przynios³a
spodziewanych rezultatów, bo nie zdo³ano ustaliæ miejsca pobytu wiêkszo�ci osób prze-
znaczonych do wysiedlenia. Ten problem istnia³ a¿ do koñca akcji. S³upskie w³adze lokalne
pope³nia³y b³êdy przy kolejnych jej etapach, na przyk³ad 84 Niemców ba³tyckich potrakto-
wa³y jako Litwinów30. Z³y wp³yw na przebieg akcji mia³y tak¿e niedoci¹gniêcia organizacyj-
ne. Rozpoczêto j¹ w zupe³nie niesprzyjaj¹cym okresie: w styczniu 1947 roku aparat admini-
stracyjny i bezpieczeñstwa zaanga¿owany by³ w przeprowadzenie wyborów do Sejmu Usta-
wodawczego. Ponadto du¿¹ przeszkod¹ by³y trudne warunki zimowe. Brak stra¿ników u³a-
twia³ indywidualne i zbiorowe ucieczki przed wysiedleniem. W S³upsku podczas pierwszej
akcji wysiedlania uciek³o 40 osób. Niektóre znalaz³y schronienie w jednostkach Armii Czer-
wonej.

W 1948 roku w³adze zmieni³y zasady akcji. Zrezygnowa³y z wysiedlenia wszystkich
�obywateli ZSRR� i rozpoczê³y oddzielanie osób z obywatelstwem polskim od posiadaczy
fa³szywych dowodów to¿samo�ci, bezwzglêdnie podlegaj¹cych deportacji. W tym celu
zosta³y powo³ane specjalne komisje z przedstawicielami Armii Czerwonej. Osoby wyzna-
czone do wyjazdu tym razem wysy³ano bezpo�rednio do Wo³owa31. Natomiast od 1950 roku
w³adze polskie wyra�nie zliberalizowa³y swój stosunek do �obywateli radzieckich�. Z po-
wodu dotychczasowych niepowodzeñ zaniechano organizowania transportów zbiorowych
i zlikwidowano punkty zborne. Dalsze wysiedlenia mia³y charakter indywidualny i odbywa-
³y siê jedynie na ¿¹danie przedstawicieli w³adz radzieckich32. W marcu 1951 roku �obywate-
lom radzieckim� przyznano prawo zwrócenia siê do Konsulatu ZSRR o zgodê na pozostanie
w Polsce. W³adze miejscowe otrzyma³y zalecenie, aby nie utrudniaæ im pobytu w Polsce.
Tylko w ewidentnych, pojedynczych przypadkach podejmowano decyzjê o wysiedleniu do
ZSRR przez nowo utworzony punkt zborny w S³upsku dla osób zamieszka³ych w woje-
wództwie koszaliñskim. Ostatnie dobrowolne wyjazdy kilkudziesiêciu osób z kilku powia-
tów Pomorza Zachodniego, w tym z powiatu s³upskiego, przeprowadzono w latach 1952-
1953.

Najpopularniejszym sposobem legalnego unikniêcia wysiedlenia by³o zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego z obywatelem polskim, bo w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów umo¿-
liwia³o to nabycie polskiego obywatelstwa. Skuteczne by³o tak¿e podejmowanie dzia³alno-
�ci spo³ecznej i politycznej. Wielu obywateli ZSRR wst¹pi³o do PZPR, a ich przedstawiciel,
Jerzy Szych33, znalaz³ siê nawet w s³upskich w³adzach partyjnych34. Kilku zosta³o radnymi
rad narodowych. Prawie wszystkie kobiety nale¿a³y do Ligi Kobiet Polskich i Kó³ Gospo-
dyñ Wiejskich. W³adze zaczê³y organizowaæ spotkania z przodownikami pracy i pracowni-
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35   Ibidem, sygn. 4581, f. 5. Wykaz �obywateli ZSRR� w województwie koszaliñskim z dnia 8 marca 1954
r.
36   Ibidem, sygn. 4578, f. 288. Sprawozdanie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku dot. ludno�ci
cygañskiej za III kwarta³ 1952 r. (brak daty).
37   Ibidem, sygn. 4584, f. 21. Sprawozdanie prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie do
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie za II pó³rocze 1955 r. z 21 stycznia 1956 r.
38   APS, PMRN w S³upsku, sygn. 719, f. 100. Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku �do
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie w sprawie akcji �C� z 25 wrze�nia 1952 r.
39   APK, PWRN, sygn. 4576, f. 237. Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku do Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z 24 stycznia 1952 r.

kami konsulatu radzieckiego w Szczecinie, choæ wiêkszo�æ by³a przekonana, ¿e s³u¿y to
podstêpnemu wywiezieniu do ZSRR i takie spotkania bojkotowa³a. Najbardziej potrzebuj¹-
cym udzielono pomocy, przede wszystkim w uzyskaniu mieszkania. Wp³ywa³o to na ustabi-
lizowanie siê po³o¿enia �obywateli radzieckich� i ich integracjê w spo³eczeñstwie polskim.
Ostatni spis �obywateli ZSRR� przeprowadzony w marcu 1954 roku wykaza³ 51 osób w
powiecie s³upskim (352 osoby w województwie koszaliñskim)35.

Ludno�æ cygañska

S³upsk w latach piêædziesi¹tych by³ najwiêkszym o�rodkiem osiad³ej ludno�ci cy-
gañskiej w województwie koszaliñskim. Mniej lub bardziej trwa³e skupiska tej ludno�ci by³y
tak¿e w Bia³ogardzie, Koszalinie, S³awnie, �widwinie, Szczecinku i Z³otowie. Liczba Cyga-
nów w S³upsku ulega³a czêstym zmianom oscyluj¹c wokó³ 200-250 osób36. Zamieszkiwali
oni g³ównie przy ulicy Zau³ek (dzi� ul. D³uga). Byli to g³ównie Cyganie pochodz¹cy z
Ukrainy37. Zwykle osiedlali siê tutaj na okres zimowy, a wiosn¹ podejmowali dalsz¹ wê-
drówkê. Na przyk³ad wiosn¹ 1954 roku S³upsk opu�ci³a 70-osobowa grupa koczowników.

Dopiero na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych w³adze pañstwowe zaczê³y zajmowaæ siê
problemem ludno�ci cygañskiej. Rada Pañstwa 24 maja 1952 roku podjê³a uchwa³ê w spra-
wie udzielenia pomocy ludno�ci cygañskiej przy przechodzeniu na osiad³y tryb ¿ycia. Ce-
lem by³a tzw. produktywizacja Cyganów poprzez porzucenie nomadyzmu i podjêcie sta³ej
pracy, równie¿ w rolnictwie. Mia³o to doprowadziæ do tak zwanego uobywatelnienia ludno-
�ci cygañskiej, a czê�ci¹ tego zamierzenia by³o przyznanie dokumentów to¿samo�ci.  W
1952 roku Urz¹d Stanu Cywilnego w S³upsku przeprowadzi³ akcjê ankietyzacji, poprzedzaj¹-
c¹ wrêczenie dowodów osobistych. Cyganie odnie�li siê do niej tak, jak do innych akcji
realizowanych przez w³adze, z wielk¹ nieufno�ci¹. Potraktowali j¹ jako ingerencjê w ich
wewnêtrzne sprawy naruszaj¹c¹ poczucie bezpieczeñstwa. W S³upsku zankietyzowano
tylko 16 osób, wydano 134 akty urodzenia i 20 aktów zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego38.
Ma³o skuteczne okazywa³y siê równie¿ spotkania w³adz z Cyganami, na których nak³aniano
ich do przechodzenia na sta³y tryb ¿ycia i podejmowania pracy produkcyjnej. Przywi¹zani
do tradycyjnych zajêæ i zawodów odnosili siê do tego obojêtnie. Cyganie utrzymywali siê
g³ównie z gry na instrumentach muzycznych w lokalach gastronomicznych, handlu koñmi,
wró¿enia z kart, ¿ebractwa uprawianego przez dzieci oraz z prac sezonowych. W tym celu
wyje¿d¿ali do Gdyni i Gdañska, a nawet do Warszawy i £odzi39.

W takiej sytuacji w³adze usi³owa³y utworzyæ przynajmniej spó³dzielniê kotlarsk¹
czy zorganizowaæ dzia³alno�æ zespo³ów muzycznych. Do tego celu zaanga¿owano Cygan-
kê Mariê Kwiek, która w styczniu 1954 roku z³o¿y³a wniosek o otwarcie spó³dzielni. Mieli do
niej wst¹piæ kotlarze ze S³upska i S³awna. Czê�æ biedniejszych Cyganów popar³a tê inicjaty-
wê, licz¹c na mo¿liwo�æ zarobkowania, lecz starsi j¹ zwalczali, traktuj¹c popieraj¹cych jako
�odszczepieñców�40. Dlatego spó³dzielnia ta, choæ przyst¹pi³o do niej 11 osób, nie rozpo-
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40   Ibidem, sygn. 4582, f. 7. Sprawozdanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie dot.
ludno�ci cygañskiej w woj. koszaliñskim za II pó³rocze 1954 r. ze stycznia 1955 r. (brak daty dziennej).
41   Ibidem, sygn. 4578, f. 130. Sprawozdanie z zagadnieñ ludno�ci cygañskiej w województwie koszaliñskim
�za II kwarta³ 1952 r. z lipca 1952 r. (brak daty dziennej).
42   W Centrali Dostaw Drzewnych dla Przemys³u Wêglowego.
43   Wraz z Grzegorzem Górniakiem we wrze�niu 1952 r. zwrócili siê do Rady Pañstwa o zainteresowanie
siê problemami Cyganów s³upskich: w³óczêgostwem, ¿ebractwem, czêstymi awanturami z ich udzia³em,
itp. Podkre�lali przy tym, ¿e Cyganie czuj¹cy siê obywatelami PRL s¹ nara¿eni na drwiny ze strony
pozosta³ych. (APS, PMRN S³upsk, sygn. 719, f. 197. List do Rady Pañstwa z 5 wrze�nia 1952 r.).
44   APS, PMRN w S³upsku, sygn. 719, f. 83. Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie
�do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku z 23 maja 1952 r.
45   By³o to wyj¹tkowe, poniewa¿ Cyganie nie chcieli posy³aæ swoich dzieci do szko³y.
46   Ibidem
47    APK, KW PZPR w Koszalinie, sygn. 26/XIV/248, f. (b. p.). Sprawozdanie z zakresu spraw
narodowo�ciowych za rok 1965 z terenu województwa koszaliñskiego z 29 stycznia 1966 r.
48   Ibidem

czê³a dzia³alno�ci. Równie¿ powierzenie Andrzejowi Dymiterowi zadania zorganizowania
zespo³u muzycznego nie przynios³o spodziewanego rezultatu. Za³o¿ony przez niego 15-
osobowy zespó³ pie�ni i tañca istnia³ bardzo krótko41.

Niekiedy dzia³ania w³adz przynosi³y efekty, choæ by³y one pozorne. S³upskie zak³a-
dy pracy zatrudni³y kilka osób pochodzenia cygañskiego (w 1952 roku � 8)42. Jeden z
Cyganów (Andrzej Siwak) wst¹pi³ do PZPR i zosta³ radnym Miejskiej Rady Narodowej43. Na
kurs dla analfabetów zapisa³o siê 30 osób. W kwietniu 1952 roku 50 Cyganów wziê³o udzia³
w akcji odgruzowywania miasta z okazji 60. rocznicy urodzin Bieruta44. Ale najwiêkszym
sukcesem w³adz by³ udzia³ 90 Cyganów w manifestacji pierwszomajowej w 1954 roku, z
w³asn¹ orkiestr¹ i dzieæmi ubranymi w stroje krakowskie.

Z powodu z³ej sytuacji materialnej i w celu wzbudzenia zaufania i aktywno�ci  Cy-
ganów w³adze udziela³y im pomocy materialnej. Osobom podejmuj¹cym sta³¹ pracê zarob-
kow¹ przydzielano mieszkania. Niektórzy, aby uzyskaæ mieszkanie, podejmowali j¹ tylko na
kilka tygodni. Ucz¹ce siê dzieci objêto do¿ywianiem45. Najbiedniejszym przyznawano zapo-
mogi socjalne. Wyznaczono ³¹czników miêdzy w³adzami powiatowymi a s³upskim �rodowi-
skiem cygañskim, którymi zostali Cyganie - Karol Jaworski (kolejny radny Miejskiej Rady
Narodowej w S³upsku) i W³adys³aw Kurasewicz46. Mieli oni prowadziæ pracê u�wiadamiaj¹-
c¹ i namawiaæ do podejmowania pracy zawodowej i posy³ania dzieci do szkó³.

Stosunek ludno�ci polskiej do Cyganów w S³upsku charakteryzowa³ siê niechêci¹.
Powodem by³a hermetyczno�æ �rodowiska cygañskiego. Zdarza³y siê przypadki dyskrymi-
nowania osób tej narodowo�ci przez kierownictwa s³upskich zak³adów i instytucji, gdy
chcieli podj¹æ pracê, na przyk³ad w �Pomorzance� i w Technikum Ekonomicznym. Nawet
urzêdnicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej traktowali Cyganów  pogardliwie47. Oskar-
¿ano ich o sk³onno�æ do pope³niania przestêpstw. Skrupulatnie wyliczano ilo�æ kradzie¿y,
wy³udzeñ, oszustw i rozbojów. Choæ najczê�ciej dokonywali ich Cyganie przyje¿d¿aj¹cy z
innych rejonów kraju, to odpowiedzialno�ci¹ obarczano miejscowych48. Brak wiêkszych
rezultatów akcji u�wiadamiaj¹cej i produktywizacji ludno�ci cygañskiej powodowa³ u urzêd-
ników zniechêcenie lub zobojêtnienie. Wprawdzie jeszcze w po³owie lat sze�ædziesi¹tych
usi³owano j¹ kontynuowaæ, lecz pozosta³o to jedynie w sferze zamierzeñ.

Ludno�æ ¿ydowska

W wyniku prze�ladowañ przed i w czasie II wojny �wiatowej dosz³o do likwidacji
s³upskiej gminy ¿ydowskiej49. W powiecie s³upskim po zakoñczeniu wojny mieszkali nie-

Mniejszo�ci narodowe na Ziemi S³upskiej po zakoñczeniu ...
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49   Zob.: G. Salinger, Ein Rückblick und Beitrag zum Leben und Schicksal der Juden in Stolp in Pommern.
Wedel 1991, s. 95-97.
50   G. Berendt, Rezultaty hitlerowskiej akcji usuwania ¯ydów z by³ego Wolnego Miasta Gdañska. (Bilans
zamkniêcia: rok 1945). �Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi� XXII, Wroc³aw 1999, s.
311 (przyp.).
51    Szerzej na ten temat: A. S t a n k o w s k i, Emigracja ¯ydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945-
1960. (w:) Studia z dziejów i kultury ¯ydów w Polsce po 1945 roku. Pod redakcj¹ Jerzego Tomaszewskiego.
Warszawa 1997, s. 83-141.
52   G. Berendt, ¯ydzi na gdañskim rozdro¿u (1945-1950). Gdañsk 2000, s. 68 (tabela).
53   Ibidem, s. 105.
54   Ibidem, s. 107.

liczni przedstawiciele tej ludno�ci. W styczniu 1946 roku zanotowano tylko 46 osób. Byli
w�ród nich ci, którzy przetrwali wojnê i ujawnili swoje pochodzenie, na przyk³ad Kurt Sa-
batzki, Anna Schiemann, Gustaw Gruenkle i dr Nasilowski50. Niektórzy aktywnie w³¹czyli
siê w ¿ycie spo³eczne. Na przyk³ad Werner Boer zosta³ dzia³aczem w komitecie niemieckim w
S³upsku. W lipcu 1946 roku liczba ludno�ci ¿ydowskiej, wskutek repatriacji z ZSRR, wzros³a
do 113. Natomiast w po³owie 1947 roku w wyniku emigracji do Palestyny51 spad³a do 22
osób52. Wielu ̄ ydów wyjecha³o za Odrê w ramach akcji wysiedlania ludno�ci niemieckiej.

W pa�dzierniku 1945 roku powsta³ s³upski oddzia³ gdañskiego Wojewódzkiego
Komitetu ¯ydów w Polsce53, który udziela³ pomocy materialnej osobom pochodzenia ¿y-
dowskiego. Dzia³a³ on jeszcze w 1949 roku, nadal podlegaj¹c Gdañskowi pomimo przej�cia
powiatu s³upskiego do województwa szczeciñskiego54. Nie wykazywa³ jednak ¿adnej ak-
tywno�ci. Formalnie zakoñczy³ dzia³alno�æ wraz z gdañskim oddzia³em Centralnego Komi-
tetu ¯ydów w Polsce.



161

1   Najnowsza praca po�wiêcona H. Derdowskiemu to jego popularna biografia autorstwa, podobnie jak
bohater, dziennikarza i poety kaszubskiego Stanis³awa Janke � pt. Derdowski, Gdañsk 2002. Tam¿e
interesuj¹ca bibliografia. W przygotowaniu tom materia³ów w sesji naukowej po�wiêconej ¿yciu, twórczo�ci
i  roli ... H. Derdowskiego, zorganizowanej przez Instytut Kaszubski w Gdañsku i Muzeum Pi�miennictwa
w Wejherowie.
2   Kolejne wydania, w tym II �Gryfowe� z ciekawym wstêpem Aleksandra Majkowskiego (Ko�cierzyna
1911), przywo³uje S. Janke, op. cit., s. 164.
3   �Kaszube pod Widnem� � tê formê tytu³u wprowadzi³ sam autor w II � amerykañskim � wydaniu tego¿
dzie³ka, które sam w³asnorêcznie z ¿on¹ wygotowa³ w 1890 r. w Winonie, t³ocz¹c je na ma³ej prasie.
Wspomina o tym Józef Watra � Przew³ocki w szkicu �Hieronim Derdowski� � wstêpie do wydania
poznañskiego z 1929 roku, zapoznanego przez historyków literatury.
4   Zob. J. Borzyszkowski, Mity Kaszubów, w: Polskie mity polityczne, seria  Polska my�l polityczna XIX
i XX w., t. 10, red. W. Wrzesiñski, Ossolineum 1997; ten¿e, Kaschubische Mythen. Kaschuben und ihre

Józef Borzyszkowski

Pomorze � ziemia obiecana w literaturze i tradycji
kaszubsko-pomorskiej

Rok 2002 zosta³ og³oszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rokiem Hieroni-
ma Derdowskiego1. Powodem tej decyzji s¹ dwie rocznice � 150-lecie urodzin i 100-lecie
�mierci �£gôrza z Wielô�, bêd¹cego w powszechnej opinii historyków literatury pierwszym
pisarzem kaszubskim. Jego talent jest wci¹¿ przedmiotem podziwu, a utwory ciesz¹ siê
nies³abn¹cym powodzeniem w�ród czytelników. Najs³ynniejszy i najlepszy jest �Czôrliñ�-
czi� � epopeja �O Panu Czôrliñ�czim co do Pucka po sece jachô³�, wydana po raz pierwszy
w 1880 roku w Toruniu, a ostatnio � po raz szósty w 1990 roku w Gdañsku2.

To z �Czôrliñ�cziego� pochodz¹ najpopularniejsze do dzi� kaszubskie zawo³ania w
rodzaju �Nigdë do zgubë nie prziñd¹ Kaszubë� i �Marsz, marsz za wrodziem, Më trzimôme
z Bodziem� stanowi¹ce refren �Marsza kaszubskiego�, który wraz z melodi¹ Feliksa Nowo-
wiejskiego stanowi od pocz¹tków XX wieku pierwszorzêdny Hymn kaszubski. Mo¿e jesz-
cze bardziej znane s¹ inne s³owa, pochodz¹ce z zawartego w �Czôrliñ�cim� wiersza � dedy-
kowanego J.I. Kraszewskiemu: �Nima Kaszub bez Polonii / A bez Kaszub ni ma Pol�ci�. Ju¿
chocia¿by z tego jednego powodu, ze wzglêdu na rolê spo³eczn¹ tego najpiêkniejszego
utworu H. Derdowskiego, warto o nim nie tylko AD 2002 pamiêtaæ. Niemniej popularny,
maj¹cy równie¿ wiele wydañ, jest inny utwór Derdowskiego z 1883 roku, zatytu³owany
krótko �Kaszube pod Widnem� (pierwotnie �Kaszuba pod Widnem� czyli Wiedniem)3, ma-
j¹cy w pierwszym wydaniu toruñskim d³ugi podtytu³: �Na dwusetn¹ roczeznê oswobodze-
nio Mniemców i Krzescyjañstwa od turecciego jerzma w roku Pañ�cim 1683�. Utwór ten
zaczyna siê s³owami � swoist¹ inwokacj¹, która wprowadza nas w istotê problematyki
niniejszego artyku³u:

�Piêkny Kraju Kaszub�ci, Zemnio Obiecono,
Wszêdze twech d¿yr�ciech senów wielgo cnota znano,
Nigdze ju nie nalezesz dzis na swiece k¹tka,
Gdze be po nas Kaszubach nie be³a pami¹tka�.

Zwróæmy uwagê na to, ¿e kaszubska ziemia obiecana jest krajem piêknym, ¿e syno-
wie kaszubscy s¹ dzielni i cnotliwi; ¿e nie ma na �wiecie miejsca, gdzie by nie pozosta³a po
Kaszubach jaka� pami¹tka.

Jest to sygna³ jednego z podstawowych mitów Kaszubów4, którego obecno�æ w
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Identität, w: Pommerellen � Preussen � Pomorze Gdañskie. Formen kollektiver Identität in einer deutsch-
polnischen Region. Edit. J. Hackmann, w: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue
Folge Band VI/1997 Heft 2.
5   Kaszubski � pomorski humor czeka nadal na swojego badacza. Dalekie od jego istoty i smaku najlepszej
czê�ci  tego skarbu s¹ publikacje w rodzaju antologii L. Roppla, E. Pryczkowskiego, jak równie¿ opracowania
etnografów dot. dawnego humoru  Pomorza Zachodniego.
6   Zob. S. Ramu³t, Statystyka ludno�ci kaszubskiej, Kraków 1891 oraz J. Borzyszkowski i C. Obracht-
Prondzyñski, Emigracje Kaszubów w XIX i XX wieku, w: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach
nadba³tyckich w XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, M. Wojciechowski, Toruñ � Gdañsk 1995.
7   Najlepiej zbadana, mo¿e najczê�ciej opisywana, jest emigracja kaszubska w Kanadzie, a w³a�ciwie
jedynie ta w Ontario. Zob. I. Jost, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983; K. Ickiewicz, Kaszubi
w Kanadzie, Gdañsk 1981; W. Szulist, Kaszubi kanadyjscy, Gdañsk 1992; S. Stolarczyk, Notatnik kaszubski,
Toronto 2000.
8   Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Wêdrówki pomorskich rodzin. Wp³yw emigracji na to¿samo�æ regionaln¹
Pomorzan, w: Rodzina Pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999.
9   Zob. F. Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i �wiadectwo, Gdañsk 1997;  J. Miziñski, Gra w historiê,
Lublin 1994; Pomorze - ma³a ojczyzna Kaszubów. Historia i wspó³czesno�æ/Kaschubische-pommersche
Heimatbuch. Geschichte und Gegenwart, red. J. Borzyszkowski i D. Albrecht, Gdañsk � Lübeck 2000.

literaturze stanowi odzwierciedlenie tego, co by³o dawniej i jest dzi� ¿ywe w ludowej trady-
cji, a mo¿na rzec tak¿e w historycznej. Z mitami na ogó³ trudno dyskutowaæ, mo¿e i nie
powinno siê ich weryfikowaæ, ani sprowadzaæ do rzeczywisto�ci. Nie powinno, ale przecie¿
mo¿na. Przygl¹daj¹c siê pierwszej strofie �Kaszubów pod Widnem� (równie cenionej, a
mo¿e niekiedy jeszcze bardziej, przez czê�æ ziomków Derdowskiego, jak te pierwsze zawo³a-
nia z �Czôrliñ�cziego�), analizuj¹c jej tre�æ, trudno i ³atwo dyskutowaæ z jej zawarto�ci¹,
szczególnie z przes³aniem pierwszego wersu, bo to sprawa emocji, zarazem dziejów, do-
�wiadczenia wyniesionego przez Kaszubów z przesz³o�ci. Pomin¹æ mo¿na te¿ sprawê cno-
ty, autostereotypu, który w ca³ej twórczo�ci Derdowskiego jest bardzo wyra�ny, arcycieka-
wy, prawdziwy � odpowiadaj¹cy tzw. charakterowi Kaszubów, przynajmniej tym z XIX i
powiedzmy pierwszej po³owy XX wieku. Przynajmniej, gdy chodzi o piêkn¹ i wa¿n¹ cechê
tej zbiorowo�ci � specyficzny humor, autoironiê ��podkorbianie�. Bogactwo tego humoru
i autoironii zna³ i prezentowa³ w³a�nie Derdowski, mimo ¿e i jemu ziomkowie, gdy utrwali³ je
w druku, mieli to za z³e5. Nastêpne pokolenia w pe³ni doceni³y jednak jego talenty i dokona-
nia, maj¹c mu nawet za z³e to, ¿e na nich poprzesta³, ¿e nie napisa³ wiêcej. Dzi� szczególnie
dobitnie widaæ, jak w procesie asymilacji, polonizacji, a tym bardziej podmiotowego rozwo-
ju Kaszubów, ta piêkna cecha, a mo¿e i �wiadomo�æ ziemi obiecanej, zanikaj¹, choæ chcia³o-
by siê, by by³y warto�ciami powszechnymi na ca³ym Pomorzu.

Chcê tu jednak¿e zwróciæ uwagê na jeszcze jeden szczegó³ � problem. Chodzi o
owe kaszubskie pami¹tki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet w Jeruzalem je znajdziemy, jak i to, ¿e
w bardzo wielu miejscach nadal nikt o Kaszubach nie s³ysza³. Ale tu chodzi o co� innego, o
kaszubsk¹ diasporê, tê z XIX wieku, maj¹c¹ dawn¹ tradycjê i konstynuowan¹ do dzi�6.
Diaspora kaszubska, niczym ¿ydowska, sprawi³a, i¿ w czasach Derdowskiego byli Kaszubi
nie tylko razem z nim najliczniej w  Ameryce7. Wcze�niej i pó�niej liczniej w g³êbi Niemiec, w
Rzeszy, w Reichu, do którego z Prus Zachodnich czy Królewskich, tzn. z Pomorza Kaszub-
skiego, czyli Polskiego, a tak¿e z Pomorski, z Pommern by³o i jest nadal, tak¿e dla kaszubsko-
pomorskich Niemców, daleko i blisko8. Los Kaszubów w diasporze przypomina³ i nadal
przypomina dzieje diaspory ¿ydowskiej, ale jest o tyle szczê�liwszy � mo¿na rzec o Niebo �
i¿ nawet w najtragiczniejszych latach okupacji � panowania hitlerowskiej zarazy � nie byli
oni przedmiotem holokaustu. Do�wiadczenia II wojny �wiatowej, a szczerzej Kaszubów i
Pomorza miêdzy Polsk¹ a Niemcami, to osobna historia9. Zamykaj¹c to zwi¹zane z Derdow-
skim wprowadzenie, a mo¿e tylko zasygnalizowanie istnienia mitu kaszubskiej ziemi obieca-
nej, ziemi �wiêtej, warto postawiæ pytanie, czy on by³ pierwszy i sk¹d zaczerpn¹³, z jakiego
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10  Zob. B. Synak, Kaszubska to¿samo�æ. Ci¹g³o�æ i zmiana, Gdañsk 1998.
11   A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej,
Poznañ 1950, s. 45-66; G. Labuda, Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej, w:
Literatura kaszubska � ksi¹¿ka, twórca i biblioteka, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2000.
12   Zob. choæby M. Rudnicki, £¹czno�æ Kaszubów z Polsk¹, �Zabory�, R. I: 1935, nr 12, s. 8.
13   Warto pamiêtaæ, ¿e bêd¹c w Ameryce H. Derdowski napisa³ w jêzyku polskim mniej znany utwór pt.
�Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podró¿y do Ameryki (humoreska)�, opublikowany na ³amach
�Wiarusa� 1889 nr 14 i 16. Wcze�niej, jeszcze w kraju napisa³ po polsku i wierszem, a wyda³ tak¿e w
Ameryce, utwór pt. �Wracanie ¿ydów do Palestyny i wej�cie do obiecanej ziemi. Pie�ñ na ¿ydowskie
�wiêta wielkanocne, u³o¿ona z polecenia najwy¿szej rady rabinów w Wiedniu�, Toruñ 1884; II wyd.,
Chicago 1884. Zob. A. Bukowski, Dzia³alno�æ literacka i spo³eczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce
(1885-1902), Gdañsk 1961.

�ród³a pi³ wodê wiedzy o tej istotnej cz¹stce kaszubskiej to¿samo�ci, o której powiedziano,
i¿ cechuje j¹, przynajmniej w XIX i XX wieku, ci¹g³o�æ i zmiana10? Odpowied� na to pytanie
mo¿e byæ i krótka i d³uga. Krótka ponoæ lepsza.

Derdowski w prezentacji owego mitu ziemi obiecanej by³ o tyle pierwszy, ¿e jest on
uznanym przez historyków literatury, przez specjalistów w tej materii i innych ekspertów od
kaszubszczyzny, zw³aszcza literackiej, jako ów pierwszy kaszubski pisarz � poeta, twórca
kaszubskiej literatury piêknej z prawdziwego zdarzenia11. Ale przed nim by³ dr Florian Cey-
nowa � ojciec regionalizmu kaszubskiego i tak¿e pisarz, jednak nie tak utalentowany, a w
docieraniu do ziomków i innych odbiorców mniej skuteczny. O nim za chwilê.

Zastanawiaj¹c siê nad �ród³ami wiedzy biblijno � kaszubskiej Derdowskiego mo¿-
na zwróciæ uwagê na dom i rodzinne Zabory, które opu�ci³ jako 9-letni ch³opiec, czyli bardzo
wcze�nie je utraci³, podobnie jak kilkadziesi¹t lat pó�niej ca³¹ ojczyznê � Kaszuby, Pomorze,
Polskê... Mo¿na te¿ wskazaæ sam¹ Bibliê oraz kaszubsko-polsk¹ tradycjê biblijn¹, jak s¹dzê
ówczesne kaznodziejstwo, a generalnie wychowanie, w którym tre�ci biblijne i analogie do
ziemi obiecanej funkcjonowa³y na co dzieñ � silniej ni¿ dzi�. Mo¿na i trzeba wskazaæ �
szukaæ innych �róde³, analogii i wspólnoty losów ludów o tradycji judeochrze�cijañskiej.
Mo¿na te¿ zwróciæ uwagê na podobieñstwa mitu ziemi obiecanej do mitu ojczyzny, do tego,
czemu da³ wyraz Adam Mickiewicz w inwokacji do �Pana Tadeusza�. � �Litwo, ojczyzno
moja...� A przecie¿ wielu mi³o�ników kaszubszczyzny i uczonych dzie³o H. Derdowskiego
�O Panu Czorliñscim...� nazwa³o kaszubskim �Panem Tadeuszem�12.

Pomijaj¹c tu podobieñstwa miêdzy �O Panu Czôrliñ�czim...� a �Panem Tadeuszem�
podkre�liæ trzeba fakt, ¿e H. Derdowski tak¿e w �Kaszube pod Widnem� w¹tki biblijne i
dzieje chrze�cijañstwa mocno osadza w realiach kaszubsko-pomorskich. Siêga a¿ po mit �
tradycjê Ojca Noego i potopu, a z dziejów nowo¿ytnych do Jana z Kolna. Druga i trzecia
zwrotka z �Kaszuby pod Widnem� mówi¹:

�Ciej zagroze³ potopem Bóg �wiatu ca³emu,
Prêdko arkê Kaszuba zbudowa³ Noemu.
I jak pó�nij zaczêno ustêpowac morze,
Wesod na l¹d bezpiecznie na Szymbar�ci górze.
I Ja� z Kielna �wiêtego têdzim be³ wiarusem,
Co w Ameryce bywo³ jesz przed Kol¹busem,
I tak liczne rozmno¿el w nij kaszub�cie plemiê,
Ze tu drug¹ ju m¹me obiecan¹ zemniê ...�
Mamy wiêc tutaj do czynienia ju¿ z drug¹ ziemi¹ obiecan¹, któr¹ w czasach Der-

dowskiego by³a Ameryka, nie tylko dla Kaszubów � Polaków czy Niemców, nie tylko dla H.
Derdowskiego, który wkrótce po napisaniu swoich kaszubskich dzie³ tam wyl¹dowa³ i w�ród
braci Kaszubów � Polonusów dalej pracowa³, tworzy³13.
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Pozostaje otwarty problem, ile to jeszcze i jakie spo³eczno�ci, choæby tylko euro-
pejskie, uwa¿a³y swój kraj ojczysty za ziemiê obiecan¹ - pierwsz¹, a Amerykê za drug¹. Si³a
amerykañskiego mitu ziemi obiecanej by³a i jest nadal niejednokrotnie silniejsza, ni¿ ziemi
ojczystej. S¹dzê, ¿e w przypadku Kaszubów � przynajmniej  do dzi� � nawet dziêki Derdow-
skiemu � ten drugi mit nie przys³oni³ pierwszego14.

By ostatecznie zamkn¹æ etap eksploatacji twórczo�ci H. Derdowskiego, dotycz¹-
cej mitu Kaszub i Pomorza jako ziemi obiecanej, zajrzyjmy raz jeszcze do �Czorliñ�ciego�.
Znajdujemy tam fragment zatytu³owany �Oliw�ci organista egzamninuje pana Czorliñ�cie-
go z kaszubsciego swiêtego pisma�. A dzia³o siê to w katedrze oliwskiej, w nekropolii
kaszubskich ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich, których portrety przed owym egzaminem poka-
zywa³ Czorliñ�ciemu z ciekawym komentarzem historycznym braciszek Leon. Miêdzy inny-
mi mówi³:

�Cny ks¹¿êta naszy, rzecze, za pamiêce downy,
Mniele w Gdañsku nad Raduni¹ zamek swój warowny.
Od samego S³epska ca³e be³o jech Pomorze,
A le czesto po kaszubsku w swym godle dworze. (...)
Obok widzisz Mszczugasena, ksêca Swiêtope³ka,
Chtoren wsze�ciech mniemców z Kaszub wegno³ do zdzebe³ka.
Mestwo, chytrosc i upartosc, fife i wekrête
Jesz Kaszube do dzys po nim maj¹ w spodku wzête.
Jego wiecznie pomniêta³e bêdê nasze dzece,
Bo granice Kaszub rozcyg dalek do Notece�.
Ten sygna³ dotycz¹cy Noteci, jako kaszubskiej granicy, za chwilê bêdzie istotny.

Pamiêtaj¹c o ci¹g³o�ci fifów w�ród Kaszubów od czasów �wiêtope³ka wróæmy do oliwskie-
go egzaminu z �kaszubskiego �wiêtego pisma�:

Ju Czorliñsci chce wechodzec, boc wej d³ugo mudzy,
Lecz w tym widzy w boczny kruchce srodze wiele ludzy.
Tam z ch³opami organista egzamnin odbywo³
I jech ostro ze swiêtego pisma przes³uchywo³,
Chto nie umnio³ odpowiedzec, trzconciem bro³ po skorze,
A chto umnio³, mog kalkowac ca³y rok na chorze.
Tej sê braceszk Leon spyto³ towarzesza swego,
Cze dost¹pic tak¿e nie chce odznaczenio tego?
- Mogbes ostac kalkañcistow honorowym cz³onciem,
Rzecze � ale mo¿esz dostac onym cencim trzonciem.
Tej Czorliñsci nabro³ w serce lusztu i otuche,
Zaro prose³ organistê wz¹c go na przes³uche.
Ten mu kozo³ wszescie mesle dobrze mniec skupione,
Bo on jego bêdze ostro bro³ na wszescie strone.
Tej nopierwi, be szlachceca k¹seczk weprobowac,
Ze Starego testamentu wz¹n egzamninowac.
- Gdze mnieszkaj¹ naszy pierwszy, pyto sê, rodzice?
Gdze je roj, co w nim wszesciego bodej je obfice? �
Szlachcec rzecze: - To pytanie stawic mo¿esz dzecku!
Roj je w Wiecu, co sê zowie Vietzig po mniemniecku,

14   Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miedzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowo�ci¹, Gdañsk
2001.
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Boc doch stoji w jedni piesni: - Jad¹m, bo¿y kmniecu!
Te so sedzysz, te so sedzysz u Boga we Wiecu. �
Ciej onegdy po lêborscim krejsu ¿em sê w³ocze³,
Roj jem widzo³, doch Je¹ma tamem nie obocze³.
Pierwi on sê bodej nieroz ledz¹m pokazywo³
I bez drzewa na jid¹cech wjedno rêk¹ ciwo³;
Ale skorno dzys tam naszy sw¹ stracele mowê,
Bodej nigde z g¹szczu raju nie wetyko g³owe. �
- Dobrze! � odrzek p¹n bakalorz. � Te mosz we ³bie swiecê,
Ale czekej jeno, bratku, tero jo cê chwecê! �
Powiedz, jacie to przezwisko da³a Swiêto Trujca
Jad¹mowi, ciej zlepiony be³ od Boga Ojca? �
-P¹n Skrusze³a! � odrzek szlachcec � Prowda to - rzetelno,
Bo nos tego naucze³a staro piesñ koscelno:
- Gwiozdo morzo, chtornas Pana mleciem swym kormnie³a -
Tam doch stoji, ¿e sê pierwszy rodzyc zwo³ Skrusze³a,
Zt¹d to tele dzys sê ch³opow Skrusze³ami zowie,
Co z niech cilka mnieszko w Lesnie, J¹mnie i Parchowie
W S�rkowicach te¿ je porê, porê w Gowidlinie,
Porê w Cielnie, Strzebjelenie, Swinczu, Gorêczenie.
Downi jeden z Skrusze³ow mnieszko³ te¿ w Stê¿ece,
Ale ten przed rociem marnie w pryze skuñcze³ ¿ece;
On jednego dzekutnika tak wz¹n w swe obrote,
¯e mu w piersach i pocerzach wszescie skrusze³ gnote.
- Rychtyk! � mówi organista � Te jes, druchu, frantem!
Ale jes te obeznany z Nowym testamentem?
Wiêc sê tero urzêdowo pyt¹m pana brata:
Gdze se rodze³ Jezus Chrystus, Zbawca tego swiata?
Szlachcec sk³oniel sê i k¹seczk medytowo³ w g³owie,
Tej rzek: - Chrystus sê narodze³ w kaszubscim Betowie!
Boc Betowo, a Betleem to je jedno mniasto,
Le litere pomniesza³e ¿ede, jak ciej casto. �
Organista odpowiedz¹ ukuñtêntowany
Pyto dali: - A gdze Chrystus be³ ukrzy¿owany? �
Szlachcec chutko odpowiedzo³ bez medytacji:
Za Wejrowem, na wesoci swiêty kalwaryji
Jesz go dzys tam pokazuj¹ na krzy¿owym drzewie �
Cze on ¿ewy, cze nie ¿ewy, tego ¿oden nie wie.
¯edze jego usmniercele! Naszy tam nie bele �
Ledwie ¿esme wszesciech ¿edow za to nie zabjele! �
Dobrze! � rzecze p¹n bakalorz � Jes na wszetko cêtym!
Ale znosz te wse i mniasta, co s¹ w pismnie swiêtym?
Je¿e znajesz ewanjelije, powiedz, przejocelu �
Gdze te¿ je tam ju wspomniane o kaszubscim Wielu?
Tego szlachcec so nie bocze³, rzecze � Mosz tu, bjesu!
- Chto¿be meslo³, ¿e ja¿ sygnie z chonicciego krejsu!
Ju mu grozy organista swojim d³udzim trzonciem
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15   H. Derdowski, O Panu Czorliñ�cim co do Pucka po sece jacho³, wyd. III, Pelplin 1934, s. 127-131.
16   Zob. Klaus von Bismarck, Wspomnienia. Przyk³ad i przypisy Wanda Tycner i Janusz Tycner, Warszawa
1997; s. 5-16 to Roz. I, zatytu³owany jest �Pomorze � kraina nad morzem�, gdzie znajdujemy m.in. s³owa
o pomorskiej filozofii ¿ycia, a na s. 253 ... S³upsk i Kaszubi. Zob. te¿ Ch. V. Krockow, Reise nach
Pommern.

Ju mu z worka dyndaj¹cym zwoni w usze zwonciem ...
Ale tej mu braceszk w ucho szepce, jak ciejbe spowiedz,
Jak¹ na no zapytanie oddac mo odpowiedz.
Tej ju szlachcec pewien sebie rzek do organiste:
- Cos o Wielu u £ekosza je ewanjeliste!
Nie wiem, w jacim to rozdzale i na jaci karce:
Wiem le tele, ¿e tam mowa je o swiêty Marce.
Ciej P¹n Jezus z swiêtym Piotrm do Marte wst¹piele,
Tej rzek do ni: - Marto, Marto! Troszczysz siê o Wiele!
Bo we Wielu nego czasu, krotko przede¿niwy,
Grod do reszte wszescie ¿eta pot³uk nieszczesliwy.
Tej sê nad ws¹ litowa³a s³uga Jezusowa,
Zk¹d te¿ wierê napisane w pismnie one s³owa;
Lecz P¹n Jezus rzek: - We Wielu wieldzi s¹ pijoce,
Wiêc jim za to ni poceche nie d¹m, ni pomoce. �
Zgodies! � rzecze organista � Nie jes bele mucka!
Ale wiesz te, zk¹d sê wzêno mni¹no mniasto Pucka?
Meslisz wierê, - rzecze szlachcec � ¿e jem kawa³ wo³a
- Ko¿dy knop ju wie, co Jezus rzek do aposto³a.
- Puc le za mn¹! Rzek ciej widzo³, ¿e sê mniemca boji;
- Zt¹d odebro³ Puck swe mni¹no, jako w pismnie stoji.
P¹n bakalorz kuñcz¹c wreszce wo¿ny nen egzamen
Rzecze: - Swietnie ¿es sê spiso³, druchu, tero � amen!
Wiêc te¿ za to zas³u¿onym szczecê cê honorem,
Jes nowe¿szym mym dmuchoczem i kalkulatorem!

P¹n Czorliñsci z wielg¹ przej¹n urz¹d nen pokor¹
I tobaci mu na rekê wsepo³ mniorkê spor¹ �
Ja¿ sê od ni organisce zakr¹ce³o w g³owie �
Cichn¹n ... Szlachcec tej powiedzo³: - Dej¿e, Bo¿e zdrowie!
                                                                                        � (...)15.
Mamy tutaj daleko id¹ca identyfikacjê ówczesnych Kaszub � ich miast z najwa¿-

niejszymi miejscowo�ciami ¿ydowsko-chrze�cijañskiej ziemi �wiêtej, a pod koniec utworu
nawet fragment bytowsko-polityczny, który mo¿na, ale nie trzeba aktualizowaæ w kontek-
�cie wyborów samorz¹dowych, jakie mia³y miejsce nie tylko za czasów Czorliñ�ciego. Mamy
te¿ dok³adn¹ lokalizacjê raju! Bogu dziêkujcie lêbor¿anie.

Jak wiemy w kontek�cie kaszubskiej ziemi obiecanej pojawia siê tak¿e S³upsk. Mia-
sto to odgrywa te¿ bardzo wa¿n¹ rolê w wyja�nieniu niejako biblijnej liczebno�ci ludu
kaszubskiego � potomstwa Abrahama, tak mnogiego niczym - nie gwiazdy na niebie, ale
ziarna piasku na brzegu morza. Czê�ciej tak w³a�nie w tradycji pomorskiej Niemców pojawia
siê S³upsk jako najwa¿niejsze kaszubskie gniazdo. Jeszcze niedawno przywo³ywali je Chri-
stian Graf von Krockow i Klaus v. Bismarck, który jako Niemiec z Pomorza po opuszczeniu
rodzinnej ziemi, dopiero w Reichu dowiedzia³ siê, ¿e jest �obcym z Kaszub�, do których pod
koniec swego ciekawego ¿ycia prawie siê przyznawa³, a za co ceni³ Güntera Grassa16.
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17   F. Ceynowa, Kile s³ov wo Kaszebach e jich zemi ..., Krakow 1850, s. 5-6.
18   Korzysta³em z wydawnictwa �Skôrb kaszébsko-s³ovjansczjé móvé�. Prace Floriana Ceynowy. Wydanie
fotooffsetowe, Wejherowo 1985; stamt¹d zaczerpn¹³em przytoczone dalej cytaty.

Pozostaje problem okre�lenia granic owej kaszubskiej ziemi obiecanej, jak i pozna-
nia tego, co na ten temat napisa³ � zrobi³ Florian Ceynowa � starszy od Derdowskiego,
literacko mniej uzdolniony, ale w sumie dla odrodzenia Kaszubów niemniej lub wiêcej nawet
zas³u¿ony. To jego dzie³em jest nadanie kaszubskiemu mitowi ziemi obiecanej konkretnych
kszta³tów, skojarzeniu jej z ca³ym Pomorzem, choæ bardziej ze wschodnim pucko-gdañskim.
Ceynowa jako pierwszy ów mit kaszubskiej ziemi obiecanej spopularyzowa³ w literackiej
postaci i byæ mo¿e od niego, je�li nie z ludowych �róde³, z których obaj twórcy korzystali,
zaczerpn¹³ go H. Derdowski.

F. Ceynowa w jednym z pierwszych swoich prac pt. �Kile s³ov wó Kaszebach e jich
zemji�, tak okre�la granice Kaszub:

�Zemja Kaszebsko cignê³a sê ju v nodavniejszech czasach wód mórza Baltickjeko,
czele, jak me je teros zovjeme, Vjelgjeko, jasz pó rzeki Notecê e Vartê mjedze Wódr¹ e Vis³¹.
Ledovji tutejszemu dovale dzejopjisorze ro¿ne nazwjistka: Venetóv czele Vendov, S³ovja-
nów, Pomórzanov, Kaszebów. (...)�17.

