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Pomorski ruch naukowy

Regionalny ruch naukowy na Pomorzu Nadwiślańskim ma bardzo bogate trady-
cje, i to zarówno niemieckie1, jak i – szczególnie nas tu interesujące – polskie. 
W odniesieniu do tych drugich niewątpliwie najważniejszym pozostaje nadal To-
warzystwo Naukowe w Toruniu, założone w 1875 r. i nadal skupiające naukową 
elitę Pomorza2. W Toruniu działa też Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie 
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet”, która, choć ma nieco szerszy 
profi l działania (jednocześnie jest placówką archiwalną i muzealną, a ponadto 
integruje środowisko kombatanckie), to jednak wypełnia bardzo istotne zadania 
naukowe, systematycznie organizując konferencje i publikując książki dotyczące 
głównie najnowszej historii regionu oraz Polski. W tym sensie na pewno może 
zostać uznana za przykład regionalnej instytucji naukowej, tym bardziej że pod-
stawowym celem statutowym fundacji jest właśnie wspieranie badań nad dzieja-

1  Zob. M. Niedzielska, Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 
1815–1920. Toruń 1993.

2  Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. I–II. Red. M. Biskup. Toruń 1977; Działacze 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875–1975. Red. M. Biskup. Warszawa–Poznań–Toruń 1975; 
M. Biskup, Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdańskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomo-
rza XIX i XX wieku. W: Siedemdziesiąt pięć lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922–1997. 
Red. M. Latoszek. Gdańsk 1998; Słownik polskich towarzystw naukowych. T. I: Towarzystwa na-
ukowe działające obecnie w Polsce. Red. L. Łoś. Wrocław etc. 1978, s. 92; M. Serczyk, Towarzy-
stwo naukowe w Toruniu. Krótki zarys dziejów. Toruń 1999.
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mi Armii Krajowej na Pomorzu oraz dziejów wojskowej służby Polek (w skład 
rady naukowej fundacji, na czele której stoi Jan Wyrowiński, wchodzi kilkunastu 
uczonych z Torunia, Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy czy Krakowa)3.

W Gdańsku i na terenie województwa pomorskiego działa także kilka 
organizacji, stowarzyszeń naukowych lub też popularyzujących badania nauko-
we. Najważniejszym jest niewątpliwie Gdańskie Towarzystwo Naukowe, będą-
ce kontynuacją przedwojennego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. W jego 
ramach działa pięć wydziałów, kilkanaście komisji, Międzywydziałowy Komitet 
Wydawniczy, komitety redakcyjne. Głównym zadaniem towarzystwa jest organi-
zowanie prac badawczych oraz ich upowszechnianie przez publikacje, sesje itd. 
Towarzystwo gromadzi zbiory biblioteczne, ma ścisłe kontakty z międzynarodo-
wym ruchem naukowym, promuje młodych pracowników nauki (co roku przy-
znaje prestiżową nagrodę dla młodego badacza w zakresie nauk humanistycznych 
i przyrodniczych). W ostatnich latach Gdańskie Towarzystwo Naukowe zorgani-
zowało kilkadziesiąt sesji, konferencji, seminariów i spotkań promocyjnych oraz 
dyskusyjnych, a największym przedsięwzięciem wydawniczym ostatnich lat był 
z pewnością Słownik biografi czny Pomorza Nadwiślańskiego, którego łącznie 
6 tomów stanowi wyjątkowy dorobek w skali całej Polski4. Głównym organem 
tegoż towarzystwa, od czasów przedwojennych, pozostaje „Rocznik Gdański”5.  

Z innych towarzystw, zajmujących się głównie popularyzacją wiedzy, ale 
także prowadzących np. działalność konferencyjną i wydawniczą, warto wy-
mienić gdańskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Naukowe im. Pawła Włodkowica 
– grupujące głównie fi lozofów, politologów i socjologów; Chojnickie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk (wydaje m.in. „Zeszyty Chojnickie”)6; Lęborskie Bractwo 

3  A. Tomczak, Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu. „Rocznik Toruński” 25 (1998), 
s. 159–163; tegoż, Pięć lat Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej. „Archeion” 96 (1996), 
s. 322–334. Zob. też sukcesywnie publikowane kwartalne „Biuletyny” fundacji, zawierające oprócz 
materiałów problemowych także sprawozdania z jej działalności (ukazało się dotychczas ponad 
60 numerów).

4  Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922–1972. Księga pamiątkowa. 
Gdańsk 1972; Siedemdziesiąt pięć lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922–1997. Red. 
M. Latoszek. Gdańsk 1998; A. Zbierski, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. W: Słownik polskich 
towarzystw..., t. I, s. 34.

5  Zob. E. Breza, M. Mroczko, W. Pepliński, J. Powierski, Zasługi „Rocznika Gdańskiego” dla 
rozwoju nauki i wiedzy o Pomorzu. „Rocznik Gdański” 38 (1978), s. 7–45; A. Groth, „Rocznik 
Gdański” – polski periodyk w Wolnym Mieście Gdańsku. W: Dzieje historiografi i Pomorza Gdań-
skiego i Prus Wschodnich 1920–1939 (1944). (Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele). 
Red. A. Tomczak. Toruń 1992, s. 113–119.

6  ko, Przyjaciele nauk. „Pomerania” 2000, nr 2, s. 82.
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Historyczne (wspólnie z Muzeum w Lęborku wydaje m.in. własny „Biuletyn” 
oraz co roku organizuje kilka konferencji, konkursów itd.); gdyńskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk7. 

Do tego dodajmy i taki fakt, że popularyzacją nauki zajmuje się bardzo 
wiele towarzystw regionalnych8. Niektóre wprost mają w nazwie „naukę”, np. 
Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, wydające biuletyn pt. „Terra Za-
borensis”, ale w zasadzie większość ma w swoim dorobku wydawane pozycje 
naukowe czy popularyzujące, nie mówiąc o organizowaniu konferencji prezentu-
jących stan wiedzy, głównie historycznej i społecznej, ale także ekologicznej czy 
ekonomicznej, o danej społeczności lokalnej czy też regionalnej. 

Towarzystwa regionalne, realizując swoją funkcję poznawczą i populary-
zacyjną, współpracują z różnymi podmiotami, głównie uczelniami wyższymi, 
bibliotekami i muzeami. W tym miejscu trzeba szczególnie podkreślić rolę tych 
ostatnich, czyli muzeów, a zwłaszcza wydawanych przez nie czasopism nauko-
wych i popularyzujących wiedzę o regionie, choć trzeba też uczciwie przyznać, 
że poziom edytorski i merytoryczny niektórych z nich pozostawia wiele do ży-
czenia. W każdym razie jest to jakiś fenomen ostatnich lat, że tych lokalnych pism 
z zacięciem naukowym pojawiło się sporo. Przykładami takich czasopism mogą 
być: „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” w Kartuzach, „Nasze Pomorze. Rocznik 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, „Baszta” wydawana w Chojni-
cach przez Muzeum Historyczno-Etnografi czne, „Biuletyn Stowarzyszenia Mu-
zeów na Wolnym Powietrzu” we Wdzydzach, „Zapiski Puckie”, „Kościerskie 
Zeszyty Muzealne”, „Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Centralnego Muzeum 
Morskiego”, „Gdańskie Studia Muzealne”, „Rydwan”, rocznik wydawany przez 
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Są też oczywiście cza-
sopisma, które ukazują się dzięki towarzystwom przymuzealnym, np. „Słupia” 
w Słupsku czy „Merkuriusz Człuchowski” – kwartalnik Klubu Przyjaciół Mu-

7  Z. Otremba, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni – historia i teraźniejszość. W: Instytucje 
kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski. Red. S. Kunikowski. Włocławek 2000, s. 149–155; A. Wiktor, Informacja o powołaniu 
i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni. „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” 
1996, nr 3–4, s. 121–122.

