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Od wielu lat interesuje mnie działalność muzyczna i życie toruńskiego kompozyto-

ra, dyrygenta i pedagoga Jana Michała Wieczorka. Zbadałam materiały znajdujące się 
w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwa Miejskie Torunia, 
a także dotarłam do żyjących członków jego rodziny. Efektem tych zainteresowań jest 
monografia o nim, wydana przez Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy1. W niniejszej publikacji pragnę również ukazać sylwetki 
kilku badaczy folkloru kaszubskiego i krzewicieli polskości, z którymi zetknął się 
Wieczorek podczas swych podróży poświęconych zbieraniu folkloru na Kaszubach  
w latach 30. XX wieku.  

Jan M. Wieczorek, choć wychował się na Ziemi Chełmińskiej, to region kaszubski  
i jego tradycje muzyczne darzył szczególnym zainteresowaniem. O początkach tej fa-
scynacji pisał: „Moje zainteresowania pieśnią ludową kaszubską sięgają czasów, kiedy 
rozpocząłem naukę wyższej harmonii i kontrapunktu u mistrza Feliksa Nowowiejskie-
go. Było to w roku 1923. Miał on już wtedy w poważnym stopniu zapoczątkowaną 
operę, której później nadał nazwę Legenda Bałtyku. Na każdej lekcji u niego przegry-
wał mi pieśni ludowe, które miał na warsztacie kompozytorskim prawie już gotowe do 
wydania drukiem. Były to pieśni ludowe z Warmii, zawsze blisko jego serca leżące”2. 
Pasję folklorystyczną, zaszczepioną przez Feliksa Nowowiejskiego, udało się Wie-
czorkowi zrealizować dopiero po ukończeniu studiów muzycznych w Pradze i powro-
cie do Torunia. To wtedy, na początku lat 30. XX wieku, zaczął zbierać fundusze, szu-
kać kontaktów z osobami znającymi te zagadnienia. Odbył wiele wizyt i rozmów  
z różnymi ważnymi urzędnikami toruńskimi, z ówczesnym dyrektorem Instytutu Bał-
tyckiego – doktorem Janem Borowikiem i wojewodą Stefanem Kirtiklisem. To między 
innymi dzięki nim udało się Wieczorkowi zgromadzić potrzebne fundusze na swą wy-
prawę.  
—————— 
1 M. Winnicka, Jan Michał Wieczorek (1904-1980). Toruński pedagog, dyrygent i kompozytor, Byd-

goszcz 2013. 
2 J.M. Wieczorek, Od checzi do checzi, rękopis znajdujący się w Archiwum rodziny kompozytora, s. 1. 



 182

Do udziału w niej zaprosił również znawcę Kaszub prof. Łucjana Kamieńskiego, 
który tak charakteryzował mieszkańców tego regionu: „Pomorzanin nie należy do ludzi 
łatwo przystępnych. [...] W twardej szkole lud ten nauczył się kochać swoją pieśń  
a w pieśni swoje sioło, swoją ziemię i całą polską ojczyznę głębiej może, ciężej i świa-
domiej niż inne, mniej przez wroga doświadczone dzielnice”3. Najpierw listownie,  
a następnie osobiście – w mieszkaniu profesora w Poznaniu – obaj panowie omówili 
szczegóły i cele planowanej podróży. „Profesor Kamieński wyraził zgodę, aby wziąć 
udział w takiej wyprawie. Posiadał wszelkie instrumenty, takie oczywiście, jakie jemu 
wówczas były dostępne, mianowicie gramofon do nasiewania i woskowe wałki. Ustali-
liśmy miesiące wyjazdu – lipiec i połowę sierpnia 1935, a więc na półtora miesiąca”4.  

W dwóch letnich miesiącach 1935 roku Wieczorek i Kamieński odbyli więc szcze-
ściotygodniową wyprawę poświęconą zbieraniu pieśni, tańców i obrzędów charaktery-
stycznych dla różnych miejscowości Kaszub. Wówczas Wieczorek spotkał znawców, 
miłośników i propagatorów kultury kaszubskiej, których sylwetki prezentuję w niniej-
szej publikacji.  

Kaszuby to region geograficzny i kulturowy obejmujący północną Polskę. Zajmuje 
on województwo pomorskie i część województwa kujawsko-pomorskiego. Do głów-
nych miast Kaszub zaliczyć należy: Bytów, Kartuzy, Kościerzynę, Puck, Wejherowo  
i Żukowo. Znakomity badacz historii Pomorza, prof. Gerard Labuda, twierdził, że „Ka-
szuby są tam, gdzie żyją i zamieszkują Kaszubi”5. Trudne do ustalenia jest pochodze-
nie i znaczenie słowa Kaszuby, które dotyczy terytorium i słowa Kaszubi dotyczącego 
ludności. Jedna z teorii głosi, iż nazwa pochodzi od podwijanych szat, noszonych przez 
Kaszubów. Stąd uznano, że nazwa Kaszuby wywodzi się z powiedzenia: „kasać huby”, 
co znaczy „podwijać fałdy”. „Albowiem w słowiańskim fałda lub zmarszczka na sza-
tach nazywa się «huba», stąd nazwę Kaszubów wyjaśnia się: kasaj huby (to jest fał-
duj)”6. Hanna Popowska-Taborska twierdzi, że ta teoria, podobnie jak pochodzenie  
nazwy od „kasać szubę” (kożuch), są teoriami nienaukowymi. Według niej nazwa Ka-
szuby wywodzi się z porosłych trawą błot, bagien i moczarów7. 

Zainteresowania tym regionem sięgają początków XIX wieku. Jednym z pierw-
szych badaczy folkloru Kaszub był Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855)  
– duchowny ewangelicki, kaznodzieja kościoła św. Anny w Gdańsku, pedagog, filozof, 
językoznawca i tłumacz. Regionalizm kaszubski jako szeroki prąd kulturalny i spo-
łeczny rozwinął się na początku wieku XX. Folklorem kaszubskim zajmowali się mu-
zycy, muzykolodzy, ale również historycy, etnografowie, językoznawcy, a także na-
uczyciele i duchowni. Wędrując po wsiach i miasteczkach, „zaglądają do chat, wschłu-

—————— 
3 Ł. Kamieński, Śpiewnik pomorski na jeden lub więcej głosów. Dla przyjaciół śpiewu ludowego  

i młodzieży szkolnej, Poznań 1938, s. V. 
4 J.M. Wieczorek, Od checzi do checzi..., s. 4. 
5 G. Labuda urodził się w 1916 roku na Kaszubach w Nowej Hucie koło Kartuz – historyk, mediewi-

sta, badacz historii Polski, w tym historii Pomorza i Kaszub. O sobie mówił: „Ja mówię dobrze tyl-
ko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa” (G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i mor-
skie, Gdańsk 2000). Wieloletni profesor UAM w Poznaniu. Zmarł w 2010 roku, pochowany jest  
w Luzinie na Kaszubach. 