Tyle, tak, i jak widaæ krótko, bardzo konkretnie, przedstawi³ Ceynowa granice ka-
szubskiej ojczyzny � Pomorza � ziemi obiecanej. Jednak¿e to nie wszystko. O wiele ciekaw-
sze s¹ � w kontek�cie problematyki niniejszego artyku³u, fakty, informacje, interpretacje i
komentarze, jakie wy³owiæ mo¿emy z jego arcyciekawej, wa¿nej i bardzo krytycznej, saty-
rycznej, a i komicznej �Rozmovë Polocha z Kaszub¹�. Pe³ny tytu³ � a raczej zapis ze strony
tytu³owej tego utworu brzmi: �Rozmowa Pólocha s Kaszeb¹ napis¹no przez s.p. Xêdza
Szmuka z Pucka, a do dreku pód¹no przez Sena Wójkwójca ze S³awószena Roku Panskjeho
1850. Dregji vedanje, s Krajobrazê Zemje Kaszebskje, V Svjecu nad Vis³¹ wu czarnoxê¿njka
J. Hauffe 1865�18. Niewielki ten utwór wypada³oby przytoczyæ w ca³o�ci, bo te¿ i w ca³o�ci
dotyczy on interesuj¹cego nas zagadnienia. Stanowi najpe³niejszy wyk³ad na temat to¿sa-
mo�ci Kaszubów jako gospodarzy pomorskiej ziemi obiecanej, wywodz¹cych siê z plemie-
nia Izraela, bêd¹cych cz¹stk¹ narodu wybranego. Trzeba tu jednak dodaæ, i¿ sam Ceynowa
na odwrocie strony tytu³owej swego dzie³ka umie�ci³ s³owa:

�Dobri ¿ort, tinfa vort.
Przes³ovje Kaszebskje�.
Zatem maj¹c to na uwadze przestudiujmy najwa¿niejsze tej rozmowy fragmenty,

zw³aszcza s³owa Kaszëbë, relacjonuj¹cego dzieje Palestyny, Bibliê w swojskim wydaniu.
Rozmova Polaka s Kaszub¹.
�Póloch: Zk¹d Ti jeste�, Ch³opje?
Kaszeba: Jo jem z Kaszeb, Panje.
Pól. Co to s¹ te Kaszubi?
Kasz. Panje, je to kroj wód Bóga zdovna wóbjecani, kroj svjêti, v chterim mleko e

mjod p³enje; a ledze, co v tim kraju mjeszkaj¹, nazevaj¹ sê ledzamj vebranemj, póchódz¹cemj
wód Jizraela dovneho.

P. Ja s³isza³em o vjelorakich Kaszubach.
K. Jo, Panje; e moj wójc, co be³ bógati, bó mje³ sztere wó³e e sztre kónje, a mjeszke³

vjele lat v jedni vsi Kaszebski, dze be³ przesê¿nim, narachóve³ dwójakich: jedni s¹ grebi, a
dregi s¹ Fein-Kaszebj. Grebi s¹ ti, co njmaj¹ swójich przevjlejov, anje takich ³ask, wód Pana
Bóga, jakje maj¹ Fein-Kaszebj (...)

A nasz X¹¿e Svjantope³k, co pótemu tak wójove³, jakbe cali svjat chce³ pe³kn¹c, zo
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to nam nade³ ro¿ne diploma, chtere jesz pódzisdzen le¿¹ na roteszu Puckim, jako v sto³ecz-
nim miejsce zemje Kaszebskje. Pódregje m¹me me no sê sl¹ne vszetkje te ³aski, chtere mje³e
ni dovni naszi przodkovje: Abraham, Jizak, Jakub, Moj¿esz w jinni.

P. Moj Bracje, jak vjdzê, to njbi co� do pravdi movjesz i fundamentalnje, vivodzjisz;
ale njemoglibi� mj granjc vaszéj zemi opjsaæ.

K. Panje, grance Kaszebskje s¹ v móji g³ovje tak mócno veznaczone, ¿e jich njgde
zabec njmogê; e tak kó¿de dzecko, co sê dzis na svjat rodzi, ju vjutro je polcê wukazeje.
Granice Kaszebskje jid¹, pócz¹vsze wód Gd¹nska, staro¿etneho Gaza, gor¹ Libansk¹, a
pónaszemu gorami Kólibskimj, bó me barzo rod kó dodajeme, prze melim mór¿e Genezarec-
kim, prze vjelgjim mórze Strzodzemnim, pólacenje mare mediterraneum zv¹nim, co le¿i mje-
dze zemjamj Preska, Resk¹, Szveck¹, Dunsk¹ e Pómórsk¹, jesz do Wusco S³epskjeho e dali
rzek¹, do njeho vpodaj¹c¹; a vrocaj¹ puszcz¹ Jizraëlsk¹, pónaszemu Tuchólsk¹, nad grani-
c¹ Filistiansk¹ czele krzi¿ack¹, bó ten narod be³ krzi¿ê dlo Kaszebov, prze Samariji, to je
Marienburgu dzisejszim czele zemj Malbórski do Gd¹nska.

P. Ale, moj Bracje, ja s³isza³em, ¿e Kaszubj po narodzeniu dzjevjêc dnj s¹ slepimj;
vjêc to musi biæ grubi narod, vcale do Polakov njepodobni i v¹tpjê, czili do pravdzivego
cz³ovjeka.

K. Moj Panje, jo jem wó tim niejcze³, anje jem vjedze³. Ale dajme, przepusceme, ¿e
Kaszebj pó wurodzenju dzevjnc dnjov sa slepemj ale kje wonj dzes¹teho dnja przezdrz¹, tej
wónj tesz e przez dêbov¹ deskê vjdz¹, a zos Pólosze abo Mazurze, hóc zaros prze wurodzen-
ju przezdrz¹, to jednak pótemu przez ca³e ¿ece s¹ slepemj.

P. Kochani Bracje, ja s³isza³em vjele o Kaszubach i jich kraju, jednakovo¿ jich
pocz¹tku dovodzjæ njemogê: gdi¿ ro¿ni ro¿nje o njch povjadaj¹, i njevjem, komu z njch mam
vjerziæ

K. Panie kóchani, kje jo co rZekê, to ju vjerze jak pjsmovj, bo Kaszeba, kje wón
provdê gado, ¿odn¹ mjar¹ ³gac njmo¿e. Provda, ¿e Kaszébj njegodaj¹ ze storech szparga³ov,
bó se v storech papjorach, xêgach, cobe jim na vekozanje jich pócz¹tku slu¿e³e, njekóchaj¹.
Ale te, co wónj miele, musze³ kó¿di vjarogódni przesê¿ni jedneho veznaczoneho dnja do
g³ovneho mjasta Puck przenjesc: a zebravsze vszestkje pisma wód Jadama jasz do wóbja-
vjenja svjêteho Jana, wu³o¿ele wónj je v jednê xêgê e kozalj¹ drekovac e dale ji nazvê
�Biblejo�. A tak vedrekovavsze jednê x¹¿kê z nech storech szpargalov, zalepja³e wónj sobje
tu temj pódczas ne vjelgie zeme, wó chteri jesz njejeden z nas cze³, póka¿ane wókna. (...)

P. Moj Bracje, jak ja s³iszê, to Ti Kaszubov vistavjasz na vjelkich ludzj; albovjem,
kjedi onj Biblij¹ vidali, to musjeli albo aposto³amj albo co� nad apostoli bic. Zaczim i to, co
v njej czitami, musja³o sjê nje v Palestinje, ale v Kaszubach staæ.

K. Moj Panje, jo jem sê wucze³ dosc vesokje szkó³e e mje³ jem szkolneho, co licze³
przez setmeszesêt lat e vjele mog pamjêtac; a ten mje póvjode³, ¿e pó³acenje Palestina zovje
sê pónaszemu Kaszebe.

P. Ej moj Bracje, toje Kaszubi sa Palestin¹! Poka¿ mj te¿ jednê vjoskê podobn¹ do
Palestinskich; a zaraz Ci uvjerze.

K. Cho, cho! moj Panje, kó nje jednê vjes, ale jo V¹m pókoze³ e póko¿e mjasta,
mjasteczka, mórza, jezora, gore, rzeki, puszcze e ca³e kraje, zgó³a vszetko, co kje wuczejce �
chebabe jesce nje�evi bele � muszice se Pólocha veprzesc, a wóstac Fcin-Kaszeb¹.

P. Moj Bracje, povjed� mi te¿, gdzje bi³ Raj? Boæ pevno v Palestinje.
K. Moj Panje, Roj be³ e je v Kaszebach, tê dze sê sztere rzeki schódz¹; ale szkóda,

¿e do njeho teros njmo¿eme d¹nc anje dop³en¹c, tak v³osnje, jak Vp¹n do swójeho raju
njmo¿esz; a kjebe jes tê procê pódj¹³, to jo le gvesno rzec mógê, ¿ebe jes do nasze zemje
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zaszed, zk¹dbe jes potemu njevjedze³, dze sê wudac, bó do Raju je ju teros cêszko trafje,
chebabe do Kaszeb sê chca³o.

P. Moj kochani Kaszuba, povjed� mi te¿, gdzje na vaszej zjemj s¹ ove puszcze, przez
które Jizraëlicj przechodzjli i v ktorich sjê 40 lat bavjli?

K. Tak., moj Panje, móji przodkovje bele na puszczi, chtero sê nazeva Charavia
pó³acenje, a teros j¹ Kaszebj zovj¹ v ro¿nech mjescach ro¿nje, ale g³ovn¹ czêsc jednak
perzinkê z ³acinska Karvj¹ czele Karvjanskim-B³otê. Tu wónj ³azele szterdzesce lat.

P. Ej, moj Bracje, ja vjem, ¿e to b³oto jest ma³e; mo¿e tilko ma czteri mjle d³ugo�cj i
pó³mjli sziroko�cj.

K. Moj kochani Panje, ta puszczo zaczino se wód czerzvjeneho mórza, co sê nazevo
pólacenje mare recens, a pónaszemu zatok¹ Frigsk¹, a to dlo teho, ¿e tu nad t¹ wód¹ be³a
Frigijo, provincijo Perziji czele zemje Preskje, e cignje sê vnet pjaszczestemjbrzegamj; vnet
wurodzajnemj kêpamj, vnet trovnemj abo trofovemj b³otami prze melim mórze Genezareckim
e vjelgim mórze Balteckim jasz do jezora Zarnovskjeho, lacus Piasnensis. Do Meleho mórza
vpodo rzeka Jordana, co sê pónaszemu Plutujc¹ zovje; a to dlo teho, ¿e tu lud Póganski e
¯edovski wóste³ wód grzechov wóplokani. Oj, kjebele Vp¹n naszê stór¹ mapê czele lankor-
tê, na chteri krajobroz ca³e nasze zemje se znajdele, vjdze³; jak wónj to szle przez tê puszcz¹,
kje na nj jesz vjelgje lase e wóde be³e, tobe V p¹n sê njepoma³u zdzevje³: bó wónj to tu, to tê,
to don¹d, to nazod jak rêki ³azele. Kó tej jesz ¿odne drogi, anje ros stegne pódceve te
njebe³o. Dlo teho njmo¿eme sê dzevjc, ¿e to tak d³ugo derova³o, bó wónj tesz czasê e dobrze
sê na nj mjele, kje jim le glod njedokucze³. Vjele mjesc, przez chtere wónj przechódzele, jesz
pódzisdzen wód jich szczesco abo njeszczesco swóje mjona maj¹, tak v Wólivje pósodale
wónj jesz wólivê, ale v Kólibkach bele wónj ju tak zmêczoni, ¿e sê le kólibale e muszele sê na
posi³k do Copote copn¹c. V Grabovce narznêle wónj sobje grabovech kijov e palec, ale
mjmo teho v Chilonj ju vjele jich ê le tak chile³o, a prze Cesovj musze³ jeden dregjeho dali
cesn¹c. Pótemu przeszle wónj do b³ota Zamóstneho, dze sê mjele drobkê lepj, bó tu natrafjle
vjele pasturzi, co dobetk pasle e njemóg¹c naszim przodkom stavjc wóporê jich dobrze
póczestovale e jim móst przez rzekê zbudovale, abe sê tech njeproszonech gósci jak nore-
chli ze sve vede pózbec. Zt¹d póvzê vjes Móste e to ca³e b³oto swóje mjono. Dali szle wónj
przez kêpê Puck¹ e Svorzewsk¹ do b³ota Karvjskjeho; nawóstatku trafjle wónj do Jericho,
pónaszemu Cechócena, a to dlo teho je tak przezvale, bó tu sê barzo ceszele. Wuceszoni
njedale wónj sobje czase, abe przez rzekê ku Jerozolemje móst vestavjle, le redale; zk¹d
rzeka e vjes Reda swóje mjono vzê³e. A ¿e coros bar¿i mjesce p³acze smjech zajmóve³,
pó³kazeje vjes Smjechova. Jesz jo Vpane co vjvi póvjem. Kje Moj¿esz ves³e³ wórêdovnjkov,
cobe sê vevjadovale wó zemj wóbjecani, tej jich zdraszele. No tê to pamj¹tkê wuzdrzisz
Vpan porê kot, prze ti puszczi vestavjonech, co sê nazevaj¹ Zdrad¹. Meho wójca wójc mje
póvjode³, ¿e jeho wójc jesz pamjête³ jeden v¹do³ Jizraëlski njedalek tech zabudovan. Abe ta
pomj¹tka njgde njevegas³a, vestavjono tu cha³upê, chtero pódzisdzen wód vszetkich jin-
szech checzi stoji wódolono, bó v nj mjeszkaj¹ ledze, co le njeba szukaj¹.

P. Póvjed� mj te¿ na ktoréj gorze jest u vas Moj¿esz pochovani?
K. Panje, wu nas je pó gorach vjele grobov Jizraëlskich, mjedze chteremj mo¿e¿e

tesz je grób Moj¿esza, Jeszle Vpan vjesz, na chteri gorze v Palestinje Moj¿esz le¿i, to mje
wuka¿e, a jo tesz póko¿e na chteri wu nas. Ale naszi przodkovje n¹m to do vjadomósce
pódale, ¿e sami njevjedzele, dze jeho anjo³ovje zanjesle.

P. A s³uchaj¿e, moj kochani, gdzje sjê te¿ Christus urodze³? Vszak¿e pravda, ¿e v
Bettlehem.

K. Provda, Panje, v Bettlehem Hebrajskim, a Kaszebskim Betovje. Bó Bettlehem

Pomorze � ziemia obiecana w literaturze i tradycji ...
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nazevano sê pónaszemu, jak me vjernje przek³odome, Betowo; a tê wón se wurodze³.
P. A Pjoter, aposto³, zk¹d bi³ rodem?
K. Wód morza z Kreszvjce, chteroto vjes rebacko jesz pódzisdzen sê tim che³pj.
P. A Pave³ zk¹d?
K. Z Bolszeva, bó te be³a tej bo¿njca ̄ edovsko, a wón be³ jich nove¿szim szkolnim.
P. Moj kochani, pamjêtam, ze� tak bardzo zachvali³ sto³eczne mjasto Kaszub; po-

vjedz mj te¿, zk¹d ma sve s³avne jimjê?
K. Ho, moj Panje, wó timbe trzeba vjele gadac, ale jo le krotko póvjem. Kjej Pjoter

³ovje³ rebe na mórze, tej przeszed Kristus e rzek do njeho: Pjotrze puc za mn¹, e te do trzece
rize póvtorze³; a zt¹d to mjasto dosta³o mjeno Puck, chterebo przed tim njmja³o. A pó
njechterim czase, jak ju be³o znacznim mjastê be³a v njm akciza czele c³o, prze chterim sedze³
Matteusz, evanjelista, cz³ovjek dosc pjsmjenni, co jeho sobje Kristus za wucznja przebre³,
jak mame v naszim storim wópjsanju. A ¿e to cz³o czele col sê g³ovnje prze br¹mje ku
pe³njovi wódbjera³o, dosta zt¹d jedna vjes, bleze le¿¹co, mjono Celbowo.

P. Pravda, ¿e s³avne sa Kaszubi, kjedi aposto³ov vidali.
K. O jo, Panje, njetelko vse e mjasta, ale navet pustkóvjo nom njejedneho apósto³a

veda³e. Moj Panje, czase dobre wódmjenjaj¹ sê czêsto v z³e; a jednak e bele e s¹ ledze, co
dobre czase pamjêtaj¹: tak e mjasta zamjenjaj¹ sê njeros na vse. Jak stori ledze póvjodaj¹,
belo przed tim wu nas vjele mjast, co teros s¹ vsamj, bo dze przed tim stoje³ kósco³, tê teros
czêsto stoj¹ kószare, a dze przed tim be³ jaki pa³ac abo dwor, tê teros je cha³upka wógrodnj-
czo. Tak pód meho wójca checzamj bele e s¹ sklepe e kóretorze, co provadz¹, vje Bóg dze.
Z te przeczene musze³ tu przed vjele lati bec jaki vspanjali z¹mk. Ale chóc sê mjasteczka e
mjasta ve vse wodmjenjaj¹, to jednaksveho mjona njgde njetrac¹. Tak jobe mog Vpane vjele
mjast pókazac, co teros sa vsamj, a jednak maj¹ nazvjstka mjast nech dovnech. Ale wó tim
ju gvesno je dosc.

P. Moj Bracje, povjed� mj te¿, gdzje jest ta puszcza, v ktoréj zostava³ Christus?
K. Moj Panje, jo sê dolebog na mapach czele krajobrazach dobrze njeznajê; ale

gvesno mdze Vp¹n lepj vjedze³, dze s¹ puoszcze Valdovskje, a tê Kristus wóstove³.
P. A vjêcéj mjast ju¿ njemasz?
P¹n gvesno njeros z evanjelije cze³, ¿e wumar³eho njesle z Naim, chtereho Kristus

vskrzese³; a to mjasteczko je, teros chócle vs¹, wu nas e nazevo sê pónaszemu Nane. Bleze
mórza je Genezaret, co ponaszemu nazevo sê Gnje�dzewo. Kó jednak musze³ Genezaret bec
bleze mórza, bó m¹me v pjsmje, ¿e Kristus chódzel prze mórze Genezareckim. Dlo teho Wp¹n
jesz pódzisdzen njedalek naszeho Gnje¿dzeva vjdzisz mórze, zazveczoj Melim zv¹ne. Vjesz
tesz Vp¹n dobrze, ¿e v novi Jerozolemje je Kristus wumêczoni. Ta Jerozolema je wu nas, v
naszech Kaszebach, e nazevo se teros Vejheropolis, Vejherowo abo Novemjasto. Jeszle se
Vp¹n chcesz wó provdze przekónac, to tej le tê jidze, a wuzdrzisz nê s³ovn¹ bramê, wógrod
Jecemanski czele wógrojc, rzekê Cedron, dom Annasza e Kaifasza, nê smrodlev¹ pjvnjicê,
Pi³ota e Heroda pa³ace, nen s³ovni rotesz, tak¿e drogê, chter¹ Kristus s krzi¿ê szed na gorê
kalvarisk¹, dze jeho wukrzi¿ovale, e grob, v chteri jeho z³o¿ele. � Kjebe jes Vp¹n do teho
mjasta przeszed, tobe chóc nomjesze dzecko, co le dobrze pó gorach ³azec wumjeje, Vam to
vszetko pókoza³o. Jednak mje teros Vpan wuvjerzisz.

P. A Rzim jest daleko od vas?
K. Ale dose dalek, bó Rzim nazevo sê pónaszemu Pjotrowo czele Pjotrogarda

(Petersburg) pó Pjotrze; abo, jak njejedni z Remje chc¹, Remjo, co le¿i njedalek wód trakte ze
Gd¹nska do Jerozoleme.

P. A Kartagina, gdzje te¿ jest?
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K. Kartagina nazevo sê pónaszemu Kópenhoga, mjasto jesz pódzisdzen vjelgi
handel provadz¹ce. Njechterzi mjeszkance Kortoszena, wuvo¿aj¹ Kortoszeno za Kartaginê,
co le¿i njedalek ̄ arnovca, bleze gor Korlekóvskich. V ten s¹m spósob meszl¹ Svarzevjanj,
¿e dovno Samarijo je Svorzewo. Ale jak vjeme, pójdinczi ledze móg¹ sê barzo letko melec.
Jesz jednê rzecz jo Vpane póvjem. Kó doch V p¹n wumjeje pó³acenje. Je wu nas njedalek
Jerozolime czele Novehomjasta no mjesce, wó chterim m¹me: Stetit Jezus in loco campestri.
To mjesce nazevo se teros K¹pjeno: e jesz dzisdzen kó¿di przechódz¹ci tê vst¹pj, abo tesz
na jak¹ rozrivkê. Na tim molu e Jezus, jak szed do Jerozoleme ze S³awoszena przez Bó¿¹
stopkê, chter¹ mjedze Mechóv¹ a Pjosznjc¹ v kamjeniu vecesujon¹ vjdzime, stan¹. �

Ale teros, Mósce Dobrodzeju, jo tesz sê zapitajê. Póvjed� mje Wp¹n, jak¹ móv¹
apósto³ovje godale, jak na njch svjêti Duch zest¹pe³?

P. Moj Bracje, ja mi�lê, ¿e ro¿nemj jêzikamj, bo tak mami z davnich vje�cj.
K. Ho nje, moj Panje! Jo vjem, ¿e le jedn¹ móv¹ godale.
P. Przecje¿ nje po Kaszubsku?
K. V³osuje tak; bó to je móva! � ̄ ebe jes j¹ Vpan zne³, to zarzekajê sê, ¿ebe jes be³

apósto³ê, bó v ti jedni móvje zavjeraj¹ sê vszetkje jinne, tê je Pólsko, Serbsko, Czesko,
Resko, Presko, Letevsko, Mjemjecko, Szvecko, Dunsko, Egjelsko, Francesko, £acinsko,
Grecko, Hebrajsko jednim s³ovê, vszetkje móve: a z tech zrobje³ Pan Bog jednê godkê e
nazve³ j¹ Kaszebsk¹; ale wu¿ecze³ je le tim, co s¹ tê gódnosce vort.

P. Moj  Bracje, móv mj przinajmnjej kilka s³ov czisto Kaszubskich.
K. Nekó pójle Vasc sa a mdzema doch drobkê korba³a. (...)�.19

Dalsze fragmenty te¿ s¹ ciekawe, dotycz¹ m.in. ukrzy¿owania oraz roli Kaszubów,
tych od Koscerzne i Chónic, a szczególnie Judasza, w akcie zbawienia. A jak wiadomo
Judasz narodzi³ siê w Ko�cierzynie, sk¹d in¹d bardzo pobo¿nym nie tylko dzi� mie�cie. Na
sam koniec tej rozmowy, kiedy ju¿ wiadomo, ¿e Kaszubi � nasi przodkowie krzy¿owali
Jezusa, a jedynie w szko³ach ucz¹, ¿e � �¯edze; a pó ¯edach cesle. Ale ¯edze krzi¿ovale
celestneho; a cesle le drzevjaneho� - pada ze strony Polaka pytanie, czy wszyscy Fein
Kaszebi s¹ poczciwi ludzie, czy mo¿na na nich polegaæ i ich poczciwo�ci zaufaæ? Odpo-
wied� Kaszuby (Ceynowy) brzmi:

�K. (pód nosê) Dejgo djoble, jak wón mje teros zajecha, co sê njemdê mog vevj-
chlac, bó doch Póloch schitrze³ e mje wuchvoce³ � ale ju muszê, bó jidze wó mój pódcevi
charakter. (g³osno) Nje kó¿di Fein Kaszeba je pódcevi. To je wósoblevszi dor wód Pana
Bóga. Bó jedni Kaszebj s¹ pódcevi z przerodzenjo, a ti s¹ z pókolenjo Jaffeta: jinni wucz¹ sê
bec pódcevemj, a ti s¹ z pókolenjo Sema; a jesz jinszi, provdê veznac muszê, chóc s bólesc¹
serca, s¹ szelmamj z notere, a ti s¹ z pókolenjo Chama.  Eti to v³asnje s¹, wó chterech Kristus
rzek: Njech rost¹ jasz do ¿njva, a pótemu jich spolê. O gdebe wón jich ju dzis spole³, bó n¹m
dobrim Kaszeb¹m le vstid e sromotê robj¹. �

P. A s¹ te¿ vszisci Fein-Kaszebj vjernimj? �
K. (pód nosê). Vej ju zos knepel v drodze, njech czort spoli. (g³osno). To provda

mój Panje, ¿e ti, co wód Chama póchódz¹, ¿njvj¹ dze njesele, bjerz¹, dze njck njepó³o¿ele.
(...)�.20

Znaj¹c tê Ceynowy namiastkê kaszubskiej Biblii nie dziwmy siê, ¿e nie trafi³ i on ze

19   Op. cit. s. 3-12.
20   Op. cit. s. 20.
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swoim wyk³adem do przekonania wszystkich Kaszubów, a tym bardziej Polaków - czytaj
szlachciców. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e ca³o�æ wizji przesz³o�ci i przysz³o�ci Kaszubów w
pismach Ceynowy, upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, oparta jest na zderzeniu �wiat³a ch³op-
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skiego � dobra i szlacheckiego � z³a. Innowacja jego wizji w stosunku do ludowych opowie-
�ci polega byæ mo¿e na jednoznaczno�ci tych przeciwieñstw � m¹dro�ci �wiata ch³opskie-
go i ... szlacheckiego, które referuje on z mocnym przymru¿eniem oka, w niczym nie trac¹c
ostrza swojej satyry spo³ecznej. Zauwa¿my równie¿, ¿e u Ceynowy, w przeciwieñstwie do
m³odszego o pokolenie Derdowskiego, kaszubska ziemia obiecana (i Biblia) jest jednocze-
�nie bardziej ¿ydowska. Derdowski, mimo ¿e i u niego w obrazie ¿ydów nie brak sympatycz-
nych rysów, czê�ciej kieruje ostrze swojego humoru w stronê rzeczywistych synów Izra-
ela21.

Wczytanie siê w tre�ci utworów F. Ceynowy i H. Derdowskiego, ujmuj¹cych wizjê
kaszubskiej ziemi obiecanej, pozwala stwierdziæ, i¿ to Jarosz z Wielô zaprezentowa³ jej obraz
bardziej pogodny, mniej obci¹¿ony dziedzictwem Starego Testamentu, klarowniejszy i sym-
patyczniejszy dla samych Kaszubów, których ojciec kaszubskiego odrodzenia mimo wszystko
krytykowa³, pokaza³ takimi, jakimi byli. Byæ mo¿e, ¿e i to zawa¿y³o na tym, i¿ przedstawiciele
kolejnego pokolenia M³odokaszubów i ich nastêpcy siêgali dalej ni¿ Derdowski, a nawet
Ceynowa, jeszcze bardziej mitologizowali ...

Zauwa¿yæ te¿ mo¿na, ¿e ci nastêpcy � M³odokaszubi granice ziemi kaszubskiej �
wielkiego Pomorza jako ojczyzny Kaszubów � rysuj¹ tylko po czê�ci podobnie jak Ceyno-
wa, a �Jadamowy raj� najczê�ciej uto¿samiaj¹ z ówcze�nie etnograficznymi granicami Ka-
szub. Aleksander Majkowski w powie�ci �¯ëcé i przigodë Remusa� idzie dalej wprost �la-
dem Ceynowy, co dotyczy i jego pó�nych uczniów � raczej podopiecznych � zrzesziñców,
nie tylko z 20-lecia miêdzywojennego. Oni to traktowali wielkie Pomorze wraz z �wiêt¹ Rugi¹
� Arkon¹ za kaszubsk¹ tateczëzna, za ziemiê �wiêt¹. Majkowski, a za nim m³odsi poeci,
zw³aszcza Jan Trepczyk, jako mityczn¹ zarazem arkadyjsk¹ ojczyznê Kaszubów, przyjêli
prawie wszystkie ziemie S³owian nadba³tyckich, które Józef Kisielewski opisa³ tu¿ przed II
wojn¹ �wiatow¹ w swojej wspania³ej ksiêdze reporta¿u �Ziemia gromadzi prochy�22. W
powie�ci A. Majkowskiego o Remusie tytu³owy bohater s³yszy od umieraj¹cego Józefa
Zab³ockiego � kiedy� powstañca, wskazuj¹cego mapê:

�Te dva kr¹coné czorne drogji, co jid¹ z po³njô ku nocë to dvje vjelgji rzekji: na
vschodze s³uñca Vjis³a, na zachodze Wodra. Tam, gdze Vjis³a bje¿i v morzé, mosz Gduñsk,
tam gdze Wodra, mosz Szczeceno. Zdrzë, jak linijô morza podbjigô têpim klinem do wuscô
Wodrë i boczë, ¿e przeszed³szë rzekê tê na levi brzeg, vjedno jesz stojisz na dóvni zemji
kaszubskji. Bo wona sê cignje po gorach bo³teckjich ja¿ bezma³a têde, chdze stoji Berlin,
stoleca Njemców i mjasto Roztoka, njedalek morzô. Wod po³njô sznur Vartë i Notecë, ja¿ do
kolana Vjis³ë przë Fordonje, a wod nocë morzé: to starodowné granjice naszi zemji kaszub-
skji�23.

W tym¿e �Remusie� � owym arcydziele literatury kaszubskiej i europejskiej, znaj-
dujemy równie¿ ciekawy wiersz, zatytu³owany �Kaszubski mit�, albo �Udba� (Idea), do
którego z czasem melodiê napisa³ Jan Trepczyk. Autor powie�ci ka¿e w nim S³awinie � córce
jednego z ostatnich kaszubskich szlachciców na Pomorzu Zachodnim, wyrzec swoj¹ ideê
ubran¹ w nastêpuj¹ce mocne s³owa:
21   Zob. A. Boschke � Zieliñska, ¯ydzi w literturze kaszubskiej, w: Kaszubszczyzna w �wiecie, red. J. Samp,
Wejherowo 1994 i J. Samp, Na tropach smutnego ¯yda w: tego¿,. Droga na sabat, Gdañsk 1981.
22    I wyd. Poznañ 1939; potem kilka wydañ w Wielkiej Brytanii w okresie wojny, a II w Polsce z
pos³owiem G. Labudy, Warszawa 1990. warto te¿ uwzglêdniæ obokdot¹d wspomnianych M³odokaszubsów
i zrzesziñców Franciszka Sêdzickiego, jego utwory, np. �Jaromar�, w których tak¿e obecna jest przesz³o�æ
i tradycja zachodnio-pomorska ³¹cznie z Rugi¹.
23   A. Majkowski, ¯ëce i przigodë Remusa, Toruñ 1939, s. 153. Zob. �¯ycie i przygody Remusa�
Aleksandra Majkowskiego. Powie�æ regionalna czy arcydzie³o europejskie,  pod red. T. Linknera, S³upsk
1999.
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Ga £eba mdze na Sôrbsko sz³a
A z Ch³omu piesniô zgodë gra,
Ku wschodu tu, na zôchód tam,
Po biô³y Hél, po Stopni Kam,

Ga bêdze w gard³a dwoje rzék.
Okrêt z chor¹gwi¹ Gryfa biég³,
A jemu pozdrowienié s³ô³
Ognistym ocziem Rewëko³,

Ga otroczi Weletów md¹
Strzéc ogni, chtërnë z grobów ¿gl¹,
A té jak duna rozdmn¹ sê
W p³om od Mot³awë ja¿ po Wkrê �

Tej sprôwdzy sê kaszub�czi mit,
Tej wzniese ks¹¿e Gryfa szczyt,
Tej przës¹galë w jego znam
Md¹ z Helë ja¿ po Stopni Kam24.
Jest w tym wierszu wiele warunków odrodzenia.
Aby zrozumieæ przes³anie tej pie�ni, warunki odrodzenia ca³ej kaszubskiej ziemi

obiecanej, trzeba wiedzieæ, ¿e Cho³m to �wiêta Góra Che³mska pod Koszalinem � pradawne
sanktuarium pogañskie, a potem maryjne, najs³ynniejsze w tej czê�ci Europy, upad³e w
czasach reformacji, dzi� wracaj¹ce do ¿ycia. Z kolei Stopni Kam to Stubbenkammer � kredo-
we cudo, prawie pó³wysep na Rugii, niby wchodz¹ca w morze kamienna boska stopa.
Mamy tu do czynienia z swoistym proroctwem, przepowiedni¹ S³awiny, której niespe³nienie
wówczas i dot¹d jest efektem s³abo�ci samych Kaszubów i dzia³ania z³ych mocy � Strachu,
Trudu, Niewarto, z którymi zmaga³ siê powie�ciowy bohater � Remus i ci, których on uosa-
bia. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e w II po³owie XX wieku sytuacja uleg³a sporej zmianie. Kaszubi
w czê�ci wrócili na Pomorskê, tak¿e do swego mitycznego w niemieckiej �wiadomo�ci gniazda
� S³upska i lêborskiego raju.

Kaszubi po 1945 roku jak gdyby na nowo obejmowali wraz z innymi znaczne po³a-
cie utraconej kiedy� ziemi obiecanej. W jednej z wielu pie�ni Jana Trepczyka, nawi¹zuj¹ce-
go do my�li A. Majkowskiego, Kaszubi od 1956 r. �piewaj¹:

�Jesz wej nie ¿dzin¹l Kaszëbów zbieg
Ca³i pomor�czi der¿in.
Jesz wej sztormom dzejów nie ulég,
Dzis nowi swój witô dzeñ ...�.
By³ to dzieñ powstania Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdañsku25.
Mo¿na interpretowaæ ten i podobne mu wiersze, teksty, jako wyraz wspomnianego

odzyskiwania, nie tyle w sensie materialnym, ile mo¿e duchowym, nawet bez posiadania,
utraconej czê�ci ziemi obiecanej, która tak¿e dla innych � Niemców czy Polaków � by³a lub
mo¿e byæ nadal � znowu rajem, arkadi¹ ...

S¹dzê, ¿e w kontek�cie zaprezentowanego spojrzenia na Kaszuby, Kaszubów na
24   Zob. A. Majkowski, ¯ycie i przygody  Remusa, w oryginale i przek³adzie na jêzyk polski Lecha
B¹dkowskiego, Gdañsk 1995, s. 144-145.
25   Zob. J. Trepczyk, Rednô Zémia, Gdañsk 1974 oraz C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy
dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowo�ci¹.

Pomorze � ziemia obiecana w literaturze i tradycji ...
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26   Zob. J. Samp, Pomorze, Kaszubi, ich jêzyk i pi�miennictwo w literaturze obcej i polskiej, w: Antropologia
Kaszub i  Pomorza, t. I pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1990.

Pomorze, jako na ziemiê obiecan¹, szczególnie wa¿ne jest przekonanie, ¿e to tu by³ i jest ów
Adamowy raj, nie tylko w Lêborku, ale na ca³ym Pomorzu. W literaturze kaszubskiej, w
utworach poezji ludowej i dzia³aniach wybitnych twórców, znajdujemy sporo innych odnie-
sieñ do ��wiêtej ziemi kaszubskiej� i kaszubskiego raju. Brzmi to nawet paradoksalnie, bo
funkcjonowa³y one, powsta³y i funkcjonuj¹ równocze�nie z opowie�ciami o biedzie i w
czasie, kiedy nazwa Kaszuby by³a wrêcz synonimem biedy i innych zjawisk negatywnych,
a samo imiê Kaszuba przezwiskiem26. Ale przecie¿ tak¿e w Palestynie dzia³y siê i dziej¹ ró¿ne
rzeczy.

Szczególnie sympatycznym przyk³adem nadania poetyckiej formy ludowej opo-
wie�ci jest m³odzieñczy wiersz Jana Karnowskiego zatytu³owany �Powiôstka� lub wprost
zwyczajnie �Jadamowy rôj�. Napisany na pocz¹tku XX wieku, kiedy to daleko jeszcze by³o
do wspó³czesnej nam Kaszubów podmiotowo�ci i dostrzegalnych dzi� efektów trwania,
pracowito�ci i gospodarno�ci.

Jan Karnowski
            Jadamowy rôj

Ciedë Pón Bóg zemia stworzë³
I ju kwiatë ros³ë na ni,
Tedë race swoje z³o¿ë³,
Patrzë³ z nieba cëcho na nié.

Patrzë³ na to, co on zrobi³,
I sa w sercu swojim ceszë³,
Ko¿di anió³ tedë spieszë³,
Wszechmocnégo g³osno s³ôwi³.

Leno jeden stojô³ cëcho,
Zakrë³ lice swojé bladé.
Pón Bóg uzdrzô³ jego diadë
I sa pitô³: "Czë cë lëcho?"

Na to anió³ mi³osérny,
Bo to jego bë³o jimia;
�Zdrzij le Bo¿e, na ta zemia,
Czemu bë³es taci miérny

Wszëtkos dobrze wëposa¿ë³,
ale tam gdze Kaszub stronë,
Samé piôchë, samé gónë ...
Wëbôcz, ¿em sa na to skar¿é³!"

Pón Bóg widzô³, ¿e tak bë³o.
¯ôl mu Kaszub bë³o srodze:
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�Obócz na ti skrzinci spodze,
Czë sa jesz co ostawie³o ...

Wszëtko, co tam le¿i na dnie,
Wszëtcié z³ota, dijamañtë
i ten ¿ô³ti burztin r¿niati,
Niech to na ta zemia spadnie!"

Rzek³ i stroji³ piôchë p³owé
W modrëch górów pasë d³udzié,
Jezór per³ë, srébrné strudzi
I w to morze burztinowé!

Bogu dëcht sê wëdôwa³a
Terô nô³adniészim krajem
Bez to Jadamowym Rajem
Zemia ta sa nazéwa³a27.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wiersz dotyczy problematyki biblijnej, stworzenia �wiata,
nale¿a³oby dokonaæ szczegó³owej egzegezy tekstu i skomentowaæ rolê Mi³osiernego Anio-
³a Kaszubów. Okazuje siê, ¿e musia³ on dobitnie upomnieæ siê o poprawienie jako�ci ziemi
swoich podopiecznych, o dodatkowe skarby, ³agodz¹ce pierwotne ubóstwo � miernosc
Stwórcy wobec Kaszubów. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e mamy tu do czynienia z pozostaniem
� wytrwaniem Kaszubów na swojej ziemi obiecanej � Adamowym raju, pe³nym skarbów,
których nawet w ¿ydowskiej ziemi obiecanej nie u�wiadczysz. Pe³nym te¿ kobiet i wê¿y ...

Przywo³any mit ziemi obiecanej i Jadamowego raju jest cz¹stk¹ kaszubskiej auto-
promocji Pomorza. Zosta³a ona wzmocniona w 20-leciu miêdzywojennym rz¹dowo-ko�ciel-
no-spo³eczn¹ propagand¹ morza i Pomorza, legend¹ Ba³tyku i obrazu Kaszubów jako ich
gospodarzy i obroñców28. Uczestniczyli w tym literaci kaszubscy i polscy z S. ̄ eromskim na
czele, id¹cym �ladami Bernarda Chrzanowskiego. Piêkn¹ rolê odegra³ profesor jêzyka pol-
skiego w Gimnazjum Macierzy Polskiej w WM Gdañsku � dr W³adys³aw Pniewski � autor
m.in. antologii �Morze polskie i Pomorze w pie�ni� i wspó³twórca dorobku kolejnych poko-
leñ ruchu kaszubsko-pomorskiego29. W spo³eczny krwioobieg wesz³y wówczas wiersze
Artura Marii Swinarskiego (1900-1965), a miêdzy innymi �Pomorze� z tomiku �B³êkitna go-
dzina�, Poznañ 1930.

Po II wojnie �wiatowej grono pisarzy zafascynowanych morzem (wiêcej) i Pomo-
rzem (mniej), a i Kaszubami wzros³o. Czê�æ z nich wspó³tworzy³a, wzbogaca³a tradycje
kaszubsko-pomorskie od Gdañska po Szczecin, obejmuj¹c i �Ziemiê i Morze�30.
27   Wô� Budzysz [J. Karnowski], Nôwotne Spiewì (Wiersze kaszubskie), Poznañ 1910, s. 18-19; J.
Karnowski,  (Wô� Budzysz) Nowotné spiéwë i wiersze, Gdañsk 1958, s. 19-20, gdzie wydawca zbioru L.
Roppel zastosowal ³¹cz¹c¹ formê tytu³u:�Jadamowy roj. (Powiôstka)�. Zob. te¿: Swiêti dzél dësze. Antologia
kaszubskiej poezji religijnej, zebra³ i przygot. do druku ks. J. Walkusz, Pelplin 1981, s. 128.
28   Zob. R. Wapiñski, G³ówne elementy integracji Pomorza Gdañskiego z pozosta³ymi ziemiami polskimi
w latach 1920-1939, �Zapiski Historyczne�, 1977, z. 2; ten¿e, Kaszuby w kontek�cie innych regionów
ziem objêtych polskimi aspiracjami politycznymi do roku 1939, w: Antropologia Kaszub i Pomorza, t.
2.
29   Biogramy przywo³anych postaci zob. S³ownik biograficzny Pomorza Nadwi�lañskiego, t. 1-5, Gdañsk
1992-1999. Antologia Morze polskie i Pomorze w pie�ni�. Zebra³, u³o¿y³ oraz s³owem wstêpnym i
obja�nieniami zaopatrzy³ Dr W³adys³aw Pniewski, ukaza³a siê �Staraniem i nak³adem Towarzystwa Przyjació³
Nauki i Sztuki w  Gdañsku ...�, Gdañsk 1931.

Pomorze � ziemia obiecana w literaturze i tradycji ...
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Powsta³e w 1956 roku Zrzeszenie Kaszubskie � od 1964 roku Kaszubsko-Pomor-
skie � ufundowawszy sobie po latach pierwszy sztandar Zarz¹du G³ównego, umie�ci³o na
nim has³o: �O Ziemio Pomorska, kraju nasz �wiêty�, który na pocz¹tku lat 80-tych mocno
razi³ sprawuj¹cych w³adzê w PRL31.

W nowej rzeczywisto�ci przyby³o znaków i symboli �wiadcz¹cych o stopniowym
upowszechnianiu siê przekonania w�ród ogó³u wspó³czesnych mieszkañców tej krainy, ¿e
to tak¿e ich ziemia �wiêta. Choæ nie brakowa³o i nie brak nadal w¹tpliwo�ci, jak i przekona-
nych, ¿e Pomorze to trudna ojczyzna32. Rzeczywi�cie trudna � dla s³abeuszy, dla boja�li-
wych, dla których � jak mówi stare kaszubskie porzekad³o - ni ma litoscé! Inaczej jawi siê
Pomorze dla ludzi pracy organicznej. Dla nich Pomorze i morze, mit ziemi obiecanej, to nie
tylko ziemia �wiêta, mit i rzeczywisto�æ Palestyny, ale tak¿e wezwanie i przekonanie � w
my�l has³a Kongresu Pomorskiego � i¿ �¯yje duch Pomorza� � ów duch twórczej, wytrwa³ej
pracy33.

To kongresowe has³o � �¯yje duch Pomorza� � w pe³niejszej wersji autorskiej
Aleksandra Majkowskiego z powie�æ �Pomorzanie� brzmi: �Patrz i nabierz ducha. Nie bój
siê. ̄ yje duch Pomorza. Zali nie wiesz, ¿e granice ducha s¹ niezmierzone i jego potêga nie
mierzy siê miar¹ ziemsk¹? (...) Wstañ i czyñ. Pomorzaninie, ufaj w tw¹ si³ê�34.

W�ród bohaterów kongresowych spotkañ, po trochu patronów tego¿ przedsiê-
wziêcia, którego uchwa³a czeka na pe³niê realizacji, byli tak¿e dwaj duchowni. Jeden to
biskup sufragan che³miñski ks. Konstantyn Dominik (1870-1942), rodem z kaszubskiego
Gnie¿d¿ewa, wychowawca wielu pokoleñ ksiê¿y pelpliñsko � pomorskich. Drugi to ks.
profesor i poeta Janusz Pasierb (1929-1993), rodem z Lubawy i Tczewa o rodzinnych korze-
niach w jeszcze innych czê�ciach Rzeczypospolitej. Ks. J. Pasierb, laureat Medalu im. Ber-
narda Chrzanowskiego �Porusza³ wiatr od morza�, napisa³ kiedy� o ��wiêtym Dominiczku�,
jak nazywali klerycy swojego profesora, rektora, biskupa Dominika, i¿ �nadzwyczajna w tym
30   Zob. informatory w rodzaju: Gdañsk literacki. Informator o gdañskim �rodowisku literackim, oprac.
M. Kowalewska, Gdynia 1964; Pisarze Pomorza Zachodniego. Informator, Gdynia 1967 oraz S³ownik
wspó³czesnych pisarzy polskich, t. 1-4, Warszawa 1963-1966 itp.
31   Zob. T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995, Gdañsk 1996 i C.
Obracht-Prondzyñski, Kaszubi ...
32   Zob. Pomorze � trudna ojczyzna? Kszta³towanie siê nowej to¿samo�ci 1945-1995. Praca zbiorowa
pod red. A. Saksona, Poznañ 1996.
33   Zob. Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu Pomorskiego. Gdañsk 1997 � Szczecin 1998, red. J. Borzyszkowski,
C.O. Prondzyñski, S. Pestka, Gdañsk 1999. Zob. te¿ �Pomorze i morze w poezji�, zebrali i opracowali B.
Arsoba i J. Borzyszkowski, Gdañsk � Szczecin 1998. Z tego tomiku, towarzysz¹cego Kongresowi
Pomorskiemu, polecam m.in. wiersz Teresy Ferenc pt. �Kaszuby�:

Gdzie raj � gdzie kraj gdzie s¹ jego pie�ni
By³am wczoraj w raju
Kaszubka bia³a jak mleko sz³a przede mn¹
Zjawi³y siê jeziora z oczu Boga zdjête
wstawa³y wzgórza ziemi
któr¹ Bóg koszami nosi³
doliny wys³uchane z uszu archanio³a

Gdzie raj � gdzie kraj gdzie s¹ jego pie�ni

Tu go wci¹¿ jeszcze nie odnaleziono
Tu � ptaki  nawo³uj¹ wszystkich �wiêtych
uczonych filozofów
jak my�l¹ce obrêcze pogiêtych

Tu raj � tu kraj � tu s¹ jego pie�ni.
34   Zob. A. Majkowski, Pomorzanie, Gdañsk 1973.
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¿yciu by³a zwyczajno�æ�35. Odbieraj¹c w 1989 roku Medal im. B. Chrzanowskiego, przyzna-
ny mu za �twórczo�æ kszta³tuj¹c¹ duchowe oblicze Kaszub i Pomorza�, tak mówi³ o naszej
ziemi obiecanej:

�Patrz¹c na Kaszuby, na Pomorze, na Gdañsk nie mo¿na nie spostrzec, ¿e tutaj siê
zawar³a jaka� tajemnica tej czê�ci globu. To jest jakby Europa �rodkowa w miniaturze,
Europa �rodka. I w ogóle Europa, która i dzi� musi ¿yæ nec temere, nec timide, pomiêdzy
kolosami. Ma³e jest piêkne. To prawda, ¿e piêkno wyzwala tak¿e osobliw¹ agresjê. Broñmy
przed ni¹ nasz¹ ziemiê: miasta, zabytki krajobrazy, drzewa i wody�36.