8  Jeśli za ważny przejaw działalności popularyzującej wiedzę i badania naukowe przyjąć wyda-
wanie pism o zacięciu naukowym, to warto tu przywołać choćby: „Rocznik Gdyński” wydawany 
przez Towarzystwo Miłośników Gdyni, „Zapiski Tucholskie” wydawane przez Borowiackie Towa-
rzystwo Kultury wraz z miejscową biblioteką, „Rocznik Toruński” wydawany przez Towarzystwo 
Miłośników Torunia, „Rocznik Helski” wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, „Zeszy-
ty Kwidzińskie” wydawane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.
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zeum. Przykładem współdziałania lokalnego muzeum z miejscowym środowi-
skiem jest także przywołany już wspólny „Biuletyn Historyczny” Lęborskiego 
Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku9.

Na tle tych inicjatyw „naukowo-regionalnych” należy widzieć rolę i efekty 
działalności specyfi cznego stowarzyszenia naukowego, jakim jest Instytut Ka-
szubski10. Zanim jednak doszło do jego powstania w 1996 r., o wadze i znaczeniu 
badań naukowych nad Kaszubami oraz o postulatach utworzenia osobnej instytu-
cji, wyspecjalizowanej w kaszubologicznych badaniach, mówiono w środowisku 
kaszubskim wielokrotnie.

W kręgu postulatów i zamierzeń

Wielokrotnie już w literaturze podnoszono fakt, że tzw. kwestia kaszubska po-
jawiła się wraz z zainteresowaniem naukowców dziwnym ludem żyjącym nad 
Bałtykiem. Od czasów Mrongowiusza11 oraz zainteresowania szczecińskiego 
Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie12 problematyką ka-
szubską nie przestała ona inspirować i przyciągać uwagi naukowców reprezentu-
jących różne dyscypliny – od historyków po językoznawców i od etnologów po 
historyków literatury. 

Ale też niemal od początku w samym środowisku kaszubskim podejmowa-
no starania o naukowe „samo-opisanie”13. Zaczęło się to od Floriana Ceynowy, 
którego twórczość np. w zakresie pisarstwa etnografi cznego czy też językoznaw-

9  J. Schodzińska, Działalność Muzeum w Lęborku w latach 1952–2002 na tle inicjatyw kultural-
nych miasta. Muzea pomorskie. Twórcy, zbiory i funkcje kulturowe. Red. C. Obracht-Prondzyński. 
Słupsk–Gdańsk 2005, s. 167.

10  Zob. Instytut Kaszubski działa. „Pomerania” 1997, nr 9; J. Borzyszkowski, C. Obracht-Pron-
dzyński, Instytut Kaszubski w Gdańsku. „Inter Finitimos. Informator naukowy do badań nad sto-
sunkami polsko-niemieckimi” 14 (1998), s. 25–27; Instytut Kaszubski. Oprac. J. Borzyszkowski. 
„Etnografi a Polska” 1999, z. 1–2, s. 241–243; Instytut Kaszubski. W: Księga pamiątkowa Kon-
gresu Pomorskiego. Red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, S. Pestka. Gdańsk 1999; 
C. Obracht-Prondzyński, Dziesięć lat pracy Instytutu Kaszubskiego 1996–2006. Gdańsk 2006; 
J. Borzyszkowski, Geschichte und Erfolge des Kaschubischen Instituts (Instytut Kaszubski) in Dan-
zig/Gdańsk. „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im Östlichen Europa” 16 (2008), s. 163–182.

11  Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K.C. Mrongowiusza. „Slavia Occidenta-
lis” 48–49 (1991–1992) i 50 (1993).

12  Zob. M. Szukała, Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza 
w Szczecinie w latach 1824–1918. Z dziejów pomorskiej nauki i kultury w XIX i na początku XX w. 
Szczecin 2000.

13  Nie bez powodu A. Bukowski swoją najważniejszą monografi ę zatytułował: Regionalizm 
kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografi i historycznej. Poznań 1950.
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czego budzi uznanie, zważywszy na ówczesny stan wiedzy oraz brak fachowego 
przygotowania.

Przełomem jednak z pewnością było pojawienie się młodokaszubów – krę-
gu inteligencji kaszubskiej skupionej wokół Aleksandra Majkowskiego i Jana 
Karnowskiego na początku XX w. Warto choćby podkreślić, że praca w Kole 
Kaszubologów, a więc w kręgu kleryków w seminarium duchownym w Pelplinie, 
zainteresowanych problematyką kaszubską, zaczęła się właśnie od rozpoznania 
stanu badań nad Kaszubami. Pierwszy referat wygłosił inicjator tegoż koła, Jan 
Karnowski, podczas ogólnego zebrania kleryków-Polaków 22 grudnia 1907 r., 
a jego tytuł był wymowny: Przebieg i wyniki badań nad językiem kaszubskim14.

W kręgu kaszubologów przede wszystkim czytano i studiowano różnego 
rodzaju materiały o tematyce kaszubskiej oraz przygotowywano referaty, któ-
re następnie poddawano dyskusji. Do Koła Kaszubologów należało w szczyto-
wym okresie 36 kleryków na około stu studiujących wówczas w seminarium15. 
Była to więc siła znacząca. Jak podaje Karnowski, między późną jesienią 1908 r. 
a lipcem 1910 r., kiedy to zakazano dalszej działalności, kaszubolodzy wygłosili 
19 referatów w swoim gronie i trzy na zebraniach ogólnych kleryków16. Karnow-
ski pozostał liderem grupy, choć ograniczył swą aktywność odczytową, dając 
możliwość zaprezentowania się innym kolegom. Jednak to on nadawał ton całej 
pracy intelektualnej i przygotowywał najważniejsze wystąpienia, m.in. referat 
Dawniejsze i dzisiejsze zdanie o stosunku językowym Pomorza do Polaków, który 
stał się swoistym podsumowaniem jego poszukiwań naukowych wokół kwestii 
języka kaszubskiego i jako taki został opublikowany w „Gryfi e”17.