6 M. Babnis, E. Kamiński, A. Kwaśniewska, Kaszubi – dzieje i kultura, Gdańsk-Wejherowo 1992,  
s. 8. 

7 H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980, s. 22. 
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chują się w mowę i w duszę ludu, potem dzielą się z czytelnikami w formie artykułów, 
rozpraw, dzieł naukowych”8. 

Spośród całej plejady badaczy kaszubszczyzny w swym artykule przedstawię syl-
wetki czterech z nich, z którymi w trakcie swej pracy spotkał się Jan Michał Wieczo-
rek. Osobami tymi są: Leon Heyke (1885-1939), Jan Karnowski (1886-1939), Alek-
sander Majkowski (1876-1938) i Jan Patock (1886-1940). Wszystkie te postaci łączą 
Kaszuby – jako miejsce ich urodzenia, to, że byli rówieśnikami oraz zdeklarowanymi 
Kaszubami. Ten region kraju darzyli wielkim oddaniem i miłością, całe życie propa-
gowali kulturę, folklor, pieśni i obyczaje kaszubskie, starali się udowodnić przywiąza-
nie Kaszub do Polski. W ich postępowaniu i działalności odbijają się słowa księdza Jó-
zefa Tischnera, który pisał: „Rodzimy się jako członkowie narodu, ale Ojczyznę zaw-
sze jakoś wybieramy sobie. I ona nas wybiera, jeśli jej dobrze służymy. Polskość pro-
mieniuje ku nam rozmaitymi blaskami, między innymi tym właśnie, że możemy je 
wybrać. Wybierając Polskę, potwierdzamy w sobie naszą wolność”9. I takiego wyboru 
dokonali właśnie prezentowani tu Kaszubi. Tej wolności nie wybrali tylko dla siebie, 
oni uczestniczyli w budowaniu i podtrzymywaniu więzi z Polską. Jak twierdzi Włady-
sław Stróżewski: „Miłość ojczyzny jest także formą uczestnictwa. I jest to ten jego ro-
dzaj, w którym uczestniczący współtworzy to, w czym uczestniczy. Określając patrio-
tyzm jako miłość ojczyzny, musimy zdać sobie sprawę zarówno z charakteru miłości, 
jaka tu występuje, jak i z jej przedmiotu – ojczyzny”10.  

 
 

Leon Heyke (1885-1939) 
 
W swych wspomnieniach Wieczorek pisał: „Pierwszą osobą i doradcą moim był  

ks. Heyke – prefekt Seminarium Nauczycielskiego z Kościerzyny. On był też tym, któ-
ry właściwie scharakteryzował mi te osoby, z którymi można – jak się wyrażał – 
uczciwie w materii moich zainteresowań porozmawiać, tym bardziej, że byli to ludzie 
bez kompleksów. Tymi osobami byli przede wszystkim: doktor Majkowski z Kartuz, 
sędzia Jan Karnowski z Chojnic”11. Dzięki księdzu Heyce Wieczorek i Kamieński mie-
li ułatwioną pracę. Zdaniem Wieczorka „znał on przecież każdą osobę nie tylko w mie-
ście, ale także w okolicy. Znał ludzi, którzy znali autentycznie ludowe pieśni kaszub-
skie. Bazę nocną mieliśmy w miejscowym hotelu «Kaszubskim». Ksiądz Heyke tak się 
zapalił do naszej pracy, że chodził z nami od śpiewaka do śpiewaka. Przypominał im 
tytuły pieśni, naprowadzał sam na melodie, co ułatwiało nam zdobywanie coraz to no-
wych pieśni”12. 

Leon Heyke to oprócz Karnowskiego i Majkowskiego także aktywny Młodokaszu-
ba. Swe artykuły często publikował, podpisując bądź tylko inicjałami, bądź różnymi 
odmianami swego nazwiska: Heyke, Heyka, Hejke lub też pseudonimami: Stanisław 

—————— 
 8 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny, Poznań 1950, s. 70-71. 
 9 J. Tischner, Polska jest Ojczyzną, Paryż 1985, s. 109. 
10 W. Stróżewski, Problemy uczestnictwa, [w:] Maski i twarze patriotyzmu, red. M. Karolczak, Kra-

ków 2012, s. 146. 
11 J.M. Wieczorek, Od checzi do checzi..., s. 6. 
12 Tamże, s. 7.  
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Czernicki, Hugo Léwon czy też Cerzón, pseudonimem utworzonym od nazwy rodzin-
nej miejscowości: Cierzni. Leon Heyke urodził się 10 października 1885 roku właśnie 
w Cierzni koło Wejherowa. W domu rodzinnym mówiło się tylko po kaszubsku. Uczył 
się w gimnazjum w Wejherowie. Po jego ukończeniu odbył studia teologiczne w Se-
minarium Duchownym w Pelplinie, aktywnie włączając się w prace „Koła Kaszubolo-
gów”. Studia kontynuował we Fryburgu i Wrocławiu, gdzie zaprzyjaźnił się ze studiu-
jącym tam także Janem Karnowskim. Ta znajomość wpłynęła na pogłębienie jego zain-
teresowań kaszubszczyzną. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 roku, natomiast  
w 1913 roku uzyskał doktorat w zakresie teologii na podstawie rozprawy pod tytułem 
Teologia moralna siedmiu apokaliptycznych listów powszechnych13. 