Kilka lat wcze�niej, w innym miejscu napisa³ s³owa odpowiadaj¹ce pradawnemu
mitowi ziemi obiecanej i prawie raju na ziemi: �Galilejska uroda Kociewia i Kaszub, lato na
Kaszubach z cieniami bia³ych masywnych ob³oków, wêdruj¹cych po wzgórzach, nad pola-
mi z dojrzewaj¹cym ¿ytem, nad jasnymi kartofliskami, nad ciemnymi lasami, z jeziorami roz-
sypanymi jak rybie ³uski, nad ³ubinami krzycz¹cymi z rado�ci! Tylko Toskania mo¿e stan¹æ
obok tej u�miechniêtej ziemi. I jak tu nie wierzyæ, ¿e jest to ziemia Chrystusa, który po niej
chodzi³ i zosta³ ukrzy¿owany na Kalwarii Wejherowskiej, dok¹d z pobo¿nym weselem sz³o
siê na Wniebowst¹pienie z pielgrzymk¹ z Redy. To oczywiste, ¿e w Pucku obchodzi siê
odpust na �w. Piotra i Paw³a, bo Piotr z towarzyszami rybaczyli przecie¿ na Zatoce, któr¹
Nowaczyñski jeszcze przed I wojn¹ nazywa³ �Bo¿¹ Zatoczk¹�, gdzie wci¹¿ jedna z toni
nazywa siê �Pioterkowe Stopy�, a Matka Boska mieszka w Swarzewie, dok¹d pielgrzymo-
wa³em w deszczu na 8 wrze�nia. Aposto³owie zreszt¹ to dwana�cie wielkich g³azów na pla¿y
w stronie Rzucewa ... A ilu tu ¿yje do dzi� Abramów i Abrahamów?

Piêkny kaszubski �wiat ... Dlatego pewnie w �pust¹ noc� �piewa siê w imieniu
zmar³ego tak rzewne po¿egnanie: �¯egnaj mi, mój �wiecie weso³y ...�.

�piewali�my to w któr¹� �wiêtojañsk¹ noc nad Jeziorem Wdzydzkim, kiedy na
ca³ych Kaszubach pal¹ siê ognie przeciw z³ym mocom�37.

W esejach ks. J. Pasierba, podobnie jak w dokumentach Kongresu Pomorskiego,
jest wiele �wiadectw pomorskiej dla nas nadzwyczajno�ci, wielokulturowo�ci Pomorza,
otwarto�ci wielu Pomorzan na innych, �wiadomo�ci wspólnoty kaszubsko-polsko-niemiec-
kiej pomorskiego dziedzictwa kultury i odpowiedzialno�ci za przysz³o�æ. Przekonaniu, i¿
Pomorze � Ziemia Pomorska, to kraj nasz �wiêty i ziemia obiecana, towarzyszy �wiadomo�æ
o jej przynale¿no�ci do wielu oraz o potrzebie wzajemnego poznania i poznania tego, co o
specyfice Pomorza stanowi³. Oczywi�cie, nie dla wszystkich ... W miarê jednak poznania
nastêpuje zbli¿enie, oswojenie obco�ci, mi³o�æ ...

J. Pasierb w tomie �Obrót rzeczy�, Poznañ 1991, napisa³: �Ma³e ojczyzny ucz¹ ¿yæ w
ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczy�nie ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie �
trudno uwierzyæ, ¿eby by³ zdolny do wielkich uczuæ w stosunku do tego, co wielkie i
najpiêkniejsze w ¿yciu i na �wiecie� � Pomorze � ma³a ojczyzna nie tylko Kaszubów �
polskich i niemieckich Pomorzan � jest i ma³a i wielka, bogata w piêkno przyrody � Jadamo-
wego raju, ale i w problemy wspó³czesno�ci. Jego i nasza piêkniejsza przysz³o�æ wymaga
przede wszystkim pe³niejszej kontynuacji tradycji twórczej, wspólnej, organicznej pracy �
poznania i wspó³pracy.

35   Zob. J. Pasierb, Nadzwyczajna w tym  ¿yciu by³a zwyczajno�æ, w: Ksi¹dz Biskup Dominik. Droga do
�wiêto�ci, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1997, s. 101 i n.
36   Cyt. Za �Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba�, red. B. Wi�niewski, Pelplin 1994, s. 36.
37   Ibidem, s. 222.
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1   M. Wañczowski, Ksiêga ¿a³oby i �mierci, Opole 1993, s. 208 � 209.
2   R. Hardow, Zwei alte Grabplatten der Marienkirche in Stolp, �Heimatkalender für Ostpommern�, 1931,
s. 52 � 53.
3   Por. W. £ysiak, Zaklinanie �mierci. �mieræ i pokuta w dawnym Ksiêstwie Pomorskim, Poznañ 2000,
s. 96 � 98.
4   Por. K. Kontowski, Cmentarze s³awieñskie, S³awno i Ziemia S³awieñska � historia i kultura. Materia³y
z pierwszej miêdzynarodowej konferencji, S³awno, 19 � 20 kwietnia 2002, pod red. Wojciecha £ysiaka,
Poznañ 2002, s. 140.
5   E. Dahlke, Der alte Kirchhof in Neumühl, �Ostpommersche Heimat. Beilage der Zeitung für Ost-
pommern�, 1933, nr 25, s. 4.
6   Por. J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wroc³aw 1996, s. 10.

Magdalena Bonowska

Dawne nekropolie Ziemi S³upskiej i ich wizerunki

Pojêcie �nekropolia� w jêzyku polskim przesz³o ogromny rozwój, w którego zawi-
k³ania nie bêdê siê tu wdawa³a. Tym niemniej, na potrzeby tego wyst¹pienia, wolno mi
przyj¹æ, i¿ istot¹ terminu jest �miasto umar³ych�, czyli cmentarz, ka¿de miejsce pochówku, i
upamiêtnienia zmar³ego1. Upowa¿nia mnie to do wgl¹du w najstarsze, zachowane zabytki
sztuki zwi¹zanej z pochówkiem i znaczeniem miejsc ludzkiej tragedii, ludzkiego kresu. Tote¿
mo¿na by tu siêgn¹æ po �redniowieczne pomniki w s³upskim ko�ciele Mariackim2 i ko�ciele
�w. Jacka, po s³upski krzy¿ mordercy3, a tak¿e rozmaite barokowe epitafia ksi¹¿¹t, szlachty,
mieszczan i pastorów zachowane w ko�cio³ach regionu.

Od czasów chrystianizacji utrwali³ siê zwyczaj chowania zmar³ych na terenie przy-
legaj¹cym do ko�cio³a, w samym ko�ciele pod posadzk¹ naw, b¹d� w krypcie. Chowano tam
dostojników ko�cielnych, fundatorów i rycerzy, czyli osoby przynale¿ne do Ko�cio³a. Od
drugiej po³owy XVIII wieku zaczêto zak³adanie cmentarzy poza granicami osiedli ludzkich,
co wi¹za³o siê z ich dynamiczn¹ urbanizacj¹ i wzglêdami sanitarnymi. W tym czasie zaprze-
stano pochówków na miejskich cmentarzach przyko�cielnych. Przeciwnie jest w osiedlach
wiejskich, bo pozosta³o�ci tych nekropoli czytelne s¹ do dzisiaj. W XIX wieku powsta³y
równie¿ cmentarze prywatne (rodowe), le�ne i tzw. cmentarze choleryczne4. Niezwyk³ym w
tym wzglêdzie by³ cmentarz rodziny Notzke we wsi Korzec nad brzegiem S³upi. W przesz³o-
�ci ogrodzony by³ murem z kamienia polnego. Jego niewielka powierzchnia, 10 x 6 metrów
mie�ci³a kilkana�cie pochówków, nad którymi wznosi³y siê granitowe, drewniane i ¿eliwne
nagrobki. Dziewiêcioro pochowanych tu dzieci prawdopodobnie zmar³o na tyfus w 1855
roku5.

Cmentarz jest przestrzeni¹ pamiêci. Jest przestrzeni¹ kreuj¹c¹ osobliw¹, nigdzie
bodaj, tak wyra�nie siê rysuj¹c¹, wspólnot¹ ¿ywych i zmar³ych6. To w³a�nie na cmentarzu
ujawnia siê potrzeba pamiêci o tych, którzy odeszli, a ka¿da wizyta na nim jest jej naturalnym
znakiem i refleksj¹ nad tym, i¿ w ¿yciu cz³owieka, obok narodzin, �mieræ jest wa¿nym i bodaj
najpewniejszym zdarzeniem. Dlatego te¿ �mieræ sta³a siê obiektem rozmaitych zwyczajów,
obyczajów i przekonañ zwi¹zanych ze zmar³ym, który przecie¿ w ka¿dej chwili móg³ powró-
ciæ i zaszkodziæ ¿yj¹cym docze�nie. Tutaj jednak chcia³abym skupiæ sw¹ uwagê, nie tyle na
magicznym, co na wizualnym aspekcie �mierci. Ten �wizualizm� to w³a�nie cmentarna pla-
styka wyra¿aj¹ca siê wielk¹ ilo�ci¹ artystycznych przedstawieñ.

Cmentarz w sensie prawno � administracyjnym to wyra�nie wyodrêbniony, ozna-
czony i zdelimitowany teren przeznaczony do grzebania zmar³ych, a na nim s¹ wyra�nie



179

Dawne nekropolie Ziemi S³upskiej i ich wizerunki

7   Tam¿e, s. 33.
8    W. Borchers, Totenkult und Volkskunst in Pommern, �Unser Pommerland�, 1931, R. XVI, nr 2, s. 67.
9     Tam¿e, s. 67.
10    Tam¿e, s. 68.
11    K. Paetow, Volkskunst im Stolper Land, �Unser Pommerland�, 1933, R. XVIII, nr 1/2, s. 50.
12    R. Hardow, Alte und neue Grabdenkmäler im Stadt � und Landkreis Stolp, S³upsk 1930, s. 22.
13    Tam¿e, s. 22.
14    W. Borchers, op. cit., s. 72.
15    R. Hardow, op. cit., s. 22.

wyodrêbnione mogi³y. Kszta³tem mogi³ rz¹dz¹ zwyczaj i tradycja7. To w³a�nie cmentarze
dostarczaj¹ informacji nie tylko o samym zmar³ym, ale tak¿e o jego otoczeniu, tradycji w
jakiej wyrós³. Przy wyobra¿eniu czci zmar³ym my�limy przede wszystkim o cmentarzu z jego
nagrobkami, jako widocznym wyrazem kultu zmar³ych. Na Pomorzu Zachodnim, w powiecie
s³upskim ogromn¹ rolê odgrywa³y zwi¹zki wyznaniowe, co �wyra¿a³o siê nie tylko obiek-
tywnie i formalnie, lecz tak¿e ikonograficznie�8, zauwa¿a³ Walter Borchers. To w³a�nie tutaj
malowano czaszki w kostnicach, stawiano b¹d� wieszano krzy¿e i obrazy w miejscach nie-
szczê�liwych wypadków, co by³o nie spotykane w pozosta³ej czê�ci Niemiec9. Pamiêtaæ
bowiem nale¿y, i¿ Pomorze Zachodnie w tym czasie, a co za tym idzie i powiat s³upski, by³o
integraln¹ czê�ci¹ pañstwa pruskiego. Bogato wykszta³cona ikonografia katolicyzmu sta-
nê³a wobec protestanckich alegorii i symboli, tak¿e kultura ¿ydowska pozostawi³a po sobie
interesuj¹ce �wiadectwo na miejskich i wiejskich cmentarzach nie tylko powiatu s³upskie-
go. Równie¿ zwi¹zki zawodowe zwracaj¹ na siebie uwagê w szczególnym zami³owaniu do
swoistej symboliki i emblematów. I tak na nagrobkach odnajdujemy przedstawienia po³ama-
nych k³osów, statków, kotwic, ryb itp.

Ka¿dy region mia³ jak¹� charakterystyczn¹ formê nagrobków, jak chocia¿by jam-
neñskie skrzynie z desek czy skrzynie mrze¿yñskie10. Na ziemi s³upskiej charakterystycz-
nym i jak¿e piêknym elementem krajobrazu cmentarnego by³y tak zwane krzy¿e kaszubskie
z kutego ¿elaza, zauwa¿one dopiero w 1880 roku, a które rozpowszechni³y siê przede wszyst-
kim w po³udniowej czê�ci powiatu11.

Krzy¿ taki utworzony jest przez �dwa skierowane do siebie krzy¿owo pa³¹ki, z
których jeden utrzymuje tablicê z napisem. Pa³¹ki i tablica maj¹ niemal tê sam¹ formê. Ozdo-
ba na dolnym koñcu tablicy jest prawie za ka¿dym razem inna. Równie¿ nasadka w formie
s³oñca jest ró¿nie uformowana�12, tak oto opisywa³ je Rudolf Hardow, dodawa³ przy tym, i¿
�wszystkie zachowane krzy¿e pochodz¹ z drugiej po³owy XIX wieku�13. Opis Borchersa
jest bardziej plastyczny i wyrazisty; �S¹ to tablice kute z blachy w formie podków z daszkiem
opadaj¹cym w dó³, zwieñczone wieloma kaskadami s³oñca, które nastêpnie prowadzone
dalej w dole siê splata³y, skrêcone ¿elazne sztaby spotyka³y siê z pa³¹kiem, który przecho-
dzi³ przez tablicê�14. Niestety do naszych czasów nie przetrwa³ ¿aden taki krzy¿ in situ. Dwa
znajduj¹ siê na ekspozycji w Muzeum Pomorza �rodkowego w S³upsku, kilka posiada Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. Podró¿uj¹c po omawianym regionie spotka³am
kilka zniszczonych kamiennych podstaw takich krzy¿y na opuszczonych cmentarzach. Chcia-
³abym tu nadto nadmieniæ, ¿e dwa tak zwane krzy¿e kaszubskie wykonane wspó³cze�nie na
wzór tych starych znajduj¹ siê na czynnym cmentarzu w Niezabyszewie w powiecie bytow-
skim i s¹ to bodaj jedyne tego rodzaju obiekty na Pomorzu Zachodnim. Niezwykle piêkny
krzy¿ z kutego ¿elaza urzekaj¹cy sw¹ prostot¹ znajdowa³ siê na przyko�cielnym cmentarzu
w Ga³¹�ni Ma³ej15. Niestety i on nie przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Wed³ug Borchersa na
cmentarzach znajdowa³ siê szereg ró¿norodnych krzy¿y kutych przez kowali wiejskich. By³y
one w swej formie proste i chyba raczej zgrzebne. Jednak i tym razem muszê zdaæ siê na
opiniê tego wybitnego badacza sztuki ludowej Pomorza, bowiem ¿aden z tych zabytków nie
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przetrwa³ do naszych czasów.
W XIX wieku szeroko rozpowszechni³ siê zwyczaj stawiania ¿eliwnych krzy-

¿y. Charakteryzuj¹ siê ró¿norodno�ci¹ form, poczynaj¹c od bardzo prostych poprzez fine-
zyjnie ozdobione, z przymocowanymi tablicami czy to w formie serca, czy te¿ w formie
prostok¹ta zawieraj¹ce informacjê o zmar³ym, do ma³ych, a¿urowych krzy¿y dzieciêcych,
które w centralnym punkcie krzy¿a od strony mogi³y na ceramicznej p³ytce nosi³y imiê,
nazwisko, datê urodzenia i �mierci, a z drugiej za� strony znajdowa³a siê inskrypcja. Zazwy-
czaj by³ to cytat z Biblii, niekiedy jaka� ludowa sentencja.

Niezwykle piêknym w swej prostocie i skromno�ci jest zachowany cmentarz w
Klukach (gm. Smo³dzino) stanowi¹cy integraln¹ czê�æ Muzeum Wsi S³owiñskiej. Prosta
forma krzy¿y na tym cmentarzu wynika zapewne st¹d, i¿ ludno�æ mieszkaj¹ca w tej wsi,
zagubionej w�ród bagien nad jeziorem £ebsko, nie by³a zamo¿na. Ciekawe jest jednak to, i¿
u nasady krzy¿a znajduje siê informacja o miejscu jego odlania i nazwisku odlewnika. Wia-
domo st¹d, ¿e zamówienia na tego rodzaju krzy¿e trafia³y do S³upska, S³awna i Lêborka.

Jak¿e odmienny od cmentarza w Klukach jest cmentarz w Podwilczynie (gm. Dêb-
nica Kaszubska). Istnieje on niejako na ty³ach czynnego, wspó³czesnego cmentarza. To
w³a�nie na tym cmentarzu znajduj¹ siê tablice w formie serca lub prostok¹tnej p³yty, której
naro¿niki wykoñczone s¹ podobizn¹ trójlistnej koniczyny, ramiona krzy¿y zakoñczone fine-
zyjnymi wyobra¿eniami li�ci palmowych, a na górnej czê�ci krzy¿a odnajdujemy Oko Opatrz-
no�ci, splecione d³onie w ge�cie pojednania, b¹d� dwie skrzy¿owane ga³êzie palmowe.
Znajduj¹ siê tu tak¿e bogato zdobione, ¿eliwne p³otki okalaj¹ce mogi³ê, do których przymo-
cowane s¹ tablice z informacj¹ o zmar³ych (czêsto s¹ to groby rodzinne), niekiedy po�rodku
mogi³y stoi ¿eliwny krzy¿. Ca³o�æ kompozycji urzeka harmoni¹ i spokojem. A wiadomo
przecie¿, i¿ krzy¿e te by³y malowane na czarno ze z³oceniami liter inskrypcji i wszelkich
ozdób. Gdzieniegdzie, mimo up³ywu przesz³o stu lat, zachowa³y siê fragmenty tych z³oceñ.
Równie piêkny, bogaty w ró¿ne formy krzy¿y, znajdowa³ siê cmentarz na stokach �wiêtej
góry Kaszubów � Rowokole w Smo³dzinie. Niestety, kilka lat temu (1995) zosta³ zniszczony,
a krzy¿e sprzedane w punkcie skupu z³omu. Po II wojnie �wiatowej by³ i jest to do�æ po-
wszechny zwyczaj zarobkowania ludzi nie czuj¹cych ¿adnej wiêzi z dawn¹ kultur¹ regionu.
Nic nie pozosta³o z tego cmentarza. Inny cmentarz w Smo³dzinie istnia³ przy ko�ciele, lecz i
z tego niewiele siê zachowa³o. P³otek okalaj¹cy mogi³ê i dwa po³amane krzy¿e, w tej chwili
znajduj¹ siê za ko�cio³em.

Wspomina³am wcze�niej o ¿eliwnych krzy¿ach a¿urowych, które stawiano zmar-
³ym dzieciom. Krzy¿e takie rzeczywi�cie �zarezerwowane� by³y niemal tylko dla dzieci. Zgo-
³a niespotykane s¹ tego rodzaju krzy¿e wystawione osobom doros³ym. W powiecie s³up-
skim takich nie spotka³am. Natomiast krzy¿ taki znajduje siê na cmentarzu w Nowej Wsi
(pow. Bytów), wystawiony dla Marii Gomell zmar³ej w wieku lat 19. Wielce prawdopodobne,
¿e krzy¿ taki mia³ symbolizowaæ dziewczêc¹ niewinno�æ, a poniewa¿ zapewne by³a to osoba
niezamê¿na, mo¿na przypuszczaæ, ¿e i j¹ potraktowano w ten sposób. Aczkolwiek, jak wspo-
mnia³am ju¿ wy¿ej, jest to jedyny znany mi przypadek.

Willy Koch pisa³, i¿ �star¹ rzemie�lnicz¹ sztuk¹ ludow¹ s¹ nagrobki z kutego ¿elaza,
które wydaj¹ siê tak samo bliskie jak drewniane, poniewa¿ to rzemios³o w ka¿dej wsi jest
obecne�16. Otó¿ rzecz z drewnianymi nagrobkami ma siê nastêpuj¹co. Do naszych czasów
nie przetrwa³a ¿adna forma drewnianej sztuki cmentarnej. Jedynie na cmentarzu w Klukach
mo¿na odnale�æ dwa bardzo skromne krzy¿e drewniane w miejscach pochówku tzw. S³owiñ-
ców po 1945 roku. Wiadomo ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, i¿ dawniej istnia³y formy drewnia-
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nych nagrobków, bowiem informuje nas o tym Walter Borchers. Przyk³adem mog¹ byæ,
opisywane przezeñ, dawne drewniane nagrobki ze S³upska.

Spo�ród niewielu zachowanych nagrobków drewnianych, godne uwagi s¹ dwie
s³upskie tablice. Pomnik tak zwanego Francuza, który zosta³ wykonany z drewna dêbowego
i zachowa³ siê w bardzo dobrym stanie. W 1926 roku przeniesiony zosta³ do ówczesnego
Heimatmuseum w S³upsku. Drugi, garncarza Schichta, który równie¿ zachowa³ siê w bardzo
dobrym stanie, a od 1929 roku tak¿e znajdowa³ siê w s³upskim Heimatmuseum17. Równie
ciekawym przyk³adem jest drewniana p³yta nagrobna przyozdobiona kolumnami, która w
1930 roku znajdowa³a siê na cmentarzu w Wieszynie (gm. S³upsk)18. Piêkn¹ i oryginaln¹
form¹ odznacza siê drewniany nagrobek z Gogolewka (gm. Czarna D¹brówka) w kszta³cie
dzbana. Poniewa¿ drewno nie jest odpornym materia³em ucha owego dzbana odpad³y19. Na
cmentarzu w Damnicy by³a skromna drewniana p³yta nagrobna. Trudno jednak by³o ustaliæ
jej wiek, poniewa¿ napis zosta³ zatarty20. Chcia³abym tu za Borchersem przedstawiæ frag-
ment dokumentu, który wyja�nia przyczynê znikniêcia tej formy nagrobków. �I tak na Pomo-
rzu Szwedzkim w 1724 roku dla fa³szywej oszczêdno�ci, chc¹c oszczêdziæ lasy »13 marca
opublikowano, ¿e w kraju nie wolno wystawiaæ zmar³ym ¿adnych drewnianych pali i krzy¿y,
a za ka¿dy przypadek naruszenia tego zostanie na³o¿ona kara (...). Okazjonalnie ten ostatni
dokument zosta³ wydany 5 maja 1725 roku Rescriptum Regiminis pastorowi Döling�owi w
Rappin, by nie tylko sk³ada³ sprawozdanie sumienia, czy po czasie opublikowania doku-
mentu lica lub krzy¿e zmar³ym stawiano, a te które wyp³ynê³y po wydaniu dokumentu w
ci¹gu o�miu dni maj¹ zostaæ usuniête«�21. Dalej Borchers pisze, i¿ �z raportu Klarusa z
czasów królewskiego panowania wnioskujemy, ¿e pastorzy i gminy nie byli z tego zadowo-
leni, »gdy¿ oni na nowo otrzymuj¹c wolno�æ, taki krzy¿ lub lico drewniane swym zmar³ym
mogli wystawiæ, tak¿e chêtnie krzy¿e dêbowe i lica stawialiby, gdyby tylko pozwolenia takie
otrzymaæ mogli«�22. Dokument ten dostarcza nam jednak informacji o tym,  jakiego drewna
u¿ywano i jakie formy przybiera³y takie nagrobki. Rozporz¹dzenie to na pewno przyspieszy-
³o zanik drewnianych form ludowej sztuki stolarskiej eksponowanej na cmentarzach. Bor-
chers wspomina tak¿e o nagrobnych skrzyniach drewnianych, zwanych otwarta Bibli¹23.
Jak¿e czêsto ju¿ wówczas odczuwano potrzebê harmonii i piêkna na cmentarzu. Tak oto w
1921 roku pisa³ Georg Hannig �na odleg³ych wsiach, gdzie nie dotar³ kupiec ze swym kufer-
kiem ze wzorami jeszcze dzi� odnale�æ mo¿na znaki prawdziwej sztuki rzemie�lniczej. Wszyst-
ko co wówczas wytyczono pe³ne by³o harmonii i stylu. W naszej ubogiej w kamienie okoli-
cy, by³o to przede wszystkim drewno dêbowe, które piêknie obrabiano. Szczególn¹ wagê
przyk³adano do napisu�24.

Na ziemi s³upskiej, poza nagrobkami drewnianymi, krzy¿ami kaszubskimi i ¿eliwny-
mi, wystêpowa³y te¿ nagrobki kamienne. Rzadko pojawia³y siê pomniki nagrobne z granitu,
a to ze wzglêdu na trudno�æ obróbki materia³u. Znamy je przede wszystkim z  G³ówczyc.
Najczê�ciej jednak pojawia³y siê nagrobki z p³yt wapiennych25. �Przy nagrobkach postêpo-
wano najczê�ciej tak, by stelle w szczytowej czê�ci zakoñczyæ stroikiem, by prostok¹tne
kamienne lica mia³y zakoñczenie pó³koliste, ³ukowate i ostro³ukowe. Kamienne lica niejed-
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nokrotnie mia³y powycinane stroiki w z¹bki i powyrzynane bardzo niespokojne kontury.
Niejednokrotnie pod wp³ywem stylu klasycystycznego w p³askich reliefach przedstawiaj¹
uskrzydlone g³owy anio³ów, palmy, korony, motyle, wygas³e pochodnie, Oko Opatrzno�ci,
li�cie bluszczu, [...] a jako plastyczne zamkniêcie koronê lub ozdobne naczynie, motywy
pochodz¹ce z wy¿szych warstw, a które sta³y siê dobrem kulturowym ca³ego narodu�26.
Nale¿y nadto wskazaæ, i¿ w pasie nadmorskim nagrobki nie mia³y zbyt wielu ozdób, np. we
wsi ¯arnowska nad jeziorem £ebsko, gdzie chowano zmar³ych z siedemnastu wsi znajdo-
wa³y siê nagrobki z kamieni polnych27.

Najstarszym kamieniem nagrobnym, wykonanym z piaskowca w swej klasycy-
stycznej formie, by³ nagrobek Caroline Werthen z domu Kuth stoj¹cy na przyko�cielnym
cmentarzu w £upawie (gm. Potêgowo). Nagrobek ten wystawiono w 1809 roku28. Klasycy-
styczny pomnik o niepowtarzalnej urodzie znajdowa³ siê w ̄ ochowie (gm. Potêgowo). Jego
forma wskazuje na pierwsz¹ po³owê XIX wieku. Podobno najbogatszym w pomniki nagrob-
ne z granitu by³ stary cmentarz w G³ówczycach, a w 1930 roku, gdy pisa³ o nim Rudolf
Hardow, czê�æ z nich by³a ju¿ przewrócona lub te¿ ukryta w krzakach, bo nikt nie docenia³
ich piêkna29. Dzi� nie ma ju¿ po nich �ladu. Prawdopodobnie pos³u¿y³y do budowy murków
okolicznych gospodarstw, b¹d� dróg. Wszystkie one, jak pisa³ Hardow, stanowi³y wzorco-
wy przyk³ad jak mo¿na postêpowaæ z kamieniem, z materia³em bardzo trudnym do obróbki.
W grê wchodzi³a ca³kowicie zamkniêta forma, a napisy na nich by³y malowane, dlatego te¿
z biegiem czasu zniknê³y. Pomniki te powstawa³y w pierwszej po³owie XIX wieku. Tak jak
Borchers, tak i Hardow pisa³ o piêknych pomnikach kamiennych znajduj¹cych siê na cmen-
tarzu w G³ówczycach, Charnowie (gm. Ustka) i Budowie (gm. Dêbnica Kaszubska). Kamieñ
z Budowa odznacza³ siê szczególn¹ urod¹ i wielko�ci¹. Mia³ dwa metry wysoko�ci, a napis
na nim �wiadczy³, ¿e arty�cie raczej chodzi³o o jego artystyczny wyraz ni¿ poprawno�æ
napisu, bowiem w przeciwnym wypadku nie rozdzieli³by daty 183030. Rudolf Hardow w
Kobylnicy pod S³upskiem spotka³ zupe³nie inny przyk³ad kamiennego nagrobka. Oto bo-
wiem na tamtejszym cmentarzu w 1823 roku wystawiono nie obrobiony kamieñ.

Hardowa dziwi³ fakt, by tak surowy kamieñ czyniæ pomnikiem nagrobnym. Mia³o to
jednak za�wiadczaæ o �monumentalno�ci� takiego dzie³a. Mimo to Hardow uwa¿a³, ¿e wy-
stawienie kamienia w �formie jak¹ obdarzy³a go natura, nie jest pomnikiem w dos³ownym
tego s³owa znaczeniu�31.

Wspomnê tu jeszcze, i¿ w 1911 roku w Szczecinie przy tamtejszym muzeum zorga-
nizowano pokazowe lapidarium sepulkralne32, by w ten sposób ocaliæ choæ czê�æ przyk³a-
dów pomorskiej sztuki cmentarnej, przede wszystkim ludowej. Pó�niej te zgromadzone na-
grobki znalaz³y miejsce na szczeciñskim cmentarzu.

Z pocz¹tkiem XX wieku zaczêto biæ na alarm przeciw tandecie wkradaj¹cej siê na
ma³e, wiejskie cmentarze. Bowiem �nigdzie indywidualizm nie jest tak wskazany jak na cmen-
tarzu, nigdzie schematyczno�æ tak bezsensowna�33. Z kolei Hannig pisa³: �je�li gdziekol-
wiek na ziemi, to na cmentarzu powinno siê zmar³emu postawiæ znak pamiêci, który w rzeczy-
wisto�ci oznacza dla niego szacunek. Stanie siê tak tylko wówczas, je�li nagrobek zdradza³
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38  Inskrypcja pochodzi z krzy¿a stoj¹cego na cmentarzu w Klukach.

bêdzie osobiste, to znaczy je�li bêdzie opowiada³ nam co� o zmar³ym, którego chcemy
uszanowaæ. Oprócz tego musi mieæ piêkn¹ formê�34.

Dla ówczesnych ludzi zajmuj¹cych siê sztuk¹ sepulkraln¹ przera¿aj¹cy i bezduszny
by³ przemys³ �nagrobkowy�. By³o to równoznaczne z upadkiem ludowej sztuki cmentarnej,
z upadkiem form nagrobków, które wyra¿a³y bezpo�redni zwi¹zek ¿ywych z umar³ymi. Brak
indywidualizmu i schematyczno�æ, jak mówi³ Dahl, pozbawi³y tego kontaktu. Twierdzono
wówczas, i¿ przejawem kiczu i bezgu�cia by³y tak¿e krzy¿e ¿eliwne35, dzisiaj to bodaj jedyne
i jak¿e piêkne pomniki �wiadcz¹ce o sztuce tamtych czasów. Jednak w�ród tej �tandety�
Hardow doszuka³ siê kilku piêknych nagrobków, które pochodzi³y g³ównie ze s³upskiego
cmentarza. Chodzi tu mianowicie o dwa krzy¿e ¿elazne wykonane przez Hugo Birra i Justa
Böttchera36. Dzie³o tego ostatniego urzeka³o prostot¹.

Przedstawiony tu skromny materia³ jest przede wszystkim materia³em historycz-
nym. Z jednej strony z¹b czasu dokona³ zniszczenia, zw³aszcza je�li chodzi o pomniki drew-
niane. Najwiêksze zniszczenie dokona³o siê po II wojnie �wiatowej. Cmentarze te by³y bo-
wiem postrzegane jako niemieckie, zatem wrogie, obce, które nale¿a³o zniszczyæ. I zniszczo-
no je skutecznie. Nikogo wtedy nie obchodzi³o, ¿e byli to ludzie �st¹d�, z Pomorza, ¿e
S³upsk, G³ówczyce, b¹d� Kluki, by³y ich ojczyzn¹. Wandalizm niszcz¹cy cmentarze jest nie
tylko przejawem bezmy�lno�ci i g³upoty �zwykle miewa silne nacechowania ideologiczne.
Ka¿dy �wiadomy jego przejaw, ka¿da � skuteczna b¹d� nieudana � próba dewastacji cmen-
tarza obrócona jest bowiem tyle¿ przeciwko zmar³ym jako próba odarcia ich z okazywanej im
czci, ile przeciwko ¿yj¹cym, dla których ów cmentarz ma znaczenie kultowe�37. Cmentarz to
przecie¿ czê�æ kultury, jak¿e wa¿nej, za�wiadczaj¹cej zarazem o tym, i¿ �wszyscy umrzemy�,
i ka¿dy z nas pewnie chcia³by, by odnale�æ tam przys³owiowy �wiêty spokój. Dlatego te¿
zrozumienia wymaga istnienie nagrobków innej kultury, inskrypcji zapisanych w innym
jêzyku, a mówi¹cych o tym samym: �przez krzy¿ do korony�38.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Miêdzy polsko�ci¹ a rozczarowaniem.
S³owiñski wizerunek w polskiej publicystyce
w pierwszych latach po zakoñczeniu wojny

Uwagi wstêpne

Niewiele by³o w pomorskiej powojennej publicystyce równie intryguj¹cych tema-
tów jak w³a�nie �temat s³owiñski�. Zreszt¹ nie tylko w publicystyce pomorskiej, to bowiem
co wyró¿nia³o �temat s³owiñski�, to jego obecno�æ � przynajmniej w niektórych okresach �
w publicystyce krajowej.

Ju¿ w pierwszych miesi¹cach po zakoñczeniu wojny pojawi³y siê w prasie pomor-
skiej i ogólnokrajowej teksty traktuj¹ce o zagadkowym �ludzie�, czy raczej jego �resztkach�
¿yj¹cych w nadba³tyckich ostêpach. I pó�niej w³a�ciwie nie by³o okresu, w którym z wiêk-
szym lub mniejszym zaciêciem nie pisanoby o S³owiñcach i ich krainie (zreszt¹, im mniej
osób, które mo¿na by³o uznaæ za S³owiñców lub te¿ ich potomków, tym chêtniej pisano o
ziemi � krajobrazie, walorach przyrodniczych itp.1).

Artyku³y �s³owiñskie� mia³y bardzo ró¿ny charakter � by³y to opisy historyczne,
reporta¿e interwencyjne, felietony, wywiady, artyku³y rozrachunkowe (z histori¹ dalsz¹ i
najnowsz¹), teksty apelatywne (wzywaj¹ce np. do zachowania, przywrócenia czy te¿ obda-
rowania S³owiñców polsko�ci¹) itd.

Z tekstów publicystycznych po�wiêconych kwestii s³owiñskiej w ca³ym okresie
powojennym da³oby siê u³o¿yæ bardzo poka�n¹ antologiê2. Tym bardziej warto siê zastano-
wiæ jaki obraz spo³eczno�ci s³owiñskiej zosta³ w nich zaprezentowany � jakie cechy przypi-
sywano S³owiñcom, jak przedstawiono ich historyczne i powojenne losy, ich to¿samo�æ
kulturow¹, etniczn¹ i jêzykow¹, poziom rozwoju cywilizacyjnego, postawy polityczne. Ja-
kich udzielano odpowiedzi na pytania � kim s¹, kim byli S³owiñcy (czy w ogóle byli - s¹?),
jaki teren zamieszkiwali (zamieszkuj¹) itd.

Podkre�lam przy tym, ¿e przedmiotem poni¿szej analizy bêdzie to, jaki obraz S³o-
wiñców kreowano i upowszechniano w prasie, a nie jak rzeczywisto�æ wygl¹da³a obiektyw-
nie. To zastrze¿enie jest bardzo istotne, poniewa¿ nie zamierzam wkraczaæ tu na grunt tocz¹-

1    Zob. przyk³adowo art. S. Siereckiego, Ma³y bedeker S³owiñskiego Parku Narodowego, �G³os Wybrze¿a�,
18-19.08.1962; Na �S³owiñskiej �lêzy�, �Wieczór Wybrze¿a�, 11.08.1962; W sercu s³owiñskiej puszczy,
tam¿e, 16.08.1962.
2   Niestety, nie mamy pe³nej bibliografii odnotowuj¹cej wszystkie artyku³y prasowe odnosz¹ce siê do
problematyki s³owiñskiej. Na w³asny u¿ytek uda³o mi siê zestawiæ bibliografiê wynosz¹c¹ ponad 250
pozycji w ca³ym okresie powojennym, ale jest ona z pewno�ci¹ dalece niekompletna. W poni¿szym
tek�cie zostanie przywo³ana, ze wzglêdu na objêto�æ, tylko niewielka czê�æ tych¿e artyku³ów. Sporo
materia³ów prasowych przywo³uj¹ w swoich pracach tacy autorzy, jak T. Bolduan (Losy spo³eczne i
polityczne S³owiñców w Klukach w latach 1945-1975. Próba oceny, [w:] Studia Kaszubsko-S³owiñskie.
Materia³y z II Konferencji s³owiñskiej, red. J. Treder, £eba, 1992) czy H. Rybicki (Nazywano ich
S³owiñcami, S³upsk 1995; Problem ludno�ci kaszubskiej nad jeziorami Gardno-£ebsko po II wojnie
�wiatowej, [w:] Studia Kaszubsko-S³owiñskie. Materia³y z III Konferencji S³owiñskiej, red. J. Borzyszkowski,
£eba-Gdañsk 1995; Sytuacja ludno�ciowa gmin nad jeziorami Gardno i £ebsko w �wietle pierwszego
powojennego spisu ludno�ci, [w:] V Konferencja S³owiñsko-Kaszubska. Mat. z konferencji, red. W. £ysiak,
Poznañ-S³upsk 1999).
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3   W tym trwaj¹cym ju¿ szereg lat sporze zabierali g³os m. in.: J. Spors, O nazwie S³owiñcy, �S³upskie Prace
Humanistyczne�, nr 6a, (1985), 1986, s. 37-65; Z. Szultka, Nazwa �S³owiñcy� � prawda czy fikcja?,
�Pomerania�, 1992, nr 9, s. 5-7; ten¿e, Uwagi nad Antropologi¹ Kaszub i Pomorza oraz nazw¹ �S³owiñcy�,
�Zapiski Historyczne�, 1992, z. 4; ten¿e, Studia nad rodowodem i jêzykiem Kaszubów, Gdañsk 1992, s.
61 i n.; ten¿e, O podzia³ach i nazwach grupowych Kaszubów na Pomorzu Zachodnim w drugiej po³owie
i pierwszej po³owie XIX wieku, [w:] Studia kaszubsko-s³owiñskie. Materia³y..., s. 127 i n.; ten¿e, Pos³owie
historyka do nowego wydania �Resztek S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego� Aleksandra
Hilferdinga, �Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej�, t. 31, 1993, s. 231-254; H. Popowska-Taborska,
G³os jêzykoznawcy w obronie Aleksandra Hilferdinga, tam¿e, s. 255-265; J. Treder, Hilferding nadal
wiarygodny, tam¿e, s. 267-292. Zob. tak¿e J. D¹browa, S³owiñcy, a wiêc kto?, �G³os Pomorza�, 30-
31.05.1992.
4  Zob. F. Ryszka, Stereotypy i publicystyka, �Odra�, 1972, nr 2.
5   T. Bolduan z perspektywy lat stwierdza³: �Nasza powojenna propaganda i polityka administracyjna
by³a zafa³szowana, bowiem propaganda, w tym dziennikarska, zak³ada³a naiwnie i mentorsko, ¿e S³owiñcy
s¹ Polakami, administracja za� twierdzi³a, ¿e s¹ Niemcami � wrogami i podlegaj¹ wszystkim prawom
represyjnym, stosowanym w Europie poja³tañskiej wobec Niemców� (Losy spo³eczne..., s. 10).
6  Trzeba ponadto pamiêtaæ, ¿e tylko czê�æ artyku³ów dotycz¹cych problematyki s³owiñskiej w tym
okresie powsta³a na podstawie autopsji tj. obserwacji powojennej rzeczywisto�ci w krainie S³owiñców (a
i tu wa¿ne jest, kiedy dany autor dotar³ na tereny s³owiñskie, bo inna by³a sytuacja w 1946, 1948 czy te¿
1950 roku). Sporo by³o natomiast takich, które powiela³y informacje zaczerpniête b¹d� to ze �róde³
historycznych, b¹d� te¿ z innych artyku³ów (przy tym zazwyczaj nie podawano pierwotnego �ród³a
tych¿e informacji). Nie oznacza to jednak, ¿e ta druga grupa artyku³ów jest dla mnie mniej wa¿na � w
koñcu ka¿dy z nich na równi kreowa³ wizerunek tej grupy, choæ z drugiej strony w³a�nie tego rodzaju
artyku³y upowszechnia³y wizerunek zmitologizowanych S³owiñców i/lub ich ziemi.
7   Zob. S. Helsztyñski, Polsko�æ Pomorza Zachodniego, [w:] tego¿, W piastowskich grodach Pomorza
Zachodniego, wyd. II, Szczecin 1995, s. 25-26 (tekst z 1946 r.).

cych siê sporów w �wiecie nauki wokó³ tego, czy S³owiñcy istnieli kiedykolwiek, a ju¿
zw³aszcza, czy ¿yli na tym terenie po zakoñczeniu ostatniej wojny3. Dla mnie wa¿ne jest to,
co na ten temat pisano i jak kreowano wizerunek S³owiñców na ³amach prasy. Idzie tak¿e o
fakt utrwalania i upowszechniania przez prasê, czytan¹ przez masowego czytelnika, stereo-
typowego wyobra¿enia o tej grupie (a w du¿ej mierze tak¿e o Kaszubach). Stereotypy za� s¹
wa¿nym komponentem postaw spo³ecznych, zw³aszcza w odniesieniu do grup o innej kul-
turze, jêzyku, historii i religii4.

W niniejszym tek�cie analiza materia³u prasowego zostanie ograniczona do pierw-
szego okresu powojennego, kiedy to najintensywniej zajmowano siê w publicystyce �pro-
blemem s³owiñskim�. W tym okresie znaczna czê�æ materia³ów publicystycznych mia³a
charakter nie tyle informacyjny, ile raczej propagandowy � s³u¿y³y one udowadnianiu od-
wiecznej polsko�ci tych ziem5. Z drugiej jednak strony mo¿na w nich bardzo czêsto wyczy-
taæ autentyczne przejawy troski o ludzi, którzy okrutnie zostali przez los pokrzywdzeni i
postawieni w sytuacji bez wyj�cia6.

Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêto�æ tekstu zostanie przy tym zwrócona uwaga
tylko na niektóre elementy w kreowanym przez powojenn¹ publicystykê wizerunku S³owiñ-
ców. Wiele problemów pozostanie na marginesie, aczkolwiek s¹ one równie interesuj¹ce i
wa¿ne (np. problem wizerunku S³owiñców a kreowanie i upowszechnianie stereotypu Ka-
szubów). Wymagaj¹ one osobnych studiów, które byæ mo¿e w przysz³o�ci zostan¹ podjête.

Badania naukowe a upowszechniany wizerunek S³owiñców

Na pocz¹tku trzeba stwierdziæ, ¿e S³owiñców odkryli (a inni powiedz¹ � �stworzy-
li�) ludzie nauki. I w³a�nie jednym z g³ównych elementów wiedzy o S³owiñcach w pierw-
szym okresie powojennym by³y informacje zaczerpniête od badaczy dziewiêtnastowiecz-
nych, takich jak Hilferding, Smólski, czy Parczewski oraz od tych, którzy zajmowali siê
problematyk¹ s³owiñsk¹ w pierwszej po³owie XX wieku (F. Lorentz, M. Rudnicki i inni)7.



VII Konferencja  Kaszubsko � Pomorska

186

8  L. Zabrocki, O S³owiñcach i Kaszubach nad³ebskich, �Jantar�, 1947, z. 3.
9  Zob. Kronika Naukowa � Instytut Ba³tycki, �Kwartalnik Historyczny�, 1948, z. 3-4, s. 558. Badania
Zabrocki prowadzi³ w ramach Archiwum Fonograficznego (zob. L. Zabrocki, Archiwum Fonograficzne
Instytutu Zachodnios³owiañskiego Uniwersytetu Poznañskiego, �Slavia Occidentalis�, 1948, t. 19, s.
515-517).
10   B. Stelmachowska, Dziesiêciolecie Katedry Etnografii UMK w Toruniu, Archiwum PAN w Poznaniu,
Materia³y B. Stelmachowskiej (dalej: APAN, MBS), t. 158, k. 18.
11   Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi � miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowo�ci¹,
Gdañsk 2002, s. 51 i n.

By³a to oczywi�cie wiedza wyrywkowa (znana pocz¹tkowo tylko wyrywkowo na-
wet badaczom), ale to w³a�nie ona sta³a siê inspiracj¹ dla poszukiwañ �ladów tej ludno�ci
tu¿ po zakoñczeniu wojny. Z drugiej strony w³a�nie badania powojenne sta³y siê inspiracj¹
dla publicystyki. Tym bardziej, ¿e sami badacze nie stronili od wypowiedzi o charakterze
publicystycznym.