Można więc śmiało powiedzieć, że Koło Kaszubologów w Pelplinie, choć 
skupiało przecież grono młodych osób, stało się pierwszym samodzielnym, 
kaszubskim środowiskiem naukowym, podejmującym grupową pracę nad roz-
poznaniem „sprawy kaszubskiej”18. A o jakości prac naukowych tworzonych 
w tym środowisku niechaj świadczy choćby poziom innego szkicu Karnowskie-

14  J. Karnowski, Moja droga kaszubska. Gdańsk 1981, s. 29–31, 37.
15  A. Bukowski, Regionalizm..., s. 157, 165. 
16  Szczegółowy wykaz zob. J. Karnowski, Moja droga..., s. 41–43 oraz w jego artykule, Szla-

kiem „Gryfa”. „Słowo Pomorskie” 1925, nr 20.
17  J. Karnowski, Zdania o stosunku językowym ludności kaszubskiej do polskiej. „Gryf” 1910, 

nr 4–5, s. 144–151; nr 7, s. 193–199; nr 9, s. 260–266; nr 12, s. 358–360.
18  Więcej zob. C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886–1939) – pisarz, polityk i kaszub-

sko-pomorski działacz regionalny. Gdańsk 1999, s. 59 i n.
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go, Ludność kaszubska w ubiegłem stuleciu19, który do dziś jest jednym z najczę-
ściej przywoływanych tekstów przy analizie społecznych zmian na Kaszubach 
w XIX w.20

Inny charakter miało powstałe w 1907 r. towarzystwo do badania spraw 
kaszubskich (Verein für kaschubische Volkskunde), które, choć skupiało także 
Kaszubów i Polaków, miało jednak przede wszystkim charakter niemiecki21. Jego 
zasługi jednak, zwłaszcza zaś dwóch jego liderów, czyli Friedricha Lorentza22 
i Izydora Gulgowskiego23, dla naukowego opisania Kaszubów są trudne do prze-
cenienia.

W okresie międzywojennym badania kaszuboznawcze były prowadzone 
głównie przez Instytut Bałtycki, ale realizowali je przede wszystkim naukowcy 
rodem spoza Pomorza (szczególna była tu rola etnografów)24. Samo środowisko 
kaszubskie było w tym okresie zdezintegrowane, co niewątpliwie nie sprzyjało 
podejmowaniu choćby w niewielkim stopniu własnych inicjatyw naukowych. 

Po drugiej wojnie światowej postulaty dotyczące realizacji badań kaszubo-
znawczych pojawiają się niemal od razu, gdy tylko środowisko kaszubskie za-
częło się organizować po wojennej traumie. Miały one też przede wszystkim cha-
rakter „objaśnieniowy” – chodziło o to, aby poprzez badania i ich upowszechnie-
nie przybliżyć opinii polskiej to, kim są Kaszubi, a tym samym walczyć z mitami 
i stereotypami, które boleśnie dotykały społeczność kaszubską w pierwszych 
miesiącach powojennych. Dlatego też gdy przygotowywano Kongres Kaszubski 
w Wejherowie – który miał się pierwotnie odbyć już w grudniu 1945 r., ostatecz-
nie jednak został zwołany w styczniu roku następnego – ukazywały się nader 

19  Najpierw opublikowano ją w częściach na łamach „Gryfa”, a następnie jako osobną broszurę: 
Ludność kaszubska w ubiegłem stuleciu. Kościerzyna 1911.

20  Zob. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi w świetle badań socjologicznych. W: Badania ka-
szuboznawcze w XX wieku. Red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk 2001, 
s. 114–115.

21  J. Borzyszkowski, Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze. „Pomerania” 1987, nr 9.
22  Zob. J. Borzyszkowski, Dr. Friedrich Lorentz (1870–1937), Mecklenburger aus Güstrow, der 

hervorragendste Forscher der kaschubischen Sprache. „Stier und Greif. Blätter zur Kultur- und 
Landesgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern” 2002, nr 12, s. 137–142; tegoż, Friedrich Lorentz 
wśród Kaszubów między Polską a Niemcami. W: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. T. III. 
Red. R. Wosiak-Śliwa. Gdańsk 2000, s. 111–123.

23  J. Borzyszkowski, Idea i dzieło Gulgowskich a ruch młodokaszubski. „Pomerania” 1987, 
nr 9; F. Lorentz, Izydor Gulgowski. „Slavia Occidentalis” 5 (1926). 

24  Zob. A. Kwaśniewska, Instytut Bałtycki i jego rola w etnografi i Kaszub w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego. W: Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, 
C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001, s. 43–55.
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wymowne artykuły przedkongresowe. W pierwotnie planowanym dniu kongre-
su w „Polsce Zachodniej” ukazał się artykuł, w którym pisano, że poza chęcią 
zadokumentowania przywiązania do polskiej Macierzy i zamanifestowania współ-
pracy w odbudowie Polski, Kaszubi pragną dokonać przeglądu dotychczasowych 
wysiłków i osiągnięć nad odbudową kultury kaszubskiej. Dalszym celem zjazdu 
jest zaznajomienie Polski i jej przedstawicieli z zagadnieniem kaszubskim oraz 
wciągnięcie czynników państwowych do współpracy w badaniach historycznych, 
etnografi cznych i naukowych na Wielkim Pomorzu25. To „wciągnięcie” do badań 
nie było tu przypadkowym i pustym postulatem.

W tamtej jednak rzeczywistości nie udało się go zrealizować. Jedyną wła-
ściwie instytucją, która miała jakieś ambicje naukowe i starała się je realizować 
choćby w najskromniejszym wymiarze, było Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. 
Jego organizacją i prowadzeniem zajął się Powiatowy Ośrodek Krzewienia Kul-
tury i Sztuki w Kartuzach, który powstał już 14 czerwca 1945 r. W jego statucie, 
przyjętym podczas walnego zebrania członków ośrodka 21 sierpnia 1945 r., za-
pisano:
Par. 3. Celem POKKS jest budzenie i zaspokajanie duchowych potrzeb kultural-
nych, w szczególności zaś:
a. wszechstronne pogłębianie znajomości dziejów Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziejów swego regionu i roli,  jaką odegrał w całokształcie 
życia Narodu;

b. roztaczanie opieki nad pamiątkami kultury duchowej i materialnej;
c. badania współczesnej kultury duchowej i materialnej swego regionu; [podkr. 

C.O.-P.]
d. pielęgnowanie twórczości ludowej i popieranie przemysłu ludowego;
e. szerzenie zamiłowania do czytelnictwa, śpiewu, muzyki, sztuk pięknych i na-

uki;
f. popularyzowanie piękna swego regionu26.

Zakładano więc, że muzeum będzie realizowało „zadania badawcze”: W tym 
celu powołuje się do życia odpowiednie pracownie naukowe, jak np. historycz-
na, etnografi czna, ekonomiczna, które dążyć będą do poznania terenu wg swoich 
zainteresowań, gromadząc, opracowując i publikując odpowiednie materiały. 
Muzeum ma stać się nie tylko zbiorem szacownych pamiątek, ale – mając żywo 

25  Wielka manifestacja kaszubszczyzny. „Polska Zachodnia” 1945, nr 20, s. 11. 
26  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Spuścizna Franciszki Majkow-

skiej, sygn. R-1237: Statut Powiatowego Ośrodka Krzewienia Kultury i Sztuki w Kartuzach, k. 1.
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w świadomości nierozerwalną więź historyczną z minionymi pokoleniami, dążąc 
do odtworzenia możliwie wszechstronnego ich życia, pracy i zmagań – będzie 
równocześnie rejestrować to wszystko, co współczesne pokolenie wnosi swoim 
trudem. Muzeum ma być wciąż żywą kroniką, stale zapisywaną w postaci danych 
rzeczowych, materiału źródłowego we wszelkich jego rodzajach. Każdy dział ży-
cia naszego regionu musi mieć miejsce w muzeum, gdzie będzie wciąż rozwijany 
i poszerzany27.