Jeszcze przed I wojną światową objechał wiele historycznych miejsc na Kaszubach. 
Po ukończeniu studiów teologicznych rozpoczął posługę kapłańską jako wikary w róż-
nych miejscowościach: w Chmielnie, Chojnicach, Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie  
i Wdzydzach. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że w roku 1913 Heyke pełnił posługę 
kapłańską w Lubawie, w miejscowości, w której w roku 1920 zamieszkał Jan M. Wie-
czorek. Jednak ich drogi połączyły się dopiero w połowie lat 30. XX wieku. W latach 
1920-1935 pełnił funkcję prefekta w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Ko- 
 

 
 

Fot. 1. Tablica pamiątkowa na murach kościoła parafialnego  
św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej14 

—————— 
13 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski, Gdańsk 1997, s. 124. 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Heyke (6.05.2014). 
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ścierzynie. Po jego zlikwidowaniu pracował jako katecheta w kościerskim gimnazjum 
im. Józefa Wybickiego. W czasie wolnym od prac kapłańskich poświęcał się pracom 
badawczym nad folklorem kaszubskim oraz pracy literackiej. Podczas I wojny świato-
wej został powołany do wojska pruskiego. W Chełmnie nad Wisłą był jednocześnie 
kapelanem oraz sanitariuszem w szpitalu wojskowym. 

Jako poeta debiutował w roku 1911, drukując w czasopiśmie „Gryf” cykl wierszy 
lirycznych pisanych po kaszubsku. On, jako jeden z pierwszych, wprowadził język ka-
szubski do literatury. W „Gryfie” opublikował wiele własnych wierszy pod pseudoni-
mem Stanisław Czernicki, w których opiewał piękno kaszubskiej przyrody, przywiąza-
nie do ziemi kaszubskiej, a także poruszał tematykę patriotyczną i historyczną. Zbierał 
i zapisywał usłyszane baśnie i opowieści kaszubskie. Przeżycia z tych wypraw opisał  
w balladzie poetyckiej Dobrogost i Miłosława. W liście do Jana Karnowskiego tak 
charakteryzował swoje dzieło: „Dobrogost i Miłosława jest pomyślane jako opowiada-
nie nowożytnego człowieka podczas ostatniej wojny. Dlatego nie archaizuję, nie rymu-
ję i korzystam w całej pełni z kaszubskiej techniki opowiadania. […] Nie jestem Ho-
merem ani nawet epikiem, lecz tylko «balladystą», któremu nie chodzi o epiczny opis, 
lecz jedynie wytworzenie zachwytu, nastroju uwielbienia, etc. Cała epopeja chce być 
jedną wielką balladą, czy romancą, czy czymś pośrednim. Jest syntezą różnych poglą-
dów i technik poetyckich, syntezą budowaną na tzw. prawie kojarzenia. Oto mój cel, 
dzieło mające swoją własną tylko miarę. Chodziło mi o nowoczesny typ epopei”15. 
Podania i legendy kaszubskie zawarł ks. Heyke w wydanych w 1931 roku, także pod 
pseudonimem Stanisław Czernicki, Podaniach kaszubskich. Jest to jedna z nielicznych 
prac księdza napisana prozą. 

Odrębną częścią jego literackiego dorobku były utwory sceniczne, które pisał pod 
koniec życia. Przede wszystkim upodobał sobie oryginalny rodzaj literacki, tzw. „szo-
łobułkę”, czyli zbliżony do farsy rodzaj udramatyzowanej anegdoty. Drukiem ogłosił 
dwie „szołobułki”, zatytułowane: August Szloga (premiera w 1932 roku, w druku – 
1934) oraz Katylina (premiera w 1936 roku, publikacja w 1937 roku). Obie wystawia-
ne były na licznych scenach Kaszub, odznaczały się pogodnym nastrojem i rubasznym 
humorem.  

Za najcenniejsze w jego dorobku literackim uznawane są wiersze liryczne, w któ-
rych głównym tematem jest miłość pełna uniesień, radości i smutku, liczne są opisy 
piękna kaszubskiej przyrody i heroizmu Kaszubów. W historii literatury kaszubskiej 
ks. Leon Heyke zajmuje ważne miejsce także jako twórca nowoczesnego eposu, który 
wniósł do literatury elementy folkloru kaszubskiego i język kaszubski. Mimo znacz-
nych osiągnięć i znaczenia w społeczności kaszubskiej był człowiekiem wrażliwym  
i nieszukającym poklasku. Jak podaje A. Bukowski: „W życiu codziennym cichy, 
skromny, nie narzucający się, zamknięty w sobie, oddany był wyłącznie swej pracy li-
terackiej i młodzieży, którą lubił i która nawzajem otaczała go miłością i szacunkiem. 
Od życia społecznego i organizacyjnego trzymał się z dala, nie miał bowiem żadnych 
ambicji wodzowskich, w przeciwieństwie na przykład do Majkowskiego”16. Był apoli-
tyczny, nikogo nie starał się przekonywać do swoich racji. „Dla niego istniały tylko 

—————— 
15 List ks. L. Heykego do J. Karnowskiego z 5 maja 1933 r., [w:] A. Bukowski, Regionalizm kaszub-

ski – ruch naukowy, literacki i kulturalny, Poznań 1950, s. 331-332. 
16 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 92. 
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Kaszuby, które cieszyły jego oko, i kultura kaszubska, którą wzbogacał swoją twórczo-
ścią”17.  

Mimo swej apolitycznej postawy Niemcy uważali go za jednego z polskich przywód-
ców kaszubskich. Dlatego 16 X 1939 roku został aresztowany i zamordowany w Lesie 
Szpęgawskim koło Starogardu Gdańskiego. 

 
 

Jan Patock (1886-1940) 
 
W swej pracy o folklorze Od checzi do checzi J.M. Wieczorek opisał pierwsze spo-

tkanie z Janem Patockiem: „Jadąc raz pociągiem do Grudziądza spotykam się – jak to 
czasem bywa w przedziale pociągu ze starszym panem. Po pewnej chwili wyjeżdżając 
z Dworca Miejskiego w Toruniu nawiązała się między nami rozmowa na temat już nie 
pamiętam jaki, lecz po krótkiej wymianie wzajemnych uwag na temat muzyki, i pan od 
razu zaznacza, że interesuje się muzyką ludową kaszubską, i że posiada dość sporo ze-
branych przez niego pieśni ludowych z niektórych regionów Kaszub. Przedstawiamy 
się wzajemnie, on podaje swoje nazwisko, a był nim Jan Patock – inspektor szkolny na 
okręg Grudziądza. Zbliżając się do Grudziądza wymieniliśmy swoje adresy”18. Spo-
tkanie to odbyło się w 1927 roku. 