W�ród tych badaczy nale¿y wymieniæ przede wszystkim Ludwika Zabrockiego i
jego tekst w �Jantarze�, którego to artyku³u �ladów mo¿na siê doszukiwaæ w bardzo wielu
pó�niejszych wypowiedziach publicystycznych8.

Warto w tym miejscu podkre�liæ, ¿e wyprawy L. Zabrockiego by³y wspomagane
nie tylko przez jego rodzim¹ uczelniê i wojewodê szczeciñskiego, ale tak¿e przez Wydzia³
Pomorzoznawczy Instytutu Ba³tyckiego (udzieli³ dotacji finansowej na badania �reliktów
kaszubskich w okrêgu z³otowsko-bytowskim oraz reliktów s³owiñskich�)9.

W pewnej mierze inspiruj¹c¹ rolê dla publicystyki odegra³y te¿ badania prowadzo-
ne w pierwszych latach po wojnie przez profesor Bo¿enê Stelmachowsk¹ i jej przyjació³kê dr
Wandê Brzesk¹ (a i one same zajmowa³y siê do�æ czêsto na ³amach prasy problematyk¹
s³owiñsk¹). Wa¿ne by³o choæby stanowisko twórczyni toruñskiej etnografii w kwestii tego,
jaka powinna byæ postawa i rola etnografa na Ziemiach Zachodnich � czy tylko obserwato-
ra, czy mo¿e inicjatora lub te¿ inspiratora pewnych decyzji (ten dylemat nieustannie stawa³
tak¿e przed publicystami). Otó¿ B. Stelmachowska pisa³a o zadaniach kierowanej przez ni¹
Katedry Etnografii UMK: �G³ówn¹ wytyczn¹ prac pomorzoznawczych Katedry i Zak³adu
by³o przedstawienie i uzasadnienie wiêzi spo³ecznej etnicznych grup ludowych na Pomo-
rzu Zachodnim i Gdañskim na podstawie reliktów kultury materialnej ludu oraz ludo-
wych instytucji zawodowych�10. Tak wiêc podstawowym zadaniem badañ by³a dokumen-
tacja i ochrona tradycyjnej kultury ludowej Pomorza z jednoczesnym wykazaniem jej pol-
sko�ci, wzglêdnie s³owiañsko�ci. Skutkiem takiej postawy by³a koncentracja na tym, co
uznawano za �polsk¹ kulturê ludow¹� lub jej �relikty�. To za�, co nie mog³o byæ tak
zakwalifikowane by³o pomijane lub odrzucane jako nalecia³o�æ niemiecka.

W efekcie oznacza³o to odwo³ywanie siê do dawnych prac historycznych i etno-
graficznych oraz opisów publicystycznych, przy jednoczesnym pomijaniu tego, jak wygl¹-
da³o autentyczne ¿ycie tych, którzy przetrwali �na ziemi S³owiñców� po 1945 roku. Co
wiêcej � w pracach etnograficznych mamy bogate opisy kultury materialnej i architektury,
które mia³y �wiadczyæ o s³owiañsko�ci tej¿e kultury, ale nie mamy analiz to¿samo�ci osób,
które tê kulturê stworzy³y i w niej ¿y³y11. Jednak � co trzeba podkre�liæ � w du¿ej mierze
strategiê tak¹ przyjmowano nie tylko w badaniach etnograficznych, ale tak¿e w publicysty-
ce. Wynika³o to najprawdopodobniej w³a�nie st¹d, ¿e rzeczywisto�æ nie przystawa³a do
ówczesnych wyobra¿eñ i oczekiwañ wielu badaczy i publicystów, którzy spodziewali siê
zastaæ na tym terenie ¿yw¹ �kulturê s³owiañsk¹�, a zastawali tylko jej �resztki materialne�.

O ile L. Zabrocki stara³ siê na tereny s³owiñskie dotrzeæ ju¿ jesieni¹ 1945 roku, to B.
Stelmachowska pierwsze zlecenie i subwencjê na wykonanie badañ terenowych w krainie
S³owiñców otrzyma³a od Polskiego Zwi¹zku Zachodniego latem 1946 roku (w tym samym
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czasie stypendium z Ministerstwa O�wiaty na takie samo zadanie otrzyma³a W. Brzeska).
Czy badaczki te rzeczywi�cie uda³y siê na tereny s³owiñskie � nie wiadomo12. Faktem jednak
jest, ¿e opublikowa³y one kilka tekstów publicystycznych odnosz¹cych siê do problematy-
ki s³owiñskiej oraz kultury Pomorza Zachodniego13.

Z ca³¹ pewno�ci¹ mo¿emy natomiast stwierdziæ, ¿e we wrze�niu 1947 roku obie
badaczki do krainy S³owiñców dotar³y, a efektem tej podró¿y by³y tak¿e kolejne wypowiedzi
na ³amach prasy14.

Jednak to, co wykonano w 1946 i 1947 roku by³o tylko przygotowaniem do ekspe-
dycji badawczej toruñskich etnografów na pó³nocne Pomorze latem 1948 roku. Celem wy-
prawy by³o �stwierdzenie, czy na tych obszarach zachowa³y siê relikty polskiej kultury
materialnej�. W jej ramach grupa toruñskich etnografów dotar³a tak¿e do S³upska, Smo³-
dzina, Kluk, Rowów, i Gardny15. Z punktu widzenia niniejszych rozwa¿añ najwa¿niejsze jest
to, ¿e zebrany podczas wyprawy materia³ pos³u¿y³ nie tylko do przygotowywania prac
magisterskich, ale zosta³ tak¿e wykorzystany w kilku artyku³ach publicystycznych napisa-
nych dla opiniotwórczych wówczas pism ogólnopolskich16.

Równie¿ w latach nastêpnych B. Stelmachowska i W. Brzeska stara³y siê systema-
tycznie wyje¿d¿aæ na tereny s³owiñskie, choæ nie zawsze siê to udawa³o17. Jednak � co
wydaje siê szczególnie wa¿ne � nawet w okresie stalinowskim badania na terenach s³owiñ-
skich nie zosta³y przez toruñskich etnografów przerwane, o czym mo¿e �wiadczyæ letnia
wyprawa w 1952 roku18 oraz udzia³ w badaniach na potrzeby Polskiego Atlasu Etnograficz-
nego19.

Ostatni¹ wyprawê na tereny s³owiñskie B. Stelmachowska podjê³a latem 1956 roku
dziêki dotacji Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Równie¿ efektem tej wyprawy by³y
artyku³y prasowe, przybli¿aj¹ce i popularyzuj¹ce problematykê s³owiñsk¹, w tym g³ównie
kwestie zwi¹zane z kultur¹ materialn¹ i budownictwem20.

Po �mierci B. Stelmachowskiej badania etnograficzne na terenach s³owiñskich kon-
tynuowa³a Maria Znamierowska-Prüfferowa, szczególnie od 1960 roku, kiedy to zaczêto
przygotowania do otwarcia skansenu s³owiñskiego w Klukach21. I tu nale¿y dodaæ, ¿e
12  Tam¿e, s. 55.
13  Zob. art. B. Stelmachowskiej, Polska modlitwa zachodnich Kaszubów, �Polska Zachodnia�, 1945, nr
2, s. 6-7 i nr 3, s. 6-7; Polskie ko³acze bo¿onarodzeniowe na Pomorzu Zachodnim, tam¿e, 1945, nr 21-
22; Rozwój kultury ludu Pomorza, �¯ycie Warszawy�, 1945, nr 45, s. 3. Zob. te¿ W. Brzeska, S³owiañski
�konik� na zachodnim Wybrze¿u, �Polska Zachodnia�, 1946, nr 50-51, s. 20.
14  B. Stelmachowska, Nad jeziorem gardzieñskim, �Rzeczpospolita�, 1947, nr 273, s. 3-4; W. Brzeska,
W�ród S³owiñców, �Polska Zachodnia�, 1946, nr 45-46, s. 20-21.
15  Ekspedycja pomorzoznawcza bada pojezierze ba³tyckie, rozm. z B. Stelmachowsk¹, �G³os Pomorza�,
15.11.1948, nr 315, s. 5. Zob. informacje o ekspedycji: Kronika ekspedycji naukowej w sierpniu 1948 r.,
APAN, MBS, t. 155, k. 57-99; Sprawozdania rzeczowe z ekspedycji naukowej etnografów UMK, tam¿e,
k. 14-20.
16   Zob. art. E. Romanówny, Sprawozdanie z ekspedycji pomorzoznawczej w lecie 1948 r., urz¹dzonej
staraniem prof. dr B. Stelmachowskiej z zasi³ku Ministerstwa O�wiaty, �Lud�, t. 39, 1948-1951, s. 540-
544 oraz Z nad jezior Gardzieñskiego i £ebskiego, �Ziemia�,1948, nr 12, s. 266-271.
17   W 1949 r. ju¿ bez studentów uda³y siê na badania do Gdañska, sk¹d je�dzi³y na Kaszuby i na Pomorze
Zachodnie � do Jamna.
18   B. Stelmachowska, Toruñscy etnografowie u Kaszubów, �Nowy Tor�, 1952, nr 23. Zob. te¿ W.
Brzeska, Kultura ludowa Ziem Zachodnich w powojennych pracach prof. dr Bo¿eny Stelmachowskiej,
�Etnografia Polska�, t. 2, 1958, s. 307-308.
19   C. Obracht-Prondzyñski, op. cit., s. 71 i n.
20   Zob. W. Brzeska, Kultura ludowa Ziem Zachodnich..., s. 308; R. Kukier, Wyprawa pomorzoznawcza
do krainy S³owiñców, �Rejsy�, 1957, nr 14; ten¿e, Z badañ nad kultur¹ materialn¹ S³owiñców, �G³os
Tygodnia�, 1957, nr 15; K. Krajewski, Chaty �dymne� na Kaszubach, �Kaszëbë�, 1957, nr 4, s. 4; ten¿e,
Checz kaszubska w rozwoju, tam¿e, 1958, nr 5, s. 5.
21   Zob. J. Szwej, Kszta³towanie siê wspó³czesnej kultury wsi regionu koszaliñskiego, �Koszaliñskie
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Zeszyty Muzealne�, t. 15, 1985, s. 50-51.
22   Tylko tytu³em przyk³adu warto przywo³aæ artyku³y z okresu, gdy muzeum powstawa³o i rozpoczyna³o
swoj¹ dzia³alno�æ: M. Zaborowska, O muzeum w Klukach, rozm. przepr. T. Bolduan, �Kaszëbë�, 1961, nr
23, s. 3; R. Kukier, Z prac nad skansenem s³owiñskim w Klukach, �Zapiski Koszaliñskie�, 1962, nr 3, s.
49-53; J. Kopeæ, S³owiñskie muzeum, �G³os Tygodnia�, 1963, nr 4; Muzeum S³owiñskie w Klukach,
�Wieczór Wybrze¿a�, 24.09.1963; S. Szymanek, Kluki. S³owiñski skansen, �Litery�, 1963, nr 9, s. 23.
Tak¿e w okresie pó�niejszym nie s³ab³o zainteresowanie Klukami: J. Lissowski, Ratowanie reliktów
kultury materialnej S³owian na Pomorzu �rodkowym, �Pobrze¿e�, 1980, nr 4, s. 5-6; Skansen s³owiñski
w Klukach, �Pobrze¿e�, 1980, nr 8, s. 20-21; Z. Babiarz-Zych, Najpierw ratowaæ, �Zbli¿enia�, 1981, nr
32, s. 9; M. Krom, Skansen � czyli zapis czasu, �G³os Pomorza�, 1981, nr 247, s. 10. Zob. tak¿e M.
Sikora, Muzealna Zagroda S³owiñska, �Materia³y Zachodniopomorskie�, t. 9, 1963, s. 333-340; J.
Piotrowska, Skansen s³owiñski w Klukach, [w:] Muzea skansenowskie w Polsce, Poznañ 1972, s. 65-75;
H. Ostrowska-Wójcik, H. Soja, Skansen w Klukach � próba rekonstrukcji wsi s³owiñskiej, �Koszaliñskie
Zeszyty Muzealne�, t. 14, Koszalin 1984; V. Tkacz, Kluki � ma³a ojczyzna. Relacje pomiêdzy ludno�ci¹
autochtoniczn¹ a Muzeum Wsi S³owiñskiej, [w:] Pomerania ethnica. Mniejszo�ci narodowe i etniczne na
Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojæ, J. Mieczkowski, Szczecin 1998, s. 153 i n.; H. Soja,  Skansen
s³owiñski w Klukach, S³upsk 1991. Mo¿na tu tylko dodaæ, ¿e o muzeum s³owiñskie apelowa³ ju¿ w 1947
r. L. Zabrocki: �Czas by³by pomy�leæ o muzeum s³owiñskim. �ci¹gnê³oby ono niew¹tpliwie uczonych z
ca³ej Europy. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e o S³owiñcach poza granicami Polski wie siê znacznie wiêcej
ni¿ u nas� (¯ar, który nie wygas³, �Szczecin�, 1947, nr 47-48, s. 205).
23   Z. Sobierajski, S³owiñskie materia³y dialektalne nagrane w roku 1951, �Slavia Occidentalis�, cz. 1, t.
41, 1984; cz. 2, t. 42, 1985; ten¿e, Relikty gwarowe S³owiñców we wsi Kluki nad jeziorem £ebsko w
województwie koszaliñskim, tam¿e, t. 31, 1974; ten¿e, Relikty gwary S³owiñców nad jeziorem Gardno w
województwie koszaliñskim, tam¿e, t. 26, 1967, z. 3; ten¿e, Resztki dialektu S³owiñców na Pomorzu
Zachodnim, [w:] Pomorze Zachodnie nasza ziemia ojczysta, Poznañ 1969, s. 168-175. Po wielu latach
efektem tych¿e badañ sta³ siê S³ownik gwarowy tzw. S³owiñców kaszubskich, red. Z. Sobierajski, t. 1 (A-
C), Warszawa 1997.
24  Na terenach s³owiñskich przeprowadzili oni badania w 1959 r. Ich pok³osiem by³a konferencja oraz
wydawnictwo: S³owiñcy, ich jêzyk i folklor. Materia³y z Konferencji S³owiñskiej Komitetu Jêzykoznawczego
i Komitetu S³owianoznawstwa PAN, Warszawa 14.01.1960, �Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej�, t. 22,
Wroc³aw i in. 1961.
25  Z. Dulczewski, Tradycje terenowych badañ socjologicznych w Polsce (do 1939 r.), �Studia Socjologiczne�,
1989, nr 2, s. 12.
26  Zob. A. Sakson, Socjologiczne badania terenowe nad ludno�ci¹ rodzim¹ na Ziemiach Zachodnich,
tam¿e, 1989, nr 2, s. 25; B. Chmielewska, Badania socjologiczne na Pomorzu Zachodnim w ubieg³ym
piêtnastoleciu, �Kultura i Spo³eczeñstwo�, 1960, nr 4, s. 239. Pierwotnie tytu³ pracy J. Komorowskiej
brzmia³: Antagonizm miêdzy autochtonami i osadnikami zza Buga we wsi Kluki na Pomorzu Zachodnim
(zob. A. Kwilecki, Tematyka i znaczenie badañ socjologicznych nad Ziemiami Zachodnimi, �Kultura i
Spo³eczeñstwo�, 1965, nr 3, s. 87).
27  J. Komorowska, Przemiany spo³eczno-gospodarcze a stosunek ludno�ci rodzimej do osadników we wsi
Kluki, pow. s³upski, �Przegl¹d Zachodni�, 1959, nr 4.
28  Nale¿y tu szczególnie podkre�liæ rolê oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego i stacji naukowej
PTH w S³upsku (powsta³y w 1953 i 1958 r.), w których zajmowano siê m. in. zbieraniem relacji i
materia³ów do dziejów S³owiñców, wydawaniem �Biblioteki S³upskiej� itd. Zob. J. Feith, Badania regionalne
w województwie koszaliñskim, �Kwartalnik Historyczny�, 1965, nr 3, s. 743-746.

w³a�nie prace zwi¹zane z powstawaniem skansenu w Klukach, jego urz¹dzaniem, funkcjo-
nowaniem, rozwojem itd. przyczyni³y siê do sta³ej obecno�ci problematyki S³owiñców � ich
kultury i historii � na ³amach prasy22.

Ale przecie¿ nie tylko etnografowie prowadzili badania na tym terenie w pierw-
szych latach powojennych. Bywali tu tak¿e jêzykoznawcy (obok wspomnianego L. Zabroc-
kiego tak¿e np. Zenon Sobierajski z Uniwersytetu Poznañskiego23, czy te¿ grono pracowni-
ków i wspó³pracowników II Pracowni Dialektologicznej Zak³adu Jêzykoznawstwa PAN24)
oraz socjologowie skupieni wokó³ T. Szczurkiewicza25. Jednak badania tych ostatnich (a
zw³aszcza Jadwigi Komorowskiej26) zosta³y upowszechnione i udostêpnione czytelnikom
dopiero w dziesiêæ lat po badaniach prowadzonych w latach 1947-1948 (Jadwiga Komorow-
ska powróci³a do Kluk w sierpniu 1958 r. po czym og³osi³a czêsto przywo³ywany artyku³
po�wiêcony spo³eczno�ci tej wsi na ³amach �Przegl¹du Zachodniego�27). Stosunkowo naj-
mniej S³owiñcami zajmowali siê historycy28, choæ i tak, jak pisa³ H. Rybicki, problematyce
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29  H. Rybicki, Badania regionalne nad ludno�ci¹ kaszubsk¹ dawnego pogranicza niemiecko-polskiego,
�Studia Zachodnie�, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1992, s. 117.
30  Ten¿e, Nazywano ich..., s. 100.
31  Tam¿e, s. 101.
32  Ten¿e, Problem ludno�ci kaszubskiej..., s. 75.
33  Pisa³ o tym wyra�nie S. Helsztyñski, który i tak nale¿a³ do grona osób, które wcale nienajgorzej w
specyfice i historii Pomorza siê orientowa³y, wspominaj¹c pierwsze dni pobytu na Pomorzu Zachodnim:
�Jak¿eby siê tu przyda³y dok³adniejsze karty i atlasy, rozk³ad dróg, szos, wyra�niejsze granice gmin, a ju¿
choæby obwodów-powiatów. (...) Gdyby¿ tu mo¿na by³o dostaæ atlas ks. Kozierowskiego! Gdyby¿ siê by³
znalaz³ choæ jeden egzemplarz Józefa Kisielewskiego »Ziemia gromadzi prochy«. Nie, na taki luksus nie
mog³o sobie województwo pozwoliæ. (...) Przeje¿d¿aj¹c przez Poznañ robi³em starania o ksi¹¿kê, ale

s³owiñskiej po�wiêcano �wiêcej uwagi� ni¿ �badaniom nad spo³eczno�ci¹ kaszubsk¹�29.
Sytuacja ta z czasem zmieni³a siê w du¿ej mierze w³a�nie dziêki aktywno�ci tego¿ badacza.

W sumie widaæ, ¿e naukowcy z ró¿nych o�rodków i reprezentuj¹cy ró¿ne dziedziny
nauki stale interesowali siê problematyk¹ s³owiñsk¹ i � co wiêcej � do�æ chêtnie o tym pisali
na ³amach prasy. Liczne artyku³y publicystyczne ukazuj¹ce siê na ³amach prasy ogólnopol-
skiej (�¯ycie Warszawy, �Odrodzenie�, �Polska Zachodnia�, �Rzeczpospolita�) oraz w pra-
sie pomorskiej przyczynia³y siê do rozbudzania zainteresowania w�ród szerokich rzesz czy-
telników kwesti¹ s³owiñsk¹ oraz upowszechnia³y specyficzny wizerunek tej grupy.

Kim s¹ S³owiñcy?

Kwesti¹ kluczow¹ wokó³ której toczy³a siê dyskusja �s³owiñska� w publicystyce
by³o pytanie: �kim s¹ S³owiñcy�? Specyficzny kontekst tej dyskusji tworzy³a sytuacja po-
lityczna po 1945 roku oraz polityka pañstwa wobec ludno�ci rodzimej (autochtonicznej).
Jednym z elementów owej polityki by³ proces weryfikacji, który mia³ oddzieliæ ludno�æ
polsk¹ od niemieckiej. Problem w przypadku S³owiñców polega³ tylko na tym, ¿e im w tych
podzia³ach trudno by³o siê odnale�æ.

Z perspektywy lat historycy stwierdzaj¹: �O ludno�ci kaszubskiej nad jeziorami
Gardno i £ebsko w 1945 roku nie s³yszano. Nie wiedzia³y o nich ani w³adze wojskowe,
które uwa¿a³y w ci¹gu prawie dwu lat teren ten za wojskowy, nie dopuszczaj¹c w³adz
polskich i innych osób do osiedlania siê, ani pierwsze w³adze polskie S³upska i powiatu
s³upskiego, nie dostrzegaj¹c w�ród mieszkañców ¿adnych oznak, które by wyró¿nia³y
ich od Niemców. O historii tej grupy ludno�ci nie wiedziano te¿ nic. Dla nowych w³adz
wszyscy byli Niemcami i jak Niemcy byli traktowani�30. Autor tych s³ów � H. Rybicki
dodaje: �(...) ludno�æ miejscowa nie przejawia³a ¿adnej inicjatywy, by ujawniæ siê jako
potomkowie licznego niegdy� szczepu s³owiañskiego�31, a jej �etnikon kaszubski by³ w
zaawansowanym zaniku. Stracili ju¿ swoj¹ mowê, �wiadomo�æ pochodzenia s³owiañ-
skiego nie by³a ju¿ wyra�na, natomiast pozosta³y w du¿ej mierze elementy dawnej kultury
duchowej i materialnej. (...) o grupie tej mo¿na by³o ju¿ mówiæ tylko w sensie historycz-
nym�32.

Czy tak radykalnie sformu³owane tezy odnosz¹ce siê do stanu wiedzy miejsco-
wych w³adz i spo³eczeñstwa s¹ s³uszne? W odniesieniu do 1945 roku najprawdopodobniej
tak. Przypomnieæ tylko warto, ¿e pó�n¹ jesieni¹ 1945 roku na teren s³owiñski nie uda³o siê
dotrzeæ L. Zabrockiemu. Dotar³ tam dopiero latem nastêpnego roku. W prze³omowym 1945
roku nikomu z badaczy, zorientowanych choæby trochê w problematyce s³owiñskiej, nie
uda³o siê tam dojechaæ. Sk¹d wiêc miano braæ tego typu informacje? A przedstawiciele
w³adz, nawet gdyby mieli elementarn¹ wiedzê na temat fenomenów kulturowych, które
trwa³y na ziemiach przez nich przejmowanych, nie mieli nawet znikomej pomocy w postaci
choæby tych niewielu publikacji w jêzyku polskim traktuj¹cych o Pomorzu Zachodnim33.
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dowiedzia³em siê u �w. Wojciecha, ¿e ostatnie dwa tomy, cenione na wagê z³ota, obliczane na porê tysiêcy
od sztuki, ofiarowano poznañskim dygnitarzom pañstwowym. Rozgl¹da³em siê tam za »Pomorze
Zachodnie« i »Ziemia Lubuska« pióra M. Czekañskiej, ale dopiero znacznie pó�niej w Szczecinie, mia³em
je znale�æ u przedstawiciela Polskiego Zwi¹zku Zachodniego. Wolno mi by³o przez godzinê pogr¹¿yæ siê
w tej pasjonuj¹cej lekturze� (S. Helsztyñski, op. cit., s. 14).
34  Bardzo podobnie o pomorskich Niemcach pisa³ wówczas L. B¹dkowski, który w swoich planach
snutych jeszcze w czasie wojny nie przewidywa³ wysiedleñ tej ludno�ci. Liczy³ bowiem na jej przywi¹zanie
do regionu, na jej patriotyzm pomorski oraz stopniowy powrót do s³owiañsko�ci. Zob. L. B¹dkowski,
Pomorska my�l polityczna, wyd. II, Gdynia 1990.
35  Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku, sygn. 358, k. 21. Zob. J. Zieja, ¯ycie
z ewangeli¹, opr. J. Moskwa, Pary¿ 1991, s. 175-177.
36  A. �witalski, Towarzystwo Naukowe, �Szczecin�, 1948, nr 41, s. 8.
37  Biblioteka G³ówna Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, PTH P-354, J. Posmykiewicz, Wspomnienie
o Polskim Towarzystwie Naukowym w S³upsku, k. 2-3.
38  L. Zabrocki, ¯ar, który nie wygas³, �Szczecin�, 1947, nr 47-48, s. 205.

A jednak ju¿ wtedy jakie� przeb³yski wiedzy o �dziwnych� ludziach nad jeziorami
Gardno i £ebsko funkcjonowa³y w S³upsku. Ks. Jan Zieja pisa³ 1 wrze�nia 1945 do w³adz
polskich w S³upsku: �w S³upsku i w powiecie s³upskim w�ród dotychczasowych obywate-
li b. pañstwa niemieckiego jest wiele osób o bezsprzecznie polskim pochodzeniu, lecz
zniemczonych ca³kowicie na skutek ca³ego systemu czynników germanizacyjnych trud-
nych do odparcia�. Widaæ, ¿e zastosowa³ tu typowy dla ówczesnego my�lenia zabieg �
ludno�æ ta by³a zniemczona, ale mia³a ewidentne �polskie� (ewentualnie �s³owiañskie� po-
chodzenie), a wiêc jej niemiecko�æ by³a w¹tpliwa34. Chcia³ wiêc ks. Zieja podj¹æ akcjê �od-
niemczania�, tj. �pozyskania S³owiñców�35.

W kilka miesiêcy po tej inicjatywie zorganizowano w S³upsku Towarzystwo Na-
ukowe, które podjê³o podobne dzia³ania: �W kwietniu 1946 roku zorganizowali�my eks-
pedycjê naukow¹ do Kluk nad jeziorem £eba, w jej wyniku Polska dowiedzia³a siê, ¿e
wbrew oficjalnej nauce niemieckiej, ¿yj¹ tam resztki S³owiñców, ¿yj¹ ludzie, którzy pa-
miêtaj¹ czasy, gdy wie� s³upska nie zna³a jêzyka niemieckiego�36. By³a to prawdopodob-
nie pierwsza skuteczna próba dotarcia osób o zainteresowaniach naukowych na teren
s³owiñski po zakoñczeniu II wojny �wiatowej (L. Zabrocki do Kluk dotar³ kilka miesiêcy
pó�niej).

Wydaje siê jednak, ¿e te dzia³ania, podobnie jak i inicjatywa utworzenia Komisji
Badañ S³owiañskich, która mia³a zbieraæ informacje o historii i wspó³czesno�ci kultury lud-
no�ci rodzimej37, by³y bardziej wyrazem pewnych chêci, oczekiwañ i szcz¹tkowej wiedzy
historycznej o tym terenie, ni¿ rozeznania w rzeczywisto�ci i znajomo�ci stanu to¿samo�ci
ludno�ci ¿yj¹cej wówczas we wioskach uznawanych za s³owiñskie.

Pytanie o to kim byli-s¹ S³owiñcy stawiano w publicystyce powojennej czêsto. L.
Zabrocki uzna³, ¿e �bodaj¿e by³oby najlepiej ich samych o to zapytaæ�. Kiedy wiêc znalaz³
Alberta Klika (Klück) z Kluk stara³ siê dociec � kim wed³ug niego s¹ S³owiñcy: �Stary ten
rybak nie umie ju¿ po s³owiñsku. To, co mu zosta³o, to jedynie kilkana�cie s³ów, okruchy
modlitw. Za to gor¹ce serce S³owiñca. W d³ugich rozmowach ze mn¹ rozwodzi³ siê nad
tragedi¹ swego szczepu � na moje zapytanie, jaki jest stosunek jego plemienia do Pola-
ków, o�wiadczy³, ¿e taki, jak Bawarczyków do Niemców�38. Wielce charakterystyczna jest
tu u¿yta terminologia szczepowo-plemienna � bêdzie siê ona powtarza³a wielokrotnie. Sy-
gnalizuje ona z jednej strony problemy ze zdefiniowaniem to¿samo�ci tej grupy, a z drugiej
oznacza jej �narodowy� niedorozwój.

S³owiñcy zwi¹zani z niemiecko�ci¹

W realiach Polski powojennej podejrzenie o nadmiernie silne zwi¹zki z niemiecko-
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�ci¹ zawsze budzi³o nieufno�æ. Dotyczy³o to szczególnie ludno�ci okre�lanej mianem �au-
tochtonów�. W przypadku ludno�ci �s³owiñskiej� przedstawiciele w³adz w³a�ciwie nie mieli
w¹tpliwo�ci, ¿e by³a ona silnie zwi¹zana z kultur¹ i cywilizacj¹ niemieck¹ (a wiêkszo�æ
uwa¿a³a ich po prostu za Niemców). Zdarza³y siê jednak, choæ rzadko, przypadki niuanso-
wania tego¿ obrazu. Przyk³adowo w swoim sprawozdaniu inspektor Ministerstwa Ziem
Odzyskanych J. Strza³kowski, który by³ na terenie s³owiñskim w lutym 1948 r. stwierdza³, ¿e
�S³owiñcy��w wiêkszo�ci czuj¹ siê Niemcami. Rozmawiaj¹ jêzykiem niemieckim z du¿¹
domieszk¹ terminów kaszubskich�. Z drugiej jednak strony, jak rzadko który urzêdnik (a i
rzadko który publicysta, czy uczony w owym czasie) zauwa¿a³, ¿e byli oni w swoich posta-
wach podzieleni. Pierwsza grupa (wed³ug jego szacunku ok. 25 proc.) czu³a swoj¹ odrêb-
no�æ od Niemców i stara³a siê o obywatelstwo polskie (to poczucie odrêbno�ci wcale
automatycznie nie oznacza³o poczucia polsko�ci). Druga grupa uwa¿a³a siê za Niemców, ale
chcia³a pozostaæ na miejscu (40 proc.) Wreszcie trzecia deklarowa³a twardo swoj¹ niemiec-
ko�æ i domaga³a siê wyjazdu do Niemiec39.

S³owiñcy i ich zwi¹zek z niemiecko�ci¹ pojawiali siê w prasie po wojnie tak¿e w
kontek�cie tendencji separatystycznych cechuj¹cych rzekomo Kaszubów: �Kaszubami
trzeba siê zaj¹æ troskliwie, bo je�li Podhale nie prze¿y³o bez wstrz¹su okupacji niemiec-
kiej, có¿ dopiero mówiæ o Kaszubach, których przywódca okaza³ siê byæ Niemcem40,
których tylu wpisanych by³o na Volkslisty. W dodatku w�ród Kaszubów zawsze nurtowa-
³y pewne tendencje separatystyczne. (...) Równocze�nie jednak nigdy nie ucich³, i trudno
nawet powiedzieæ by przycich³, ruch regionalny kaszubski, okre�laj¹cy Kaszubów i
S³owiñców [podkre�l. C.O.-P.] jako osobny naród, jako relikt wielkiego od³amu s³o-
wiañskich narodów po³abskich (a wiêc nawet nie lechickiej grupy)�41.

Kwestia niemiecko�ci mia³a te¿ wymiar bardzo praktyczny � by³a bowiem w³a�ci-
wie przepustk¹ do wyjazdu do Niemiec. W wielu artyku³ach pojawia³ siê tymczasem swo-
isty sposób argumentacji: ludno�æ ta mówi po niemiecku, czuje siê Niemcami, ale... nimi nie
jest. Najlepiej wyrazi³ to w jednym ze swoich tekstów T. Bolduan: �Trzeba wreszcie sprosto-
waæ k³amliw¹ tezê usilnie forsowan¹ m. in. przez Wydzia³ Spo³eczno-Administracyjny
Prezydium PRN w S³upsku, ¿e S³owiñcy s¹ Niemcami, bo uwa¿aj¹ siê za nich. Dlaczego
uwa¿aj¹ siê za Niemców (nie wszyscy oczywi�cie) wiemy a¿ nadto dobrze. I to wiemy, ¿e
rzekoma niemczyzna jest tylko pow³ok¹ nawarstwion¹ na duszach s³owiñskich od setek
lat. Nam trzeba umiejêtnie zdejmowaæ tê pow³okê, a nie dalej nawarstwiaæ. Trzeba pomóc
ludziom w ich trudnym ¿ywocie, a nie wysy³aæ ich do Niemiec�42.

Jêzyk � to¿samo�æ � postawy

We wszystkich powojennych relacjach i artyku³ach ci¹gle przewija³a siê kwestia
zasadnicza � kogo mianowicie mo¿na uznaæ za S³owiñca? Czy ta osoba musi mówiæ �po
s³owiñsku� (choæby w stanie szcz¹tkowym), czy te¿ � w przypadku gdy mówi tylko po
niemiecku � wystarczy, ¿e posiada �wiadomo�æ s³owiañskiego (kaszubskiego) pochodze-
nia? Czy fakt nieznajomo�ci w³asnej mowy decyduje o tym, ¿e dana osoba jest automatycz-
nie Niemcem? A znajomo�æ mowy by³a rzeczywi�cie w stanie szcz¹tkowym. Ju¿ w pierwszej

39  Zob. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Ziem Odzyskany, sygn. 1059, k. 1-2.
40  Chodzi tu o Aleksandra Labudê.
41  J. A. Szczepañski, Nie ma Kaszub bez Polonii, IKP, 1947, nr 196 (to¿ w �Dzienniku Polskim�, 1947,
nr 296). Z tezami zawartymi w tym art. polemizowa³ A. Bukowski, Jeszcze o Cenowie i cenowizmie,
�Jantar�, 1948, z. 1, s. 72-74.
42  T. Bolduan, Droga do Kluk, �G³os Tygodnia�, 1957, nr 35, s. 2.
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43  L. Zabrocki, O S³owiñcach..., s. 204.
44  Tam¿e, s. 202.
45  B. Stelmachowska te¿ zwraca³a na to uwagê pisz¹c, ¿e po wojnie �okaza³o siê, ¿e zaledwie kilku starców
pamiêta jakie� u³amki s³owiñskiej mowy. Reszta pod wzglêdem jêzykowym uleg³a zniemczeniu. Okre�lani
po ostatniej wojnie w¹tpliwym mianem »autochtonów«, a wcale nierzadko nazywani »Niemcami« przez
nowych s¹siadów osiad³ych w ich wsiach, do�æ d³ugo nie znajdowali opieki i pomocy, której tak bardzo
w nowych warunkach potrzebowali. Nic zatem dziwnego, ¿e w rezultacie tych prze¿yæ z poczucia ich
etnograficznej odrêbno�ci zosta³a im raczej �wiadomo�æ obco�ci w nowym �rodowisku i niechêæ do
przed³u¿ania i podtrzymywania swej w³asnej historii. Niechêtnie wiêc mówi¹ o sobie, swoich przodkach
i osobliwo�ciach swojej kultury� (Budownictwo S³owiñców, �Biblioteka S³upska�, t. 5, Poznañ 1960, s. 7-
8).
46  L. Zabrocki, O S³owiñcach..., s. 205
47  Postaæ Kirka przywo³uj¹ tak¿e np. L. Roppel (Nazwy terenowe s³owiñskiej wsi Kluki na podstawie
mapy F. Pallasa z 1926 r., �Rocznik Gdañski�, t. 21, 1962, s. 237) i J. Przewo�ny (Odrêbno�æ etniczna
S³owiñców a kwestia ich przynale¿no�ci narodowej, �Materia³y Zachodniopomorskie�, t. 14, Szczecin
1968, s. 406).
48  T. Bolduan, W krainie S³owiñców, Warszawa 1953, s. 3.
49  L. Zabrocki, ¯ar, który..., s. 205.
50  Opieka nad ostatnimi S³owiñcami na Pomorzu, �Ziemia�, t. 38, 1947, nr 9-10, s. 215; Ostatni
S³owiñcy na Pomorzu pod opiek¹ polskich organizacji, �Gazeta Ludowa�, 1947, nr 21, s. 4.

relacji L. Zabrocki pisa³: �W samym Smo³dzinie nie znalaz³em ani jednego cz³owieka, który
pamiêta³by, ¿e przynajmniej  jego rodzice mówili po kaszubsku�43. Lepiej by³o w Klukach.
Tu Zabrocki spotka³ �starego Kirka z Kluk Ciemiñskich�, który �stara³ siê porozumieæ z
wkraczaj¹cymi oddzia³ami rosyjskimi nie jêzykiem niemieckim, lecz okruchami jêzyka,
któremu niesiono wolno�æ�44. Ale Kirk w rzeczywisto�ci ju¿ wobec samego Zabrockiego
po s³owiñsku wypowiedzieæ siê nie potrafi³. Albo te¿, jak zauwa¿y³ poznañski badacz: �mo¿e
i zreszt¹ nie chce� (jak¿e to wymowne w kontek�cie tego, czego do�wiadcza³a ludno�æ
miejscowa tu¿ po wyzwoleniu)45.

Zabrocki spotka³ jeszcze starego Kajczyka, który robi³ wra¿enie, ¿e lepiej zna³ jêzyk
od Kirka: �có¿ kiedy obok choroby fizycznej niedomaga³ tak¿e na umy�le�46. Jak¿e strasz-
na, wrêcz metaforyczna fraza � ostatni, który byæ mo¿e jeszcze w³ada³ tym jêzykiem, by³
chory na umy�le!

By³y te¿ inne osoby znaj¹ce choæby szcz¹tkowo jêzyk, a prawie wszyscy rodzimi
mieszkañcy Kluk powy¿ej 40 lat, zdaniem Zabrockiego, u¿ywali terminologii rybackiej s³o-
wiñskiej i znali inne pojedyncze s³owa. Generalnie jednak mowa s³owiñska ju¿ po 1945 r. nie
s³u¿y³a nikomu jako instrument codziennej, czy choæby okazjonalnej komunikacji.

Co ciekawe przywo³ane przez Zabrockiego osoby, a zw³aszcza stary Kirk, w latach
nastêpnych zrobi³y niebywa³¹ �karierê� na ³amach prasy oraz w opracowaniach nauko-
wych47. Sta³y siê ¿ywym dowodem przetrwania mowy S³owiñców. W �lad za Zabrockim
bardzo ró¿ni autorzy powo³ywali siê na owo zachowanie Kirka w momencie wkroczenia
Armii Czerwonej, wyolbrzymiaj¹c je zreszt¹ czasami. O ile bowiem Zabrocki pisa³, ¿e Kirk
�stara³ siê porozumieæ�, o tyle np. T. Bolduan pisa³, ¿e Kirk �powita³� wkraczaj¹cych
Rosjan w swojej mowie48. Ale i sam Zabrocki nie by³ konsekwentny. W tek�cie relacyjnym
w �Jantarze� by³ ostro¿ny, ale w zaanga¿owanym, gor¹cym tek�cie na ³amach �Szczecina�
pisa³ ju¿ mocniej: �Jeszcze tylko S³owiniec August Kirk okruchami mowy s³owiñskiej
porozumiewa siê wcale dobrze z polskimi osadnikami, a nawet dawa³ sobie nie�le radê
jako t³umacz z ¿o³nierzami armii radzieckiej�49. Jeszcze dalej poszed³ autor notatki na
³amach �Ziemi� i �Gazety Ludowej�: �W miejscowo�ci Kluki mieszkaj¹ autochtoni, znaj¹cy
jeszcze mowê s³owiñsk¹, a dwaj najstarsi po�ród nich, Kajczyk i August Kirk, zawsze
uwa¿ali siê za Polaków, choæ nie mogli przeszkodziæ zupe³nemu zniemczeniu swych ro-
dzin, które zdeklarowa³y siê na wyjazd do Niemiec�50. Legenda i mit rós³. A¿ w tek�cie
Jerzego Pilichowskiego: �Stary Kirk, ongi� tak¿e ¿o³nierz, przeprowadzi³ krasnoarmiej-
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51  J. Pilichowski, Tajemnice ziemi s³upskiej. Pojedzemë na Kaszubë do Kluk, �Odg³osy�, 1959, nr 9, s. 5.
52  L. Zabrocki, O S³owiñcach..., s. 204. Tam¿e dodawa³: �Ogólnie charakteryzuj¹c Smo³dzino, stwierdziæ
trzeba, i¿ tradycja pochodzenia kaszubskiego u ludu jest ¿ywa, lecz dusza jego uleg³a ju¿ germanizacji�.

ców krótsz¹ �cie¿k¹ przez bagna. Zanim siê po¿egnali przysiedli chwilê z dziadkiem na
pniakach, a Kirk opowiada³ im, jaki niegdy� Kowalk z Grzmi¹cej prawi³ Hilferdingo-
wi...�51. I tu nastêpuje fragment z ksi¹¿ki Hilferdinga. Kirk mówi¹cy Hilferdingiem do ¿o³nie-
rzy sowieckich � Zabrockiemu siê nie �ni³o!

Faktem jest, ¿e w wiêkszo�ci przypadków dla publicystów zajmuj¹cych siê S³owiñ-
cami dla zakwalifikowania danej osoby do tej spo³eczno�ci znajomo�æ jêzyka (nawet szcz¹t-
kowa) nie by³a niezbêdna (choæ z drugiej strony chêtnie podkre�lano, ¿e dana osoba co�
jednak pamiêta). Wa¿niejsze bywa³y miejsce urodzenia, genealogia (pochodzenie) i zwi¹zki
rodzinne (w tym noszone nazwisko), wykonywany zawód (rybacy) czy te¿ do�wiadczenia
¿yciowe (np. prze�ladowania ze strony Niemców). Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w wiêkszo�ci
materia³ów prasowych o przedstawicielach ludno�ci s³owiñskiej pisze siê �w trzeciej oso-
bie� (opowiada siê o nich i o ich wypowiedziach) � bardzo rzadko oni sami mog¹ siê
wypowiedzieæ, rzadko przytacza siê ich s³owa, a je�li ju¿ to raczej o doznanych krzywdach.
Pytania o kwestie to¿samo�ciowe by³y stawiane nad wyraz rzadko i poza nielicznymi wy-
padkami nie by³y przytaczane in extenso.

Czy S³owiñcy to Kaszubi?

To jedna z ciekawszych kontrowersji obecnych tak¿e w publicystyce pierwszych
lat powojennych � czy S³owiñcy to Kaszubi, czy te¿ osobne plemiê pomorskie? Czy S³owiñ-
cy (lub ich potomkowie) okre�lali tak samych siebie, czy raczej identyfikowali siê z Kaszu-
bami? L. Zabrocki w swojej relacji przytacza bardzo wymowne opinie ze Smo³dzina: �muszê
od razu zaznaczyæ, ¿e nikt, ale to dos³ownie nikt z ca³ego terenu nie s³ysza³ nic o »Slowin-
zen«, ani »slowinzisch«, wszyscy za to wiedzieli o »Kaschuben« i »kaschubisch«. Poza
tym wszyscy twierdzili, ¿e »Kaszubi« to oni, a »Kaszubi« z Pomorza polskiego to nie
Kaszubi, lecz »Polen«�52. To bardzo wa¿ne �wiadectwo zw³aszcza w zestawieniu z wcze-
�niejszymi zdaniami Zabrockiego, ¿e nikt na terenie, który bada³ nie potrafi³ mówiæ po
kaszubsku (s³owiñsku). To oznacza, ¿e mimo braku znajomo�ci jêzyka wystêpowa³a na tym
terenie �wiadomo�æ kaszubskiego (nie s³owiñskiego!) pochodzenia. Zreszt¹ o mieszkañ-
cach Kluk pisa³, ¿e sprawiali na nim wra¿enie �Kaszubów gdzie� spod Kartuz czy Wejhero-
wa� (niestety, nie napisa³ co wywiera³o na nim takie wra¿enie).

Kwestia relacji s³owiñsko-kaszubskich sprawia³a problem wielu autorom. Niektó-
rzy twierdzili, ¿e historycznie pierwotna i ogólna nazwa dla s³owiañskich Pomorzan to S³o-
wiñcy, z których cz¹stka tylko zosta³a, a ci na wschodzie nazwali siê Kaszubami. Inni twier-
dzili, ¿e Kaszubi i S³owiñcy to dwa plemiona wy³onione z dawnego ludu pomorskiego.
Jeszcze inni twierdzili, ¿e S³owiñcy s¹ tylko pó�n¹ nazw¹ dla okre�lenia jednego z od³amów
Kaszubów. Z tym by³ te¿ zwi¹zany problem podzia³ów wewnêtrznych S³owiñców (czy i
gdzie byli Kabatkowie i Istkowie) oraz terenu, który historycznie zamieszkiwali S³owiñcy
(byli np. autorzy, którzy do tej grupy ludno�ci przyporz¹dkowywali tak¿e Kaszubów by-
towskich). Wszystkie tego typu rozwa¿ania mia³y charakter rekapitulacji mniej czy bardziej
pog³êbionych wiadomo�ci historycznych, czerpanych z dawniejszych publikacji. Swoboda
intepretacyjna by³a tu nadzwyczaj du¿a.
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53   G. Smólski, Ostatni Mohikanie polscy, �Biblioteka Warszawska�, 1902, s. 423.
54   Zob. S. £o�, Ostatni Mohikanie, �Odrodzenie�, 1949, nr 50, s. 2.
55  S. Wa³êga, S³owiñcy. Mohikanie Pomorza, Toruñ 1945, �Instytut Ba³tycki. Komunikaty Dzia³u
Informacji Naukowej�, 1946, nr 14, s. 1.
56  Ten¿e, S³owiñcy ¿yj¹, �Zrzesz Kaszëbskô�, 1947, nr 64, s. 2.
57  Ten¿e, S³owiñcy � Mohikanie Pomorza Zachodniego, �Polska Zachodnia�, 1946, nr 18-19, s. 10-11;
ten¿e, Tragedia Mohikanów Pomorza, �Instytut Ba³tycki. Komunikaty Dzia³u Informacji Naukowej�,
1946, nr 18 (to¿ jako Tragedia �Mohikanów� Pomorza, ��wiat i ¯ycie�, dod. �Dziennika Zachodniego�,
nr 3, 26.05.1946, s. 1).
58  L. Zabrocki, ¯ar, który..., s. 205.
59  �Raz na Tydzieñ�, dod. �Kuriera Szczeciñskiego�, 1947, nr 29, s. 2.