Oczywiście, w warunkach powojennych nie było szans na zrealizowanie tak 
ambitnych planów, choć jeszcze w maju 1949 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach im. Aleksandra Majkowskiego, Andrzej 
Bukowski, pisał, że należy dążyć do tego, aby Muzeum Kaszubskie w Kartuzach 
stało się nowoczesnym narzędziem naukowym upowszechniania wiedzy i kultury 
regionu kaszubskiego, warsztatem oświatowym i dydaktycznym oddziaływującym 
twórczo w pierwszym rzędzie na szerokie masy ludu kaszubskiego, dalej na ogół 
społeczeństwa polskiego [...] wreszcie ułatwiającym realizowanie na tym terenie 
planów państwowych28. Wkrótce jednak zostało ono upaństwowione i popadło 
na kilka lat w letarg, nie realizując nie tylko ambitnych zadań naukowych, lecz 
nawet elementarnych zadań wystawienniczo-zbierackich.

Nowe możliwości pojawiają się po Październiku ’56. Wtedy to młodzi re-
daktorzy „Kaszëb” planowali powołać Społeczny Instytut Kaszubski (SIK), któ-
ry w szczególny sposób miał się zająć historią Pomorza oraz historią literatury 
i prasy pomorskiej29. W materiałach Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego znajduje się nawet uchwała powołująca tę instytucję: W celu roz-
winięcia badań przyczynkowych do dziejów kulturalnych, historycznych i spo-
łecznych Kaszub, w celu rozwinięcia szerokiej pracy oświatowej i propagando-
wej – Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubskiego powołuje Społeczny Instytut Ka-
szubski i powierza jego zorganizowanie redakcji „Kaszëb”30. 

Uchwała nie weszła w życie; nie wiadomo nawet, czy została podjęta. Warto 
jednak zwrócić uwagę na dołączony do niej projekt regulaminu. Otóż SIK miał 
działać na podstawie takich samych regulacji, jak inne kluby i podlegać Zarzą-

27  Tamże, sygn. R-1235, k. 11.
28  A. Bukowski, Muzeum Kaszubskie. „Rejsy” 1949, nr 19, s. 1.
29  Zob. T. Bolduan, Patrząc w przyszłość. „Kaszëbë” 1958, nr 19, s. 2.
30  Archiwum Państwowe w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (dalej AP Gdańsk, 

ZKP), sygn. 6, k. 24. O SIK pisał T. Bolduan w artykule Patrząc w przyszłość. O niektórych zamie-
rzeniach Zrzeszenia Kaszubskiego. „Kaszëbë” 1958, nr 19, s. 2.
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dowi Głównemu. Czym miał się zajmować? W sześciu punktach przedstawiono, 
że instytut zmierza do rozbudzenia działaczy kulturalnych, społecznych, oświa-
towych i gospodarczych i skierowania ich inicjatywy na twórczą pracę, również 
teoretyczną; zorganizuje nauczycieli do opracowania monografi i miejscowości, 
w których pracują i biografi i ludzi zasłużonych dla Kaszub; będzie zbierał wszel-
kie prace przyczynkarskie, selekcjonował je i najbardziej wartościowe starał się 
wydać drukiem; będzie pracował nad większymi przedsięwzięciami, np. Histo-
rią Kaszub lub historią literatury kaszubskiej; będzie prowadził szeroką pracę 
oświatowo-propagandową w miastach i na wsi oraz będzie konsultował prace 
z naukowcami zajmującymi się problematyką kaszubsko-pomorską, rozsianymi 
po wyższych uczelniach w kraju. 

Formami pracy miały być sesje, odczyty, spotkania z ludźmi zasłużony-
mi dla Kaszub i Pomorza, z naukowcami i korespondencja z nimi (w tym także 
z uczonymi z zagranicy). Członkiem SIK mogła zostać tylko osoba, która przy-
gotowała oryginalną pracę na tematy pomorskie: przyjęcie na członka następuje 
na zasadzie obrony pracy31.

Na realizację tego pomysłu trzeba było jednak czekać kilka dziesięcioleci 
– także dlatego, że dopiero wówczas wykształciła się dostatecznie liczna gru-
pa naukowców mających kaszubskie korzenie lub też zajmujących się naukowo 
tematyką kaszubską.

Powstanie Instytutu Kaszubskiego oraz jego członkowie

Już w zupełnie zmienionych warunkach politycznych i społecznych podjęto po-
nownie inicjatywę utworzenia podmiotu naukowego, mającego zajmować się 
koordynacją badań nad problematyką kaszubską. Oto w uchwale XIII Walnego 
Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZKP) 2 grudnia 1995 r. 
przedstawiono sprawy najpilniejsze w najbliższej kadencji, a w punkcie 7 napi-
sano, że taką sprawą powinno być utworzenie instytutu pomorsko-kaszubskiego, 
grupującego badaczy różnych dziedzin realizujących w ramach instytutu szerokie 
badania nad społecznością kaszubsko-pomorską. Uchwała ta stała się zobowią-
zaniem dla środowiska kaszubskich uczonych.

Inicjatywę doprowadzenia do powstania tego podmiotu podjął prof. Józef 
Borzyszkowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej przez 
dwie kadencje prezes ZKP oraz wicewojewoda gdański i senator RP. Stał się 

31  AP Gdańsk, ZKP, sygn. 6: Regulamin Społecznego Instytutu Kaszubskiego. k. 25–26.



116 Cezary Obracht-Prondzyński

on spiritus movens całego przedsięwzięcia, czego efektem było powierzenie mu 
funkcji prezesa, którą sprawuje do dziś. 

Najpierw jednak doszło w Domu Kaszubskim w Gdańsku do spotkania 
dyskusyjnego poświęconego samej idei utworzenia nowego podmiotu naukowe-
go. Odbyło się ono 24 stycznia 1996 r., a zebrane wówczas grono kilkunastu 
osób uznało, że istnieje konieczność i możliwość zintensyfi kowania badań nad 
społecznością kaszubską, jej przeszłością i dniem dzisiejszym, problemami spo-
łecznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi itp. A ponieważ od samego początku 
założono, iż nowy podmiot będzie miał do odegrania szczególną rolę w zakre-
sie integracji rozproszonego po całej Polsce kaszubsko-pomorskiego środowiska 
naukowego, to uznano, że najlepszą formą organizacyjną będzie powołanie do 
życia towarzystwa naukowego. Towarzystwa, do którego postanowiono przy-
ciągnąć różne osoby z kręgów naukowych: osoby mające korzenie kaszubskie 
(takie, które zajmują się problematyką kaszubską, ale też takie, które nie upra-
wiają czynnie badań nad Kaszubami), osoby, które nie mają żadnych korzeni ka-
szubskich, ale prowadzą badania kaszubologiczne, wreszcie i takie osoby, które 
po prostu czują związek ze środowiskiem kaszubskim i chcą wspierać kaszub-
skie środowisko naukowe. Od początku też założono, że będą to osoby zarówno 
z Polski, jak i spoza granic kraju.