Jan Patock z zawodu był nauczycielem, ale z zamiłowania – etnografem, zbiera-
czem folkloru i pisarzem kaszubskim. Urodził się 10 listopada 1886 roku we wsi 
Strzelno koło Pucka. W 1908 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie  
w Kościerzynie. Początkowo pracował jako nauczyciel i kierownik szkół powszech-
nych w różnych miejscowościach Kaszub. Należał do ruchu Młodokaszubów – organi- 
 

 
 

Fot. 2. Tablica pamiątkowa na domu w Strzelnie, w którym urodził się Jan Patock19 
—————— 
17 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski..., s. 125. 
18 J.M. Wieczorek, Od checzi do checzi..., s. 4. 
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Andrzej_Patock (6.05.2014). 
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zacji mającej na celu ocalenie kultury i tradycji kaszubskiej przed naporem germani-
zmu. W 1920 roku, już w niepodległej Polsce, został inspektorem szkół powszechnych. 
Na tym stanowisku pracował kolejno w Kartuzach, Sulęczynie, Brodnicy nad Drwęcą  
i Grudziądzu. W roku 1927 uzyskał kolejne uprawnienia zawodowe – dyplom pozwa-
lający na prowadzenie przedmiotów pedagogicznych i języka niemieckiego w gimna-
zjach i seminariach nauczycielskich. Ostatnie lata pracy zawodowej (1930-1932) spę-
dził w Grudziądzu, nauczając w tamtejszym Państwowym Seminarium Nauczyciel-
skim. Będąc już na emeryturze, pracował jako nauczyciel w prywatnym gimnazjum 
doktora Teofila Zegarowskiego w Gdyni-Orłowie oraz pod koniec lat 30. XX wieku  
w prywatnej szkole powszechnej w Grudziądzu. Praca nauczycielska nie pochłaniała 
jego całego czasu. Przez całe dorosłe życie zbierał folklor kaszubski: pieśni, opowieści, 
przypowieści, legendy, anegdoty, bajki, badał gwarę kaszubską. Od 1907 roku był 
członkiem Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego20.  

Wiele czasu poświęcał na pracę literacką, pisząc pod własnym nazwiskiem oraz 
pod pseudonimami: Wuj Wrek oraz Anastazja Górska. Największy rozgłos przyniósł 
mu zbiór facecji kaszubskich pod tytułem Fjigle gnjeżdżevskjich gburów (Figle gnież-
dżewskich gburów), wydane po kaszubsku w Gdańsku w 1920 roku21. Zbiór ten na ję-
zyk polski przetłumaczył Stanisław Janke. Figle... to zbiór satyrycznych opowiadań 
ośmieszających różne wady i zachowania ówczesnych mieszkańców Gnieżdżewa22. 
Stały się one inspiracją do organizowania corocznego festynu pod nazwą „Topienie 
węgorza”. Festyn otwiera przedstawienie w języku kaszubskim oparte na tekstach Figli... 
J. Patocka. 

Patock opisywał także zwyczaje, obyczaje i wierzenia kaszubskie. Opracował wiele 
śpiewników z pieśniami różnych miejscowości Kaszub. W 1936 roku wydał w Gdyni 
zbiór 60 kaszubskich pieśni ludowych pod tytułem Kopa szętopórsk. Jedna z piosenek 
z tego zbioru – Żeglarz (Hej żeglujże, żeglarzu) – zdobyła wielką popularność i jest 
wykonywana w różnych opracowaniach i aranżacjach do dnia dzisiejszego. Wyniki  
jego prac badawczych publikowały różne ówczesne periodyki, jak na przykład: „Gryf”, 
„Gryf Kaszubski”, „Kaszuby”, „Latarnia Morska” czy „Słowo Pomorskie”. Twórczość 
Jana Patocka stała się inspiracją dla działających po wojnie pisarzy i literatów, między 
innymi Franciszka Fenikowskiego, Franciszka Sędzickiego. 

Jan Patock zmarł 5 kwietnia 1940 w Grudziądzu, tam też został pochowany na 
cmentarzu katolickim. 

 
 

Jan Karnowski (1886-1939) 
 
Drugą osobą, która wiele pomogła Wieczorkowi w jego pracach badawczych nad 

folklorem kaszubskim, był Jan Karnowski. Z kolei do Jana Karnowskiego Wieczor- 
ka skierował wspomniany już ksiądz Leon Heyke. To pierwsze spotkanie Wieczorek 
wspominał następująco: „Z Kościerzyny jadę do Chojnic aby nawiązać osobisty kon-
takt z sędzią Karnowskim, którego nie łatwo było odszukać, gdyż nawet najbliżsi jego 

—————— 
20 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski..., s. 269. 
21 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 339. 
22 Gnieżdżewo, wieś położona w gminie Puck, województwo pomorskie. 
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znajomi nie wiedzieli, gdzie on mieszka. Na obiad przeważnie chadzał do hotelowej re- 
stauracji. Dopiero na drugi dzień w Sądzie Powiatowym, gdzie po długim czekaniu, po 
odbytej rozprawie mogłem z nim się zapoznać. Po krótkiej wymianie zdań skierowali-
śmy się do kawiarni, która znajduje się naprzeciw Sądu, i tam wyłożyłem moje życze-
nia”23. Spotkanie to było owocne. Oprócz wielu wskazówek na temat zbierania folklo-
ru kaszubskiego Wieczorek otrzymał wiersze: „Sędzia Karnowski ofiarował mi bro-
szurkę drukowanych wierszy, które mi po pierwszym przeczytaniu do serca przylgnęły. 
Były to utwory pisane gwarą kaszubską, gwarą zrozumiałą, rytmiczną, doskonale nada-
jącą się pod muzykę. Dużo z wyboru kilku poezji opracowałem na głos solowy z forte-
pianem, mianowicie: które w niedługim też czasie wykonane zostały przed mikrofo-
nem w toruńskiej rozgłośni. Wykonała z dużą kulturą śpiewaczka toruńska Lucyna Bo-
rowska”24. 