S³owiñcy jako �resztki�

Gdyby chcieæ zestawiæ najczê�ciej u¿ywane s³owa w stosunku do ludno�ci s³o-
wiñskiej (lub za tak¹ uwa¿anej) to z pewno�ci¹ by³oby to s³owo �resztki� lub bliskoznaczne.
Bierze to pewnie swój pocz¹tek w upowszechnieniu dzie³a Hilferdinga i jego tytu³owych
�ostatków�. W �lad za nim pisa³o tak wielu, a G. Smólski � odwo³uj¹c siê do zbiorowej
wyobra�ni czytelnika prze³omu XIX i XX wieku karmionego popularn¹ literatur¹ o tragicz-
nym losie Indian Pó³nocnoamerykañskich wprowadzi³ do tej �s³owiñskiej� terminologii okre-
�lenie S³owiñców jako Mohikanów53. Wielce charakterystyczne, ¿e i po wojnie znale�li siê
autorzy korzystaj¹cy z tej metafory54. S. Wa³êga ju¿ w grudniu 1945 r. pisa³, ¿e byæ mo¿e
dziêki naukowemu zainteresowaniu terenem s³owiñskim uda siê doprowadziæ do �wskrze-
szenia z popio³ów tego nadzwyczaj interesuj¹cego plemienia, jakim s¹ S³owiñcy, »Mohi-
kanie pomorscy«, ostatni szcz¹tek potê¿nego niegdy� ludu S³owian, czyli Pomorzan Za-
chodnich�55. Jeszcze dobitniej ta indiañsko-plemienna terminologia pojawia siê w nastêp-
nych tekstach tego¿ autora, i to z gorzkim wyrzutem pod adresem polskiej opinii publicznej:
�Ostatnio prasa polska pisa³a o pewnym starcu indyjskim [powinno byæ: indiañskim �
C.O.-P.] w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych, który jest ostatnim przedstawicielem
licznego niegdy� plemienia indiañskiego Ozetów. Kiedy jednak »Zrzesz Kaszëbskô« po-
da³a niedawno, ¿e we wsi Sumninie nad Jeziorem £ebsko zmar³ starzec s³owiñski Kaj-
czyk, ostatni ju¿ prawie piastun mowy s³owiñskiej w tych stronach wiadomo�æ ta przesz³a
bez echa w prasie polskiej i bez ¿adnego odd�wiêku w spo³eczeñstwie. Wypadek ten jest
symptomatyczny dla naszego obojêtnego podchodzenia i ustosunkowania siê w dzisiej-
szym czasie do zagadnienia s³owiñskiego. Prasa nasza poinformuje swych czytelników o
�mierci jakiego� Mohikanina indyjskiego [powinno byæ: indiañskiego � C.O.-P.] w Amery-
ce, ale obawiaæ siê nale¿y, ¿e przeoczy fakt �mierci ostatniego starca mówi¹cego jêzy-
kiem s³owiñskim, co ju¿ niezad³ugo stanie siê, niestety, faktem�56. W innym miejscu, od-
wo³uj¹c siê do tej samej terminologii, pisa³: �By³oby straszn¹ i niepowetowan¹ tragedi¹,
gdyby okazaæ siê mia³o, ¿e teraz, gdy nadesz³a dla S³owiñców chwila wyzwolenia i
powrotu na ³ono Macierzy polskiej, nie ma ju¿ S³owiñców mówi¹cych po s³owiñsku.
S³owiñcy bowiem to ¿ywy relikt, zabytek, rezerwat dawnej, bujnej s³owiañsko�ci tej ziemi
� to nasza najlepsza legitymacja przed �wiatem, ¿e wracamy tu na swoje i nie jeste�my na
Pomorzu Zachodnim jakim� intruzem�57. Tak wiêc trwaj¹cy �w rezerwacie� S³owiñcy
stawali siê elementem legitymizuj¹cym �powrót Polski na Pomorze Zachodnie�. By³y to
resztki, ale jak¿e wa¿ne resztki.

O resztkach pisa³o zreszt¹ wielu. L. Zabrocki donosi³: �Na naszych oczach gin¹
ich resztki�58. C. Piskorski u¿y³ tej frazy w tytule swojego artyku³u: Resztki prapolskiej
ludno�ci Pomorza Zachodniego. Z wizyt¹ u S³owiñców59, a w innym miejscu pisa³: �Naj-
lepszym dowodem s³owiañskiej przesz³o�ci Pomorza Zachodniego s¹ resztki ludno�ci
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autochtonicznej, jakie na tym terenie pozosta³y pomimo wielowiekowej germanizacji. Do
najciekawszych »zabytków« w tym zakresie nale¿¹ niew¹tpliwie S³owiñcy�60. L. B¹d-
kowski dodawa³: �we wschodnich powiatach Pomorza �rodkowego zachowa³y siê resztki
ludno�ci �wiadomej przynajmniej swego pochodzenia, a nawet swej narodowo�ci�61.

Pisanie o �resztkach� s³owiñskich by³o z jednej strony wyrazem �wiadomo�ci pu-
blicystów (i badaczy), ¿e jest to spo³eczno�æ faktycznie wydaj¹ca ju¿ ostatnie tchnienie, a
z drugiej strony nadziei, ¿e jeszcze uda siê co� uratowaæ. St¹d tak silny ton zatroskania,
czasami przygany pod adresem w³adz, opinii publicznej i prasy. Wreszcie swoistego rodzaju
zaklêcia, które mia³yby powstrzymaæ niechybny koniec. A mo¿e zreszt¹ pisanie o �reszt-
kach� by³o zabiegiem stylistycznym, który umo¿liwia³ stwierdzenie, ¿e jeszcze �co�� (�kto��)
po S³owiñcach zosta³o, choæ... ich ju¿ nie by³o?

S³owiñcy odrzuceni

W innym miejscu podkre�li³em ju¿, ¿e dla zrozumienia powojennych postaw ludno-
�ci rodzimej na terenach uznawanych za s³owiñskie najistotniejsze by³o pierwsze kilkana-
�cie miesiêcy, w których ludno�æ ta zetknê³a siê nie tylko z wrogo nastawion¹ Armi¹ Czer-
won¹, ale tak¿e z przybywaj¹cymi osadnikami (raczej szabrownikami). Pierwsze kontakty
osób zainteresowanych problematyk¹ s³owiñsk¹ i ¿yczliwie nastawionych do tej ludno�ci
(np. L. Zabrockiego), mia³y miejsce dopiero w wiele miesiêcy po wydarzeniach, które okre-
�la siê mianem �klêski wyzwolenia�. Po tych¿e do�wiadczeniach ludno�æ miejscowa, nawet
je�li jeszcze przechowywa³a w sobie resztki �wiadomo�ci odrêbno�ci w stosunku do Niem-
ców, nie chcia³a ju¿ o nich s³yszeæ, ani ich manifestowaæ62.

Jest wielce wymowne, ¿e ju¿ od najwcze�niejszych relacji publicystycznych prze-
wija siê silny nurt podkre�laj¹cy polskie zaniechania i grzechy w stosunku do tej ludno�ci,
w tym przede wszystkim grzech zaniedbania i odrzucenia. Ludno�æ polska, która przybywa-
³a na ten teren wcale nie chcia³a nic wiedzieæ o ewentualnej s³owiañsko�ci miejscowych
mieszkañców, o ich przesz³o�ci i dramatycznych do�wiadczeniach, które doprowadzi³y do
stanu powojennego. Podobnie by³o zreszt¹ tak¿e z w³adzami. L. Zabrocki stwierdza³ jedno-
znacznie: �Nie by³o dla tej sprawy ani zrozumienia, ani zainteresowania [podkre�l. C.O.-
P.]. Tote¿ nap³ywaj¹cy na teren s³owiñski Polacy, nieprzygotowani i równocze�nie powo-
dowani czysto osobistym interesem, zajêli od razu wrogi i nies³ychanie krzywdz¹cy stosu-
nek do ludno�ci tubylczej, traktowanej na równi z Niemcami�63. Te wyrzuty powraca³y
potem wielokrotnie w ró¿nych artyku³ach, a szczególnie w licznych artyku³ach interwencyj-
nych podejmuj¹cych czêsto w drastyczny sposób kwestiê krzywd wyrz¹dzonych S³owiñ-
com. S. Wa³êga stwierdza³: �Nieliczni pozostali S³owiñcy prze¿yli ciê¿kie czasy. Marude-
rzy i szabrownicy »zwiedzili« w roku 1945 strony s³owiñskie tak dok³adnie, ¿e dla sza-
browników nie ma tam ju¿ nic godnego uwagi. S³owiñcy po tych »odwiedzinach« zostali
bez koni, bez ³odzi i sieci i bez taboru rybackiego � wydani na swych beznadziejnych
b³otach na pastwê g³odu, chorób i �mierci�64. W tym samym tonie pisa³ W. Chojnacki:
�Szkoda tylko, ¿e z takim szumem za³o¿ona Komisja Badañ S³owiñskich nie zaintereso-
wa³a siê dot¹d tymi ostatnimi Mohikanami Pomorza, aby u³atwiæ im otrzymanie obywa-
telstwa polskiego i poprawiæ byt materialny. Niech chocia¿ ci starcy odczuj¹, ¿e Polska
60  C. Piskorski, S³owiñcy, tam¿e, 1948, nr 43, s. 3.
61  L. B¹dkowski, S³owiñcy, Warszawa 1956, s. 7.
62  Zob. C. Obracht-Prondzyñski, op. cit., s. 173-176.
63  L. Zabrocki, O S³owiñcach..., s. 201-202.
64  S. Wa³êga, S³owiñcy ¿yj¹, �Zrzesz Kaszëbskô�, 1947, nr 64, s. 2.
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boleje nad strat¹ swych synów i zajmie siê nie tylko prochami tej ziemi, ale ka¿dym
rewindykowanym dla polsko�ci obywatelem�65. Chyba jednak by³o ³atwiej zajmowaæ siê
prochami ni¿ ¿ywymi lud�mi. Dlatego te¿ pojawi³ siê szybko ton rozczarowania postaw¹
w³adz i spo³eczeñstwa polskiego oraz skutkami tego¿. Marian Brandys pisa³: �Wszyscy oni
jeszcze niedawno przyznawali siê skwapliwie do swej s³owiañskiej genealogii i chêtnie
godzili siê dzieliæ nowe losy swej ziemi rodzinnej. Ale dwa lata ciê¿kiej i bezustannej
krzywdy nie pozostawi³y ju¿ z tamtych nastrojów ani �ladu. Przed komisj¹ weryfikacyjn¹
stawali ludzie zasklepieni w obco�ci i zapamiêtali w swej krzywdzie�66.

W latach nastêpnych tak¿e podejmowano problem odrzucenia S³owiñców, szcze-
gólnie w kontek�cie stosunku do nich niektórych osadników. Jak¿e wymowne by³y opubli-
kowane w 1950 roku s³owa rybaków: �Rano jedziemy na po³owy, wieczorami wracamy z
³adunkami ryb. Pieni¹dze p³yn¹ do kieszeni i wszystko by³oby dobrze, gdyby wszyscy
Polacy uwa¿ali nas za braci�67. Liczne interwencje i artyku³y na ³amach prasy piêtnuj¹ce
owo odrzucenie S³owiñców niczego jednak nie zmieni³y w ich losie68.

S³owiñcy maj¹ do�æ � wyjazdy do Niemiec i odrzucenie kultury polskiej

Poczucie odrzucenia i upo�ledzenia oraz upokorzenia jakich doznawa³a ludno�æ na
terenach s³owiñskich bardzo szybko doprowadzi³y do rozczarowania now¹ rzeczywisto�ci¹
i wyboru wyjazdu do Niemiec jako szansy na lepsze ¿ycie. Mo¿na by w³a�ciwie powiedzieæ,
¿e powojenny los tej ludno�ci to w istocie trwanie miêdzy kolejnymi falami wyjazdu oraz
wzmo¿ona aktywno�æ wyjazdowa w okresach, w których pañstwo dopuszcza³o tak¹ mo¿li-
wo�æ. Na ³amach prasy problem ten wraca³ nieustannie i zderza³ siê z prezentowanym czasa-
mi  bardzo optymistycznym wizerunkiem ³¹czno�ci S³owiñców z Polsk¹ (�S³owiñcy wrócili
do Macierzy i s¹ otoczeni szczególnie troskliw¹ opiek¹. Wszyscy pragn¹ poznaæ ojczyst¹
mowê, której ucz¹ siê na kursach repolonizacyjnych�69). Czasami zreszt¹ obie postawy siê
przeplata³y: �S³owiñcy podobnie jak Mazurzy w 1945 roku zostali skrzywdzeni. Niew¹t-
pliwie doznane krzywdy odstrêcza³y ich od polsko�ci, której zreszt¹ od dawna nie znali.
Wielu z nich, nawet tych, którzy stanowili bezcenny obiekt do badañ jêzykoznawczych
wysiedlono. (...) Od 1947 r. sytuacja S³owiñców zmieni³a siê radykalnie. Niæ duchowa
miêdzy S³owiñcami a polsko�ci¹ nawi¹zuje siê�70. Potem mia³o byæ ju¿ tylko lepiej � i
starania o to widaæ bardzo wyra�nie w publicystyce, szczególnie na pocz¹tku lat 5071.
Rzeczywisto�æ by³a jednak inna. W 1956 roku o swojej pierwszej wizycie u S³owiñców sze�æ
lat wcze�niej T. Bolduan pisa³: �Na miejscu przekona³em siê, ¿e ¿ycie ostatnich S³owiñ-
ców, ogo³oconych z mienia, codziennie zniewa¿anych, traktowanych przez niektórych

65  W. Chojnacki, Ziemia gromadzi prochy, �Polska Zachodnia�, 1946, nr 22, s. 2.
66  M. Brandys, O pomoc dla gin¹cego ludu, �Odrodzenie�, 1947, nr 35, s. 7.
67   T. Bolduan, Rybacy s³owiñscy pracuj¹ dla dobra Polski Ludowej, �Dziennik Ba³tycki�, 1950, nr 258.
68    Ju¿ w 1957 r. T. Bolduan zauwa¿a³: �zebra³em niemal wszystkie artyku³y i notatki o Klukach, które
ukaza³y siê w prasie polskiej od roku 1946. Cyfra ich jest zaskakuj¹ca: w 73 wypadkach pisano o tragedii
S³owiñców! I pomy�leæ, ¿e efektu nie by³o ¿adnego. Prasa pras¹, a w³adza swoje� (Ostatni akt tragedii,
�Kaszëbë�, wyd. specjalne, nr 2, 1957, s. 3).
69  Kot, Nad jeziorami Gardnem i ³ebsko ¿yj¹ S³owiñcy, �G³os Szczeciñski�, 1949, nr 37, s. 4.
70  J. Posmykiewicz, S³owiñcy na Pomorzu Zachodnim, �Tygodnik Wybrze¿a�, 1948, nr 47, s. 7.
71  Zob. F. Rogaczewski, S³owiñcy dziêkuj¹ za pomoc pracownikom Prezydium Rady Ministrów, �Dziennik
Ba³tycki�, 1951, nr 147; A. Wysocki, S³owiñcy, �¯ycie Warszawy�, 28.11.1953. A. Szar³ot, przewodnicz¹cy
Komitetu Rodzicielskiego w Klukach opisywa³ niemal sielankowy obraz integracji dzieci w szkole, dodaj¹c:
�Kiedy koñcz¹ siê �piewy i tañce Willi Koetsch ustawia ch³opców swej klasy. S³yszymy zbiorow¹ deklamacjê
wierszy Broniewskiego »S³owo o Stalinie« oraz »List do Stalina«. Dzieci deklamuj¹ ³adnie, ze
zrozumieniem� (List z �krainy wielkiego milczenia�, �Rejsy�, 1954, nr 11, s. 1).
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osiedleñców jako Niemców, a nawet jako hitlerowców, równa³o siê tragedii�. I dodawa³:
�Zgorzkniali S³owiñcy nie spodziewali siê takiej Polski. Innej, sprawiedliwej nie znali.
Wiedzieli tylko, ¿e musz¹ p³aciæ podatki, wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków dostaw, ¿e s¹
wrogami, Niemcami itp. Czê�æ z nich postanowi³a wiêc wyjechaæ za Odrê�72.

Emigracja by³a wyrazem odrzucenia nowych porz¹dków politycznych, gospodar-
czych i kulturowych73. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e oferta ze strony polskiej by³a niezbyt
atrakcyjna, odbierana jako co� narzuconego, opresyjnego, zniewalaj¹cego, odzieraj¹cego z
w³asnej kultury, prowadz¹cego do asymilacji i zatraty w³asnej to¿samo�ci74. Zwracano na to
uwagê w materia³ach publicystycznych nawet w najtrudniejszych czasach, choæ robiono to
w zawoalowany sposób: �Niestety, nasze postêpowanie po wyzwoleniu wobec mieszkañ-
ców »k¹ta s³owiñskiego«, nacechowane powojenn¹ gor¹czk¹, niezmiernie utrudni³o
odzyskanie znacznej czê�ci tego ludu dla sprawy polskiej�75. Gdy L. B¹dkowski pisa³ to
zdanie mia³ jeszcze nadziejê, podobnie jak jego kaszubscy wspó³pracownicy, na przezwy-
ciê¿enie skutków z³ej polityki polskiej. Przysz³o�æ pokaza³a, ¿e by³o to niemo¿liwe (o ile w
ogóle by³o kiedykolwiek mo¿liwe pozyskanie tej ludno�ci �dla sprawy polskiej�). A prze-
cie¿ jeszcze kilka lat wcze�niej B. Stelmachowska pisa³a z nadziej¹: �Wystarczy sumiennej
pracy nad jednym pokoleniem, wystarczy kilka lat szko³y polskiej, a �liczne te dzieci
powróc¹ bez wielkiego trudu do mowy ojczystej, zrepolonizuj¹ siê bez reszty�76. Nie wy-
starczy³o.

Opór historyczny przed germanizacj¹ � wizerunek heroiczny S³owiñców

Oczywi�cie w wizerunku S³owiñców w powojennej publicystyce wcale nie rozcza-
rowanie do polsko�ci i Polski dominowa³o. A tym bardziej nie przywi¹zanie do Niemiec,
kultury niemieckiej, czy pañstwa niemieckiego. Wrêcz przeciwnie � mo¿na powiedzieæ, ¿e
starano siê raczej kreowaæ wizerunek ludno�ci trwaj¹cej dzielnie w oporze wobec ogromne-
go, trwaj¹cego przez wieki naporu germanizacyjnego.

Taki wizerunek S³owiñców, bardzo czêsto spotykany w publicystyce powojennej,
by³ kontynuacj¹ sposobu my�lenia i pisania utrwalonego znacznie wcze�niej (dzie³em naj-
bardziej tu wymownym z pewno�ci¹ by³ reporta¿ historyczny J. Kisielewskiego, Ziemia
gromadzi prochy). By³o to postêpowanie w my�l zasady: o umar³ych (o umieraj¹cych)
tylko dobrze. Umarli byli szlachetni, bohaterscy, bronili siê d³ugo i ma³o brakowa³o a odnie-
�liby zwyciêstwo. A zreszt¹ � mo¿e w koñcu je odnie�li, skoro Polska powróci³a na te
tereny? Oto L. B¹dkowski pisa³ w tej heroicznej poetyce o walce o nabo¿eñstwa w jêzyku
polskim: �Kiedy przegl¹da siê inne materia³y dotycz¹ce tego zagadnienia, zdumiewa
stopieñ zaciek³o�ci oporu, i to oporu beznadziejnego. Tak¹ wytrwa³o�æ móg³ wykazaæ
tylko lud o rozwiniêtej �wiadomo�ci i stosunkowo wysokiej kulturze, gdy¿ wszystkich
72   T. Bolduan, I w Koszalinie Smêtek zmieni³ pana, �Ziemia i Morze�, 1956, nr 16, s. 5.
73  Choæ starano siê w³¹czaæ przedstawicieli S³owiñców w ¿ycie polityczne w roli swoistych �ozdobników�.
Zob. ten¿e, S³owinka na Kongresie Pokoju, �Dziennik Ba³tycki�, 1950, nr 256.
74   Formy oporu przed narzucan¹ wersj¹ kultury by³y ró¿ne i nie zanik³y nawet w najtrudniejszych czasach
stalinowskich. Oto w 1951 r. za³o¿enie �wietlicy w Klukach spotka³o siê z ogromnym oporem spo³ecznym
ze strony ludno�ci rodzimej, która �utrudnia³a prace remontowe�. Jak pisano w sprawozdaniu urzêdowym:
�Nastawienie to t³umaczyæ nale¿y brakiem narodowego u�wiadomienia i wp³ywem wrogiej propagandy
szerzonej przez BBC� (Archiwum Pañstwowe w Koszalinie, Prezydium WRN, sygn. 4604, Sprawozdanie
Wydzia³u Kultury � Prezydium WRN w Koszalinie po linii dzia³alno�ci �wietlic autochtonicznych,
31.12.1951, k. 175-177). By³o to jednak wyrazem obrony kulturowej, a nie dzia³aniem o charakterze
politycznym.
75   L. B¹dkowski, S³owiñcy..., s. 77.
76  B. Stelmachowska, Nad jeziorem..., s. 4.
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tych aktów obrony nie mo¿emy po³o¿yæ na karb konserwatyzmu, kurczowego trzymania
siê mowy i obyczaju przodków. W ostatniej chwili istnienia narodowego lud s³owiñski
stan¹³ do walki, stosuj¹c nawet czynne jej formy�77.

W podobnie heroicznej tonacji pisa³ wcze�niej S. Helsztyñski o bólu i tragediach
zwi¹zanych z oporem i beznadziejn¹ walk¹ o zachowanie w³asnego dziedzictwa: �M³odzi
�miali siê z tych staruszek, wstydzili siê kaszubszczyzny, drwili z rybaków-ojców, którzy
trzymali siê swej zabytkowej relikwii i choæ nogi nie dopisywa³y, chodzili daleko, do
s¹siedzkich wiosek do ko�cio³a, gdzie jaki� poczciwy ksi¹dz, tak samo jak oni zakochany
w mowie ojców, g³osi³ kazanie po kaszubsku. Tylko na jeziorze, na morzu, gdzie przedsta-
wiciel w³adzy nie zagl¹da³, odzywali siê towarzysze Doszy do siebie po s³owiñsku. Mowa
ta by³a dla nich jakby znakiem tajnego bractwa. Dodawa³a jakiego� uroku ich prostemu
¿yciu�78.

J. Komorowska pisa³a bardzo podobnie: �Ludno�æ s³owiñska, stanowi¹ca jedn¹ z
polskich grup etnograficznych, opiera³a siê otaczaj¹cemu j¹ ze wszystkich stron ¿ywio³o-
wi niemieckiemu. Odciêta od reszty S³owiañszczyzny rozrastaj¹cym siê wci¹¿ klinem
germañskiej kolonizacji, spychana na coraz gorsze grunty, utrzyma³a siê te¿ jedynie na
przesmyku pomiêdzy jeziorami: Gardno i £eba, na marnej ziemi, miêdzy wod¹, lasem i
bagnami�79.

Heroizm oporu by³ potêgowany tym, ¿e S³owiñcy zostali opuszczeni, zostawieni
sami sobie, nieomal zdradzeni przez Polskê: �A przecie¿ potê¿ny to by³ kiedy� szczep pol-
ski. Zapomniany przez matkê ojczyznê, zaprzedany w obce rêce przez mo¿now³adców
polskich, zdo³a³ siê jeszcze sto lat temu zdobyæ na czynn¹ walkê w obronie mowy pol-
skiej�80. Inny autor pisa³: �Plemiê s³owiñskie kona³o wieki ca³e, kona³o tak¿e z winy
Polski obojêtnej na los najbli¿szych pobratymców�81. Win¹ Polaków by³ grzech zaniedba-
nia: �ciê¿ko grzeszyli�my przeciw samym sobie nie interesuj¹c siê ludem, ¿yj¹cym poza
nasz¹ miedz¹ graniczn¹�82. Co wiêcej � ludno�æ s³owiñska �wiele wycierpia³a od Niem-
ców za to, ¿e by³a s³owiñska, a od swoich za to, ¿e by³a niemiecka�83. Jak pisa³ S. Wa³êga:
�Podró¿nicy polscy, jacy zwiedzali strony s³owiñskie w ostatniej fazie konania tego ludu
stwierdzaj¹, zgodnie, ¿e lud s³owiñski czu³ jaki� ¿al i kochanie do polskiej siostrzycy,
która go nawet wtedy, gdy si³ê mia³a, Niemcom na pastwê zostawi³a. Jaka¿ gorycz musi

77  L. B¹dkowski, S³owiñcy..., s. 75. O oporze w poetyce nieomal rewolucyjnej pisa³ J. Przewo�ny: �Akty
samoobrony S³owiñców przed germanizacj¹ siêgaj¹ a¿ po XIX w., przybieraj¹c niekiedy, jak to mia³o
miejsce w Smo³dzinie, formy d³ugotrwa³ej rebelii� (op. cit., s. 400). Zob. te¿ S. Pieñkowski, S³owiñcy,
�Kurier Szczeciñski�, 1958, nr 102, s. 6.
78  S. Helsztyñski, op. cit., s. 73. O napiêciu miêdzy pokoleniami pisa³ te¿ S. Wa³êga: �S³owiñcy stali siê
w zesz³ym wieku w³a�ciwie tragicznym »narodem starców«, gdy¿ tylko stare, wymieraj¹ce pokolenie
s³owiñskie zna³o jeszcze i kultywowa³o mowê s³owiñsk¹ oraz odrêbne zwyczaje i tradycje plemienne.
Niemcy pozwalali starcom s³owiñskim trzymaæ siê kurczowo mowy i obyczajów s³owiñskich przodków,
za to wytê¿yli wszystkie swe si³y, by przy pomocy nacisku administracyjnego oraz rygorystycznych
niemieckich szkó³ pruskich zboru protestanckiego i wojska zniemczyæ m³ode pokolenie s³owiñskie. (...)
m³odzie¿ s³owiñska wstydzi³a siê mówiæ swym narzeczem s³owiñskim, wy�miewanym i wyszydzanym
przez Niemców i uwa¿a³a, ¿e przez mówienie po niemiecku podnosi siê ze swego upo�ledzonego
stanowiska pogardzonego pariasa s³owiñskiego do rzêdu wybranego niemieckiego narodu panów i
nadludzi� (S³owiñcy ¿yj¹, �Zrzesz Kaszëbskô�, 1947, nr 47, s. 2). Jeszcze mocniej autor ten podkre�li³
to w nastêpnym odcinku swego cyklu pisz¹c: �Niemcy przez zniemczenie m³odzie¿y s³owiñskiej odjêli
soki ¿ywotne plemieniu s³owiñskiemu i skazali je na powoln¹ lecz nieuchronn¹ zag³adê� (tam¿e, nr 48,
s. 2).
79    J. Komorowska, op. cit., s. 411.
80    L. Zabrocki, ¯ar, który..., s. 205.
81   S. Wa³êga, S³owiñcy � Mohikanie Pomorza, �Dziennik Ba³tycki�, 1946, nr 214.
82   W. Brzeska, Ba�nie i podania ludowe Pomorza Zachodniego, �Szczecin�, 1948, nr 13-14, s. 4.
83   S. Pieñkowski, S³owiñcy na drodze do polsko�ci, �Polska Zachodnia�, 1948, nr 5, s. 1.
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wype³niaæ dzi� serca starców s³owiñskich, gdy widz¹, ¿e Polska po powrocie na ziemie
Pomorza s³upskiego potraktowa³a S³owiñców jako Niemców ze wszystkimi tego konse-
kwencjami a¿ do wysiedlenia mieszkañców ca³ych wsi s³owiñskich do Niemiec�84.

Poziom rozwoju cywilizacyjnego (powojenny regres czy awans?)

W ró¿nego rodzaju artyku³ach mo¿na by³o przedstawiaæ problemy S³owiñców
wynikaj¹ce z kwestii kulturowych, jêzykowych czy nawet politycznych (np. kwestia wery-
fikacji lub emigracji). Ale o sytuacji gospodarczej d³ugo mo¿na by³o pisaæ tylko w ró¿owych
barwach. Jeszcze w 1956 roku. L. B¹dkowski pisa³: �Wie� s³owiñska po zniszczeniu dziêki
szczególnej opiece pañstwa stosunkowo szybko podnios³a siê z powojennego upadku i
obecnie jest nie�le zagospodarowana. Trzeba tu podkre�liæ, ¿e najwy¿sze w³adze pañ-
stwowe zawsze okazywa³y pe³ne zrozumienie dla problemów ludno�ci autochtonicznej i
tu i w innych czê�ciach ziem odzyskanych. Pañstwo przysz³o S³owiñcom z powa¿n¹ po-
moc¹ gospodarcz¹, rozdzielaj¹c w�ród nich zasi³ki, budulec, byd³o itd.�85. Prawie sielan-
ka!

Stosunkowo rzadko podkre�lano w publicystyce, ¿e tereny s³owiñskie przed woj-
n¹ bynajmniej nie nale¿a³y do zaniedbanych i ubogich. J. Komorowska, opieraj¹c siê na
informacjach ludno�ci rodzimej, stwierdza³a jednoznacznie: �Z biednej wioski rybackiej,
Kluki sta³y siê w ci¹gu lat trzydziestych wsi¹ zamo¿n¹�86. Tymczasem �Na skutek znisz-
czeñ wojennych i tzw. »dzikiego osadnictwa«, opuszczania gospodarstw oraz zaniedbañ
remontowych i melioracyjnych, w pierwszych latach po wojnie stopa ¿yciowa mieszkañ-
ców Kluk znacznie siê obni¿y³a w porównaniu ze stanem sprzed 1945 roku.�87. Ale i ta
autorka pisa³a, ¿e S³owiñcom ¿y³o siê coraz lepiej tak¿e dlatego, ¿e �pañstwo coraz wiêcej
pomaga ludno�ci s³owiñskiej w jej ¿yciu i gospodarowaniu, udziela rent i zapomóg�88. O
tej pomocy i wyrównywaniu krzywd pisano szczególnie wiele po 1956 roku.89 Ale by³y te¿
g³osy krytyczne. T. Bolduan pisa³: �Szlag cz³owieka trafia, gdy zbyt wiele gada siê na
temat S³owiñców w Klukach, gdy zawi¹zuje siê ró¿ne komitety i komiteciki »opieki« i
»pomocy« (...) � wszystko tylko po to, by od do³u do góry jak najwiêcej ludzi gada³o,
protokó³owa³o...�90. Tymczasem dziesi¹tki konkretnych, drobnych spraw, zdaniem publi-
cysty, nie by³o za³atwianych. Co wiêcej � w Klukach szerzy³y siê patologie: �Tymczasem w
Klukach szerzy siê pijañstwo. Pij¹ ch³opcy i dziewczêta � starzy i m³odzi. Kluki ton¹ w
alkoholu! W niskich, mrocznych izbach zbieraj¹ siê S³owiñcy i osiedleñcy i pij¹ od rana
do wieczora�91. A wiêc by³a integracja, choæ patologiczna. Z drugiej strony � gdyby trzy-
maæ siê metafory indiañsko-plemiennej � czy¿ ten opis nie pasuje do opisu losu Indian w
rezerwatach, gdzie te¿ królowa³ alkohol, prowadz¹cy w koñcu do rozk³adu spo³eczno�ci?

84   S. Wa³êga, S³owiñcy ¿yj¹, �Zrzesz Kaszëbskô�, 1947, nr 53, s. 2.
85   L. B¹dkowski, S³owiñcy..., s. 103.
86   J. Komorowska, op. cit., s. 417.
87   Tam¿e, s. 419.
88   Tam¿e, s. 423.
89    Naprawa krzywd ludno�ci s³owiñskiej we wsi Kluki, �Biuletyn Informacyjny ZAP�, 1957, nr 138,
23.09, s. 1; Naprawiamy krzywdy wyrz¹dzone S³owiñcom, �Dziennik Ba³tycki�, 12.09.1957; Po latach
krzywd... S³owiñcy znale�li sprawiedliwo�æ, �Kurier Polski�, 18.09.1957; S.F., �wit nad Klukami. Po
latach krzywd, �G³os Tygodnia�, 1957, nr 38, s. 4; Zachodnia Agencja Prasowa, S³owiñcy znale�li
sprawiedliwo�æ. Energiczna akcja Sejmowej Komisji Ziem Zachodnich, �Kurier Polski�, 1957, nr 14;
S³owiñcy znad Gardna i £ebska znale�li wreszcie d³ugo oczekiwan¹ nale¿n¹ pomoc i opiekê, �Ekspres
Wieczorny�, 1957, nr 217.
90   T. Bolduan, Kochane gadu³y i pijane Kluki, �Kaszëbë�, 1958, nr 23, s. 6.
91    Tam¿e.
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Konflikty, czyli swoi i obcy

W swojej relacji z 1958 roku J. Komorowska stwierdza³a postêpuj¹c¹ ewolucjê
sytuacji w Klukach. Pocz¹tkowo �osadnicy reprezentowani byli g³ównie przez zdemobili-
zowanych po wojnie ¿o³nierzy, którzy swoiste cechy rodzimej ludno�ci Kluk traktowali
jako znamiona jej rzekomej niemiecko�ci�. Potem � po dziesiêciu latach � nie widzia³a ju¿
oznak antagonizmu miêdzy S³owiñcami a osadnikami, lecz tylko problem jednego osadnika,
który o¿eniony ze S³owink¹ i nieusuwalny z tego terenu �nie zaprzesta³ dawnych metod
postêpowania uwa¿anych przez mieszkañców wsi za szkodliwe�92. Wspominam o tym, bo
w wiêkszo�ci artyku³ów odnosz¹cych siê do powojennego losu S³owiñców i ich krzywd ten
jeden osadnik (wraz z jego rodzin¹ i kamratami) pojawia siê nieustannie93. Staje siê wrêcz
postaci¹ na po³y demoniczn¹, i to tak dalece, ¿e odnosi siê wra¿enie i¿ gdyby nie ta jedna
osoba, sytuacja by³aby zupe³nie inna, a los S³owiñski zupe³nie odmieniony. Co wiêcej �
takie przedstawianie tego problemu w³a�ciwie obna¿a³o � chc¹cy lub niechc¹cy � zdumie-
waj¹c¹ indolencjê i s³abo�æ struktur pañstwowych94.

O ile jednak J. Komorowska przedstawia³a sytuacjê w Klukach w sposób optymi-
styczny95, o tyle inni autorzy mieli zupe³nie inne zdanie96. Tadeusz ̄ ychiewicz w �Tygodni-
ku Powszechnym� stwierdza³ wprost: �Przyszed³ Pa�dziernik, ale do powiatu nie dotar³.
Powiatowy bastion kacykowskiej g³upoty politycznej umia³ przetrwaæ�97. Dopomina³ siê
te¿ postawienia przed s¹dem winnych krzywd wyrz¹dzonych miejscowej ludno�ci.

Jeszcze inaczej widzia³ sytuacjê w Klukach Grzegorz Cabaj: �Du¿a kiedy� (...) oszczê-
dzona przez wojnê wie� przedstawia dzi� obraz potwornego zniszczenia. Zrujnowane,
opuszczone domy w�ród bagien, w bia³ych oparach mokrade³, w martwej ciszy zepsutych
³¹k, nie koszonych od lat dwunastu � przera¿aj¹ swoj¹ pustk¹ i upiornym bezw³adem. Z
jednej strony � dwadzie�cia kilka rodzin zniemczonych zupe³nie potomków S³owiñców,
którzy chc¹ opu�ciæ Polskê, a z drugiej kilku osadników, sk³óconych ze sob¹, którzy
usi³uj¹ ¿yæ w zgodzie z koloni¹ autochtonów i zwalczaj¹, nienawidz¹ sta³ych mieszkañ-
ców wsi, jak mówi¹ »Niemców«�98. Obraz zniszczenia, pustki, konfliktów, regresu gospo-
darczego i upadku cywilizacyjnego... Tyle zosta³o po kilkunastu latach panowania w³adzy
ludowej (a w³a�ciwie � braku sprawiedliwej w³adzy). Ten¿e zreszt¹ autor, jako jeden z nie-
wielu publicystów w ca³ym okresie powojennym przedstawi³ inne spojrzenie na ludno�æ
s³owiñsk¹: �O S³owiñcach w ci¹gu trzynastu lat niepodleg³o�ci napisano bardzo du¿o.
Ludzi, którzy czuli siê Niemcami, wciskano niejednokrotnie si³¹ w rozci¹gliwe ubrania
autochtonów. W okresie represyjnej polityki narodowo�ciowej nadawanie obywatelstwa
polskiego by³o rzecz¹ prêdk¹ i niezbyt skomplikowan¹. Tych którzy nie potrafili czy nie
chcieli staæ siê od razu Polakami odsy³ano towarowymi poci¹gami za Odrê i Nysê. Strach
przed podró¿¹ w nieznane strony, niechêæ do opuszczania rodzinnych wsi � zjawisko tak
typowe dla ludno�ci ch³opskiej � sk³ania³y wiêc niejednokrotnie do zmiany obywatel-
92   J. Komorowska, op. cit., s. 420-421.
93  Zob. J. Pilichowski, op. cit., s. 5; A. Zatrybówna, Rachunki starych krzywd, �G³os Koszaliñski�, 26-
27.02.1955; A. Gajewski, Domki dla bezdzietnych, czyli g³os o PGR�ach, �Kierunki�, 1957, nr 30, s. 2.
94  Zob. artyku³ po�wiêcony wyst¹pieniu R. Koetsch na naradzie po�wiêconej ludno�ci rodzimej w Opolu:
R. Bolduan, �Dla tej ziemi i dla tych ludzi trzeba wiele, wiele serca�, �Rejsy�, 1955, nr 7.
95  W innym tek�cie pisa³a: �Zacieraj¹ siê powsta³e w chaosie stereotypy, nawi¹zuj¹ siê nowe wiêzi i
stosunki, wie� konsoliduje siê i odradza z powojennego zaniedbania� (J. Komorowska, Relikty i fakty,
�Kierunki�, 1959, nr 18, s. 18).
96  Uwa¿ali przyk³adowo, ¿e naprawianie krzywd postêpuje zbyt wolno (zob. J. Ristow, S³owiñcy s¹ w
swojej ojczy�nie, �G³os Tygodnia�, 1958, nr 15, s. 2).
97  T. ¯ychiewicz, Ostatni akt, �Tygodnik Powszechny�, 1957, nr 35.
98   G. Cabaj, Po latach krzywd i wypaczeñ, �Dziennik Ludowy�, 1957, nr 258.
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stwa i � jak w przypadku mieszkañców Kluk � do zmiany narodowo�ci�99. Autor uwa¿a³
wiêc �S³owiñców� za Niemców (dok³adniej � uwa¿a³, ¿e oni sami tak siebie postrzegali) i
stwierdza³, ¿e tylko przymusowa sytuacja powojenna zmusi³a ich do zmiany opcji narodo-
wej: �Germanizacja dawnego szczepu kaszubskiego by³a bowiem dok³adna i ostateczna,
choæ dokona³a siê przecie¿ stosunkowo pó�no�100. Za krzywdz¹ce uwa¿a³ zmuszanie tej
ludno�ci do zmiany opcji oraz nazbyt gwa³towne dzia³ania wielu osób i instytucji zatroska-
nych losem �S³owiñców� (wyrz¹dzonych krzywd nie da siê tak ³atwo �powetowaæ�). Pomy-
s³y reslawizacyjne podejmowane po 1956 roku uznawa³ za czêsto �zbyt naiwne, zbyt repre-
syjne, aby by³y mo¿liwe do zrealizowania�101, ale jednocze�nie s¹dzi³, ¿e mo¿na znale�æ
�wspólny jêzyk� z resztkami tej ludno�ci: �Tak jak tworzy siê i otacza opiek¹ rezerwaty
przyrody, tak samo otoczyæ opiek¹ trzeba ten jedyny na Pomorzu Zachodnim rezerwat
dawnej S³owiañszczyzny. Propozycja silnej wiêzi kulturalnej z kaszubszczyzn¹ wydaje siê
pomys³em doskona³ym i zas³uguj¹cym na gor¹ce poparcie�102.

S³owiñscy bohaterowie

Wizerunek S³owiñców w powojennej publicystyce zosta³ do�æ mocno spersonifi-
kowany. Po pierwsze dlatego, ¿e w publicystyce nieustannie przywo³ywani byli bohatero-
wie historyczni. Szukano wiêc �ladów dzia³alno�ci i aktywno�ci dawnych liderów, czy te¿
opiekunów ludno�ci s³owiñskiej. Tak¹ postaci¹ by³ przyk³adowo Micha³ Mostnik, którego
wielokrotnie przywo³ywano w artyku³ach w ca³ym okresie powojennym, i z którego zrobio-
no nieomal rodowitego Kaszubê-S³owiñca103. Ale w kontek�cie losów S³owiñców po 1945 r.
niemal symbolicznie brzmi fraza z pierwszej relacji L. Zabrockiego: �W ko�ciele smo³dziñ-
skim zasta³em wielki obraz przedstawiaj¹cy postaæ Mostnika � Pontanusa. Pontanus
trzyma katechizm w rêku. Na otwartych jego kartach widniej¹ wersety w jêzyku polskim
»Ty niemasz inych Bogów mieæ przy mnie / Ty niemasz imienia Pana Boga twego pro¿no
u¿ywaæ«. Obraz, który wisia³ w tym ko�ciele przez ca³y okres niemiecki, zdjêto w roku
1947, gdy przejêto ko�ció³ od ewangelików s³owiñskich�104.

Po drugie kilka osób, g³ównie dziêki dotarciu do nich badaczy i ich relacjom, na
trwa³e wesz³o na ³amy prasy i one w³a�ciwie sta³y siê symbolami powojennych losów
S³owiñców. Wspomniano ju¿ o dwóch starcach (�starym Kirku� i o �Kajczyku�), z którymi
rozmawia³ L. Zabrocki w czasie swoich wizyt w Klukach. Do tego mo¿na dodaæ Henryka
Kaitczika i Augusta Klika (Klück), z którymi mia³o kontakt wielu innych badaczy105 i dzien-
nikarzy.

Inn¹ osob¹, która sta³a siê symbolem trwania �wiadomo�ci kaszubskiego pocho-
dzenia w�ród S³owiñców by³ Karol Judaschke z Gardny Wielkiej. W 1951 roku rozmawia³ z

99   Tam¿e.
100  Tam¿e.
101  Odnosi³ siê tu do programu opracowanego przez s³upski oddzia³ PTH (zob. Zarz¹d oddzia³u PTH w
S³upsku, Czas uregulowaæ sprawy S³owiñców, �G³os Tygodnia�, dod. �G³osu Koszaliñskiego�, 1957, nr
32.
102  G. Cabaj, op. cit.
103  Zob. Konferencja �Micha³ Mostnik i S³owiñcy w Muzeum Pomorza �rodkowego zorganizowana przez
ZKP, �Pomerania�, 1985, nr 7, s. 36; J. D¹browa-Januszewski, Mostnik i S³owiñcy, tam¿e, 1985, nr 11, s.
17-18.
104    L. Zabrocki, O S³owiñcach..., s. 206. Zob. tak¿e K. Doppke, Katechizmy Micha³a Mostnika, �Gryf�,
1984, nr 2, s. 26. Obraz najpierw by³ przechowywany przez smo³dziñskiego aptekarza (wspomina o tym
C. Piskorski, Resztki prapolskiej ludno�ci Pomorza Zachodniego. Z wizyt¹ u S³owiñców, �Raz na Tydzieñ�,
dod. �Kuriera Szczeciñskiego�, 1947, nr 29, s. 2), a nastêpnie trafi³ do s³upskiego muzeum.
105   Zob. Z. Sobierajski, Resztki dialektu..., s. 168.



VII Konferencja  Kaszubsko � Pomorska

202

nim Z. Sobierajski, który napisa³, ¿e Judaschke w Gardnie by³ uwa¿any za �g³ównego
przedstawiciela dawnych S³owiñców�106. W ankiecie sporz¹dzonej dla Polskiego Atlasu
Etnograficznego B. Stelmachowska napisa³a o nim: �Jest on S³owiñcem Kaszub¹, za co siê
te¿ uwa¿a�. Dodawa³a przy tym, ¿e �Informacji udziela chêtnie, mówi z uczuciem o swo-
ich narzêdziach pracy, rozumie ich historyczne znaczenie�107. Na jego relacjach opar³ siê
tak¿e Jerzy �liziñski, który pisa³: �Zaledwie na kilku S³owiñców natrafi³em w Gardnie. Nie
znali ju¿ swej starej gwary, tylko urodzony w r. 1880 w Gardnie rybak, Karol Judaschke,
pamiêta³, ¿e jego ojciec, który w ¿yciu codziennym pos³ugiwa³ siê ju¿ jêzykiem niemiec-
kim, gdy by³ w swojej ³ódce rybackiej, mówi³ zawsze prawo, lewo, zamiast rechts, links�.
Sam K. Judaschke opowiada³ legendy i podania tylko po niemiecku108.

Ale chyba najczê�ciej pisano o rodzeñstwie Koetschów (Kötsch), które sta³o siê
w³a�ciwie symbolicznym wyrazem dramatu zwi¹zanego z wyborem na rzecz Polski i klêsk¹
tego¿ wyboru. Klêsk¹, bowiem wybór ten oznacza³ mo¿liwo�æ pozostania w swojej ojczy�-
nie, ale za cenê ogromnych wyrzeczeñ, dramatycznych do�wiadczeñ oraz w³a�ciwie odrzu-
cenia przez swoich. Rutha Koetsch do�wiadczy³a wiele dobrego, ale od przyjació³ z daleka.
Na miejscu bywa³a zaszczuwana przez s¹siadów109. Starano siê zreszt¹ z niej zrobiæ miejsco-
w¹ liderkê, dzia³aczkê w nowym, komunistycznym stylu, ¿ywy dowód trwania miejscowej
ludno�ci przy kulturze polskiej itd. Ona sama chcia³a zrobiæ jak najwiêcej dla swojej wsi.
Wszystko to nie przynios³o sukcesu, a wrêcz przeciwnie � chwile rado�ci i sukcesy, jak
choæby otwarcie skansenu w Klukach nie mog³y przys³oniæ goryczy tragedii rodzinnej i
nieuleczalnej choroby110.