To zróżnicowanie wśród członków instytutu dało się zauważyć już pod-
czas zebrania założycielskiego, które odbyło się w Gdańsku 20 listopada 1996 r. 
Wśród 25 członków-założycieli znalazły się osoby reprezentujące różne dyscy-
pliny naukowe, różne ośrodki, różne pokolenia: Józef Borzyszkowski – historyk, 
Uniwersytet Gdański; Edward Breza – językoznawca, Uniwersytet Gdański; Hu-
bert Bronk – ekonomista, Uniwersytet Szczeciński; Klemens Bruski – historyk, 
Uniwersytet Gdański; Krystyna Dziworska – ekonomistka, Uniwersytet Gdański; 
Andrzej Groth – historyk, Uniwersytet Gdański; Zbigniew Grzonka – biochemik, 
Uniwersytet Gdański; Gerard Labuda – historyk, Poznań; ks. Wiesław Mering – 
fi lozof, Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie; Cezary Obracht-Prondzyń-
ski – historyk i socjolog, Uniwersytet Gdański; Władysław Pałubicki – socjolog 
i religioznawca, Uniwersytet Gdański; Wiktor Pepliński – historyk, Uniwersytet 
Gdański; Stanisław Pestka – publicysta, Gdańsk; Hanna Popowska-Taborska – 
językoznawca, Polska Akademia Nauk w Warszawie; Kazimierz Przybyszewski 
– historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Tadeusz Sadkowski – et-
nograf, Muzeum – Kaszubski Park Etnografi czny we Wdzydzach; Jerzy Samp – 
historyk literatury, Uniwersytet Gdański; Witold Stankowski – historyk, Wyższa 
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Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy; ks. Eugeniusz Stencel – teolog, Wyższe Se-
minarium Duchowne w Pelplinie; Brunon Synak – socjolog, Uniwersytet Gdań-
ski; Marian Szczodrowski – germanista, Uniwersytet Gdański; Zygmunt Szultka 
– historyk, Polska Akademia Nauk w Poznaniu; Jerzy Treder – językoznawca, 
Uniwersytet Gdański; Edmund Wittbrodt – Politechnika Gdańska; Mieczysław 
Wojciechowski – historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z czasem grono członków instytutu wzrosło do 107 osób (reprezentują na-
stępujące ośrodki naukowe: Trójmiasto, Szczecin, Olsztyn, Słupsk, Toruń, Byd-
goszcz, Elbląg, Poznań, Kraków, Włocławek, Pelplin, Warszawę, Lublin), w tym 
9 z zagranicy (Kanada, Belgia, Estonia, Niemcy, Francja, Dania, Czechy). God-
nością członków honorowych obdarzono nieżyjących już: prof. Elżbietę Zawacką 
z Torunia, prof. Fridhelma Hinzego z Berlina, prof. Gerarda Labudę z Poznania, 
a ponadto prof. Andrzeja Zbierskiego z Gdańska.

Zadania Instytutu Kaszubskiego

Podczas spotkania założycielskiego przyjęto przede wszystkim statut nowego to-
warzystwa, określający zasady działania, ale także określający główne zadania, 
które przed nim staną. Dlatego też w statucie zapisano, że głównym celem In-
stytutu Kaszubskiego będzie: w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczności 
kaszubskiej oraz tradycji badań kaszuboznawczych, organizowanie prac badaw-
czych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ru-
chu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego środowiska 
naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju. 

Cele te instytut osiągać miał poprzez formy typowe dla wszystkich towa-
rzystw naukowych, czyli: organizację konferencji i seminariów naukowych, two-
rzenie i realizowanie różnych programów badawczych, prowadzenie działalności 
wydawniczej, tworzenie zbiorów bibliotecznych, nawiązywanie kontaktów mię-
dzynarodowych oraz pomoc w rozwijaniu młodej kadry naukowej.

W czasie dyskusji nad statutem zastanawiano się także nad najpilniejszy-
mi pracami badawczymi, którym w pierwszej kolejności powinno się poświę-
cić nowe towarzystwo. W pewnym stopniu zadanie było tu ułatwione, gdyż ko-
rzystano przede wszystkim z refl eksji Gerarda Labudy, który ledwie cztery lata 
wcześniej podczas II Kongresu Kaszubskiego w Gdańsku zaprezentował referat 
O program badań naukowych nad Kaszubszczyzną32. Z drugiej jednak strony 

32  Zob. II Kongres Kaszubski. ,,Przyszłość kaszubszczyzny”, Dokumentacja. Red. C. Obracht-
-Prondzyński. Gdańsk 1992, s. 57.
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prof. Labuda jako historyk siłą rzeczy skoncentrował się nad problematyką hi-
storyczną, tymczasem instytut od początku przyjął bardziej uniwersalną formułę, 
stawiając sobie za cel prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej huma-
nistyki, ale także w zakresie badań ekonomicznych, geografi cznych itd.

Po dyskusji przyjęto jako priorytety następujące zadania: 
1) opracowanie historii Kaszubów oraz pełnej, naukowej monografi i regiona-

lizmu kaszubsko-pomorskiego na tle innych podobnych ruchów w Polsce 
i Europie; 

2) opracowanie i wydanie serii biografi i naukowych głównych twórców regiona-
lizmu kaszubsko-pomorskiego; 

3) opracowanie i wydanie bibliografi i kaszubskiej;
4) opracowanie stanowiska instytutu wobec projektów ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych (a w ten sposób podjęcie dyskusji nad statusem Ka-
szubów jako grupy etnicznej); 

5) uczestniczenie w przygotowywaniu strategii rozwoju regionalnego w po-
szczególnych województwach; 

6) udział w dyskusji nad projektami reformy ustroju terytorialnego państwa;
7) kontynuację i rozszerzenie badań nad profi lem socjologicznym Kaszubów, 

a zwłaszcza nad wpływem transformacji ustrojowej, w tym wydanie serii mo-
nografi i społeczno-ekonomicznych poszczególnych gmin; 

8) przygotowanie historii literatury, piśmiennictwa i języka kaszubskiego; 
9) reedycję podstawowych dzieł literatury kaszubskiej w opracowaniu krytycz-

nym; 
10) badania nad dziejami rodzin pomorskich; 
11) prowadzenie studiów porównawczych nad Kaszubami i innymi grupami et-

nicznymi w Europie (w tym również wydawanie materiałów dotyczących 
tych grup).

Realizacja zadań naukowych Instytutu Kaszubskiego

Instytut został zarejestrowany sądownie 22 stycznia 1997 r. Od tej chwili można 
było przystąpić do realizacji przedstawionego powyżej planu pracy. Musiano jed-
nak najpierw uporać się z prozaicznymi problemami organizacyjnymi: siedziba, 
obsługa administracyjna, koordynacja projektów itd. W odniesieniu do pierwszej 
kwestii pomocne okazało się Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które użyczyło 
nieodpłatnie dwóch pokojów w Domu Kaszubskim w Gdańsku, gdzie siedziba 
instytutu mieści się do dziś. Początkowo też porozumienie między Instytutem 
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Kaszubskim a ZKP mówiło, iż ta druga organizacja przejmie fi nansowanie obsłu-
gi administracyjnej, w zamian za co instytut będzie realizował zadania związane 
z popularyzacją wiedzy o Kaszubach, co było do tej pory zadaniem zrzeszenia. 
Niestety, po ledwie półtora roku ZKP z umowy się wycofało, znajdując się samo 
– podobnie zresztą jak wiele podobnych organizacji w tym okresie – w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Przez następne kilka lat Instytut Kaszubski musiał samo-
dzielnie gromadzić środki na elementarną obsługę biurową, co z kolei powodo-
wało, że niewiele mógł przeznaczyć na podstawową działalność naukową. Był 
to zresztą problem całego społecznego ruchu naukowego, którego podstawy ma-
terialne do dziś nie są unormowane w ustawodawstwie i który boryka się ciągle 
z ogromnymi problemami fi nansowo-organizacyjnymi33. Dla Instytutu Kaszub-
skiego zasadniczą odmianą było wprowadzenie w życie na początku 2005 r. usta-
wy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Ustawa 
ta bowiem stworzyła możliwość wspierania dotacjami podmiotowymi organi-
zacji mniejszościowych oraz tych, które działają na rzecz zachowania i rozwoju 
języka regionalnego, a za taki został uznany język kaszubski. Dzięki temu od 
2006 r. Instytut Kaszubski otrzymuje skromne wsparcie z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (to ono zajmuje się kwestiami mniejszościowymi) 
i przeznacza je na częściowe pokrycie kosztów administracyjno-księgowych.