Jan Karnowski urodził się w 1886 roku w Czarnowie pod Brusami w powiecie 
Chojnickim. O tym i późniejszym okresie Karnowski pisał w swych pamiętnikach Mo-
ja droga kaszubska. Początkowo kształcił się w Pelplinie w Collegium Marianum,  
a następnie w gimnazjum w Chojnicach. Obok podstawowego programu szkolnego  
w języku niemieckim Karnowski samodzielnie realizował przedmioty dotyczące mię- 
dzy innymi literatury i historii Polski. Od 1905 roku w Chojnicach należał do tajnego 
kółka, zwanego „Mickiewicz”, w latach 1906-1907 był jego prezesem. Poezja roman-
tyczna w zaborze pruskim odgrywała wielka rolę w kształtowaniu polskości wśród 
młodzieży Pomorza.  

 

 
 

Fot. 3. Jan Karnowski (1886-1939)25 
—————— 
23 J.M. Wieczorek, Od checzi do checzi..., s. 3. 
24 Tamże. 
25 http://streemo.pl/Portal/620078,Zdjęcie,kaszuby_Jan_Karnowski.html (6.05. 2014). 
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W roku 1907 uzyskał maturę i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Pel-
plinie. Mimo iż Pelplin leżał poza geograficznymi granicami Kaszub, seminarium na 
początku XX wieku było ważnym ośrodkiem budzenia tożsamości kaszubskiej (Pel-
plin, podobnie jak Tczew czy Starogard Gdański, geograficznie należą do Kociewia). 
Dwie trzecie alumnów pelplińskiego seminarium stanowili Polacy. To tam powstała 
„półtajna organizacja samokształceniowa, mająca na celu przygotowanie do pracy w spo-
łeczeństwie przez budzenie i pielęgnowanie ducha i kultury polskiej”26. Jej członkowie 
organizowali spotkania, dyskusje z zakresu historii i literatury polskiej. W jej ramach, 
w roku 1908, powstała oddzielna sekcja: Koło Kaszubologów. Jednym z jego organiza-
torów był wtedy 21-letni Jan Karnowski. Koło organizowało spotkania, dyskusje, zgłę-
biało historię Polski i Kaszub, wydawało gazetę „Gryf”. Jej pierwszy numer – jako  
organ Towarzystwa Młodokaszubów – ukazał się w Kościerzynie w listopadzie 1908 
roku i opatrzony był podtytułem: „Pismo dla spraw kaszubskich”. Łącznie wydano 65 
numerów. „Ostatni [...] ukazał się 15 czerwca 1934 roku”27. Sam Karnowski wiele czy-
tał, studiował niemal wszystko na temat Kaszub. Z własnej kieszeni i ze składek kole-
gów stworzył bibliotekę kaszuboznawczą. O jego znajomości tematu świadczy za-
mieszczona w 1909 roku w „Gryfie” Bibliografia kaszubsko-pomorska – pierwsze tego 
typu zestawienie książek i artykułów o tematyce kaszubskiej zawierające ponad 300 ty-
tułów. Sam Karnowski był także autorem wielu artykułów, w których zwracał uwagę 
na konieczność propagowania problematyki kaszubskiej oraz kultywowania języka ka-
szubskiego. Na przykład w odczycie pod tytułem Nieco o mowie kaszubskiej  
z 1908 roku powiedział: „Teoretycznie język kaszubski jest równoprawny z językiem 
polskim. […] Ale uwzględniając stosunki historyczne i dzisiejsze polityczne, śmiało 
twierdzić można, że Kaszuby, jeśli nie utoną w niemczyźnie, kulturę polską przyjąć 
muszą i też przyjmą”28. Dalej twierdził, że „Polska ma wielkie i niezaprzeczalne prawa 
do Kaszub, a negacja tych praw i zerwanie tej spójni politycznej byłoby zgubą dla Ka-
szub”29. Karnowski wymienił pięć punktów mówiących o polskości Kaszub: 

1. prawo dynastyczne przeszło legalnie na królów polskich, 
2.  lud kaszubski przez 600 lat był realnie i idealnie związany z Polską, 
3.  z Polski przyszło chrześcijaństwo i kultura na Pomorze i Kaszuby, 
4.  z Polski przyszło prawo i ustawy handlowe, 
5.  z Polski przyszedł język piśmienny literacki polski30. 
W lecie 1910 roku władze seminarium, pod naciskiem rządu pruskiego, zawiesiły 

działalność Koła Kaszubologów. Na krótko przed tym postanowieniem Jan Karnowski 
zrezygnował z dalszych studiów w seminarium. Przekonał się, że posługa kapłańska 
nie jest tym, czym chciałby zajmować się przez całe życie. Do rezygnacji przyczynił 
się – jak sam pisał – jego „brak polotu i piękna oraz brak poczucia wolności w dyscy-
plinach teologicznych”31. W tym samym roku udał się na studia prawnicze do Fryburga 
i Wrocławia (1911-1913). W roku 1912 założył Koło Akademików Prus Królewskich. 

—————— 
26 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 157. 
27 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski..., s. 105. 
28 Tamże, s. 161. 
29 Tamże, s. 162. 
30 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 325. 
31 Tamże, s. 158. 
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Po studiach odbył roczną służbę wojskową w Toruniu. Tam zastał go wybuch I wojny 
światowej, odbył ją na froncie wschodnim. W 1916 roku został ranny. Do końca wojny 
przebywał w Poznaniu, w tamtejszym garnizonie. W czasie powstania wielkopolskiego 
pełnił funkcję oficera sądowego, a następnie w latach 1920-1923 – funkcję naczelnika 
Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w To-
runiu. W roku 1923 przeszedł do pracy w sądownictwie. Lata 1924-1925 Karnow- 
ski spędził w Czersku jako naczelnik sądu. W 1925 wrócił do Torunia. W 1927 prze-
niósł się z Torunia do Chojnic, gdzie spędził kolejne dziesięć lat. Oprócz pracy  
w Sądzie Powiatowym rozwinął owocną działalność literacką i naukową. Kolejne dzie-
sięć lat (1927-1937) spędził w Chojnicach jako sędzia Sądu Rejonowego i z tego sta-
nowiska przeszedł w 1937 roku na emeryturę. Ostatnie dwa lata życia spędził u swej 
siostry w Krostkowie pod Wyrzyskiem. Wielkie zaangażowanie w pracę zawodową  
i społeczną nadwyrężyło jego zdrowie, a szczególnie pracę serca. Wybuch II wojny 
światowej jeszcze pogorszył stan zdrowia Karnowskiego, zmarł 2 października 1939  
w szpitalu w Wyrzysku. Pochowano go na cmentarzu w Krostkowie. W 1947 roku jego 
zwłoki ekshumowano i – zgodnie z wolą zmarłego – pochowano na cmentarzu w Bru-
sach.  