Jej bracia skoñczyli tragicznie � o Willym pisano ju¿ od najm³odszych lat, ¿e �jest
zdolny, chce siê dalej uczyæ�111. Umo¿liwiono mu naukê w Technikum £¹czno�ci w Gdañ-
sku112, ale przerwa³ j¹ i wróci³ na wie�, gdzie �da³ siê porwaæ atmosferze Kluk�, a ta by³a
przygnêbiaj¹ca113. Po latach wyemigrowa³ do Niemiec. Hermann w 1987 roku zgin¹³ �mierci¹
tragiczn¹114.

S³owiñski krajobraz

Trudno sobie wyobraziæ powojenn¹ publicystykê zwi¹zan¹ z kwestiami s³owiñski-
mi bez opisów warunków przyrodniczych, w jakich dane by³o ¿yæ tej ludno�ci. Nie idzie tu
jednak o to, jak sobie S³owiñcy z tymi warunkami radzili, ale o to, jakie widziano zwi¹zki
miêdzy krajobrazem a s³owiñskim losem. Bo w publicystyce daje siê zauwa¿yæ ciekawy
zabieg, dziêki któremu pokazywano, ¿e nawet krajobraz dostosowywa³ siê do dziej¹cej siê
na tym terenie tragedii. Co wiêcej � on go symbolizowa³. I odwrotnie � �wiadomo�æ publi-

106   Ten¿e, Relikty gwarowe..., s. 167.
107   APAN, MBS, t. 144, Badania terenowe dla PAE. Sprawozdania 1953, k. 92-93.
108   J. �liziñski, S³ów kilka o gawêdach s³owiñskich, [w:] Szkice s³upskie, pr. zbior., S³upsk-Poznañ 1960,
s. 55-56.
109  �Ruta Kecz, dzielna dziewczyna, so³tys, zosta³a zaszczuta wraz z ca³¹ rodzin¹. Uporczywe, ci¹gn¹ce siê
latami szykany doprowadzi³y j¹ i jej brata do zak³adu psychiatrycznego� (Cabaj G., op. cit.). Jeszcze
dramatyczniej opisa³ jej los T. Bolduan, I w Koszalinie..., s. 5.
110   Zob. H. Ostrowska-Wójcikowa, Ruta Koetsch, �Jantarowe Szlaki�, 1981, nr 4, s. 48.
111   M. Warneñska, S³owiñskim szlakiem, �Wie��, 1954, nr 13, s. 3.
112   elte, Naprawiamy krzywdy wyrz¹dzone S³owiñcom, �Dziennik Ba³tycki�, 1957, nr 217.
113   T. Bolduan, S³owiñcy w Klukach, �Kaszëbë�, 1959, nr 6, s. 2.
114   O do�wiadczeniach ¿yciowych H. Koetscha zob. zapis �cie¿ki d�wiêkowej filmu zrealizowanego na
podstawie jego opowie�ci: Ostatnie �lady, �Pomerania�, 1987, nr 7-8, s. 8-10. Nagrania re¿yser filmu
Andrzej Mellin dokona³ w 1982 r., a film mia³ premierê w 1984 r. (zob. te¿ �Kaszuby i Pomorze w filmie,
�Pomerania�, 1985, nr 5, s. 37).
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cystów i ich wiedza o s³owiñskim losie prowadzi³y do kreacji specyficznego obrazu tej ziemi.
Oto S. Helsztyñski pisa³ o �skardze S³owinki z Wielkiej Gardny�: �Wyobra�my

sobie tê staruszkê w jej osamotnieniu, we wsi nieludnej, le¿¹cej w okolicy smutnej, bezna-
dziejnie melancholijnej, na wschodnim brzegu jeziora, w pobli¿u morza�115. U L. B¹dkow-
skiego by³o podobnie: �W krajobrazie ca³ych Kaszub s³owiñskich zawarty jest ton ³agod-
nego smutku, owiewaj¹cego dzieje licznego niegdy� szczepu S³owiñców�116.

Krajobraz ten nie by³ jednak obcy badaczom czy dziennikarzom. Ju¿ w jednej z
pierwszych relacji z badañ terenowych pisano: �Na ogó³ w czasie wêdrówek naszych po
ziemi S³owiñców doznali�my poczucia rodzimo�ci i swojsko�ci. Szczególnie na widok
malowniczych starych ¿urawi, drewnianych dzwonniczek, bielonych �cian, zwisaj¹cych
strzech, ogródków pe³nych kwiatów i gêstych sadów. Tak, ¿e zdawa³o siê nam, ¿e znajdu-
jemy siê w g³êbi Polski, w dobrze nam znanym otoczeniu�117. W krajobrazie widaæ by³o
elementy stare � swojskie � rodzime, które odró¿nia³y siê od elementów nowoczesnych �
obcych � nieciekawych. Tak by³o np. w Smo³dzinie: �Stare chaty trzcin¹ kryte, budowane
na szachulec, dwuizbowe, z kominem centralnym w po�rodku, zbli¿one w konstrukcji do
chat kaszubskich, stanowi¹ odmienny obraz ani¿eli czê�æ wsi rozbudowana po przeciw-
nej prawej stronie rzeki. Wzniesione w tej ostatniej nowoczesne piêtrowe domki z balko-
nami, hotelikami, ulice brukowane, s¹ pochodzenia bardzo niedawnego i w przeciwieñ-
stwie do niezwykle ciekawej starszej czê�ci nie wyró¿niaj¹ siê ¿adnym interesuj¹cym
szczegó³em�118.

Krajobraz ten zachwyca³ i wywiera³ ogromne wra¿enie: �Ziemia S³owiñców jest
piêkna. Kto raz ju¿ pozna³ i podziwia³ okolice jeziora Gardzieñskiego, ten nigdy impresji
tych nie zapomni, ten zrozumie zarazem, dlaczego lud tutejszy posiada³ takie a nie inne
w³a�ciwo�ci�119. W tym¿e krajobrazie wybija³ siê zawsze na pierwszy plan Rowokó³: �Jed-
nak¿e sk¹dkolwiek zwróci siê oczy na ziemiê S³owiñców, zawsze jawi siê ba�niowy szczyt
Rewekolu. Jego kr¹g³y sto¿ek zaros³y gêstwin¹ sosen i jode³, podszyty tarnin¹, g³ogiem
i ja³owcem, panuje nad wszystkim i zawsze jest widoczny. (...) Mimo woli pod wp³ywem
wzruszenia szuka siê s³ów sakralnych, aby go pozdrowiæ�120. Te s³owa B. Stelmachow-
skiej opublikowane w 1947 r. na ³amach �Rzeczpospolitej� kreowa³y wizerunek niemal ba-
�niowej, zachwycaj¹cej, obcej, dalekiej i egzotycznej, a jednocze�nie � paradoksalnie �
swojskiej krainy, naznaczonej niemal mistycznymi doznaniami! Ten nurt zachwytu nad eg-
zotyk¹ i tajemniczo�ci¹ tej krainy, a tak¿e nad mistyczno�ci¹ Rowoko³u by³ w latach nastêp-
nych w wielu wypowiedziach prasowych kontynuowany.

Ale by³y i inne obrazy tej krainy. Chyba najbardziej przejmuj¹cy w swej minorowej
tonacji i senno-smêtnej stylistyce fragment o krainie S³owiñców pochodzi z wczesnego
tekstu Witolda Kochañskiego: �Có¿ mo¿e poci¹gaæ do tej ubogiej, piaszczystej i pocza-
rzystej krainy, w której turysta nie znajdzie ani piêknego krajobrazu, ani szacownych
zabytków przesz³o�ci, ani têtna nowoczesnego ¿ycia, ani nawet ciekawych okazów kul-
tury ludowej w zakresie budownictwa, ubiorów i wyrobów rêkodzielniczych? Oczom
jego przedstawiaj¹ siê tutaj biedne wioszczyny, o rozproszonej zabudowie, z krytymi strze-
ch¹, nieraz kurnymi cha³upami, przed którymi susz¹ siê sieci rybackie. Zwróci mo¿e
uwagê w niektórych osadach cmentarz wioskowy, ogrodzony niskim wa³em z kamieni

115   S. Helsztyñski, op. cit., s. 71.
116     L. B¹dkowski, S³owiñcy..., s. 21.
117   E. Romanówna, Sprawozdanie..., s. 543.
118     Ta¿, Znad jezior..., s. 266.
119   B. Stelmachowska, Nad jeziorem..., s. 3.
120     Tam¿e.
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polnych, na którym obok nielicznych krzy¿y wznosz¹ siê nad mogi³ami drewniane, orygi-
nalnych kszta³tów p³yty nagrobkowe. W ubo¿uchnym wnêtrzu chaty przyci¹gnie gdzie-
niegdzie wzrok piêkna, wzorzysta wycinanka. (...) Uderzy przy tym jaka� niezwyk³a cisza
panuj¹ca w wiosce, rzadko kiedy s³ychaæ tu d�wiêk ludowej piosenki, nawet dzieci s¹
dziwnie spokojne i milcz¹ce�121. Rzecz by mo¿na � to¿ to prawdziwa �kraina cienia�, gdzie
nic nie burzy ciszy, ba � martwoty tego �wiata. Powodem za� dla którego warto jednak siê
t¹ krain¹ zaj¹æ, choæ jest ona wrêcz odstrêczaj¹ca dla prawdziwego turysty, jest to, ¿e mamy
tu do czynienia �z ludno�ci¹ autochtoniczn¹, niedawno, niemal w naszych oczach zger-
manizowan¹; zgermanizowan¹ � dodajmy � po ca³ych wiekach zaciêtego oporu�122.
S³owem � warto poznaæ tê tragiczn¹ i smêtn¹ krainê oraz ludzi, którzy tu przetrwali mimo
niesprzyjaj¹cego losu.

Izolacja S³owiñców

Izolacja S³owiñców zdaniem wielu publicystów i badaczy by³a ich nieszczê�ciem i
szczê�ciem zarazem. Oto L. B¹dkowski pisa³: �Bliskie s¹siedztwo z ziemiami zamieszka³y-
mi przez �wiadomych swej narodowo�ci Kaszubów nie mia³o, niestety, wiêkszego wp³ywu
na utrzymanie resztek ludno�ci s³owiñskiej pow. s³upskiego. Ludno�æ ta przetrwa³a bo-
wiem d³u¿ej nie w po³udniowych lub wschodnich gminach, lecz w gromadach le¿¹cych
nad morzem, na pó³noc i pó³nocny wschód od S³upska. Jak s³usznie zauwa¿y³ Hilferding,
utrzymaniu siê tych resztek sprzyja³o odosobnienie wynikaj¹ce z fizjograficznych w³a�ci-
wo�ci tego obszaru�123. J. Komorowska dodawa³a: �Przez ca³e wieki Kluki by³y prawdzi-
wie zapad³¹ wsi¹. Przyczyn¹ tej izolacji by³a du¿a odleg³o�æ od wiêkszych osiedli i brak
odpowiedniej komunikacji. Dziêki tym czynnikom w znacznej mierze przetrwa³y one jako
oaza regionalizmu s³owiñskiego�124. Izolacja chroni³a S³owiñców: �Otoczenie moczara-
mi, brak dogodnej komunikacji i odleg³o�æ od wiêkszych o�rodków ochroni³o ten zak¹-
tek od wp³ywów germañskich i pozwoli³o ¿yæ jej mieszkañcom w³asnym ¿yciem s³owiañ-
skim�125.

Ta izolacja zdaniem Komorowskiej zosta³a przerwana po wojnie: �Prawdziw¹ re-
wolucj¹ by³o doprowadzenie po wojnie do tej wsi linii autobusowej ze S³upska. Od paru
lat odleg³o�ci raptownie zmala³y, a powiatowe miasto S³upsk poszerzy³o swoje zaplecze
o tê jedn¹, jeszcze do niedawna »zabit¹ deskami« s³owiñsk¹ osadê�126. Po wojnie mocza-
ry nie uchroni³y ludno�ci miejscowej przed dramatycznymi do�wiadczeniami, a wiêc póki
s³owiñska kraina by³a odciêta od �wiata, póty s³owiñski etnos trwa³. Gdy izolacja zosta³a
przerwana � los siê dokona³.

Kluki � s³owiñska stolica

Wie� ta zrobi³a niezwyk³¹ karierê w powojennej publicystyce127 i w�ród badaczy
121   W. Kochañski, Tragiczna walka S³owiñców, �P³omieñ�, 1947, nr 13, s. 380.
122     Tam¿e, s. 381.
123   L. B¹dkowski, S³owiñcy..., s. 11-12.
124     J. Komorowska, Przemiany..., s. 411.
125   E. Romanówna, Znad jezior..., s. 268.
126   Tam¿e.
127   A. Zatrybówna, Ludzie i sprawy Kluk, �G³os Koszaliñski�, 1953, nr 43; L. Piekutowski, Srebrni
rycerze, �¯ycie kulturalne wsi�, 1955, nr 1, s. 3; T. Bolduan, Droga do Kluk, �G³os Tygodnia�, 1957, nr
35, s. 2; S.F., �wit nad Klukami. Po latach krzywd, �G³os Tygodnia�, 1957, nr 38, s. 4; J. Pilichowski,
Tajemnice ziemi s³upskiej. Pojedzemë na Kaszubë do Kluk, �Odg³osy�, 1959, nr 9, s. 5-6; A. Polan
[Czechowicz A.], Gin¹ce skarby. Kluki 1960, �G³os Koszaliñski�, 1960, nr 135; H. Konopka, Nowe
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problematyki s³owiñskiej128. Czasami mo¿na wrêcz odnie�æ wra¿enie, ¿e ca³y problem s³o-
wiñski zosta³ sprowadzony do sytuacji w tej jednej wsi. Je�li nawet tak nie by³o, to Kluki w
istocie sta³y siê synonimem i symbolem s³owiñskiego losu w Polsce po 1945 roku. A wszystko
zaczê³o siê od s³ów L. Zabrockiego, którego w Smo³dzinie ka¿dy kierowa³ do Kluk �twier-
dz¹c, ¿e tam jeszcze ¿yj¹ ludzie, którzy tym jêzykiem w³adaj¹�129. Ale nie tylko obecno�æ
ludzi przes¹dza³a o wyj¹tkowo�ci Kluk i ich �atrakcyjno�ci� dla publicystów. Wie� ta niemal
idealnie pasowa³a do kreowanego stereotypu ziemi i spo³eczno�ci s³owiñskiej. Przyk³adem
mo¿e byæ tekst Piotra Kraka: �Z dala od wielkiego �wiata, jego wielkich spraw i wielkich
ludzi, nad samym jeziorem £eba znajduje siê wie� Kluki, po³o¿ona w�ród bagien i mocza-
rów, odizolowana od g³ównych szlaków komunikacyjnych, bardziej nadaj¹ca siê na
siedlisko czarnych bocianów i dzikich kaczek ni¿ na osadê ryback¹. I mo¿e w³a�nie
dlatego, ¿e Kluki to albo grz¹skie moczary, albo równie niedostêpne wydmy piaszczyste
ocala³y wraz ze swymi mieszkañcami przed niszcz¹cym ¿ywio³em wojny. I mo¿e dlatego, ¿e
spokojne plemiê rybackie ¿y³o daleko od du¿ych osiedli miejskich, mo¿e dlatego ¿e nie
wadzi³o nikomu, bo dla nikogo nie by³o niebezpieczne, mog³o przetrwaæ do dzisiaj. Mo¿e
to szczególne po³o¿enie geograficzne w po³¹czeniu ze �wiadomo�ci¹ odrêbno�ci narodo-
wej sprawi³o, ¿e do dnia dzisiejszego w Klukach przetrwa³a gar�æ potomków czysto
s³owiañskiego plemienia�130. W tym akapicie mamy znakomicie wypunktowane wszystkie
cechy wizerunku s³owiñskiego w powojennej publicystyce polskiej: odizolowanie, po³o¿e-
nie na uboczu (w sensie przestrzennym i wobec wydarzeñ historycznych), trwaj¹ce poczu-
cie odrêbno�ci131, przetrwanie garstki (resztki) S³owiñców itd. Do tego dochodzi u¿ywana
ci¹gle terminologia plemienna.

Uwagi koñcowe

Temat s³owiñski nie schodzi³ z ³amów prasy, choæ prasa � jak siê okaza³o � nie mia³a
wielkiego wp³ywu na to co siê tam rzeczywi�cie dzia³o (mimo podejmowanych interwencji,
prób wymuszania na w³adzach odpowiednich decyzji). Starano siê wykreowaæ pozytywny
wizerunek S³owiñców, oczywi�cie podkre�laj¹c ich zwi¹zki z polsko�ci¹, czy raczej s³owiañ-
sko�ci¹. W sytuacji braku tego typu �wiadectw wspó³cze�nie, chêtnie siêgano do �róde³
historycznych. A ze wspó³czesno�ci brano ka¿dy, nawet najdrobniejszy fakt za oznakê
trwania i poczucia zwi¹zków z nowym pañstwem i kultur¹ polsk¹. To siê okaza³o zupe³nie
fa³szywe. Mo¿na oczywi�cie postawiæ pytanie, czy w ogóle by³o mo¿liwe reslawizowanie
tej ludno�ci, obojêtnie co by siê pod tym kry³o? Czy gdyby by³a inna polityka pañstwa,
inne postêpowanie osadników, wiêksza ¿yczliwo�æ w³adz lokalnych � to czy postawy tej
ludno�ci by³yby inne? S³owem � czy te resztki pamiêci spo³ecznej i to¿samo�ci w lepszych
warunkach mog³yby doprowadziæ do zbudowania silnych zwi¹zków z nowym pañstwem i

Kluki, �Biuletyn organizacyjny TRZZ�, 1961, nr 67; Kluki, �G³os Koszaliñski�, 1965, nr 212, s. 7; J.
Tetter, Kluki mówi¹ po polsku, �Trybuna Ludu�, 1970, nr 164, s. 3; J. Nitkowska, Wie� S³owiñców, czyli
budowanie drugich Kluk, �Gryf�, 1985, nr 7.
128     S³owiñska wie� Kluki, Poznañ-S³upsk 1958, Biblioteka S³upska, t. 2; Z. Grzê�likowski, Uwagi na tle
s³owiñskiego cmentarza komunalnego we wsi Kluki, �Rocznik S³upski�, 1982/1983; E. Szalewska, Przemiany
przestrzenne wsi Kluki w XIX i XX w. w �wietle dokumentów, �Koszaliñskie Studia i Materia³y�, 1984, nr
1-23, s. 125-132; H. Rybicki, Kluki. Zarys dziejów, S³upsk 1998.
129   L. Zabrocki, O S³owiñcach..., s. 204.
130     P. Kraak, Ostatnie ogniki na bagnach... 200 S³owiñców � ostatnich potomków licznego plemienia
s³owiñskiego w Ziemi S³upskiej, �Kurier Szczeciñski�, 1949, nr 285, s. 3.
131   S. Pieñkowski pisa³: �Pamiêtajmy, ¿e Kluki, jak mi to powiedzia³ jeden z mieszkañców tej wsi, 1000
lat by³y polskie, a od 30 lat zaledwie mówi¹ po niemiecku� (S³owiñcy jako dowód polsko�ci Pomorza
Zachodniego, �Szczecin�, 1948, nr 20, s. 3).
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jego spo³eczeñstwem? Byæ mo¿e ci, którzy mieli na to nadziejê i starali siê tak wiele dla
ludno�ci uznawanej za s³owiñsk¹ zrobiæ, pomijali fakt, ¿e skoro tak silny po wojnie by³
kompleks kaszubski, to jak¿e silny musia³ byæ kompleks s³owiñski, pog³êbiony kompleksem
niemiecko�ci?

Problem s³owiñski jest tylko niewielkim, choæ dla Kaszubów bolesnym, refleksem
tego, co siê po wojnie dzia³o z ludno�ci¹ rodzim¹, czyli � jak ich wówczas okre�lano �
autochtonami. I tu, podobnie jak na �l¹sku Opolskim czy Warmii i Mazurach, pañstwo
polskie ponios³o klêskê.
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1   A. Wielopolski, Gospodarka Pomorza Zachodniego, Poznañ 1959, s. 20 � 22.
2   Cz. Betlejewska, Studium ruralistyczne wsi Starkowo, S³upsk - Gdañsk 1994-1995, maszynopis w
archiwum S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku, Delegatura w S³upsku.

Urszula Dalska - Sienkiewicz
Juliusz Sienkiewicz

XVIII i XIX - wieczna architektura ryglowa
Starkowa, gmina Ustka, woj. pomorskie.

Stan aktualny

Starkowo po³o¿one jest w strefie nadbrze¿nej, w gminie Ustka. Wie� oddalona
oko³o 7 km w linii prostej od morza, posadowiona jest na równinnym terenie, wznosz¹cym
siê na pó³nocny zachód, ku wsi Zaleskie, odleg³ej o 3 km. Od po³udniowego zachodu
graniczy z Mo¿d¿anowem, a od po³udnia z kompleksem le�nym ci¹gn¹cym siê pasem szero-
ko�ci od 2 do 3 km w kierunku pó³nocno-wschodnim. Po stronie wschodniej usytuowane
jest niewielkie Duninówko i du¿a wie� Pêplino. Od pó³nocy Starkowo s¹siaduje z odleg³ym
o 3 km Duninowem. Pomiêdzy obiema miejscowo�ciami posadowiony jest folwark Golêcino
(ryc.1).

Gleby piaszczyste s¹ �redniej klasy, ale tak¿e miejscami ¿y�niejsze. Teren ten mia³
charakter czysto rolniczy. Na omawianym obszarze udzia³ w³asno�ci ch³opskiej by³ wiêkszy,
ani¿eli w innych rejonach Pomorza1.

W �redniowieczu Starkowo (Starkow) nale¿a³o do klasztoru norbertanek w S³up-
sku, który podlega³ norbertanom w Bia³obokach ko³o Trzebiatowa. W dokumentach z
1355,1450 i 1540 roku wie� ta wystêpuje jako w³asno�æ Krummelów (mo¿e dzier¿awa). Po
sekularyzacji dóbr zakonnych Starkowo przesz³o w posiadanie ksi¹¿êce, a w czasach pru-
skich, jako w³asno�æ królewska, podlega³o urzêdowi domen w S³upsku. Po reformie admini-
stracyjnej, z pocz¹tkiem XIX wieku, sta³o siê wsi¹ ch³opsk¹. Domena królewska jako fol-
wark istnia³a do 1945 roku i by³a dzier¿awiona przez Kurta Bohma. Liczy³a 174,5 ha, a pozo-
sta³e ziemie zajmowa³o 77 gospodarstw ch³opskich. Najmniejsze mia³y 5 ha, �rednie 5-20 ha,
a 10 najwiêkszych 20-100 ha ziemi. W tych wiêkszych gospodarstwach ich w³a�ciciele
posiadali od 2 do 5 koni, od 8 do 17 sztuk byd³a i do 50 �wiñ. Przed 1945 rokiem we wsi
mieszkali: piekarz, karczmarz, dwaj m³ynarze, kowal, krawiec, dwaj szewcy, ko³odziej, stolarz
i cie�la. W Starkowie by³a 3-stopniowa szko³a podstawowa o 3 klasach, w której uczy³o
dwóch nauczycieli. Mieszkañcy - 520 osób - byli ewangelikami nale¿¹cymi do parafii Mo¿d¿a-
nowo (Mutzenow)2. Polska administracja objê³a wie� 23 wrze�nia 1945 roku. Osiedlili siê w
niej przybysze z centralnej Polski, z Polski wschodniej i kresów wschodnich.

Jeden z obecnych mieszkañców Starkowa udostêpni³ nam odrêcznie wykonany
przez przedwojenn¹ mieszkankê plan zabudowy miejscowo�ci przed 1945 rokiem (ryc.2).
Warto�æ dokumentu podnosi do³¹czony do rysunku wykaz mieszkañców z odniesieniami
do poszczególnych zagród, wed³ug przedwojennej, niemieckiej numeracji (rysunek zawiera
nie�cis³o�ci, ale jest to zrozumia³e, poniewa¿ autorka robi³a go z pamiêci wiele lat po wyje�-
dzie ze wsi).

Na podstawie analizy planu mo¿na stwierdziæ, ¿e przed 1945 rokiem w Starkowie
posadowionych by³o 77 zagród oraz sta³y 3 budynki publiczne - wie¿a transformatorowa,
remiza stra¿acka i budynek spó³dzielczy. Numeracja rozpoczyna³a siê od po³udniowo - za-
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Ryc. 1. Plan wsi z niemieckiej mapy z 1891 roku Prov. Pommern, Reg. Bez. Stolp, Kreis Stolp i Pom.,
Starkowo (Starkow)

3   3. Plan wsi z przed 1945 roku wykonany przez by³¹ mieszkankê Starkowa.

chodniej czê�ci miejscowo�ci, ci¹gnê³a siê wzd³u¿ pó³nocnej drogi okalaj¹cej nawsie w
kierunku pó³nocnym, zahacza³a o zagrody na pierwotnym, g³ównym nawsiu i przechodzi³a
na zabudowania po wschodniej stronie nawsia na po³udnie i na plac wewnêtrzny po³udnio-
wy, by zakoñczyæ siê na gospodarstwach na po³udniowym wschodzie, poza wsi¹3.

Powtarzaj¹ce siê nazwiska mieszkañców nasuwaj¹ wniosek, ¿e wielu z nich mia³o
wspólnych przodków. We wsi mieszka³o 5 rodzin o nazwisku Hoffmeister, 9 o nazwisku
Granzow, 8 rodzin Vossów, 5 Zessinów, 5 Albrechtów, 4 rodziny Zaddachów, 5 rodzin Red-
dmannów i 3 rodziny o nazwisku Gratz. W wiêkszo�ci byli to potomkowie familii osiad³ych
w okolicy od XVI wieku.

Wspó³cze�nie prowadzone we wsiach pomorskich badania w nielicznych wypad-
kach pozwalaj¹ ustaliæ nazwisko oraz area³ gruntów przedwojennych gospodarzy. Pierwsz¹
niewiadom¹ rozwi¹zuje plan, natomiast drug¹ w kilku wypadkach rozwi¹zaæ mo¿na komple-
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tuj¹c informacje zebrane w terenie oraz w drodze kwerend bibliograficznych.
W Starkowie, wsi �nasyconej� ryglow¹ architektur¹ zabytkow¹, w ostatnich latach

zinwentaryzowano 51 obiektów oraz za³o¿ono kartê bia³¹ dla zagrody nr 1 (d. nr 4) - w³a�ci-
ciel nie pozwoli³ na szczegó³owe badania. W dokumentowanym materiale by³o 18 cha³up, 2
budynki mieszkalno - gospodarcze, 11 stodó³ (w tym budynki stodolno - inwentarskie), 5
budynków inwentarskich, 8 budynków bramnych (w tym budynki bramno - inwentarskie),
4 budynki gospodarcze o niesprecyzowanej funkcji, 2 budynki piekarnicze i 1 piwnica. Od
penetracji wsi w 1977 roku, czyli w ci¹gu 25 lat uby³o 27 obiektów zabytkowych, które
rozebrano, albo gruntownie przebudowano4 (ryc.3).

W Starkowie zachowa³y siê zagrody wszystkich warstw spo³ecznych. Najliczniej
reprezentowane s¹ obej�cia ch³opów pe³norolnych (Bauern). By³a to grupa niejednorodna,
ró¿ni¹ca siê maj¹tkowo jako�ci¹ i wielko�ci¹ nadzia³ów ziemi oraz ilo�ci¹ inwentarza (najczê-
�ciej dysponowali 20 - 30 ha). Z okrojonych gospodarstw kmiecych powstawa³y zagrody
�redniorolne, nale¿¹ce do tzw. pó³kmieci (Halbbauern). Zagrodnikom (Kossaten) przynale-
¿a³y nadzia³y oko³o 5 ha. Najczê�ciej ich grunty le¿a³y poza obrêbem pól wiejskich. Zagrod-
nicy zjmowali siê rolnictwem i hodowl¹, ale gdy nadzia³y ziemi by³y zbyt ma³e dorabiali
rzemios³em, a tak¿e rybo³ówstwem. Cha³upnicy (Budner) mieli niewielkie cha³upy, a komor-
nicy nie posiadali w³asnych mieszkañ, zdani byli na �k¹t� u bogatszych mieszkañców wsi.
Posiadali tylko dzia³ki ogrodnicze, inwentarz by³ ograniczony. W grupie ludno�ci bezrolnej
lub ma³orolnej byli kowale, m³ynarze, pasterze, polowi, ogrodnicy, rybacy. Parobcy, dziew-

4   Bia³e karty wykonane przez Urszulê Dalsk¹ - Sienkiewicz i Juliusza Sienkiewicza, oraz �zszywki� z 1977
roku w archiwum S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku, Delegatura w S³upsku.

Ryc. 2. Rysunek wsi sprzed 1945 roku wykonany przez by³¹ mieszkankê Starkowa
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Ryc. 3. Zagroda nr 28 (ob. nr 29) - obej�cie zagrodnicze, cha³upa z koñca XVIII wieku wzniesiona bez
komina. Wtórnie poszerzona przez co bry³a budynku sta³a siê asymetryczna. Widok od podwórza z roku
1977, obecnie ju¿ nie istnieje                                                                                 Fot. Barbara Stañko

5   B. Wachowiak, Gospodarcze po³o¿enie ch³opów w domenach Ksiêstwa Szczeciñskiego w XVI i w
pierwszej po³owie XVII w., Szczecin 1967, s. 71.
6   Ze wzglêdu na ograniczenia w objêto�ci referatu omówione zostan¹ tylko wybrane obiekty zabytkowe
reprezentuj¹ce budownictwo wszystkich warstw spo³ecznych Starkowa.
7   Ze wzglêdu na ochronê danych osobowych nie przytacza siê nazwisk obecnych w³a�cicieli  zagród oraz
posiadanej przez nich ziemi. Dane te zawarte s¹ w dokumentacji stanowi¹cej w³asno�æ S³u¿by Ochrony
Zabytków. Aktualna powierzchnia gruntów nie ma odniesienia do zamo¿no�ci fundatora i dawnych
nadzia³ów. Poniewa¿ odnosimy siê do informacji zawartych na przedwojennym planie wsi, pos³ugujemy
siê jako pierwsz¹ numeracj¹ sprzed 1945 roku, a jako drug¹ numeracj¹ wspó³czesn¹.

czêta, m³odzie¿ pracuj¹ca w folwarkach i wiêkszych gospodarstwach stanowili si³ê pomoc-
nicz¹. Rzemie�lnicy reprezentowali liczne profesje u¿yteczne na wsi - kowalstwo, tkactwo,
krawiectwo, szewstwo, ciesielstwo, m³ynarstwo itp.5

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy aktualny stan budownictwa zabytko-
wego w Starkowie, ale tam gdzie jest to mo¿liwe bêdziemy odnosiæ siê do materia³ów archi-
walnych. Obej�cia bogatych ch³opów skomasowane by³y w dwóch miejscach - w po³u-
dniowo - zachodniej i po³udniowo -wschodniej czê�ci wsi i s¹siadowa³y ze sob¹6. W po³u-
dniowo - zachodnim kompleksie po³o¿ona by³a zagroda nr 4 (ob. nr 1)7 nale¿¹ca do Ernsta
Vossa, który uprawia³ 20 - 24 ha ziemi. Zabudowana by³a w czworobok z budynkiem bram-
nym od strony drogi, przez który prowadzi³ wjazd na podwórze. Stodo³a stoj¹ca naprzeciw
budynku bramnego uleg³a po wojnie zniszczeniu. Obecnie ten bok jest niezabudowany.
Budynki gospodarcze wzniesiono w ró¿nych okresach, najm³odszy, murowany w 1919 roku.
Najstarszym obiektem jest ryglowo - strychu³owa cha³upa o asymetrycznej bryle, zbudo-
wana w 1810 roku (data znajdowa³a siê na wypróchnia³ej obecnie belce nadpro¿nej. Cha³u-
pê wzniesiono bez komina. Dowodz¹ tego okopcone belki wiê�by dachowej nad pierwotn¹
czê�ci¹ budynku. Elementy dachowej konstrukcji tylnej przybudówki nie s¹ okopcone.
�wiadczy to, ¿e cha³upê poszerzono po wyci¹gniêciu ponad dach komina. U¿ytkowane
obecnie s¹ tylko budynki gospodarcze (zagroda niedostêpna a informacje pochodz¹ z
badañ wcze�niejszych).
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Ryc. 4. Zagroda nr 14 (ob. nr 53) - obej�cie wielkoch³opskie, widok od strony drogi wiejskiej
                                                                                                          Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz

Ryc. 5. Zagroda nr 14 (ob. nr 53) - stodo³a z 1767 roku, widok od podwórza
                                                                                                           Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz.

Siedlisko nr 14 (ob. nr 53) by³o w³asno�ci¹ Martina Rhode posiadaj¹cego 17 ha
gruntów (ryc. 4). Zagroda czworoboczna z budynkiem bramnym pozbawiona zosta³a cha³u-
py rozebranej na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku. Pochodzi³a z prze³omu XVIII/XIX wieku.
Mia³a asymetryczn¹ bry³ê. Wzniesiono j¹ bez komina, który zbudowano w latach pó�niej-
szych - o szerokiej podstawie z suszonej ceg³y. Modernizacji towarzyszy³o poszerzenie
obiektu o tyln¹ przybudówkê. Najstarszym, istniej¹cym komponentem obej�cia jest ryglo-
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Ryc. 6. Zagroda nr 77 (ob. nr 13) usytuowana poza zwart¹ zabudow¹ wsi, obej�cie wielkoch³opskie,
widok na budynek bramny od strony drogi dojazdowej.                     Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz

Ryc. 7. Zagroda nr 64 (ob. nr 7), obej�cie �redniorolne, widok od drogi
                                                                                                          Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz

wa stodo³a wzniesiona w 1767 roku (data i inskrypcja na belce nadpro¿nej nad wjazdem do
klepiska) z dêbiny (ryc. 5). W �cianie frontowej zwraca uwagê rzadki i nierytmiczny rozstaw
s³upów, charakterystyczny dla konstrukcji najstarszych, a tak¿e w wiê�bie, krokwiowo-
jêtkowa konstrukcja dachu z profilowanymi koñcami krokwi opieraj¹cymi siê piêtkami na
oczepie �ciany wzd³u¿nej. Stodo³ê przed³u¿ono o dwa wi¹zania, a tak¿e zmodernizowano
tyln¹ �cianê wzd³u¿n¹. Budynek bramny zbudowano w 1888 roku w konstrukcji ryglowej -
piêterko, parter jest murowany (niewykluczone, ¿e wtórnie). Pomieszczenia pe³ni¹ funkcjê
obory i stajni. Piêterko od strony podwórza dostêpne jest poprzez drewnian¹ galeryjkê.
Ceglane wype³nienie fachów i krzy¿owy uk³ad zastrza³ów s¹ charakterystyczne dla obiek-
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Ryc. 8. Zagroda nr 64 (ob. nr 7), cha³upa przed remontem, stan z 1977 roku, widok od podwórza
                                                                                                                               Fot. Barbara Sañko

Ryc. 9. Zagroda nr 10 (ob. nr 56), obej�cie �redniorolne, cha³upa, widok od podwórza
                                                                                                            Fot. Urszula Dalska-Sienkiewicz

tów m³odszych. Z prze³omu XIX/XX wieku pochodzi du¿y murowany budynek inwentar-
ski.

Zagroda nr 77 (ob. nr 13) po³o¿ona na krañcu po³udniowo-wschodnim, przy polnej
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Ryc. 10. Zagroda nr 71 (ob. nr 46), cha³upa z 1768 roku, stan z 1977 roku przed modernizacj¹, widok
od podwórza                                                                                                             Fot. Barbara Sañko

Ryc. 11. Zagroda nr 71 (ob. nr 46), cha³upa z 1768 roku. Widok na szczyt pó³nocny oraz dostawion¹
przybudówkê                                                                                        Fot. Urszula Dalska-Sienkiewicz

drodze do Duninowa i Duninówka, poza zwart¹ zabudow¹ wsi, nale¿a³a do Otta Hoffmeiste-
ra �am Berg� (ryc. 6). Obej�cie powsta³o na surowym korzeniu w latach 30. XIX wieku.
Chronologiê wyznacza data 1832 (na uwagê zas³uguj¹ ozdobne elementy przejazdu) wyryta
wraz z inskrypcj¹ na belce nadpro¿nej budynku bramnego. Pozosta³e budynki, wtórnie z
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Ryc. 12. Zagroda nr 72 (ob. nr 44), cha³upa z koñca XVIII wieku, zbudowana bez komina, wtórnie
poszerzona i przed³u¿ona. Widok od strony drogi                                Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz

Ryc. 13. Zagroda nr 39/40 (ob. nr 30) - obej�cie cha³upnicze, budynek dwurodzinny wzniesiony bez
komina, widok od drogi                                                                       Fot. Urszula Dalska-Sienkiewicz

nim zwi¹zane ³¹cznikami, s¹ w podobnym wieku. Najm³odszym jest murowany budynek
mieszkalny zbudowany w 1902 roku, co przekazuje data u³o¿ona z odmiennych kolorystycz-
nie dachówek. W³a�ciciel nale¿a³ do zamo¿nych mieszkañców Starkowa, posiada³ 22,5-
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Ryc. 14. Zagroda nr 36 (ob. nr 32) - obej�cie cha³upnicze - budynek mieszkalno - gospodarczy, widok od
drogi                                                                                                   Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz

Ryc. 15. Zagroda nr 53 (ob. nr 20) - obej�cie rzemie�lnicze, cha³upa m³ynarza, widok od drogi
                                                                                                           Fot. Urszula Dalska - Sienkiewicz

hektarowe gospodarstwo. �ciany budynków obecnie o konstrukcji ryglowej z ceglanym
wype³nieniem fachów oraz murowane partery, pierwotnie mia³y konstrukcjê ryglowo - stry-
chu³ow¹. Nad czê�ci¹ stodo³y wspó³cze�nie obni¿ono dach zniszczony wichur¹.

Gospodarstwa �redniorolne usytuowane s¹ w ró¿nych czê�ciach wsi, ich wielko�æ
waha³a siê w granicach od 10 do 15 ha. Przyk³adem takiego obej�cia jest zagroda nr 64 (ob.
nr 7) stanowi¹ca w³asno�æ Wilhelma Duske uprawiaj¹cego 9,5 ha ziemi. Siedlisko to, po³o-
¿one w nowszej, po³udniowej czê�ci wsi, mia³o m³odsz¹ metrykê - 2 æwieræ XIX wieku.
Cha³upa o asymetrycznej bryle jest datowana na 1836 rok. Konstrukcja ryglowo - strychu-
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³owa �cian zewnêtrznych zosta³a kilka lat temu pokryta tynkiem (ryc. 7). Wymieniono stolar-
kê okienn¹ i drzwiow¹, co obni¿y³o atrakcyjno�æ obiektu. Stan sprzed remontu przedstawia
fotografia z 1977 roku (ryc. 8). Stodo³a, równie¿ o asymetrycznej bryle, dwuklepiskowa i
dwus¹siekowa jest rówie�na cha³upie. Zachowa³a siê ryglowo - strychu³owa  konstrukcja
�cian. Z czasem, do jej szczytu pó³nocnego przystawiono niewielki, o tej samej konstrukcji,
budynek gospodarczy, pe³ni¹cy ostatnio funkcjê drewutni. W II po³owie XIX wieku zbudo-
wany zosta³ od strony drogi budynek inwentarski z przejazdem.  Prawdopodobnie w II
po³owie XIX wieku gospodarstwo podzielono na rodzeñstwo, rozbudowuj¹c je ku po³u-
dniowi. Przed³u¿ono stodo³ê oraz wzniesiono drug¹ cha³upê i budynek bramny. Wszystkie
obiekty mia³y pierwotnie konstrukcjê ryglowo - strychu³ow¹.

Do gospodarstw �redniorolnych nale¿a³o obej�cie nr 10 (ob. nr 56), w³asno�æ Otta
Reddmanna. Data budowy domu mieszkalnego - 1811 - wskazuje, ¿e powsta³ mniej wiêcej w
tym samym czasie co stoj¹cy po przeciwnej stronie drogi, z zagrody nr 4 (ob. 1). Cha³upa,
obecnie o asymetrycznej bryle, wzniesiona bez komina, zosta³a poszerzona z czasem o
przybudówkê ci¹gn¹c¹ siê wzd³u¿ �ciany tylnej. W �cianie frontowej od podwórza widocz-
ne s¹ czo³a belek stropowych wyznaczaj¹cych wysoko�æ bocznych izb. Sieñ zlokalizowana
po�rodku by³a wysoka i siêga³a oczepu. W niej kiedy� znajdowa³o siê bezkominowe paleni-
sko (ryc. 9). Stodo³a, zmieniona z czasem na budynek stodolno - inwentarski, zosta³a czê-
�ciowo rozebrana i przebudowana (datowana na 1891 rok). Niewielki budynek inwentarski
i piekarniczy zlikwidowano w latach osiemdziesi¹tych XX wieku. Zachowa³ siê du¿o m³od-
szy, murowany budynek bramny o niewielkiej warto�ci zabytkowej.

W po³udniowej czê�ci miejscowo�ci, na mniejszym placu - nawsiu, posadowiona
by³a zagroda �redniorolnego ch³opa, byæ mo¿e zagrodnika o kilku nadzia³ach oznaczona nr
77 (ob. nr 46). Nale¿a³a do Wilhelma oraz Augusta i Hildy Zaddachów. Nie ustalono area³u
gospodarstwa, ale wielko�æ posesji i gabaryty budynków sugeruj¹, ¿e nie móg³ przekraczaæ
10 ha. Budynek mieszkalny jest datowany na 1768 rok (data znajdowa³a siê na belce nad-
pro¿nej) i nale¿y do najstarszych, zachowanych we wsi (ryc. 10). Remont i modernizacja
przeprowadzone w 1980 roku zmieni³y wygl¹d zewnêtrzny. Datowanie budynku potwierdza
archaiczna konstrukcja wiê�by dachowej (koñce krokwi oparte piêtkami na belkach stropo-
wych poddasza), jej okopcenie dowodz¹ce, ¿e zbudowano dom bez komina. Cha³upa mia³a
pierwotnie symetryczn¹ bry³ê, któr¹ zmieniono dostawiaj¹c od ty³u przybudówkê. �lady
przebudowy widoczne s¹ miêdzy innymi w szczytach zewnêtrznych oraz w partii strycho-
wej (ryc. 11). Stodo³a z tej zagrody jest chronologicznie bliska budynkowi mieszkalnemu.
Wskazuje na to ryglowo - strychu³owa konstrukcja �cian z rzadszym i nierytmicznym roz-
stawem dêbowych s³upów, a tak¿e starsza technika osadzania profilowanych koñców kro-
kwi piêtkami na belkach stropowych. Czê�æ wiêkszego s¹sieku wykorzystywana by³a do
przetrzymywania inwentarza. Pomieszczenia dostêpne by³y od strony podwórza; otwory
drzwiowe zosta³y zamurowane, ale �lady po nich siê zachowa³y. Nieco m³odszym obiektem
jest stoj¹cy poza obrêbem podwórza budynek piekarniczy. Zbudowany przypuszczalnie w
pocz¹tkach XIX wieku z dêbiny, zachowa³ siê w dobrym stanie, ale bez rozebranego w
pocz¹tkach lat 70. pieca i komina. Budynek bramny zapewniaj¹cy wjazd na podwórze jest
du¿o m³odszy; zbudowano go w pocz¹tkach XX wieku zmieniaj¹c dawny uk³ad obej�cia.

W s¹siedztwie posadowione by³o obej�cie zagrodnicze nr 72  (ob. nr 44) z cha³up¹
pochodz¹c¹ równie¿ z koñca XVIII wieku (ryc. 12). Budynki gospodarcze - stodo³a i inwen-
tarski - zosta³y rozebrane w latach osiemdziesiatych XX wieku. Gospodarstwo 10-hektaro-
we nale¿a³o do Paula Zaddacha. Cha³upa wzniesiona w konstrukcji ryglowo - strychu³owej,
wtórnie poszerzona o tyln¹, murowan¹ przybudówkê oraz przed³u¿ona od strony drogi,
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uzyska³a asymetryczn¹ bry³ê. Okopcone belki konstrukcji poddasza i wiê�by dachowej nad
pierwotn¹ czê�ci¹ �wiadcz¹, i¿ pocz¹tkowo nie mia³a komina. Elewacjê zmodernizowano,
dawna konstrukcja zachowa³a siê w po³owie �ciany frontowej.