Dzięki dotacjom celowym z innych źródeł instytut może z kolei realizo-
wać swoje podstawowe zadania. Dotacje te otrzymywane są głównie ze źródeł 
samorządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, samorzą-
dy lokalne), rządowych (poza MSWiA także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), od różnego 
rodzaju fundacji krajowych i zagranicznych (Fundacja Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, Hermann-Nierman-Stiftung z Düsseldorfu) czy też od osób prywat-
nych i przedsiębiorstw. Należy przy tym podkreślić, że Instytut Kaszubski jest 
stowarzyszeniem opierającym się przede wszystkim na bezinteresownej pracy 
swoich członków, którzy zasadniczo nie pobierają wynagrodzeń i honorariów za 
wygłaszane referaty, tłumaczenia, opracowania grafi czne itd. (chyba że – ale zda-
rzą się to rzadko – osobne środki na ten cel zostaną zdobyte w ramach złożonych 
wniosków grantowych).

Jakie są główne formy naukowej aktywności instytutu? Zacząć wypada od 
konferencji. W ciągu pierwszych dziesięciu lat działania (do 2006 r.) Instytut Ka-

33  Zob. S. Kunikowski, Problemy społecznego ruchu naukowego w okresie transformacji 
po 1989 roku. W: Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne..., s. 59–76.
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szubski był organizatorem lub współorganizatorem 68 konferencji, w tym czte-
rech międzynarodowych odbywających się w Polsce i pięciu międzynarodowych 
odbywających się za granicą. Natomiast w latach 2006–2009 zorganizował lub 
współorganizował kolejne 33 konferencje i seminaria naukowe34. 

Konferencje te miały zróżnicowaną tematykę, skupiały różnych uczestni-
ków, kierowane były do różnych odbiorców. Często ich efektem było wydanie 
pokonferencyjnych materiałów w postaci książek. 

Tylko z ostatnich lat można przywołać choćby kilka przykładów:
– Wspólnie z Akademia Baltica z Lubeki zorganizowano 16–25 sierpnia 2006 r. 

międzynarodowe warsztaty historyczne „Odczytując mowę kamieni. Śladami 
żydowskimi po Kaszubach”. Uczestnikami byli studenci i doktoranci z Polski 
i Niemiec, a głównymi organizatorami Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 
oraz Christian Pletzing. Efekt końcowy to ukazanie się dwujęzycznego (po 
polsku i niemiecku), bogato ilustrowanego i będącego rezultatem wnikliwych 
badań terenowych oraz archiwalnych, swoistego przewodnika po śladach ży-
dowskich na Kaszubach35.

– Wspólnie z Zakładem Antropologii Społecznej Instytutu Filozofi i, Socjologii 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kaszubskim Uniwersytetem 
Ludowym zorganizowano 14–16 września 2006 r. w Starbieninie konferencję 
pt. „Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych”. Odbyła 
się ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i zgromadziła kilkadziesiąt 
osób z różnych ośrodków badawczych w Polsce (Gdańsk, Poznań, Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Toruń, Słupsk, Szczecin), a także z Niemiec i Irlandii36. 

– Literaturze kaszubskiej poświęcono konferencję, która odbyła się 5–7 wrześ-
nia 2009 r. również w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Starbieninie 
(współorganizatorem konferencji był Katolicki Uniwersytet Lubelski) i nosiła 
tytuł „Literatura kaszubska: w nauce – edukacji – życiu publicznym”37. 

34  Szczegóły znajdują się w corocznych sprawozdaniach z działalności Instytutu Kaszubskiego, 
publikowanych na łamach rocznika naukowego „Acta Cassubiana”.

35  Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik. Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein 
Reisehandbuch. Red./hrsg. v. M. Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Pletzing. Gdańsk–Lübeck–
München 2010.

36  Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych. Red. C. Obracht-Prondzyński. 
Gdańsk 2007.

37  Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym. Red. Z. Zielonka. Gdańsk 
2007.
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– Dwukrotnie wspólnie z Instytutem Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słup-
sku, Urzędem Miejskim w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego oraz 
Słupskim Ośrodkiem Kultury – Teatrem Rondo zorganizowano Międzyna-
rodowe Konfrontacje Kulturowe. W 2007 r. odbyły się pod tytułem „Wielkie 
Pomorze – mit i literatura”38, a w 2009 r. – „Wielkie Pomorze. Tożsamość 
i wielokulturowość”.

– Pięciokrotnie zorganizowano konferencję pt. „Z dziejów kultury Pomorza 
w XVIII–XX wieku” (wspólnie z Pracownią Dziejów Pomorza i Krajów Nad-
bałtyckich UG)39.

– 19 października 2009 r. wspólnie z Sejmikiem Województwa Pomorskiego 
oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim zorganizowano konferencję „Lech 
Bądkowski a samorządna Rzeczpospolita”. Odbyła się ona w nowym budyn-
ku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a swoją obecno-
ścią uświetnił ją i otworzył premier RP Donald Tusk.

Zasadniczo po każdej konferencji materiały ukazywały się drukiem i wła-
śnie wydawnictwa są bodaj najbardziej widocznym przejawem naukowej i popu-
laryzatorskiej aktywności Instytutu Kaszubskiego. Instytut jest wydawcą lub też 
współwydawcą łącznie ponad 150 tytułów! Są wśród nich monografi e naukowe, 
biografi e i materiały pokonferencyjne, ale także wspomnienia i materiały biogra-
fi czne, albumy i katalogi wystaw, tomiki wierszy oraz opowiadania i powieści 
itd. 

Mówiąc o działalności naukowej instytutu oraz jego wydawnictwach, na 
pewno szczególnie wyróżnić trzeba realizację kilku projektów:
– wydanie pierwszego tomu Historii Kaszubów autorstwa Gerarda Labudy40;
– zainicjowanie serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, zawierającej podsta-

wowe teksty literackie w opracowaniu naukowym, jednolitej formie edytor-
skiej oraz podanych we współcześnie obowiązującej pisowni kaszubskiej41; 

38  Wielkie Pomorze. Mit i literatura. Red. A. Kuik-Kalinowska. Słupsk–Gdańsk 2009.
39  Z dziejów kultury Pomorza XVIII–XX wieku. Red. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2001; Z dziejów 

kultury Pomorza XVIII–XX wieku. T. II. Red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk 
2004; Z dziejów kultury Pomorza w XVIII–XX w., T. III. Red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Pron-
dzyński. Gdańsk 2006.