Swe prace literackie J. Karnowski drukował pod pseudonimami: Woś Budzysz, Ja-
nowicz, a także pod własnym nazwiskiem. Jego dorobek literacki jest bardzo bogaty,  
a należy pamiętać, że praca literacka była tylko dodatkiem do pracy w sądownictwie. 
Napisał około 200 artykułów, szkiców, prac przyczynkarskich o historii Kaszub, języ-
ku i zwyczajach tego regionu. Założył pismo literacko-naukowe „Mestwin”, napisał 
wiele utworów scenicznych, z których najbardziej znane to: Zôpis Mestwina, Otrok 
Swantewita czy Ścinanie kani32. 

Publikował wiele artykułów w specjalistycznych periodykach, jak: „Kaszuby”, 
„Pomorze”, „Zabory”. „Kaszuby” ukazywały się w Kartuzach od 1936 roku do wybu-
chu wojny. Oprócz Karnowskiego swe artykuły publikowali tam także między innymi: 
ks. Leon Heyke, Jan Patock, Bernard Chrzanowski. „Pomorze” ukazywało się w latach 
1921-1925 jako „Dodatek Literacki Dziennika Gdańskiego”, a od roku 1923 jako do-
datek „Kuriera Gdańskiego”. Warto wspomnieć, że w pierwszym numerze obszerny ar-
tykuł zamieścił Stanisław Przybyszewski, a ponadto w „Pomorzu” swe teksty ogłasza-
li: Izydor Gulgowski, Franciszek Sędzicki, Leon Heyke i Stefan Żeromski. W roku 
1925 rolę „Pomorza” przejął „Mestwin”, który udoskonalił i rozwinął osiągnięcia po-
przedniego tytułu. Było to pismo kultywujące i pielęgnujące kulturę regionalną do roku 
1934. Pod tym względem kontynuowało linię programową „Gryfa” i było jego ide-
owym spadkobiercą (należy pamiętać, że „Gryfa” stworzył i redagował Jan Karnow-
ski). Pierwszy numer „Mestwina” ukazał się z datą 24 października 1925 roku, ostatni 
– 4 maja 1934 roku33. Pod koniec swej działalności „Mestwin” ukazywał się nieregu-
larnie i z coraz większymi przerwami. Jego tytuł nawiązywał do aktu Mestwina II  
w Kępnie z 1282 roku, co Jan Karnowski w swym pamiętniku Moja droga kaszubska 
tłumaczył następująco: „chodziło o wykonanie testamentu Mestwina, o duchowe zbli-
żenie Pomorza z Polską na zasadach mestwinowskich, o aktywizację kulturalną Pomo-
rza za pomocą pierwiastków swojskich, wreszcie o wyzwolenie i wypowiedzenie się 

—————— 
32 R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker Kaszubski, Gdynia 1962, s. 138. 
33 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 304. 
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duszy kaszubskiej”34. Z kolei miesięcznik „Zabory” powstał pod koniec 1934 roku  
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy i wydawany był do 1939 ro-
ku. Jego tytuł oznaczał kraj „za borami” tucholskimi, czyli północne rejony powiatu 
chojnickiego, teren kaszubski. Podporą tego pisma był Jan Karnowski, który wynikami 
swych badań zapełniał znaczną część każdego numeru.  

Jan Karnowski z okazji setnej rocznicy urodzin Floriana Ceynowy w 1917 roku na-
pisał o nim obszerną monografię35. W trakcie pracy w Toruniu wspólnie z ks. Bolesła-
wem Makowskim założył Towarzystwo Filomatów Pomorskich, ponadto wchodził  
w skład Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Pomocy Nauko-
wej, był członkiem-korespondentem Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego. 

 
 

Aleksander Majkowski (1876-1938) 
 
Penetrowanie różnych miejscowości Kaszub, dla pewniejszego rozeznania terenu, 

doprowadziło J.M. Wieczorka i Ł. Kamieńskiego do seniora działaczy kaszubskich, 
Aleksandra Majkowskiego. Jak wspomina Wieczorek, „Dr Majkowski mieszkał w tym  
czasie w Kartuzach. Już podczas pierwszego spotkania z miejsca nie omieszkał nam 
pokazać bogate swoje zbiory przygotowane do publicznej wystawy kaszubskiej. Do 
późnej nocy przy kawce, gaworząc godzinami udzielał nam praktycznych wskazówek, 
a był to przecież człowiek o przebogatej wiedzy regionalnej i głęboki znawca spraw 
Kaszub w ogóle i przede wszystkim powszechnie szanowany i autorytet wysoko ce-
niony”36. 

Aleksander Majkowski był z zawodu lekarzem, ale oprócz tego miał dwie wielkie 
pasje: Kaszuby i twórczość literacką. Obie splatały się przez całe jego życie. Majkow-
ski urodził się w Kościerzynie w 1876 roku w rodzinie rolniczej. Dzięki stypendium 
Towarzystwa Pomocy Naukowej ukończył gimnazjum w Chojnicach, gdzie zaczynał 
działalność w kole filomackim „Mickiewicz”. Studia medyczne odbył w Berlinie  
i Monachium. Jednak wielki wpływ na jego osobowość i postawę patriotyczną wywar-
ła atmosfera jednego z najstarszych uniwersytetów, uniwersytetu w Gryfii (Greifswal-
dzie). Studiował tam w latach 1900-1901 (wcześniej studia medyczne odbył tam inny 
znany lekarz – Ludwik Rydygier). W Gryfii Majkowski założył stowarzyszenie stu-
denckie Vistula, organizację skupiającą młodzież z zaboru pruskiego, która prowadziła 
pracę oświatową wśród polskich robotników. Studia medyczne ukończył w 1903 roku, 
a rok później obronił w Zurychu pracę doktorską w zakresie medycyny.  