Zagroda nr 20 (ob. nr 39) zlokalizowana by³a w wid³ach drogi okalaj¹cej nawsie z
zachodu i dojazdowej do obej�cia nr 17 (ob. nr 40). Zamieszkiwa³ j¹ nauczyciel o nazwisku
Haase. Czê�æ budynku mieszkalnego wykorzystywana by³a na 3 - stopniow¹ szko³ê pod-
stawow¹ o 3 klasach. Budynek w kszta³cie litery �L� sk³ada siê z trzech czê�ci powsta³ych w
ró¿nych okresach. Najstarsz¹ jest g³ówny korpus z dwuspadowym, wysokim dachem, usta-
wiony szczytem do drogi dojazdowej. Czê�æ ta powsta³a jako dom mieszkalny w 1843 roku.
Towarzyszy³y jej niewielkie budynki gospodarcze - stoj¹ce w wid³ach dróg, na pierwszym
planie, stodo³a i posadowiony w g³êbi podwórza, niewielki budynek inwentarski oraz usta-
wiony poza obrêbem podwórza budynek piekarniczy. Konstrukcjê ryglowo - strychu³ow¹
�cian w budynkach gospodarczych (prócz budynku piekarniczego) zmieniono w du¿ej
czê�ci na ceglany mur. Z czasem, przypuszczalnie na prze³omie XIX/XX wieku powiêkszono
przestrzeñ mieszkaln¹ nauczyciela, gdy czê�æ cha³upy od drogi zamieniono na pomieszcze-
nie szkolne. Korpus dostawiony do g³ównego pod k¹tem prostym jest najm³odszy i pocho-
dzi z 1933 roku. Przeniesiono tu salê lekcyjn¹, a dotychczasow¹ zamieniono na gimnastycz-
n¹. Wszystkie czê�ci budynku maj¹ konstrukcjê ryglow¹, ale w przybudówce od drogi
fachy wype³niono ceg³ami.

Posesje cha³upnicze, czyli najbiedniejszej warstwy ch³opskiej reprezentuje, miêdzy
innymi, ustawiona na nawsiu, dwurodzinna cha³upa o przedwojennej numeracji 39 i 40 (ob.
nr 30), zamieszkiwana przed 1945 rokiem przez Willy`ego Albrechta i Ferdinanda Gatza.
Wzniesiona bezkominowo na prze³omie XVIII/XIX lub na pocz¹tku XIX wieku zosta³a z
czasem (po wyci¹gniêciu przewodów dymowych) poszerzona o tyln¹ przybudówkê, zysku-
j¹c asymetryczn¹ bry³ê (ryc. 13). O ubóstwie fundatorów �wiadczy fakt, i¿ wzniesiono j¹ z
materia³u rozbiórkowego. Niewielki budynek inwentarski jej towarzysz¹cy mia³ m³odsz¹
metrykê i popad³ w ruinê.

Odmienny typ budownictwa cha³upniczego prezentuj¹ budynki mieszkalno - go-
spodarcze nr 36 (ob. nr 32) i nr 34 (ob. równie¿ 34). S¹ to obiekty wzniesione pó�niej,
odpowiednio w I i II po³owie XIX wieku. Budynek z zagrody nr 36 posiada³ wiêksz¹ czê�æ
mieszkaln¹ i jedno pomieszczenie inwentarskie. Z czasem obiekt przed³u¿ono o czê�æ sto-
doln¹ (ryc. 14). Na podwórku, z ty³u zbudowano oddzielny budynek gospodarczy. Budy-
nek z obej�cia nr 34 - piêtrowy o symetrycznej bryle mia³ w parterze mniejsz¹ powierzchniê
mieszkaln¹, ale zrekompensowano to lokuj¹c dodatkowe izby i kuchniê na piêterku. Pozo-
sta³¹ powierzchniê zajmowa³y pomieszczenia gospodarcze, które z czasem rozbudowano
tworz¹c nietypowy, nieregularny kszta³t.

Przyk³adem zabudowy rzemie�lniczej jest cha³upa z zagrody nr 76 (ob. nr 50) za-
mieszkiwana przed 1945 rokiem przez szewca Reinharda Grotha. Ma niewielkie gabaryty
oraz nietypowy uk³ad wnêtrza z naro¿n¹, szczytow¹ sieni¹. Ustawiona jest szczytem do
podwórza. Interesuj¹cym jest fakt prawie kwadratowego rzutu przyziemia. Rozplanowanie
wnêtrza przypomina w jaki� sposób uk³ad cha³upy s³owiañsko - kaszubskiej. Towarzysz¹ce
cha³upie budynki inwentarskie s¹ murowane, du¿o m³odsze.

Innego typu budynkiem mieszkalnym nale¿¹cym do rzemie�lnika wiejskiego - ko³o-
dzieja by³ obiekt z zagrody nr 13 (ob. nr 54), przedwojenna w³asno�æ Reinharda Adama.
Cha³upa o symetrycznej bryle, piêtrowa, by³a kilkakrotnie przed³u¿ana. Kolejne przed³u¿e-
nia szczególnie czytelne by³y przed otynkowaniem �cian zewnêtrznych. Budynek wzniesio-
no w I po³owie XIX wieku, ju¿ z przewodem kominowym o szerokiej podstawie z suszonej
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ceg³y oraz w¹skokana³owym w dobudówce. Budynki gospodarcze s¹ pó�niejsze, z prze³o-
mu XIX/XX wieku; wzniesiono je po wzbogaceniu siê gospodarza.

Rzemie�lniczym siedliskiem jest równie¿ zagroda nr 53 (ob. nr 20) z dobrze zacho-
wanym budynkiem mieszkalnym z I po³owy XIX wieku (ryc. 15). Obej�cie nale¿a³o do m³y-
narza Roberta Hoffmeistera. Czê�æ mieszkalna zajmowa³a 3/4 powierzchni, natomiast 1/4
przyszczytowa przeznaczona by³a na warsztat. Ryglowo - strychu³owej cha³upie towarzy-
szy³ niewielki budynek inwentarsko - stodolny, obecnie ca³kowicie przebudowany.

Budynki mieszkalne z II po³owy i koñca XVIII wieku by³y nastêpstwem zanikaj¹ce-
go (na skutek przepisów administracyjnych) w¹skofrontowego domu saskiego z centraln¹
wysok¹ sieni¹. Najszybciej uleg³ likwidacji we wsiach pañstwowych, w których zatrudniani
byli urzêdowi cie�le. We wsiach szlacheckich i miejskich przetrwa³ d³u¿ej. Wzorcowe plany
budynków szerokofrontowych, propagowane przez urzêdy, s³u¿y³y tylko jako wytyczne, a
fundatorzy przysposabiali wzory do swoich potrzeb, uwzglêdniaj¹c stare tradycje. W Star-
kowie, w pierwszym okresie powsta³y szerokofrontowe, cha³upy z piêterkiem o symetrycz-
nej bryle z wysok¹ sieni¹ po�rodku, w której instalowano palenisko (na skutek przepisów
przeciwpo¿arowych ju¿ obudowane) i o po³owê ni¿szymi izbami po bokach. Z czasem, w
zwi¹zku z budow¹ kominów o szerokiej podstawie, wyprowadzanych ponad dach, budynki
poszerzano o parterow¹ przybudówkê, przez co bry³a domu uzyskiwa³a asymetryczno�æ. W
takich obiektach z II po³owy i koñca XVIII oraz pocz¹tku XIX wieku okopcenie czê�ci
strychowej nad dawn¹ sieni¹ i wiê�by dachowej jest bardzo intensywne, natomiast m³od-
sze elementy konstrukcyjne s¹ sadz pozbawione.

Niektórzy historycy s¹ zdania, ¿e skoro w II po³owie XVIII stulecia wysz³y zarz¹-
dzenia o likwidacji otwartych palenisk, to po dacie wydania tych¿e przepisów, a ju¿ szcze-
gólnie w XIX wieku, domy bezkominowe nie mog³y powstawaæ. Jest to typowy przyk³ad
bezkrytycznej wiary w moc dokumentu �ród³owego, bez konfrontacji z badaniami tereno-
wymi (których, nota bene historycy na ogó³ nie prowadz¹). Niejeden raz, tak w przesz³o�ci,
jak i wspó³cze�nie, rozporz¹dzenia sobie, a praktyka sobie. Zw³aszcza, je�li tyczy to zacho-
wawczego �rodowiska ch³opskiego, z oporami przyjmuj¹cego wszelkie zmiany. Wydane
przez administracjê prusk¹ rozporz¹dzenia tycz¹ce budownictwa ch³opskiego, zakazywa³y
tak¿e wykorzystywania dêbiny jako materia³u budowlanego. Tymczasem budulec z drewna
dêbowego stosowano powszechnie do po³owy XIX wieku, co potwierdzaj¹ setki takich,
zinwentaryzowanych przez nas obiektów.

Obecnie nie spotyka siê ju¿ w terenie cha³up bezkominowych - wszystkie maj¹
przewody dymowe wyci¹gniête ponad dach. Wiêcej szczê�cia mieli badacze niemieccy w
pocz¹tkach XX wieku. Liczne cha³upy bezkominowe z terenów Pomorza zarejestrowano w
wydawnictwie z 1906 roku8. Równie¿ prof. Wibbelmann w latach 30. zinwentaryzowa³ cha-
³upê bezkominow¹ z 1830 roku we wsi S³owino ko³o Dar³owa. Jest to budynek szerokofron-
towy, z wysok¹, poprzeczn¹ sieni¹, w której usytuowane s¹ dwa paleniska9. Prowadzone
przez nas badania w 1971 roku, we wsi D¹bki, gm. Dar³owo wykaza³y, i¿ cha³upy rybackie z
II po³owy XIX wieku wzniesione by³y bezkominowo, czego niezbicie dowodzi³a gruba war-
stwa zeszklonego okopcenia na �cianach dawnej wysokiej sieni oraz poczernia³a od sadz
wiê�ba dachowa10.

Warto dodaæ, ¿e XVIII - wieczne zarz¹dzenia nie nakazuj¹ wy³¹cznie wyprowadza-

8    8. Das Bauernhaus in Pommern, Ostpreussen, Westpreussen, Posen und Schlesien, Berlin 1906, s. 12
- 14.
9    Inwentaryzacja cha³upy z 1830 roku ze S³owina, wykonana przez prof. Wibbelmanna w latach 30. XX
wieku. Arch. w³asne.
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nia kominów ponad dach, ale pozostawiaj¹ alternatywê obudowy, otwartych dotychczas,
palenisk11.

Budynki wznoszone w Starkowie w II æwierci XIX wieku by³y ró¿norakie - piêtrowe
o symetrycznej bryle lub te¿ obni¿a³y siê i zyskiwa³y powszechnie ju¿ stosowan¹ formê
budynków parterowych, szerokofrontowych  z jednakow¹ wysoko�ci¹ wszystkich pomiesz-
czeñ oraz centralnie po³o¿onym kominem o szerokiej podstawie wznoszonym najpierw z
suszonej, potem wypalonej ceg³y. W okresie pó�niejszym modernizowano zarówno system
ogniowy stosuj¹c w¹skie przewody kominowe, jak i technikê wznoszenia �cian (fachy
wype³niano ceg³ami, z czasem �ciany budowano z cegie³), a tak¿e konstrukcje dachu.

Na terenie powiatu s³upskiego zachowa³o siê do dzi� kilka wsi z licznym, ciekawym
i cennym XVIII i XIX- wiecznym budownictwem ryglowym. Nale¿y do nich Starkowo.
Powinno siê do³o¿yæ starañ, aby przetrwa³o i by³o doceniane przez miejscowe w³adze,
turystów, a przede wszystkim mieszkañców.

10   U. Dalska-Sienkiewicz, Cha³upy rybacke we wsi D¹bki, (w:) "Koszaliñskie Zeszyty  Muzealne", t. 5,
1975, s. 255 - 256.
11   E. Goehrtz, Das Bauernhaus im Regierungsbezirk Köslin, Stuttgart 1931, s. 254  (zarz¹dzenie § 11 i
12).
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Isabel Sellheim

Aktivitäten der Heimatkreise Stadt Stolp
und Landkreis Stolp

Es gilt zwei Institutionen zu unterscheiden: die Heimatkreisausschüsse Stadt Stolp
und Landkreis Stolp und die Stolper Heimatkreise e.V., die erste eine Gebietskörperschaft,
die zweite eine Mitgliederkörperschaft.

Zunächst ein kurzer Abriss über Entstehung und Entwicklung beider Einrichtun-
gen.

Die Stolper Heimatkreisausschüsse wurden 1952 beim Stolper Bundestreffen in
Minden gegründet. Den Vorsitz übernahm Dr. Walter Kuschfeldt, ehemals Rechtsanwalt
und Notar in Stolp, der schon zuvor sieben Jahre als Heimatkreisbearbeiter gewirkt, die
Stolper Treffen organisiert und das �Stolper Heimatblatt� herausgegeben hatte. Zu seinen
Verdiensten gehört auch die Anlage einer Heimatkartei, die, ständig ergänzt, in der Na-
chkriegszeit vielen Stolpern geholfen hat, Verwandte und Freunde wiederzufinden. Nach
Kuschfeldts Tod, 1965, setzte �Die Pommersche Zeitung� in anderer Form die Tradition des
Stolper Heimatblattes fort.

Den Stolper Heimatkreisausschüssen gehören 18 Mitglieder an, neun für die Stadt
Stolp und neun für den Landkreis Stolp; sie werden auf vier Jahre gewählt. Beide Ausschüsse
haben sich 1995 eine gemeinsame Geschäftsordnung gegeben, die u.a. die Zuständigkeiten
des Vorstandes, bestehend aus dem (der) Vorsitzenden, seinem (ihrem) Stellvertreter, dem
Heimatkreisbearbeiter Stadt Stolp, dem Heimatkreisbearbeiter Landkreis Stolp und dem
Kassenführer, festgelegt. Die Geschäftsführung für beide Ausschüsse hat der (die) Vorsit-
zende inne, der (die) sie auch in der Öffentlichkeit zu vertreten hat.

Die Stolper Heimatkreisausschüsse sind ein Teil des Pommerschen Kreis- und
Städtetages. Er besteht seit 1958 und ist Bindeglied zwischen allen pommerschen Heimat-
kreisen. Regelmäßig tritt der Pommersche Kreis- und Städtetag zu einer Jahresversamm-
lung zusammen, bei der u.a. die Vertreter der Heimatkreisausschüsse über die Arbeit in
ihrem Bereich berichten. Zum erweiterten Programm gehören Vorträge deutscher und polni-
scher Referenten mit Themen, die beide Völker und Länder gleichermassen berühren und
beschäftigen.

Mit je einer Stimme ist der Heimatkreis Stadt Stolp und der Heimatkreis Landkreis
Stolp in der Pommerschen Abgeordnetenversammlung vertreten; sie gehören somit der
Pommerschen Landsmannschaft Zentralverband e.V. in Lübeck- Travemünde an.

Ausgehend von den Stolper Heimatkreisausschüssen wurden 1986 die Stolper
Heimatkreise e.V. gegründet. Der Vorstand setzt sich satzungsgemäß aus Mitgliedern der
Stolper Heimatkreisausschüsse zusammen. Die gemeinsame Geschäftsordnung der
Ausschüsse gilt auch für den Verein. Als juristische Person dient er den Stolper Heimatkre-
isausschüssen als Rechtsträger für Vermögensgegenstände; dies betrifft vor allem die
Stolper Heimatstube.

Mit der Stadt Bonn verbindet die Stolper Heimatkreise e.V. ein Patenschaft-
sverhältnis. Die Bemühungen, die Patenschaft in eine Partnerschaft der Städte Bonn und
Stolp umzuwandeln, schlugen bisher mangels Interesse von Bonner Seite fehl. Ein Paten-
schaftsverhältnis besteht auch zwischen der Stadt Glückstadt/Elbe und der Stadt
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Stolpmünde.
Die Stolper Heimatstube, untergebracht in einem Saal des Rathauses in Bonn-

Beuel, hat sehr bald nach weiterer Unterbringung suchen müssen, nachdem der zum Ar-
chiv angewachsene Bestand aus Nachlässen, Spenden, Ankäufen das erforderlich machte.
Das Archiv befindet sich heute in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Haus am
Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel, doch wird es in absehbarer Zeit zu einem Umzug
kommen. Der vollständig erfasste Bestand steht an jedem zweiten Samstag eines Monats
Besuchern zur Benutzung offen. Wie die Betreuung des Archivs und der damit verbunde-
nen Arbeiten sind alle Tätigkeiten für die Stolper Heimatkreisausschüsse und für den
Verein ehrenamtlich.

Zu den regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben gehört Vorbereitung und Organi-
sation des Stolper Heimattreffens; das jedes zweite Jahr in der Zeit um Pfingsten stattfin-
det, das nächste, das 38., am 24. Und 25. Mai 2003 in Hannover. Ein abwechslungsreiches
Programm, das Information und Unterhaltung bietet, muss zusammengestellt werden. Ab-
schluss und Höhepunkt jedes Treffens bildet die Feierstunde mit einer Festansprache. Vor
allem sollen die Veranstaltungen früheren Stolpern aus Stadt und Land die Gelegenheit
geben, Freunde und Bekannte wiederzusehen, den Zusammenhalt aufrecht zu erhalten. Die
Besucherzahl lässt indessen nach, ein Vorgang, der bei den Treffen aller pommerschen
Heimatkreise zu beobachten ist- der Grund liegt auf der Hand.

Im Wechsel mit den Treffen pommerscher Heimatkreise lädt die Pommersche Land-
smannschaft alle zwei Jahre zum Pommerntag ein, so zuletzt stattgefunden im Mai des
zurückliegenden Jahres in Erfurt. Mit Ausstellungen und Informationsständen sind auch
hier die Stolper Heimatkreise immer präsent.

Das offizielle Organ der Pommerschen Landsmannschaft �Die Pommersche Ze-
itung� ist Verkündungsorgan der pommerschen Heimatkreise. Stolp gibt hier Termine von
Veranstaltungen, Ergebnisse von  Neuwahlen und Veränderungen bekannt. Mit Berichten
und Beiträgen über Stolp Stadt und Land gestern und heute sind Mitglieder der Stolper
Heimatkreise häufig unter den Einsendern zu finden.

Die Stolper Heimatkreise selbst geben seit 1999 jedes Jahr das �Stolper Mitte-
ilungsblatt� heraus. Es bringt u.a. einen Querschnitt durch die Arbeit im abgelaufenen Jahr
sowie Beiträge zur Geschichte, Kultur, Kunst und Volkskundliches, Erinnerungen von Ze-
itzeugen, Neues aus Stolp unter dem Titel �S³upsk aktuell�, Berichte der Orts- und Fami-
lienforscher und der deutschen Minderheit in Stolp, darüber hinaus zahlreiche Abbildun-
gen.

Die Arbeit der Stolper Orts- und Familienforscher hat sich in den letzten Jahren zu
einem Schwerpunkt entwickelt. Der Arbeitskreis, eingebunden in die Stolper Heimatkreise
e.V., besteht seit 1995. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich zur Aufgabe gemacht,
alles in Stolp und im weiteren Umkreis der Stadt und des Landkreises noch vorhandene
orts- und familiengeschichtlich interessante Material aufzufinden, zu erfassen und zu do-
kumentieren. Versehen mit moderner Technik führen ihre Kontakte über Polen hinaus in alle
Welt. Es werden Treffen und Seminare durchgeführt, eine Jahresschrift wird herausgege-
ben.

Zu den vorgegebenen Aufgaben der Stolper Heimatkreisausschüsse und des Ve-
reins gehört, die deutsche Minderheit in Stolp ideell und materiell zu unterstützen. Schon
lange vor Gründung des Stolper Bundes der Bevölkerung deutscher Abstammung, 1991,
hat man sich bemüht, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Dem Bund gehören Mitglieder
aus Stolp und dem Landkreis sowie aus Rummelsburg, Bütow, Schlawe und Lauenburg an.
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Sie treffen sich zu Versammlungen, Seniorennachmittagen, Bibelstunden, Advents- und
Weihnachtsfeiern und zu anderen Anlässen im Haus des Bundes in der Rybacka/Fischer-
strasse, wo auch Kinder und Jugendliche in einer Volkstanzgruppe zusammen kommen,
Deutschkurse abgehalten werden. Eine Spendenbibliothek, bestehend aus rund 4000
Bänden deutschsprachigen Schrifttums, wurde von einem Mitglied der Heimatkre-
isausschüsse katalogisiert und aufgebaut, harrt aber mangels geregelter Öffnungszeiten
noch ihres eigentlichen Bestimmungszweckes.

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird der Stolper Bund von den Stolper Heimatkre-
isen bei gegebenem Anlass unterstützt. Jahrelang ging es um Befürwortung und finanziel-
len Zuschuss zur Durchführung der Sommerschule in Groß Tuchen, wo bis zum Sommer
2001 Kinder und Jugendliche aus Stolp, Rummelsburg, Bütow oder Schlawe zusammenka-
men, doch wurde auch geholfen, wenn es z.B. um die Anschaffung einer neuen Heizung im
Haus der Rybacka ging. Es lag auch im Sinne ideeller Unterstützung des Stolper Bundes,
dass die Stolper Heimatkreisausschüsse schon zweimal, 1996 und 2000, in Stolp in den
Räumen der deutschen Minderheit ihre Sitzungen abgehalten haben. Viele der Mitglieder
auf beiden Seiten haben seit längerem persönlichen Kontakt.

Hier sei am Rande bemerkt, dass besonders bedürftige Mitglieder des Stolper
Bundes kleine Zuwendungen vom Pommerschen Sozialwerk erhalten. Ähnlich verhält es
sich mit dem Konvent evangelischer Gemeinden aus Pommern. Die Sozialstation der Johan-
niter leistet kostenlos ambulante Hilfe, gibt Medikamente ebenfalls kostenlos ab, leistet
diese Dienste übrigens gleichermaßen an Deutschen wie an Polen. Durch Eigeninitiative
von Mitgliedern der Heimatkreisausschüsse (s. auch Einrichtung der Bibliothek) kamen
und kommen Sachspenden für den Stolper Bund, medizinisches Gerät und Medikamente
zur Sozialstation der Johanniter.

Mit der evangelischen Gemeinde in Stolp stehen die Stolper Heimatkreise in guter
Verbindung. Die Gemeinde, die sich aus deutschen und polnischen Gläubigen zusammen-
setzt, wird gemeinsam von einem Pastor betreut; nach Weggang von Pastor Sikora ist dies
seit Anfang Oktober Pastor Makula. Dringende Renovierungsarbeiten an der Kirche in der
Nähe der Lutoslawskiego/Bütowerstrasse stehen bevor; die Stolper Heimatkreise werden
der Bitte um einen Zuschuss zur Finanzierung sich nicht verweigern.

Schon früh wurden unter Leitung eines Heimatkreisbearbeiters Gruppenreisen nach
Stolp durchgeführt. Anfangs bot dies für viele ehemalige Stolper die erste Gelegenheit, ihre
Heimat wieder zu besuchen. So kam es zu Kontakten mit dort lebenden Deutschen, lange
bevor diese sich im Stolper Bund zusammengeschlossen hatten.

Die Beziehungen zwischen den Stolper Heimatkreisausschüssen und Vertretern
der Stadt Stolp und ihren Einrichtungen, Behörden und Ämtern, hat sich seit einer Reihe
von Jahren immer enger gestaltet, beginnend 1996, als der amtierende Stadtpräsident einen
Platz zur Einrichtung einer deutschen Gedenkstätte auf dem Stolper Friedhof zur Verfügung
stellte. Seitdem haben sich Begegnungen im Rathaus zu verschiedenen Anlässen mehr-
fach wiederholt.

Besonders enger Kontakt entwickelte sich zum Muzeum Pomorza Srodkowego,
nachdem in polnisch-deutscher Zusammenarbeit eine Ausstellung mit Werken des deut-
schen Malers Otto Priebe (1886-1945) vorbereitet und 1996 durchgeführt werden konnte.
Leihgaben aus dem Stolper Archiv bereicherten diese erste, einem deutschen Maler seit
Kriegsende in Stolp gewidmete, Ausstellung, die im folgenden Jahr in Bonn und in Kiel
gezeigt wurde. Hilfreiche Unterstützung von beiden Seiten kennzeichnen seitdem das gute
Einvernehmen.
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Ähnlich gut sind die Beziehungen der Stolper Heimatkreisausschüsse zum Archi-
wum Pañstwowe. Hier finden die Stolper Orts- und Familienforscher für ihre Arbeit grosses
Entgegenkommen. Mit einer Zuwendung der Stolper Heimatkreise konnte dem Archiv die
Anschaffung von Spezialbehältern für Archivalien erleichtert werden.

Vertreter der Stolper Heimatkreisausschüsse nahmen im September 2000 an einer
Veranstaltung der Ostsee-Akademie in Lübeck im Stolper Landratsamt zum Thema �Na-
chbarschaft in Polen Stolp-S³upsk� sowie im Mai 2001 an der Unterzeichnung des Partner-
schaftsvertrages zwischen dem Landkreis Herzogtum Lauenburg und dem Landkreis S³upsk
teil, freundlich aufgenommen vom Starosta, dem leider so plötzlich verstorbenen Herrn
K¹dziela, und seinen Mitarbeitern. Verschiedene Anträge des Landratsamtes bei der Sti-
ftung für polnisch-deutsche Zusammenarbeit in Warschau haben die Stolper Heimatkre-
isausschüsse befürwortend unterstützt.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass viele Kontakte der Heimatkreise
unmittelbar zu Dörfern im Landkreis führen, sowohl zu den Einwohnern, darunter zuweilen
noch einige Deutsche, wie zu den Gemeindevertretern und den Kirchen. Meistens geht es
um die Errichtung von Gedenksteinen zur Erinnerung an die Toten in deutscher Zeit, für die
Unterstützung erbeten und fast immer gegeben wird. Die Einweihung findet im Rahmen
eines ökumenischen Gottesdienstes und im Beisein früherer und unter Anteilnahme heuti-
ger Bewohner statt. Gedenksteine stehen heute u.a. in Birkow, Flinkow, Giesebitz, Warbe-
low und Wollin.

Mancherorts wurde von Seiten der Friedhofsverwaltungen begonnen, Reste deut-
scher Grabsteine zusammenzutragen und in einem Lapidarium aufzustellen, so in Stolp und
Gross Brüskow, Aktionen, die unsere dankbare Anerkennung finden. Auch der junge Ja-
cek Sech in Labuhn/Lubuñ ist zu erwähnen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den
deutschen evangelischen Friedhof des Dorfes wieder herzurichten. Seine uneigennützige
Tätigkeit haben die Stolper Heimatkreisausschüsse im letzten Jahr mit Überreichung einer
Ehrenurkunde gewürdigt.

    Es würde zu weit führen über alle Kontakte zu berichten, die zwischen den
Heimatkreisausschüssen und Stolp bestehen. Genannt werden müsste allerdings noch das
Amt für Denkmalschutz, stets zu freundlicher Auskunft bereit, und die Friedhofsverwal-
tung, mit der vor kurzem eine Vereinbarung über die dauerhafte Instandsetzung der 1997
eingeweihten deutschen Gedenkstätte abgeschlossen wurde. Über die Initiative des Vor-
sitzenden des Vereins polnischer Philatelisten in Stolp, eine Gedenktafel für Heinrich von
Stephan im alten Stolper Postamt anbringen zu lassen, waren wir unterrichtet und konnten
das Unsere zur Verwirklichung beitragen. An der Einweihung nahm eine Vertreterin der
Heimatkreisausschüsse teil.

     Viele Verbindungen sind durch persönliche Bekanntschaft entstanden, so zur
Pommerschen Pädagogischen Akademie, zu Stolper Schulen, zur katholischen Kirche, Ver-
bindungen, die zu produktiver Zusammenarbeit und nicht selten zu Freundschaft geführt
haben.

     Die Stolper Heimatkreisausschüsse werden auch weiterhin ihre weit gespann-
ten Aktivitäten bei Bewahrung von Vergangenem zukunftsorientiert in Deutschland wie in
der alten Heimat fortsetzen.
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Wioletta Knütel

Pomorze Zachodnie w literaturze niemieckojêzycznej
po 1945 roku. Pisarze ze S³upska i okolic

Zagadnienie Pomorza Zachodniego, jako krainy literackiej, zosta³o stosunkowo
niedawno zauwa¿one przez badaczy wspó³czesnej literatury niemieckojêzycznej. Jeszcze na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych Pomorze uchodzi³o za �kraj przemilczany�, jak to okre�li³ z
nut¹ ironii i smutku w 1989 roku w ksi¹¿ce Die Reise nach Pommern (Podró¿ na Pomorze),
jeden ze znacz¹cych pisarzy pochodz¹cy z tego regionu Christian Graf von Krockow. W
latach dziewiêædziesi¹tych daje siê zauwa¿yæ rosn¹ce zainteresowanie ma³o dotychczas
znan¹ literatur¹ tworzon¹ przez by³ych mieszkañców Pomorza Zachodniego. Utrata stron
ojczystych (niem. Heimat) w wyniku przegranej przez Niemcy drugiej wojny �wiatowej
okaza³a siê wa¿nym bod�cem w twórczo�ci Pomorzan i punktem zwrotnym w dziejach ca³ej
niemieckiej literatury zachodniopomorskiej. Wyzwoli³a ona bowiem niezwyk³e si³y twórcze
w wysiedlonych i uaktywni³a tkwi¹ce od wieków, a niedostrzegane przez krytyków, mo¿li-
wo�ci pisarskie Pomorzan. Z têsknoty za utracon¹ �ma³¹ ojczyzn¹� narasta³o w nich nie-
przeparte pragnienie uwiecznienia �zaginionego �wiata�, w którym tkwi³y ich korzenie. Z
up³ywem lat wypêdzeni czuli siê wrêcz moralnie zobowi¹zani do podjêcia tego literackiego
wyzwania. Uchronienie przed zapomnieniem zarejestrowanej w ich pamiêci ojczyzny za
wschodni¹ granic¹, jak równie¿ zrekonstruowanie nieistniej¹cego ju¿ socjologiczno-kultu-
rowego obszaru na p³aszy�nie literackiej sta³o siê g³ównym celem pisarskim miêdzy innymi
mieszkañców przedwojennego S³upska (niem. Stolp) i okolic, takich autorów jak: Christian
Graf von Krockow, Gerd von Below, Annemarie von Puttkamer, Rebecca Lutter, Klaus
Granzow, Siegfried Gliewe i Erhard Grolla. Niemieccy s³upszczanie kierowali swoj¹ uwagê ku
nastêpuj¹cym krêgom tematycznym: Pomorze Zachodnie jako kraina geograficzno-histo-
ryczna, jego przedwojenni mieszkañcy, ich zwyczaje, obyczaje i styl ¿ycia, wojna i jej nieod-
wracalne skutki, ucieczka i wysiedlenie niemieckiej ludno�ci za granicê ustalon¹ po roku
1945 oraz powroty do krainy dzieciñstwa zwi¹zane z szukaniem �ladów zaginionej kultury
na ziemiach utraconych w wyniku wojennej zawieruchy.

Z pozostawionej przez autorów spu�cizny literackiej, na któr¹ sk³adaj¹ siê g³ównie
powie�ci, wspomnienia autobiograficzne, opowiadania, wiersze i reporta¿e z podró¿y, wy³a-
nia siê plastyczny obraz utraconych stron ojczystych, w tym równie¿ wizerunek powiatu
s³upskiego oraz ca³ego Pomorza Zachodniego. Niemieccy s³upszczanie próbuj¹ rzeczowo
oddaæ regionaln¹ specyfikê pomorskiej krainy ukszta³towanej przez s¹siedztwo morza, jak
te¿ jej bogat¹ kulturê i tradycjê, aby móc te warto�ci dalej przekazaæ nastêpnym pokole-
niom. Pisarze zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na prezyzjê obrazu ich �prywatnej ojczyzny�. W
swoich ksi¹¿kach staraj¹ siê przedstawiæ jej dawne i obecne realia ¿ycia w sposób auten-
tyczny i rzetelny, pozbawiony subiektywnego i idealizuj¹cego charakteru. Nie zawsze mog¹
jednak sprostaæ postawionemu sobie zadaniu. Maj¹c do czynienia chocia¿by ze wspó³cze-
sn¹ wizj¹  polskiego Pomorza, nie potrafi¹ zachowaæ dystansu postronnego obserwatora i
ograniczaj¹ siê jedynie do krytyki powojennej gospodarki polskiej, aby móc w ten sposób
wywy¿szyæ dawne niemieckie zarz¹dzanie powiatem. Gdy wspominaj¹ lata beztroskiego
dzieciñstwa, popadaj¹ niejednokrotnie w nostalgiczny ton, co jest w pe³ni zrozumia³e i
naturalne dla reprezentowanego przez nich nurtu literackiego. Autentycznie udaje im siê
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jednak przedstawiæ ich dawny powiat oraz przedwojenne Pomorze Zachodnie. Podaj¹ swo-
im czytelnikom geograficzn¹, gospodarcz¹, spo³eczn¹ i kulturow¹ charakterystykê obszaru,
z którego siê wywodz¹. Strony rodzinne przybli¿aj¹ z du¿¹ wra¿liwo�ci¹ i z wielkim zami³o-
waniem do szczegó³u, co najbardziej uwidacznia siê w opisach nadmorskiej przyrody. W
centrum pisarskiej uwagi znajduj¹ siê wówczas motywy typowe dla s³upskiego regionu:
ruchome wydmy w okolicy £eby i Zaleskich, nadmorskie po³acie lasów, pól i ³¹k, przez które
przep³ywaj¹ liczne potoki i dwie wiêksze rzeki S³upia i £upawa, ma³e wsie i miasteczka oraz
prowincjonalne miasto powiatowe S³upsk. Osobliwe piêkno s³upskiego wybrze¿a i jego
niezwyk³y urok podkre�la Cordula Moritz w ksi¹¿ce pod tytu³em Glück aus grünem Glas
(Szczê�cie z zielonego szk³a), opublikowanej jeszcze w latach sze�ædziesi¹tych minionego
stulecia i zaliczanej obecnie do gatunku bia³ych kruków literatury zachodniopomorskiej:

Widzia³am obrazy, których niesamowity przepych barw wprost osza³amia³. Na
pierwszy rzut oka nie oddawa³ on wprawdzie ich istoty, ale potem ju¿ wiedzia³o siê, ¿e tak
jest naprawdê, ¿e to kraina, wielka, niesamowicie piêkna w swojej dali, w swojej ciszy i
nieprzystêpnym spokoju.1

S³upszczanie rzeczowo, bez cienia rozrzewnienia wspominaj¹ miejscowo�ci, z któ-
rych pochodz¹, np: Rumsko, Równo, Siod³onie, Kluki, Smo³dzino, Podd¹bie, £eba we wschod-
niej czê�ci powiatu oraz Ustkê, Duninowo, Lêdowo, Zaleskie, Starkowo, Mo¿d¿anowo,
Swo³owo, Postomino, Redêcin. Najczê�ciej charakteryzowan¹ przez nich miejscowo�ci¹ w
powiecie s³upskim jest bez w¹tpienia osada rybacka Rowy (Rowe), która do dzi� spe³nia
rolê niebywa³ej atrakcji turystycznej i przyci¹ga w odleg³y zak¹tek Pomorza �rodkowego
rzesze turystów. Christan Graf von Krockow wspomina przedwojenne Rowy z sentymen-
tem i z lekk¹ melancholi¹:

To by³a oddalona od �wiata wioska rybacka przy uj�ciu £upawy miêdzy Jezio-
rem Gardno a Ba³tykiem, pokryte strzech¹ zagrody ukryte w wydmach, prawdziwa idyl-
la, to znaczy nêdza i ubóstwo. W 1942 by³em tam po raz ostatni z moim przyjacielem
Ursusem von Zitzewitz.2

Wielk¹ uwagê przywi¹zuj¹ autorzy ksi¹¿ek wspomnieniowych do opisu domu ro-
dzinnego i zwi¹zanego z nim grona najbli¿szych osób oraz zapamiêtanych z przesz³o�ci
wydarzeñ. Wspomnienia dotycz¹ce pierwszych lat dzieciñstwa odkrywaj¹ przed czytelni-
kiem formy ¿ycia ówczesnych mieszkañców Pomorza wynikaj¹ce przede wszystkim ze sta-
tusu spo³ecznego. Autorzy staraj¹ siê nie pomin¹æ obowi¹zuj¹cych wówczas niemieckich
trendów architektonicznych typowych dla budownictwa mieszkaniowego, zagospodaro-
wania przestrzennego terenów u¿ytkowych, jak równie¿ sposobu dekorowania wnêtrz w
miastach i na wsiach. Klaus Granzow, pochodz¹cy z rodzinny ch³opskiej, przedstawia z
humorem � znamiennym dla jego twórczo�ci � dom rodzinny w Mo¿d¿anowie, w którym
przyszed³ na �wiat i spêdzi³ dzieciêce i szkolne lata:

Na poddaszu s¹ pokoje dla dziewcz¹t i ch³opców. Nasza klitka jest spartañsko
urz¹dzona. (...) £ó¿ka stoj¹ po wewnêtrznej stronie, a pod skosem kufry z bielizn¹. Dwa
krzes³a, lampa, ma³a ³aweczka i wiêcej nic.3

Pisarze opisuj¹ tradycjê i kulturê ludow¹ przedwojennych mieszkañców S³upska i
jego okolic, oddaj¹c przy tym ich prowincjonaln¹ mentalno�æ i skomplikowan¹ historiê.

1   Cordula Moritz, Glück aus grünem Glas. Liebeserklärung an verlorenes Land, Düsseldorf 1963, s. 31.
Wszystkie cytaty w jêzyku polskim zosta³y przet³umaczone z jêzyka niemieckiego przez autorkê tekstu.
2   Chrystian Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen Land,
München 1996, s. 201.
3   Klaus Granzow, Tagebuch eines Hitlerjungen. Kriegsjugend in Pommern 1943-1945, Limes 1965, s.
20.
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Zarys historyczny od pocz¹tków dziejów po wiek dwudziesty jest równie¿ podany w ogól-
nym skrócie w twórczo�ci Krockowa i Granzowa. Pozostali twórcy ograniczaj¹ siê jedynie
do przekazania kilku znacz¹cych dla rozwoju Pomorza faktów historycznych, takich jak
chrystianizacja ksiêstwa zachodniopomorskiego na pocz¹tku XII wieku, zak³adanie klasz-
torów i miast na prawie lubeckim, reformacja. Wszyscy autorzy koncentruj¹ siê na wydarze-
niach politycznych pocz¹tku dwudziestego wieku, które zawa¿y³y na losie Trzeciej Rzeszy
i innych pañstw Europy.

W ciekawy sposób wspomniani autorzy przedstawiaj¹ koniec panowania niemiec-
kiego na Pomorzu �rodkowym w wyniku przegranej wojny i tragiczne jej skutki, a mianowi-
cie ucieczkê i przesiedlenie Niemców na zachód od Odry i Nysy. Poruszony zostaje istotny
problem rozwarstwienia politycznego spo³eczeñstwa pomorskiego po doj�ciu Hitlera do
w³adzy oraz zró¿nicowany stosunek Pomorzan do ekspansji terytorialnej Trzeciej Rzeszy.
Wojna dla wiêkszo�ci Niemców nie by³a zaskoczeniem, by³a wynikiem agresywnej polityki
prowadzonej przez führera w koñcu lat trzydziestych. Jak to skomentowa³ jeden z autorów,
Gerd von Below w swoich wspomnieniach, wybuch wojny by³ faktem oczywistym i du¿o
wcze�niej przewidywanym:

Przygotowa³em siê wewnêtrznie na to, ¿e w tym roku dojdzie do wojny z Polsk¹ i
poczyni³em pierwsze przygotowania. Kaza³em zrobiæ sobie dwie pary sznurowanych butów
z gumowymi cholewami, jako wytrzyma³e obuwie na wojnie. (...) Jako okrycie wierzchnie
kupi³em sobie wspania³y p³aszcz skórzany, w polowym kolorze (...). 25 sierpnia 39, w
pi¹tek, powiedzia³em do Mies´chen: �Teraz nadszed³ czas. Muszê spakowaæ mój ¿o³nier-
ski ekwipunek i przygotowaæ siê do wymarszu.� Razem odszukali�my wszystko i pakowa-
li�my prawie ca³¹ noc. 26 sierpnia pojawi³ siê o pi¹tej rano burmistrz Schmidt i przyniós³
nakaz stawienia siê do szko³y w S³awnie. Dwudziestu mê¿czyzn wraz ze mn¹ otrzyma³o
powo³anie od naszego zwierzchnictwa.4

Du¿o miejsca w zapiskach pisarzy zajmuje opis rzeczywisto�ci wojennej na ziemi
s³upskiej, która kszta³towa³a siê pod wp³ywem wydarzeñ frontowych. W twórczo�ci s³upsz-
czan mo¿na j¹ uj¹æ w trzy zasadnicze i nastêpuj¹ce po sobie etapy. Pierwszy etap odnosi siê
do pocz¹tku wojny i odpowiada okresowi euforii, zwi¹zanemu z licznymi zwyciêstwami
wojsk niemieckich, wynikaj¹cemu z militarnego przygotowania armii niemieckiej. Drugi etap
to okres pierwszych pora¿ek i rozczarowañ wojenn¹ codzienno�ci¹, to te¿ okres nadziei na
ostateczne zwyciêstwo. Trzeci etap to historyczny prze³om w losach wojny � przez autorów
nazwany rokiem stalingradzkim (1942/43), który poci¹gn¹³ za sob¹ szereg przegranych bi-
tew zakoñczonych bezwarunkow¹ kapitulacj¹ Niemiec i ustaleniem nowych granic pañ-
stwowych. Wszystkie okresy zosta³y interesuj¹co scharakteryzowane w literaturze wspo-
mnieniowej autorów wywodz¹ych siê ze s³upskiego terenu.

W utworach literackich wyp³ywa szeroko zagadnienie wychowania m³odzie¿y i
dzieci w duchu faszystowskim oraz wcielanie i egzekwowanie w praktyce teorii nazistow-
skich. Jak wynika ze spostrze¿eñ autorów, wychowywanie nacjonalistyczne, zapocz¹tko-
wane po doj�ciu Hitlera do w³adzy, spoczê³o w du¿ej mierze na pedagogach ca³kowicie
oddanych s³u¿bie faszyzmowi. Krockow uwa¿a, ¿e prawdziwi nazi�ci byli w³a�nie w�ród
nauczycieli.5 Ten typ pedagoga zosta³ wiarygodnie naszkicowany we wspomnieniach szkol-
nych Klausa Granzowa i Rebecci Lutter. Hitlerowcy kontrolowali czas pozaszkolny m³odzie-
¿y. Poprzez liczne organizacje powsta³e po 1935 roku starano siê dotrzeæ bezpo�rednio do

4   Gerd von Below, Meine Lebenserinnerungen als Zeuge eines Jahrhunderts, B.1 (1904�1944), Aachen
1999, s. 183.
5   Ch. Graf v. Krockow, Die Reise, op. cit., s. 182.
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m³odego pokolenia i manipulowaæ psychik¹ poszczególnych jego przedstawicieli, kszta³to-
waæ ich �wiatopogl¹d i wyznaczaæ im ¿yciowe cele. Wszyscy ch³opcy od lat dziesiêciu do
czternastu zrzeszeni zostali w tzw. grupy �Jungvolk�, natomiast dziewczêta w grupy ¿eñskie
�Junge Mädchen�. M³odzie¿ w przedziale wiekowym od 14 do 18 lat zobligowana by³a do
przynale¿no�ci zwi¹zkowej: ch³opcy  do �Hitlerjugend� (HJ), dziewczêta do �Bund Deut-
scher Mädel� (BDM). Do zajêæ obowi¹zkowych nale¿a³o uczestnictwo w zbiórkach, zawo-
dach sportowych, obozach i wycieczkach. Autorzy wspomnieñ niechêtnie brali udzia³ w
tego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych, które � jak skomentowa³ Christian Graf von Kroc-
kow � by³y dla dzieci i m³odzie¿y przykrym, uci¹¿liwym obowi¹zkiem dwa razy w tygodniu,
okradaj¹cym z wolnego czasu. Od m³odzie¿y wymagano �lepego pos³uszeñstwa führerowi
i gotowo�ci do bezwarunkowego po�wiêcenia ¿ycia, co jednak nie znaczy³o, ¿e m³odzie¿
potajemnie nie wyra¿a³a swojego sprzeciwu i buntu. Szykanowanie m³odocianych zwolen-
ników Hitlera przez wspó³rówie�ników by³o w owym czasie nagminnie rozpowszechnione,
o czym pisze Krockow, siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz do wspomnieñ z Miêdzyzdrojów.

W�ród m³odzie¿y istnia³ tak¿e nieoficjalny podzia³ na konserwatywnych � w cu-
dzys³owie przeciwników � i na postêpowych � zwolenników nowej ideologii. Do pierwszej
grupy nale¿eli przede wszystkim przedstawiciele m³odzie¿y z rodzin ziemiañskich i arysto-
kratycznych, wychowywani wed³ug konserwatywnych zasad i broni¹cy starego porz¹dku
¿ycia opieraj¹cego siê na pierwszeñstwie urodzenia i przynale¿no�ci stanowej, pokolenia
�spogl¹daj¹cego na nacjonalistów z pogard¹, dostrzegaj¹cego w nich ludzi bez manier,
zach³y�niêtych zdobyt¹ w³adz¹.�6 Zwolennicy nazizmu pochodzili zazwyczaj z tzw. �Au-
fsteigerfamilie� (pol. �rodzin z awansu spo³ecznego�). Dziêki Hitlerowi mieli oni mo¿liwo�æ
wybicia siê przez swoj¹ aktywno�æ i wiern¹ s³u¿bê wodzowi oraz osi¹gniêcia uprzywilejo-
wanej pozycji w spo³eczeñstwie, stania siê obiecywan¹ przez wodza �now¹ szlacht¹ Nie-
miec� wedle zasady: �Nie liczy siê pierwszeñstwo urodzenia i stanu, lecz osobiste zaanga-
¿owanie. Najdzielniejsi s¹ najszlachetniejszymi�.7 Ró¿nice w pogl¹dach zdarza³y siê nie
tylko w�ród kolegów z ³awek szkolnych i z internatów, lecz tak¿e pomiêdzy cz³onkami tych
samych rodzin, do czego nawi¹zuje Annemarie von Puttkamer w powie�ci So kehren wir
heim (Tak wracamy do domu), w której przedstawiony zostaje typowy konflikt konserwa-
tywnego ojca, z postêpowymi synami, jak równie¿ nieporozumienia w�ród samych braci.