40  G. Labuda, Historia Kaszubów na tle historii Pomorza (do 1525 r.). Gdańsk 2006.
41  F.S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Polôchã. „Biblioteka Pi-

sarzy Kaszubskich” T. I. Oprac. J. Treder. Gdańsk 2007; H.J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł. Tamże, t. II. Oprac. J. Samp, J. Treder, E. Gołąbek. Gdańsk 2007; 
ks. B. Sychta, Dramaty. Cz. 1: Dramaty obyczajowe. Tamże, t. III. Oprac. J. Treder, J. Walkusz. 
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– wydanie bibliografi i do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich42;
– wydanie biografi i historycznych trzech twórców ruchu młodokaszubskiego: 

Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego i Franciszka Sędzickiego43;
– wydanie serii trzynastu tomów (dalsze są w zaawansowanym opracowaniu 

redakcyjnym) serii biografi cznej Pro memoria, poświęconej wybitnym pisa-
rzom, działaczom regionalnym, redaktorom itd.44;

– wydanie kilka monografi i naukowych45, w tym monografi i miejscowości46; 

Gdańsk 2008. Zob. także D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. 
Projekty, cele i pierwsze książki serii. „Literatura Ludowa” 2008, nr 6. 

42  C. Obracht-Prondzyński, Bibliografi a do studiowania kwestii kaszubsko-pomorskich. Gdańsk 
2004.

43  C.  Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886–1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski 
działacz regionalny. Gdańsk 1999.

44  Zaczęło się od tomu Pro memoria. Róża Ostrowska (1926–1975). Oprac. J. Borzyszkow-
ski. Gdańsk–Wejherowo 2003. Kolejne zostały poświęcone następującym osobom: Pro memoria. 
Józef Bruski (1908–1974). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2003; Pro memoria. Anna Łajming 
(1904–2003). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2004; Pro memoria. Lech Bądkowski (1920–1984). 
Żołnierz – pisarz – obywatel. Oprac J. Borzyszkowski. Gdańsk 2004; Pro memoria. Maria Kowa-
lewska (1921–2004). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2005; Pro memoria. Leonard Brzeziński 
(1904–1984). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2005; Pro memoria. Józef Ceynowa (1905–1911). 
Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2005; Pro memoria. Tadeusz Bolduan (1930–2005). Oprac. 
J. Borzyszkowski. Gdańsk 2006; Pro memoria. Ks. Bernard Sychta (1907–1982) a Kociewie... 
Jego poprzednicy i następcy. Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk – Starogard Gdański 2007; Pro 
memoria. Edmund Jonas (1893–1940). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2007; Pro memoria. 
Ks. Józef Tischner (1931–2000). Filozof szczęsnych darów. Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2007; 
Pro memoria. Feliks Marszałkowski (1911–1987). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2007; Pro me-
moria. Wincenty Mazurkiewicz (1938–2004). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk–Elbląg 2008; Pro 
memoria. Augustyn Spręga (1896–1949). Oprac. J. Borzyszkowski. Gdańsk 2008.

45  Przykładowo: R. Mielczarek, Budowa portu w Gdyni w latach 1924–1939. Gdańsk 2001; 
C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. Gdańsk 
2002; M. Fryda, Wieś pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przykładzie klu-
cza gemelskiego w powiecie człuchowskim (1772–1830). Gdańsk 2002; J. Kęcińska, Geografi a 
życia literackiego polskiego i kaszubskiego kręgu kulturowego na Pomorzu Nadwiślańskim w la-
tach 1772–1920. Słupsk–Gdańsk 2003; J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi 
u progu XXI wieku. Gdańsk 2005; A. Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od 
końca XVIII do 1939 r. Gdańsk 2006; A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliński w latach 1869–1920. 
Gdańsk–Pelplin 2007; C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na 
Kaszubach – ich dziejach, twórcach i  funkcjach społecznych. Gdańsk 2008.

46  J. Borzyszowski, Tam, gdze Kaszëb początk... Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin. 
Gdańsk–Karsin 2001; tegoż, Môdro kraina. Dzieje gminy Parchowo. Gdańsk–Parchowo 2005; 
Historia Brus i okolicy. Red. J. Borzyszkowski, Gdańsk–Brusy 2006; Dzieje Lęborka. Red. J. Bo-
rzyszkowski. Lębork–Gdańsk 2009. 



123Działalność naukowa Instytutu Kaszubskiego...

– przygotowanie kilku prac zbiorowych, prezentujących w przekrojowy sposób 
np. dzieje i dorobek gdańskiej humanistyki47 czy też stan badań kaszuboznaw-
czych48;

– publikacja klasycznych tekstów niemieckich o Kaszubach w tłumaczeniu na 
język polski49;

– wreszcie wydanie kilku pamiętników i wspomnień50.
Na osobną uwagę zasługuje publikacja swoistego podręcznika o Kaszubach 

w wersji polsko- i niemieckojęzycznej, przygotowana wspólnie z Ostsee-Akade-
mie w Lubece51.

Podkreślić należy także fakt wydawania przez Instytut Kaszubski własnego 
rocznika naukowego pt. „Acta Cassubiana”. Pierwszy tom ukazał się w 1999 r., 
a w słowie wstępnym redakcja napisała, że „Acta” są nowym rocznikiem, stwo-
rzonym przez Instytut Kaszubski celem rozwijania i upowszechniania rzetelnej 
wiedzy o naszym regionie. [...] Nowy  rocznik w założeniach ma być pismem sku-
piającym przede wszystkim naukowców związanych z naukami humanistycznymi 
i społecznymi – od geografi i społecznej i ekonomicznej poprzez historię, peda-
gogikę i politologię aż po antropologię, etnografi ę, językoznawstwo, socjologię 
i ekonomię. Szczególnie ważnym zadaniem jest promowanie młodych adeptów 
nauki. [...] Nacisk położymy także na współpracę z ośrodkami naukowymi za gra-
nicą, interesującymi się Gdańskiem, Kaszubami i Pomorzem.

Dotychczas ukazało się jedenaście tomów rocznika, który stał się najważ-
niejszym interdyscyplinarnym pismem kaszuboznawczym, wykraczającym jed-

47  Tradycje gdańskiej humanistyki. Red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk 
2008.

48  Badania kaszuboznawcze...
49  Ks. F. Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo. Red. J. Borzyszkowski. Gdańsk 

1997 (w jęz. niem., pol. i kaszubskim); Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pra-
cach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera. Deutsche Berichte über die Kaszuben im 19. Jahrhundert. 
Das Bild der Kaschuben in den Abhandlungen von G.L. Lorek, W. Seidel und F. Tetzner. Tłum. 
z jęz. niem. M. Darska-Łogin. Tłum. z jęz. pol. M. Borzyszkowska-Szewczyk, A. Popien. Red.
J. Borzyszkowski. Gdańsk 2009.

50  Przykładowo: B. Brandt, Moja saga wojenna 1939–1947. Gdańsk 1999; B. Jażdżewski, 
Wspomnienia kaszubskiego „gbura”. Cz. 3: Okres powojenny. Gdańsk 1999 (w jęz. kaszubskim); 
Pasje przyrodnika. Wspomnienia Józefa Pozorskiego. Oprac. B. Arsoba. Gdańsk 2002; E. Pintus, 
Meine wahren Erlebnisse. Moje prawdziwe przeżycia. Tłum. M. Szewczyk. Oprac. J. Borzyszkow-
ski. Gdańsk 2005. 