Po ukończeniu studiów Majkowski rozpoczął pracę zawodową jako asystent w szpita-
lu miejskim w Gdańsku, gdzie odbył staż lekarski. Oprócz pracy lekarskiej – w tajem-
nicy przed władzami szpitala – współpracował z redakcją „Gazety Gdańskiej”, jedynej 
polskiej gazety na Kaszubach. Tu skrystalizował się jego główny cel działalności – 

—————— 
34 Cyt. za: A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 304. 
35 J. Karnowski, Dr Florjan Ceynowa, oprac. J. Treder, Gdańsk 1997. Florian Ceynowa (1817-1881) 

– z wykształcenia lekarz, a z zamiłowania pierwszy działacz kaszubski, badacz folkloru i języka 
kaszubskiego oraz pisarz i publicysta. Był twórcą pisowni kaszubskiej i pierwszych utworów lite-
rackich o tematyce kaszubskiej.  

36 J.M. Wieczorek, Od checzi do checzi..., s. 10. 



 192

walka z germanizacją poprzez tworzenie rodzimej, pełnowartościowej inteligencji. 
Walka ta była niezwykle trudna ze względu na uleganie wpływom niemieckim zamoż-
nej szlachty i niskiego poziomu umysłowego mieszczaństwa. Ponadto Majkowski prag- 
nął włączyć do Polski cały obszar Kaszub, także z powiatem lęborskim i bytowskim. 
Ślązacy mieli w naczelnej Radzie Ludowej kilka miejsc, natomiast Kaszubi – żadnego. 
Na sejmie dzielnicowym, jaki odbył się w Poznaniu 3 grudnia 1918 roku, Majkowski 
żądał uwzględnienia praw Kaszubów.  

W roku 1908 Majkowski zrealizował swoje marzenie, stworzył czasopismo kaszub-
skie, „którego zadaniem byłoby utworzenie organizacji ogólnokaszubskiej, skupiającej 
rodzimą inteligencję, powołaną – jak pisał – do pracy uświadamiającej wśród ludu. W 
listopadzie 1908 roku w Kościerzynie ukazał się pierwszy numer czasopisma «Gryf»  
z podtytułem: «Pismo dla spraw kaszubskich», zmienionym w czwartym roczniku na 
«Pismo dla spraw kaszubskich. Organ Młodokaszubów»”37. Aleksander Majkowski 
kierował redakcją pisma w latach 1908-1912. Teksty, które przygotowywał, zawierały:  
formułowane zasady ideowe ruchu kaszubskiego pod zaborem pruskim, informacje, 
jak pobudzać życie kulturalne na Kaszubach, propagować literaturę i język kaszubski,  
a także starano się w nich umacniać tożsamość kaszubską w ramach narodowej wspól-
noty polskiej. Kłopoty finansowe i naciski władz pruskich zmusiły redakcję „Gryfa” do 
zaprzestania wydawania czasopisma. 

W tym miejscu warto powiedzieć kilka słów o historii powstania ruchu młodoka-
szubskiego. Ważną rolę – oprócz A. Majkowskiego – odegrał tu również jego przyja-
ciel J. Karnowski. Uważał on, iż należy przeciwstawiać się mieszkańcom Kaszub, któ-
rzy nie szanowali dorobku swych ojców, przeciwstawiać się infiltracji mieszkańców 
regionu przez organizacje niemieckie. Nazwę dla ruchu wymyślił Aleksander Majkow-
ski, który na wzór Młodej Polski kierunek tych działań nazwał „młodokaszubskim”38. 
W 1909 roku na łamach „Gryfa” Majkowski opublikował artykuł pod tytułem Ruch 
młodokaszubski, w którym pisał: „młoda inteligencja kaszubska, pod hasłem «co ka-
szubskie, to polskie», wprowadzać będzie pierwiastki szczepowe do kultury ogólno-
polskiej i dążyć «do zaktywizowania narodowego wszystkich Kaszubów», przy czym 
«nigdy my młodzi Kaszubi z oka spuszczać nie powinniśmy tego, co nas łączy z całym 
narodem»”39. Idee młodokaszubskie propagowane były za pomocą publikacji w „Gry-
fie”. W 1911 roku „Gryf” znalazł siedzibę w Gdańsku, gdzie rok później odbył się 
zjazd młodokaszubski, w którym aktywną rolę odegrał A. Majkowski40. 

W roku 1912 Majkowski zamieszkał w Sopocie w domu przy obecnej ul. Bohate-
rów Monte Cassino nr 28, w którym rok później utworzył Muzeum Kaszubsko-Pomor- 
skie. Muzeum to działało w latach 1913-1914, a mieściła się tam biblioteka, czytelnia 
oraz pracownia haftów kaszubskich. W domu przy wspomnianej ulicy Majkowski 
prowadził również swój gabinet lekarski, o czym czytamy na pamiątkowej tablicy 
wmurowanej na frontonie domu.  

—————— 
37 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski..., s. 105. 
38 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdańsku i o Gdańsku, [w:] Życie i twórczość Aleksan-

dra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, materiały z konferencji naukowej w Wejherowie, 4 X 
1996 r., Wejherowo 1997. 

39 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski..., s. 236-237. 
40 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdańsku..., s. 23. 
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Fot. 4. Tablica pamiątkowa na domu przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie  
(fot. M. Winnicka) 

 
W roku 1921 A. Majkowski ożenił się z Aleksandrą Straszyńską. W tym samym 

roku młodzi małżonkowie przenieśli się do Kartuz, gdzie Majkowski przebywał do 
końca życia. Jednak wcześniej, po roku 1918 – w odrodzonej Polsce – wraz z gronem 
działaczy pomorskich założył w Grudziądzu Radę Pomorską, której został przewod- 
niczącym. Rada ta działała krótko (w latach 1920-1921), ale powołała Teatr Polski  
w Toruniu, Stowarzyszenie Artystów Pomorskich w Grudziądzu, czasopismo „Pomo-
rzanin” w Kościerzynie, a także zorganizowała I Wystawę Sztuki Artystów Pomor-
skich w Grudziądzu. 