Tak, jak ca³e spo³eczeñstwo Trzeciej Rzeszy, równie¿ i m³odzie¿ niemiecka by³a
przygotowana na sukcesy i na zwyciêstwo, a nie na pora¿ki, które sta³y siê z up³ywem czasu
smutn¹ rzeczywisto�ci¹. Autorzy wspomnieñ zwracaj¹ uwagê na zmiany zachodz¹ce w
mentalno�ci m³odych Niemców w wyniku przera¿aj¹cych i wstrz¹saj¹cych obrazów wojen-
nych. Ju¿ nadchodz¹ce informacje o pierwszych poleg³ych i widok uciekinierów z bombar-
dowanych miast niemieckich sk³oni³y m³ode pokolenie do zastanowienia nad sensem woj-
ny. Krockow pisze o ówczesnym przygnêbieniu:

Obrazy zniszczeñ, t³umaczone tryumfem. (...) Nieco pó�niej gorzkie ³zy: Mój naj-
starszy brat poleg³. Jako m³ody oficer s³upskiego oddzia³u zgin¹³ 20 wrze�nia pod War-
szaw¹. Nastêpny brat poszed³ wkrótce w jego �lady.8

Pojawiaj¹ siê pierwsze momenty za³amania i zw¹tpienia m³odej generacji. Nadcho-
dz¹ chwile trwogi i buntu. Wszystko, w co wierzono, okaza³o siê w pojêciu �konserwatyw-
nej� m³odzie¿y k³amstwem, któremu spo³eczeñstwo da³o siê zwie�æ i w imiê którego umiera-
no. Dochodzi do nieuniknionej konfrontacji wyobra¿eñ wynikaj¹cych ze s³ów führera z

6   Tam¿e
7   Annemarie von Puttkamer, So kehren wir heim. Roman, Heilbron 1962, s. 44.
8   Ch. Graf v. Krockow, Die Reise, op. cit., s. 179.
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tragiczn¹ rzeczywisto�ci¹, rzesz¹ poleg³ych i fal¹ uciekinierów z bombardowanych Niemiec,
ze zburzonymi miastami i spalonymi wsiami, zniszczonymi dobrami kultury. G³êbokie rozcza-
rowanie wojenn¹ sytuacj¹ i krytyka g³ównego sprawcy nieszczê�cia dochodzi do g³osu w
monologu czo³owego bohatera Annemarie von Puttkamer:

Nic do stracenia! Wreszcie siê zdemaskowa³. Nie, on nie ma nic do stracenia, bo
dla niego ¿ycie ludzkie siê nie liczy; rodziny, miasta, kraj, kultura jego nie wzruszaj¹. On,
który odwa¿y³ siê podbiæ ca³y �wiat i nic nie zrozumia³, nawet tych ofiar, których za¿¹da³
od swojego ludu.9

Dla m³odzie¿y nadszed³ czas zadumy i obaw, szczególnie dla tej zbli¿aj¹cej siê do
pe³noletno�ci, systematycznie przeszkalanej podczas zgrupowañ i obozów, przeznaczonej
do zasilenia mocno os³abionej armii niemieckiej. Pokolenie urodzone w latach 1926�1928
ogarnê³o poczucie strachu przed przedwczesn¹ �mierci¹ i przed cierpieniem. Po przegranej
bitwie stalingradzkiej przeczuwano koniec wojny i upadek zbudowanego przez Hitlera tota-
litarnego imperium. W pamiêtniku Granzowa odnale�æ mo¿na pierwsze refleksje na temat tej
znacz¹cej dla narodu niemieckiego bitwy: �Z historycznego punktu widzenia Stalingrad jest
najwiêksz¹ klêsk¹ niemieckiego Wehrmachtu od wyprawy wojennej Napoleona w latach
1806/07. (...) Tragedia! Padó³ p³aczu! Tragedia!�10 W kilka miesiêcy pó�niej powo³ano do
wojska roczniki 1927 i 1928. Dla Granzowa i Krockowa � wówczas szesnastolatków � ozna-
cza³o to czynny udzia³ w wojnie, w której uczestniczyli jako �pomocnicy marynarki� (niem.
Marinehelfer), maj¹cy za zadanie ostrzeliwanie na Wyspie Wolin i Uznam wracaj¹cych z
bombardowañ samolotów nieprzyjaciela. Szko³a zesz³a na drugi plan, a skat i szkolenia
wojskowe � jak to wynika z ksi¹¿ek obu pisarzy � sta³y siê g³ównym zajêciem mêskiej
m³odzie¿y.

Kolejnym zagadnieniem, któremu po�wiêcaj¹ s³upszczanie wiele miejsca s¹ ich
osobiste prze¿ycia z czasu koñca wojny. Z drobiazgowo�ci¹ szczegó³u opisuj¹ oni ludzkie
tragedie rozgrywaj¹ce siê na terenach S³upska podczas zbli¿ania siê ze wschodu frontu. W
roku 1944 ludno�æ Pomorza �rodkowego przygotowywa³a siê do obrony w³asnego teryto-
rium. Do wojska zaczêto wcielaæ nie tylko dzieci, ale i starców. Krockow przedstawia te
wydarzenia na podstawie wspomnieñ swojej siostry Libussy w ksi¹¿ce Die Stunde der
Frauen (Godzina kobiet):

Po kilku dniach musi odej�æ ojciec Jesko. Jest zwo³any Volkssturm, a on powo³a-
ny na dowódcê piêciu tysiêcy mê¿czyzn z miasta i z powiatu s³upskiego. Na pó³ dzieci, na
pó³ starcy musz¹ zatrzymaæ armiê pancern¹.11

W obliczu zbli¿ania siê Armii Czerwonej, w koñcu 1944 roku wybuch³a w�ród
mieszkañców powiatu s³upskiego panika. Ludno�æ zachodniopomorska zaczê³a ukrywaæ
cenne przedmioty w celu ich zabezpieczenia przed spodziewan¹ grabie¿¹ ze strony zwyciêz-
ców, jak równie¿ opuszczaæ w po�piechu drog¹ morsk¹ i l¹dow¹ Pomorze. Wyjazd zim¹ 1945
roku, tu¿ przed wkroczeniem Armii Czerwonej, sta³ siê dla niezliczonej rzeszy uciekinierów
powodem do niekoñcz¹cego siê pasma cierpieñ i bólu. W odkrytych wagonach towaro-
wych, w nieustaj¹cym strachu, z nik³¹ nadziej¹ na prze¿ycie, uciekali pospiesznie ze swoich
rodzinnych stron. Nie wszystkim dane by³o jednak pokonaæ � jak pisze Krockow � te d³ugie
dni mêki i czyhaj¹ce na uciekinierów przeciwno�ci losu. Najdotkliwiej cierpia³y ma³e dzieci i
niemowlêta, wiele z nich zamarza³o podczas dalekiej drogi w nieznane. Tylko niektórym
mieszkañcom uda³o siê wyjechaæ ze S³upska na krótko przed ofensyw¹ radzieck¹, jak to
9    A. v. Puttkamer, op. cit., s. 67.
10   Klaus Granzow, op.cit., s. 112.
11   Ch. Graf v. Krockow, Die Stunde der Frauen. Bericht aus Pommern 1944-1947. Nach eine Erzählung
von Libussa Fritz-Krockow, Stuttgart 1988, s. 45.
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wynika z ksi¹¿ek Erharda Grolla, Rebecci Lutter i kronik Gerda von Below. Innym przysz³o
do�wiadczyæ terroru ze strony zwyciêzców i byæ �wiadkami czynów uw³aczaj¹cych godno-
�ci ludzkiej, które opisali m. in. Krockow, Granzow i Groll. Podczas wkroczenia Sowietów na
tereny S³upska ludno�æ niemieck¹ nieustannie napadano, obrabowywano z mienia, mordo-
wano i gwa³cono, wypêdzano z w³asnych domostw i bestialsko mêczono. Wojna dla Pomo-
rzan skoñczy³a siê tragiczniej ni¿ dla innych prowincji le¿¹cych na zachód od Odry i Nysy.
Za naiwno�æ i �lepe podporz¹dkowanie siê führerowi i kierowanemu przez niego systemowi
przysz³o mieszkañcom Pomorza Zachodniego, podobnie jak ludno�ci Prus Wschodnich i
�l¹ska, zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. W wojnie stracili oni bowiem nie tylko swoich bliskich,
dorobek ca³ego swojego ¿ycia, ale tak¿e strony rodzinne. Odciêci od swoich korzeni, po-
zbawieni to¿samo�ci, rozsiani po ca³ych Niemczech, z trudem odnajdywali swoje miejsce w
¿yciu i w nowej ojczy�nie. Nie dziwi¹ wiêc ich masowe odwiedziny w utraconych stronach
rodzinnych po otwarciu wschodniej granicy.

Liczne �pielgrzymki turystyczne�, bez trudu nawi¹zywane znajomo�ci i przyja�nie
z polskimi Pomorzanami, kontakt z zachodniopomorsk¹ natur¹ i konfrontacja obrazu ojczy-
zny z obecnymi realiami sta³y siê wiêc kolejnymi motywami literackimi w pisarstwie s³up-
skich wysiedleñców.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e twórczo�æ dawnych niemieckich s³upszczan
ma du¿e znaczenie w niemieckojêzycznej literaturze ziem utraconych, jak równie¿ w rozwoju
przyjaznych stosunków polsko-niemieckich. S³upsk wyda³ czo³owych pisarzy, którzy opo-
wiedzieli siê za pojednaniem i przyja�ni¹ miêdzy zwa�nionymi narodami i dostrzegli koniecz-
n¹ potrzebê wzajemnego zrozumienia i wspó³pracy. Choæ literatura wychodz¹ca spod pióra
przedwojennych mieszkañców S³upska i okolic jest literatur¹ o stosunkowo niewielkich
walorach artystycznych, jest ona nieocenionym dokumentem historycznym i punktem
wyj�cia do dwustronnego dialogu. Jako literatura dokumentarna i wspomnieniowa wejdzie
ona zapewne ju¿ niebawem do kanonu niemieckiej literatury narodowej.
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Wioletta Knütel

Hinterpommern in der deutschsprachigen Literatur
nach 1945. Die Schriftsteller aus Stolp

und seiner Umgebung

In der Geschichte der deutschen Literatur hat Pommern über Jahrzehnte keine
bedeutende Rolle gespielt.  Das Land am Meer war �bis vor kurzem literarisch weitgehend
stumm�. Erst der Verlust der pommerschen Heimat infolge des Zweiten Weltkrieges löste
die schöpferischen Kräfte des Volkes aus und führte Pommern �literarisch aus dem Dunkel
der Geschichte�.

Aus der bohrenden Sehnsucht nach der verlorenen Heimat ergab sich bei den
Autoren, die vertrieben wurden, ein innerer Drang danach, die untergegangene Welt, in
deren Lebensformen sie sich tief verwurzelt fühlten und die sie als Konsequenz der bedin-
gungslosen Kapitulation endgültig verloren haben, literarisch festzuhalten. Die Heimatlo-
sen fühlten sich in gewissem Sinne verpflichtet, ihrem schriftstellerischen Impuls zu folgen,
und sie nahmen die Herausforderung zu ihrer Aufgabe an. Sie haben sich zur Maxime
bekannt, �die verlorene Heimat zu bewahren und [�] zu retten, dass [�] die Kinder und
Enkel sie verstehen und lieben lernen�. Nach diesem Motto haben sich die vertriebenen
Autoren gerichtet, und es ist auch den Stolpern gelungen, den verlorenen soziokulturellen
ostdeutschen Raum auf der literarischen Ebene zu rekonstruieren und zu dokumentieren.

Aus den hinterlassenen Werken von Christian Graf von Krockow, Klaus Granzow,
Siegfried Gliewe, Annemarie von Puttkamer, Rebecca Lutter, Gerd von Below und Erhard
Groll ergibt sich sowohl ein plastisches Bild ihrer verlorenen Heimat Pommern als auch eine
anschauliche Darstellung ihres provinziellen Landkreises. Die Verfasser versuchen, die
regionale Besonderheit des vom Meer geprägten Landes, seiner Kultur und Tradition sa-
chlich zu erfassen, um es den nächsten Generationen in Form der literarischen Überliefe-
rung zu vermitteln. Zu den beliebten Themen der pommerschen Autoren gehören Orte der
Kindheit, Land und Natur, Menschen und ihre Lebensformen, Krieg, Flucht und Vertre-
ibung. Diese Hauptmotive tragen das literarische Bild der verlorenen Provinz, das idyllisch
und verklärt, aber auch veristisch und veritabel erscheint.

Die pommersche Literatur weist einen regionalen und lokalen Charakter auf. Durch
das in letzter Zeit gestiegene Interesse der Literaturhistoriker hat sie jedoch Chance, neben
der Ostpreußen � und der Schlesienliteratur als Dokumentar � und Erinnerungsliteratur des
verlorenen Ostens in der deutschen Literatur der Gegenwart eine anerkannte Position zu
gewinnen
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Hans Michael Hansberg

Zwischen Wäldern und Großstadt � die Entwicklung
des Kreises Herzogtum Lauenburg

In Anbetracht der mir vorgegebenen Redezeit  habe ich nicht den Versuch unter-
nommen, die gesamte Geschichte des Kreises unter den Stichworten dieser Tagung �Gesel-
lschaft � Verwaltung - Kultur� darzustellen. Vielmehr möchte ich mich auf einige wenige
Schlaglichter beschränken, die sich auf die Entwicklung des Kreises in jüngster Zeit bezie-
hen. Dabei soll die Rolle der (Kreis-) Verwaltung verdeutlicht und einige wichtige Instru-
mente aufgezeigt werden, die bisher erfolgreich eingesetzt werden konnten, um den Kreis
mit seinen Städten und Gemeinden in einem immer weiter zusammenwachsenden Europa
zukunftsfähig zu gestalten.

Vielleicht liegt gerade in der Möglichkeit, Vergleiche zwischen zwei Kreisen zu
ziehen, ein Erkenntnispotenzial, das für beide Partner auf dem Weg in die Zukunft hilfreich
sein kann. Damit dieser Vergleich überhaupt im richtigen Maßstab möglich wird, hier ein
paar grundlegende Daten: Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat derzeit rd. 182.000 Einwoh-
ner, der Kreis S³upsk etwa 95.000. Die Fläche des Kreises beträgt 1.263 km2, die des Kreises
S³upsk 2.304 km2 mit einer Siedlungsdichte von 194 Einwohner/km2 entsprechend 28 km2
im Kreis S³upsk. Allerdings ist die Einwohnerdichte im Gebiet unseres Kreises regional sehr
unterschiedlich verteilt. Mit 25 % der Gesamtfläche ist der Kreis Herzogtum Lauenburg der
mit Abstand waldreichste in Schleswig-Holstein (dort durchschnittlich 8 %), während im
Kreis S³upsk rd. 35 %, also gut ein Drittel der Fläche, mit Wald bedeckt ist. Diese wenigen
Daten mögen ausreichen, um ein erstes grobes Bild der jeweiligen Größenordnung zu
erhalten.

Meinem Beitrag habe ich den Titel gegeben: Zwischen Wäldern und Großstadt -
die Entwicklung des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Metropolregion Hamburg.

Und in der Tat erstreckt sich der Kreis zwischen großflächigen Wald- und Seenge-
bieten einerseits und dicht besiedelten Bereichen der Millionenstadt Hamburg andererse-
its, liegt also in einem Spannungsfeld sehr unterschiedlicher Nutzungsansprüche an den
Raum.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg blickt inzwischen auf eine über 125jährige Ge-
schichte zurück. Dem Thema dieses Vortrages Rechnung tragend wird die Betrachtung der
bewegten Historie unseres Kreises allerdings auf die jüngere Vergangenheit beschränkt.
Vielmehr sollen Gegenwart und besonders Zukunftsperspektiven thematisiert werden.

Die Entwicklung des Kreises, seiner Städte, Gemeinden und Ämter im Zeitraum
zwischen 1945 und der Gegenwart ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren geprägt:

1.  Folgewirkungen des Zweiten Weltkrieges das heißt:

� Zustrom von Flüchtlingen und nahezu Verdoppelung der Kreisbevölkerung bis 1960
� unmittelbare Zonenrandlage mit 86 km Grenzverlauf und daraus resultierenden strukturel-
len Problemen (�Sackgassensituation�)
� ein nahezu ausschließlich in Nord-Süd-Richtung ausgeprägtes Verkehrsnetz
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2. Grenzöffnung im November 1989 das bedeutete:

� veränderte geographische Rahmenbedingungen
� Rückgewinnung der zentralen Lage zwischen den Oberzentren Hamburg-Lübeck-Schwe-
rin
� zentrale Lage an der Achse zwischen den dynamisch wachsenden Metropolregionen
Hamburg und Berlin
� dynamische Wirtschafts-, Siedlungs- und Einwohnerentwicklung

das erforderte:

� eine Standortneubestimmung
� Strategien und Konzepte zur Lösung der aufgeworfenen Probleme
� eine Steuerung der dynamischen Wachstumsprozesse

3. Entwicklung des Kreises in einem Europa der Regionen daraus resultiert:

daraus resultiert:

� Kooperation in der Metropolregion Hamburg über Landes- und Kreisgrenzen hinweg
� Entwicklung von gemeinsamen Leitbildern, Zielen und Handlungsstrategien
� Umbau der Verwaltung, um den neuen Anforderungen gerecht werden zu können

An diesen Säulen sollen sich die folgenden Ausführungen orientieren

1. Folgewirkungen des Zweiten Weltkrieges

In den Jahren zwischen der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Wiede-
rvereinigung beider deutscher Staaten wurde die Entwicklung des Kreises Herzogtum Lau-
enburg durch
� die Folgen des Zweiten Weltkrieges
� die Nachbarschaftslage zu Hamburg und Lübeck
� eine jahrelange unmittelbare Zonenrandlage mit ca. 86 km Grenzverlauf
� und ein fast ausschließlich nur in Nord-Süd Richtung ausgeprägtes Verkehrsnetz be-
stimmt. Die Folge waren sehr unterschiedlich strukturierte Teilräume innerhalb des Kreis-
gebietes.

1946 hatte sich die Einwohnerzahl des Kreises mit 147.000 Menschen gegenüber
dem Jahr 1939 mehr als verdoppelt. Ursachen für diesen Entwicklungssprung waren der
bereits während des Krieges beginnende Zustrom von Ausgebombten und Evakuierten,
insbesondere aus der Hansestadt Hamburg, sowie die 1945 einsetzende Zuwanderung von
Flüchtlingen und Vertriebenen aus den Gebieten östlich der Elbe und Oder.�Aufgrund
seiner Lage an der damals neu gezogenen Zonengrenze erreichte der Anteil der Flüchtlinge
an der Gesamtbevölkerung im Kreis mit 55 % Werte, die deutlich über dem Durchschnitt der
übrigen Hamburg-Randkreise, bzw. des gesamten Landes Schleswig-Holstein lagen. 1950
erreichte die Kreisbevölkerung mit 150.000 Einwohnern einen vorläufigen Höchststand,
der nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der damit einhergehenden
Normalisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse kontinuierlich zurückging. Dies ge-
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schah durch eine Rückführung der Evakuierten und Ausgebombten in ihre Heimatorte,
durch eine gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge und Vertriebenen über das ganze
Land und insbesondere durch eine Abwanderung nach Nordrhein-Westfalen wegen der
dort gegebenen günstigeren Arbeitsplatzmöglichkeiten. Die Einwohnerzahl fiel schließlich
bis 1961 auf 130.000 Einwohner zurück.

Erst von diesem Zeitpunkt an kann von einer �normalen� Entwicklung gesprochen
werden. Eine teilräumliche Betrachtung des Kreises zeigt bis 1989 zwei gegenläufige En-
twicklungstendenzen.
� Das Wirtschafts- und Siedlungswachstum konzentrierte sich vor der Wende auf Bereiche
um die Hansestädte Hamburg und Lübeck und insbesondere auf die Entwicklungsachsen
Hamburg � Bergedorf - Geesthacht und Hamburg-Aumühle-Schwarzenbek. In den ländlich
strukturierten Bereichen stagnierte die Entwicklung mit Ausnahme des Mittelzentrums
Mölln. Dort hatten die Bereiche Tourismus, Fremdenverkehr und Dienstleistungen für En-
twicklungsimpulse gesorgt.
� Besonders östlich des Elbe-Lübeck-Kanals waren die Folgen der jahrzehntelangen Zo-
nenrandlage und der Umstrukturierungsprozesse in der Landwirtschaft nachteilig zu spüren.
Die Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe und Rationalisierungsmaßnahmen haben Arbe-
itskräfte freigesetzt, für die es keine adäquaten Erwerbsmöglichkeiten gab und die somit
entweder in die zentralen Orte oder gar in die Metropole Hamburg abgewandert sind. Als
gravierende Folgen für den Bestand an Infrastruktureinrichtungen sind beispielsweise die
Ausdünnung des ÖPNV-Netzes, die Reduzierung des Bestandes an Grund- und Haupt-
schulen und die Aufgabe von Versorgungsangeboten im privaten Dienstleistungssektor
zu nennen.

Derartige Wanderungsverluste im �Zonenrandgebiet� wurden allerdings durch
die Wanderungsgewinne aus den Oberzentren in die angrenzenden Nachbarräume kom-
pensiert, sodass die Bevölkerungszahlen des Kreises trotzdem stetig anstiegen. Diese
Stadt-Umland-Wanderungen finden ihre Ursache insbesondere in den deutlich geringeren
Bodenpreisen im ländlichen Raum. Auch der Bau der Autobahn A 25 und in geringerem
Maße der A 24 hat diese Wanderungsprozesse vorangetrieben, aber auch zum Anstieg der
Berufspendlerströme beigetragen. Im Jahr 1989 wurden 155.443 Einwohner im Kreis He-
rzogtum Lauenburg verzeichnet. Bis heute hat sich dieses Wachstum mit unterschiedlicher
Dynamik fortgesetzt, sodass die Kreisbevölkerung derzeit aus etwa 182.000 Menschen
besteht. Durch den gleichzeitig stagnierenden Arbeitsmarkt steigerte sich das Pendlersal-
do im Zeitraum von 1970 bis 1989 von 14.000 auf ca. 25.500. Heute pendeln mehr als
30.000 Menschen zwischen ihrem Wohnort im Kreis Herzogtum Lauenburg und ihrem Ar-
beitsplatz insbesondere in Hamburg. Trotz der Zonenrandförderung und eines erheblichen
Engagements zur Wirtschaftsförderung gelang es bis 1989 nur in unzureichendem Maße,
neue Betriebe im Kreisgebiet und ganz besonders im strukturschwachen Raum des Kreises
anzusiedeln.

2. Grenzöffnung im November 1989

Nach der Wiedervereinigung haben sich jedoch die geographischen, wirtschaftli-
chen, verkehrlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen auch im Kreis Herzogtum
Lauenburg grundlegend verändert. Unser Kreis befindet sich nun im Einzugsbereich der
Metropole Hamburg, des Oberzentrums Lübeck und dem wirtschaftlichen Entwicklung-
sraum Mecklenburg-Vorpommern. Großräumig betrachtet liegt der Kreis Herzogtum Lauen-
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burg an der Verbindungsachse zwischen den Metropolregionen Hamburg und Berlin. Aus
dieser neuen Konstellation haben sich hervorragende Potenziale und Entwicklungschan-
cen aber auch eine Vielzahl von Problemen und neuen Aufgaben ergeben.

Gewerbeentwicklung

     Aufgrund einer verbesserten Standortqualität in Verbindung mit einer gewach-
senen hochwertigen soziokulturellen Infrastrukturausstattung, einem ausgeprägten Fre-
izeitangebot, insbesondere im Naturpark Lauenburgische Seen, dem Sachsenwald und
dem Hohen Elbufer und nicht zuletzt durch die im Vergleich zu anderen Kreisen in der
Metropolregion Hamburg günstigen Bodenpreise, konnten in den ersten Jahren nach der
Grenzöffnung überproportional viele neue Firmen angesiedelt und neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden.

     Aufgrund dieser Ansiedlungserfolge konnten nach der Wende nahezu die Hälfte
der Neuansiedlungen von Betrieben in Schleswig-Holstein auf den Kreis Herzogtum Lau-
enburg konzentriert werden.

Die aktuelle Lagegunst des Kreises führte zu einer Verdoppelung bis Verdreifa-
chung der Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen gegenüber der Situation vor der
Grenzöffnung.

Tabelle: Gewerbeflächenverkäufe

1984      bis 1988      jährlich ca. 3,9 ha1989      5,3 ha
1990      29 ha
1991      9,7 ha
1992      9,7 ha
1993      12,4 ha
1994      14,1 ha

Bereits 1991 überstieg die Nachfrage nach gewerblichen Bauland das Angebot an
verfügbaren, d. h. erschlossenen Bauflächen, sodass potenzielle Interessenten abgewie-
sen werden mussten.

Diese Situation nahm der Kreis Herzogtum Lauenburg zum Anlass bereits 1989/
1990 in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft und den Fachämtern der Kreisverwaltung ein Konzept zur Identifizierung und
Entwicklung von großflächigen Gewerbestandorten für das gesamte Kreisgebiet zu erarbe-
iten, das folgende Ansprüche stellte:

- Erhalt der ökologisch hochwertigen Lebensräume
- Gewährleistung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung im gesamten

Kreisgebiet in Verbindung mit der Bereitstellung von Arbeitsplätzen in Zuordnung zu den
zentralen Orten unter gleichzeitigem Erhalt der Erholungsfunktion im Kreis Herzogtum Lau-
enburg.

Mit diesem Konzept wurden die Grundlagen zur flächendeckenden Identifizierung
und Entwicklung von Gewerbeflächen im Kreisgebiet geschaffen. Die Umsetzung dieses
Konzeptes in den Gemeinden stieß zunächst auf erhebliche Bedenken in der Bevölkerung.
Die Bedenken richteten sich gegen eine weitere Zersiedelung der Landschaft und wurden
von der Furcht vor Lärm, Schadstoffemissionen, zusätzlichen Verkehrsbelastungen und
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einer weiteren Zerstörung der Natur geprägt. Diese Bedenken - insbesondere in der Geme-
inde Breitenfelde vorgetragen - waren durchaus nachvollziehbar. Auf der anderen Seite
benötigte der Kreis dringend Flächen für Gewerbeansiedlungen, um in der Standortgunst
konkurrenzfähig zu bleiben und um die Grundlage zur Bereitstellung neuer dringend benötig-
ter Arbeitsplätze zu schaffen. Für uns war klar, dass der �Spagat� zwischen Schonung der
Natur und der Bereitstellung von Gewerbeflächen nur aufzulösen war, wenn durch ent-
sprechende planerische Aufbereitung gezeigt werden konnte, dass Gewerbegebiete nicht
zwangsläufig hässlich und umweltzerstörend sind, wenn sie beispielsweise als �Gewerbe-
parks� gestaltet werden.

Im Rahmen einer gutachterlichen Aufbereitung unter dem Stichwort �Arbeiten im
Park� wurden Wege aufgezeigt, wie Gewerbestandorte entwickelt werden müssen, um
architektonischen und ökologischen Ansprüchen gerecht werden können. Ziel ist es,
Anforderungen und Ansprüche von Unternehmen an die Qualität des Standortes zu
berücksichtigen und gleichzeitig die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber der Au-
sweisung von neuen Gewerbegebieten zu erzielen. Mit dem Konzept �Arbeiten im Park�,
das unter den Überschriften �Handwerk im Park�, �Gewerbe im Park� und �Produzieren im
Park� Gewerbegebiete mit unterschiedlichen Nutzungen und Qualitäten an verschiedenen
Standorten des Kreises darstellte, konnten die vorgenannten Anforderungen erfüllt wer-
den. Auf dieser Grundlage hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden die Planung, Entwicklung und Vermarktung verschiedenen Standorte
vorgenommen.

In Verbindung mit den weiteren regionalen Konzepten (z. B. Kreisentwicklung-
skonzept und Gewerbestandort Lanken) ist die Gewerbeflächenentwicklung des Kreises
Herzogtum Lauenburg für die nächsten 10 bis 15 Jahre strukturiert.

Tabellen zur Gewerbeflächenentwicklung:

� Bereits erschlossene Flächen
Alt Mölln                                                  ca. 8 ha
Schwarzenbek                                          ca. 15 ha
Breitenfelde                                              ca. 13 ha
� Planerische Aufbereitung von Flächen im Verfahren oder in Vorbereitung
Geesthacht                                               ca. 20 ha
Geesthacht/Hohenhorn                         ca. 50 ha
Lauenburg                                               ca. 40 ha
� Konversionsstandort Lanken
insgesamt                                                 ca. 150 ha
davon noch 1998 verfügbar                  ca. 40 ha

Infrastruktur

Grundsätzlich war nach der Wende festzustellen, dass die Infrastrukturausstat-
tung des Kreises in bestimmten Sektoren den gewachsenen Anforderungen nicht gerecht
werden konnte. Einer besonderen Belastung ist das vorhandene Verkehrsnetz noch heute
ausgesetzt. Waren-, Güter- und Pendlerströme werden im Städtedreieck Hamburg-Lübeck-
Schwerin über den Kreis Herzogtum Lauenburg ausgetauscht. Der Durchgangsverkehr
hat sich dadurch drastisch verstärkt. Außerdem sind durch neue Verflechtungen der Re-
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gionen neue Pendler- und Naherholungsbeziehungen entstanden, die erfahrungsgemäß
mit einem höheren Verkehrsaufkommen verbunden sind. Das Straßennetz, besonders die
gut ausgebauten Bundesstraßen, sind vordringlich in Nord-Süd Richtung ausgelegt wor-
den. Die Bundesautobahn A 24 bildet die einzige tragfähige und sofort mit der Wende zur
Verfügung stehende Verbindung nach Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Schienenver-
bindungen - nicht nur Richtung Osten - wurden in der Vergangenheit zum Teil stillgelegt
und demontiert. Die einst wirtschaftlich arbeitende Binnenschifffahrt ist gegenüber dem
straßengebundenen Güterverkehr schon längst nicht mehr konkurrenzfähig, sodass Wa-
ren- und Personenverkehr fast ausschließlich auf den Straßen stattfindet.

Die Verkehrsbelastungen in den Ortsdurchfahrten der Städte Geesthacht, Lauen-
burg/Elbe, Mölln, Schwarzenbek und Ratzeburg sowie in den Gemeinden entlang der Haup-
tverkehrsadern ist deutlich angewachsen und übersteigt teilweise das Maß des zumutba-
ren.

Aus der Sicht des Kreises ist es dringend erforderlich, dass die überregionalen
Verkehrsverbindungen und nicht nur die Bundesautobahn A 20 in einem angemessenen
Zeitraum hergestellt werden. Dies ist zum einen erforderlich, um die bestehenden Engpässe
zu beseitigen. Zum anderen müssen die Standortvoraussetzungen für eine weitere wirt-
schaftliche Entwicklung geschaffen werden und darüber hinaus die Lebensqualität in den
Gemeinden gesichert werden.

Die folgenden Maßnahmen, die nur zum Teil im Bundesverkehrswegeplan enthal-
ten sind, sollten vordringlich realisiert werden:
� B 5                                    Lauenburg und Geesthacht
� B 207/209/404                 Schwarzenbek
� B 207                                 Groß Grönau, Groß Sarau, Pogeez
� B 207                                Breitenfelde
� B 207/208                        Harmsdorfer Kreuz
� B 208                               Ratzeburg

Neben diesen bereits sehr konkreten Baumaßnahmen fehlt eine Konzeption für die
Ordnung und Lenkung der großräumigen Verkehrsströme im Osten der Hansestadt Ham-
burg. Zu diskutieren ist ein Ausbau der B 404 als A 21 über die A 24 hinaus bis zur A 25 bzw.
A 250 mit östlicher Elbquerung sowie eine weitere Verdichtung und Verbesserung des
Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr zwischen Hamburg und den angrenzen-
den Kreisen. Auf die kleinräumigen Wegeverbindungen, die für die wirtschaftliche Entwic-
klung, insbesondere im ehemaligen Grenzraum dringend notwendig sind, soll hier nicht
weiter eingegangen werden.

Kreisentwicklung

Probleme und Chancen resultierend aus der Wiedervereinigung stellen eine be-
sondere Herausforderung dar. Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit im ganzen
Land und im Hinblick auf den gemeinsamen europäischen Markt ist es eine wichtige Ziel-
setzung, die Strukturprobleme zu beseitigen und durch geschicktes Agieren Zukunftsper-
spektiven zu schaffen. Wirtschaftliches Wachstum, Arbeitsplätze, Wohnen und Naherho-
lung im landschaftlich schönen Umfeld sind ebenso Ziel nach denen der Kreis strebt wie
der Schutz und die Erhaltung ökologischer Potenziale. Durch eine aktive Entwicklungspo-
litik in Verbindung mit einer verstärkten Förderung speziell von mittelständischen Betrie-
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ben muss der Handlungsspielraum geschaffen werden, um neben einer Gewerbeentwic-
klung als Voraussetzung zur Überwindung der Strukturschwächen auch die Erholungs-
funktion des Naturparks Lauenburgische Seen sowie der Landschafts- und Naturschut-
zgebiete im Kreis zu sichern und sowohl als ökologisches Potenzial als auch als Wirtscha-
fts- und Lebensfaktor weiterentwickeln zu können.

Die aufgezeigten veränderten geographischen Rahmenbedingungen, die bereits
genannten ersten Leitvorstellungen, das Erfordernis die Konversionsflächen in Wentorf
bei Hamburg und Elmenhorst-Lanken einer sinnvollen, in die Zukunft gerichteten Nutzung
zuzuführen sowie der weiter bestehende Siedlungsdruck vor allem aus der Metropole Ham-
burg und die im Rahmen des regionalen Entwicklungskonzeptes für die Metropolregion
Hamburg (REK) dargelegten Prognosedaten für die künftige Entwicklung im Hamburger
Umland bis zum Jahr 2010 (davon rd. 20.000 Neueinwohner im Kreis Herzogtum Lauenburg)
und die noch bestehenden Strukturunterschiede zu den anderen Hamburg-Randkreisen
veranlassten den Kreis Herzogtum Lauenburg, ein Kreisentwicklungskonzept sowie weite-
re vertiefende Planungen zum Beispiel für
� ein Abfallwirtschaftskonzept,
� die Entwicklung eines sanften, naturverträglichen Tourismus,
� einen Pflege - und Entwicklungsplan im Bereich des Zweckverbandes Schaalsee-Land-
schaft (länderübergreifendes Naturschutzprojekt von gesamtstaatlich repräsentativer Be-
deutung) in Angriff zu nehmen, um die dynamische Entwicklung durch geeignete Konzep-
te in Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Kreises vorausschauend steuern und zu
begleiten.

Kreisentwicklungskonzept

Neben den bereits diskutierten Faktoren für ein Kreisentwicklungskonzept sah der
Kreis die Notwendigkeit, die prognostizierte dynamische Siedlungsentwicklung zu analy-
sieren und zu steuern um Fehlentwicklungen wie
� Zersiedlung,
� anwachsenden Pendlerströmen,
� Wohnbau- und Gewerbeflächendefiziten entgegenzuwirken

Im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes sowie vertiefender Gebietsentwic-
klungsplanungen für Teilräume werden Möglichkeiten aufgezeigt, die geeignet sind:
� die bestehenden räumlichen Disparitäten abzubauen,
� die Siedlungsentwicklung ausgewogen auf das gesamte Kreisgebiet zu verteilen,
� ein ausreichendes Angebot an gewerblichen Arbeitsplätzen durch die Bereitstellung von
Gewerbebauland zu gewährleisten,
� die Siedlungsentwicklung in Einklang mit dem besonderen naturräumlichen Potenzial des
Kreises zu bringen.

Unter dem Blickwinkel einer regionalen Wirtschaftspolitik betrachtet, ist es Ziel
der Kreisentwicklungsplanung, den regionalen und örtlichen Akteuren aufzuzeigen, wie
eine nachhaltige Sicherung und Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen
erreicht werden kann. D. h.:
� verbunden mit einem prognostizierten Bevölkerungswachstum von rd. 20.000 Einwoh-
nern ist die Nachfrage nach zusätzlichen 10.000 Arbeitsplätzen zu befriedigen,
� zur Verringerung der Pendlerströme sowie zum Abbau der hohen Arbeitslosenzahlen sind
weitere zusätzliche Arbeitsplätze erforderlich.
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Aufgrund dieser Anforderungen bzw. Zielsetzungen waren Siedlungs-, Wohn-
und Gewerbeflächen planerisch aufzubereiten und zu erschließen. Dies galt nicht nur für
die großen Städte in attraktiver Entfernung zur Hansestadt Hamburg, sondern auch für die
zentralen Orte im ländlichen Raum. Dabei wurde das traditionelle Achsenkonzept des Pla-
nungsraums um Hamburg herum für den Kreis um das Konzept der dezentralen Konzentra-
tion ergänzt.

Die Entwicklung z. B. der Baugebiete Barkenkamp in Ratzeburg sowie des Gebietes
Lauenburg Nord-West basieren auf den Grundzügen des Kreisentwicklungskonzeptes und
sichern eine angebotsorientierte Wohnraumversorgung bis weit in das neue Jahrtausend.

Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsförderung besteht eine Aufgabe der Kre-
isentwicklung auch darin, geeignete Gewerbestandorte überwiegend in Zuordnung zu den
Zentralorten aufzuzeigen. Aufgrund von Flächenknappheit in einzelnen Gemeinden/Städten
sind Initiativen zu übergemeindlicher Zusammenarbeit, z. B. in Form von Gebietsentwic-
klungsplanungen aufgegriffen worden.

Gebietsentwicklungsplanung

Bei den hochgesteckten übergreifenden Zielen sind Initiativen, die sich nur auf
einzelne Gemeinden beschränken, wenig wirksam insbesondere auch in Anbetracht vieler
sehr kleiner Gemeinden im Kreis. So bestand zwischen dem Land Schleswig-Holstein, dem
Kreis und den Städten und Gemeinden Einvernehmen darüber, dass die planerische Aufbe-
reitung im Rahmen von gemeindegrenzenübergreifenden Entwicklungskonzeptionen we-
itaus ergiebiger ist. Es war dringend erforderlich zum einen die Entwicklungsimpulse aus
den geänderten Rahmenbedingungen nach der Wiedervereinigung zum anderen das Wach-
stum der Metropolregion Hamburg mit den Auswirkungen auf die Nachbarräume konzep-
tionell aufzubereiten und so zu steuern, dass insgesamt eine nachhaltige positive Wirt-
schafts-, Raum- und Siedlungsentwicklung im Kreis Herzogtum Lauenburg stattfinden
konnte.

Eine gleichberechtigte Beteiligung der regionalen Akteure und Bevölkerungsgrup-
pen und die Beachtung ihrer Interessen ist dabei ebenso unverzichtbar wie die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region und die Berücksichtigung ökologischer
Aspekte.

Das Zusammenwirken, das Aufeinanderbauen und das Ineinandergreifen der ver-
schiedenen Planungsebenen bildet die Grundlage für eine geordnete und nachhaltige En-
twicklung unseres Lebensraumes und damit eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder auch
der Kreisverwaltung. Der Kreis Herzogtum Lauenburg ist in eine Vielzahl von Planungen
eingebunden durch die wir uns positive Aspekte für die Gesamtentwicklung des Kreises
erhoffen und tritt in Wahrnehmung seiner Ausgleichsfunktion als Moderator derartiger
Planungen auf. Für die überwiegend ländlich strukturierten Bereiche ist das Instrument der
ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse eingeführt worden. Zweck einer solchen
Analyse ist es, mit einem integrierten Entwicklungsansatz die Eigeninitiativen in der Re-
gion zu unterstützen und unter Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der Raumord-
nung und Landesplanung sowie der Belange des Natur- und Umweltschutzes zur Vitalisie-
rung der ländlichen Räume beizutragen.

Gemeinsam werden örtliche und regionale Leitbilder entwickelt, regionale Poten-
ziale, Eigenwerte und Defizite benannt und Leitprojekte mit überörtlicher bzw. regionalpoli-
tischer Ausstrahlung entwickelt. Die schwerpunktmäßige Zielsetzung ist die Sicherung
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und Schaffung von landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen und
eine Grundversorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Eine Gruppe von Gemeinden
östlich der Kreisstadt Ratzeburg hat sich als erste zu dieser Form der gemeindeübergreifen-
den Planung zusammengefunden . Inzwischen sind weite Bereiche des Kreises Herzogtum
Lauenburg sowohl mit der Planung als auch der Umsetzung daraus resultierender Projekte
gefolgt.Die Struktur- und Entwicklungsanalyse mit den daraus enstandenen Leitprojekten
und Maßnahmen wird durch das Landesprogramm zur Dorf- und ländlichen Regionalen-
twicklung aus EU-Mitteln gefördert.

3. Entwicklung des Kreises in einem Europa der Regionen

Regionales Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg

Die Entwicklung des Kreises Herzogtum Lauenburg hängt in Zukunft in besonde-
rem Maße zunehmend von globalen Verflechtungen und damit von globaler Konkurrenz
ab, d. h. die bisher auf den Kreis bzw. auf den Raum des Regionalplanes I ausgerichteten
Planungen und Konzepte, die auch weiterhin ihre Gültigkeit haben, reichen für eine aktive
Zukunftsgestaltung nicht mehr aus.Um im Rahmen einer globalen Konkurrenz eine ent-
scheidende Rolle mitspielen zu können und damit auch die Existenz des Kreises zu sichern,
müssen die Kräfte großräumig, d. h. in der Metropolregion Hamburg gebündelt werden.

Eine europäische Metropolregion
�Die Hansestadt Hamburg bildet mit ihren nördlichen und südlichen Nachbarraum in Schle-
swig-Holstein und Niedersachsen eine der großen europäischen Metropolregionen.
�Die Leistungsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung hat in Anbetracht ihrer Potenziale
und der großen Zahl der darin lebenden Menschen entscheidende Bedeutung für die
gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Deutschlands und Europas.

Der Kreis unterstützt daher - um aktiv an der Zukunftsgestaltung mitzuwirken -
den Leitgedanken der trilateralen Zusammenarbeit von Hamburg, Schleswig-Holstein und
Niedersachsen in und für die Metropolregion Hamburg und damit das regionale Entwic-
klungskonzept. Das regionale Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg stellt
zwar eine großräumige aber dennoch völlig anders geartete Planung als die klassische
Landesplanung dar. Es entwickelt keine rechtliche Bindung so wie die formale Landespla-
nung, bildet aber einen Zielkorridor und Entscheidungsrahmen für das gemeinsames Han-
deln in der Region. Alle Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirt-
schaft und den gesellschaftlichen Organisationen sollen zusammenarbeiten. Kooperatives
Denken soll das Beharren in verfestigten räumlichen, administrativen oder sektoralen Struk-
turen überwinden. Durch vertragliche Vereinbarung zwischen den Ländern Hamburg, Schle-
swig-Holstein und Niedersachsen wurde 1991 mit der Erarbeitung des regionalen Entwic-
klungskonzeptes begonnen. Das REK besteht aus drei Komponenten:

� Leitbild
� Orientierungsrahmen
� Handlungsrahmen
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Leitbild

Das Leitbild definiert die Region in Funktion und Profil. Es entwickelt Zielvorstel-
lungen zur gesamträumlichen Entwicklung der Region. Die Leitvorstellungen wurden in
folgende Themenkomplexe gegliedert:
� Die Metropolregion Hamburg - Herausforderungen und Chancen
� Raumstruktur und Siedlungsentwicklung - Geordnet und zukunftsfähig
� Landschaft und Natur - Eine Grüne Region
� Vielfältiges und ausreichendes Wohnungsangebot, Wohn- und Freizeitqualität in Stadt
und Land
� Zukunftsfähige Wirtschaft - Innovativ, sozial und ökologisch verantwortlich
� Wissenschaft, Forschung und Technologie für eine nachhaltige Entwicklung
� Zukunftssicherung als Aus- und Weiterbildungsregion
� Verkehr - Leistungsfähig und verträglich
� Regionale Stoff- und Energiekreisläufe
� Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Männer und Frauen
� Regionale Kooperation und Partizipation als Schlüsselstrategie.

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Zwänge und der hohen Arbeitslosigkeit hängt
die Lebensfähigkeit der Metropolregion und damit auch die des Kreises Herzogtum Lauen-
burg in entscheidendem Maße davon ab, dass es gelingt Wirtschaftsunternehmen an ihren
Standort zu binden und neue Betriebe anzusiedeln. Um entsprechende Rahmenbedingun-
gen für interessierte Betriebe zu schaffen und verschiedene, den jeweiligen Anforderun-
gen gewachsenen Standorte nachweisen zu können, bedarf es einer großräumigen Fläche-
nvorsorge. Unkoordinierte Flächenbereitstellungen führen zur Zersiedelung von Land-
schaft und zur Zerstörung natürlicher Potenziale sowie Fehlinvestitionen.

Beispiele für Leitprojekte aus dem REK

Gewerbeflächen-Informationssystem:
Ein Beispiel der kooperativen Arbeit im REK ist daher eine gemeinsame Erfassung

der Gewerbeflächen. Das gemeinsame �Gewerbeflächen-Informationssystem� wird auf ein-
heitlicher Datenbasis entwickelt und ermöglicht umfassende Informationen über gewerbli-
che Bauflächen und den Zeitraum, in dem sie zur Verfügung gestellt werden können. Dieses
Informationssystem ist wichtigster Bestandteil einer abgestimmten Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik. Betriebe können so bei der Standortsicherung und Neuansiedlung
unterstützt werden. Außerdem lässt sich eine bedarfsgerechte Planung und Erschließung
von Gewerbeflächen vorantreiben. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern können
interessierte Investoren schnell und umfassend über einen möglichen Standort in der Me-
tropolregion informiert werden. Ziel ist, die Investoren für Standorte zu interessieren und
ihnen verschiedene reizvolle Möglichkeiten in der gesamten Region anzubieten. Damit soll
verhindert werden, dass Betriebe in eine gänzlich andere Wirtschaftsregion abwandern.
Die Schaffung von Gewerbeflächen mit besonderen Standortvorteilen bleibt jedoch weiter-
hin Aufgabe der Kommunen.