Kłopoty zdrowotne zmusiły Majkowskiego do ograniczenia pracy społecznej i wy-
cofania się z życia publicznego. W latach 30. XX wieku skupił się na pracy literackiej. 
Jeszcze w czasie studiów w Niemczech Majkowski poznał europejski modernizm. W cza-
sach berlińskich zaprzyjaźnił się z członkami Młodej Polski: poetą Janem Kasprowi-
czem, kompozytorem Mieczysławem Karłowiczem. Młodopolskie sympatie Majkow-
skiego widoczne były w jego zbiorach bibliotecznych, gdzie znajdowały się takie po-
zycje, jak: Stanisława Brzozowskiego Legenda Młodej Polski, Artura Górskiego Mon-
salwat, Wincentego Lutosławskiego Wstęp do filozofii czy Stanisława Wyspiańskiego  
Wesele. W październiku 1931 roku Majkowski znalazł się w komitecie redakcyjnym 
ponownie wskrzeszonego „Gryfa”, ale w jego pracach nie uczestniczył. Ograniczył  
się do współpracy z Instytutem Bałtyckim. W roku 1935 opublikował powieść Życie  
i przygody Remusa (Żëcé i przigodë Remusa). W tym samym roku za swe dokonania li-
terackie Majkowski otrzymał „Srebrny Wawrzyn Akademicki”, a dyplom podpisali: 
Leopold Staff, Juliusz Kaden-Bandrowski i Wacław Sieroszewski. Obfite twórczo były 
lata 1936-1937, kiedy Majkowski napisał między innymi Gramatykę kaszubską, Histo-
rię Kaszubów, Zdroje Raduni, Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej (z mapą i 22 ilu-
stracjami), Wiersze i frantówki. Jego prace literackie wielokrotnie wznawiano po II woj-
nie światowej. W roku 1964 Lech Bądkowski przetłumaczył z języka kaszubskiego na 
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polski powieść Życie i przygody Remusa, a profesor Gerard Labuda opracował i przy-
gotował do druku nową wersję Historii Kaszubów. Za swą wszechstronną działalność 
w 1930 roku Aleksander Majkowski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 

Aleksander Majkowski zmarł na niewydolność serca 10 lutego 1938 roku w szpita-
lu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Gdyni. Cztery dni później pochowano 
go z wielkimi honorami na cmentarzu w Kartuzach. Aby uczczić jego wielkie zasługi 
dla podtrzymywania polskości Kaszub, rok 2008 ogłoszono Rokiem Aleksandra Maj-
kowskiego. W jego ramach zorganizowano liczne spektakle, wystawy, konkursy, wyda-
no jego biografię, jego imieniem nazwano wiele szkół i ulic na Wybrzeżu i Kaszubach.  

Przedstawieni działacze kaszubscy to jedynie cztery główne postaci badaczy, pro-
pagatorów i miłośników Kaszub. Z tymi osobami w początkach swej pracy zawodowej 
zetknął się toruński muzyk – Jan Michał Wieczorek. Byli oni twórcami ruchu Młodo-
kaszubów, ludźmi walczącymi o polskość tych ziem. Ich działalność wynikała z wiel-
kiego patriotyzmu i dała podwaliny do kontynuowania nowoczesnego ruchu kaszub-
sko-pomorskiego oraz wytyczyła kierunki pracy dla ich następców na Kaszubach i dla 
samych Kaszubów mieszkających w innych regionach Polski. Bowiem „pojęcie patrio-
tyzmu związane jest nieodłącznie w świecie nowoczesnym z ideą narodu. W tym połą-
czeniu «naród» jest rodzajem wyobrażonej ojczyzny człowieka nowoczesnego, ojczy-
zny obejmującej nie tylko przestrzeń geograficzną, «kraj», lecz także wspólnotę minio-
nych, obecnych i przyszłych pokoleń. Jest to zatem wspólnota obejmująca konkretne 
miejsca na ziemi, ludzi, ich kulturę, ale też instytucje, na czele z państwem”41. W tym 
duchu działali przedstawieni w niniejszym tekście Młodokaszubi. 
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Summary 
 

PATRIOTIC ACTIVITY OF THE PROMOTERS OF CASHUBY CULTURE 
 
Cashuby is where Cashubians live and reside. This definition was formulated by the ex-

pert of the history of Pomerania – Gerard Labuda Ph.D. Cashuby is a geographic and cul-
tural region located in the north of Poland. It is situated in the Pomorskie province overlap-
ping with the Kujawsko-Pomorskie province. The main towns of Cashuby are: Bytów, 
Kartuzy, Kościerzyna, Puck, Wejherowo, and Żukowo. The interests of the researchers in 
this region dates back to the early 19th century. One of the first researchers of the Cashuby  
folklore was Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) – an evangelical clergyman, 
preacher of St. Anna’s church in Gdansk, a teacher, philosopher, linguist, and translator. 
The Cashuby regionalism, as a wide cultural and social current, was developed at the be-
ginning of the 20th century. The Cashuby folklore was the subject of the research focus of  
musicians, musicologists, but also historians, ethnographers, linguists, teachers, and clerics.  

This article presents the figures of several researchers of the Cashuby folklore and the 
propagators of Polish identity whom the composer and conductor Jan Michał Wieczorek 
from Toruń met during his journeys dedicated to collect the information about the folklore 
in Cashuby in the 1930s. These were Leon Heyke, Jan Karnowski, Aleksander Majkowski, 
and Jan Patock – all of whom born in Cashuby and declared Cashubians. They loved this 
region of the country, and throughout their lives promoted Cashubian culture, folklore, 
songs customs, and endeavored to prove the attachment of Cashuby to Poland. 

By presenting the particular individuals, the author describes their work, folklore activi-
ties, the preservation of Cashubian language, and the literary achievements. In one of his 
publications, Jan Karnowski wrote: “Poland has major and unquestioned rights to Cashuby 
and the attempt to challenge these rights and breaking the political bond would mean a ruin 
for Cashuby”. This quote reflects the target of activities of Leon Heyke, Jan Karnowski, 
Aleksander Majkowski, and Jan Patock. 

 
Key words: Cashubian culture, Cashubian folklore, patriotism, regionalism, prominent people 

in Cashubia 
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