51  Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność. Kaschubisch-Pommersche 
Heimat. Geschichte und Gegenwart. Red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht. Gdańsk–Lubeka 2000 
– współwydawcą był Zarząd Główny ZKP i Ostsee-Akademie.
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nak często poza wąsko rozumiane studia nad Kaszubami. Jak swego czasu poli-
czył prof. Andrzej Romanow (skądinąd uznany historyk czasopiśmiennictwa po-
morskiego), w pierwszych dziesięciu tomach pisma swoje publikacje zamieściło 
119 autorów, spod których piór wyszło (nie licząc sygnalnych not wydawniczych) 
285 artykułów, opracowań źródłowo-materiałowych, recenzji i omówień, a także 
tekstów wspomnieniowych (pro memoria) oraz informacyjno-sprawozdawczych 
(kronika naukowa). Co ważne – niektóre z artykułów zostały napisane w języku 
kaszubskim, jednym z zadań pisma jest bowiem kształtowanie naukowego ję-
zyka kaszubskiego (ponadto teksty publikowane tu były w językach: łużyckim, 
duńskim, niemieckim).

Trzeba stwierdzić, że po „Acta Cassubiana” coraz częściej sięgają również 
nauczyciele, działacze i twórcy regionalni, dziennikarze oraz inne osoby zainte-
resowane problematyką kaszubsko-pomorską.

Inne formy działalności

Konferencje, seminaria oraz działalność wydawnicza nie wyczerpują form ak-
tywności Instytutu Kaszubskiego. Od początku jedną z najważniejszych kwestii 
było prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć popularyzacyjnych, organi-
zowanie spotkań dyskusyjnych, promowanie czytelnictwa książek kaszubo- 
i pomorzoznawczych. Członkowie Instytutu Kaszubskiego zawsze chętnie anga-
żowali się w różnorodne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy 
o Kaszubach i Pomorzu, w promowanie ciekawych zjawisk, nie tylko nauko-
wych, ale także artystycznych i literackich.

Dlatego też instytut organizuje co roku co najmniej kilkanaście spotkań 
promujących własne wydawnictwa, ale także publikacje o tematyce kaszubskiej 
wydawane przez inne ofi cyny. Organizuje spotkania dyskusyjne poświęcone 
tematyce kaszubskiej i pomorskiej. Aktywnie uczestniczy także w organizacji 
przedsięwzięć wystawienniczych. Oto kilka przykładów:
1. Wystawa „Stryjec mało znany”, Lębork, 12 października 1998 r.; Szczecin, 

16 listopada 1998 r.; Bytów, 17 marca 1999 r.
2. Wystawa „1000-lecie Gdańska w wydawnictwach” (przygotowana wspólnie 

z Biblioteką Gdańską PAN), Gdańsk, 14 października 1998 r.
3. Wystawa „Ryszard Stryjec 1932–1997. Danziger Graphiker und sein Werk” 

w Instytucie Polskim w Düsseldorfi e, otwarcie 10 maja 1999 r.
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4. Wystawa „Ruch kaszubsko-pomorski w XIX–XXI wieku. W pięćdziesięciole-
cie upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie”. Otwarcie wystawy nastąpiło 3 czerwca 2006 r. w Wejherowie. 

5. W przededniu X Zjazdu Kaszubów, 12 lipca 2008 r., otwarto wystawę „Gdańsk 
a Kaszubi, Kaszubi w Gdańsku”. Przygotowano ją we współpracy z Oddzia-
łem Gdańskim ZKP, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Muzeum Naro-
dowym w Gdańsku, Centralnym Muzeum Morskim, Muzeum Archeologicz-
nym w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk i dzięki wspar-
ciu osób prywatnych. Prezentowana była w Ratuszu Głównomiejskim do 
15 września 2008 r. Jednym z jej zadań było utwierdzenie zwiedzających 
w przekonaniu o stołeczności Gdańska, a także przypomnienie niezwykłej 
roli tego najważniejszego miasta Pomorza w kaszubskich dziejach. 

6. Dzięki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
25 lipca 2008 r. odbył się w Wejherowie wernisaż wystawy „O Kaszubach 
w Kanadzie 1858–2008” (przygotowanej dzięki zbiorom Józefa Borzyszkow-
skiego) z okazji 150-lecia osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie. 

7. Instytut Kaszubki był też patronem wystawy przygotowanej przez Europej-
skie Centrum Solidarności, a zatytułowanej „Autorytety: Lech Bądkowski”. 
Została ona pokazana po raz pierwszy w Senacie RP 18 lutego 2009 r. Na-
stępnie można było ją obejrzeć podczas Dnia Jedności Kaszubów w Bytowie, 
a później w wielu miejscach na całych Kaszubach i Pomorzu (była pokazy-
wana w ramach imprez organizowanych z okazji Roku Lecha Bądkowskiego, 
ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).

Inną ważną formą działalności Instytutu Kaszubskiego są inicjatywy zwią-
zane z upamiętnianiem wybitnych osób, zasłużonych dla kultury Kaszub i Pomo-
rza. Symbolicznym przykładem działań tego typu było odsłonięcie ufundowanej 
przez instytut tablicy poświęconej Aleksandrowi Majkowskiemu, umieszczonej 
na domu, w którym mieszkał on podczas swoich studiów w Gryfi i (Greifswal-
dzie). Z kolei 2 października 2005 r. instytut wspólnie z Kaszubskim Parkiem 
Etnografi cznym we Wdzydzach odsłonił obelisk i tablicę, poświęcone Róży 
Ostrowskiej, a ufundowane przez Nadleśnictwo Kościerzyna; następnie 2 wrześ-
nia 2006 r. wspólnie z Oddziałem ZKP w Wielu i Karsinie oraz władzami gminy 
Karsin przygotował uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej wybitnemu ka-
szubskiemu rzeźbiarzowi Władysławowi Licy (1928–1989). Tablicę odsłonięto 
w jego rodzinnych Rybakach-Wdzydzach Tucholskich. 



126 Cezary Obracht-Prondzyński

Instytut w swojej siedzibie w Domu Kaszubskim gromadzi podręczną bi-
bliotekę kaszubo- i pomorzoznawczą, prowadzi szeroką wymianę wydawnictw, 
także z zagranicą, wspiera młodych badaczy w realizacji ich projektów nauko-
wych52.

Przyglądając się już kilkunastoletniej działalności Instytutu Kaszubskiego, 
można stwierdzić, że z całą pewnością stał się on nie tylko ważnym podmiotem 
na naukowej mapie Pomorza, ale także bardzo istotnym składnikiem ruchu ka-
szubsko-pomorskiego.

ZUR WISSENSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT DES KASCHUBISCHEN INSTITUTS 
IM KONTEXT DER KASCHUBENFORSCHUNG 

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Beitrag wurde zunächst die pommersche wissenschaftliche Be-
wegung − Struktur, Wandel und Zentren (Toruń/Thorn, Gdańsk/Danzig, Sopot/Zoppot, 
Gdynia/Gdingen sowie Chojnice/Konitz und Lębork/Lauenburg), in denen sich die wich-
tigsten Vereine konzentrieren − behandelt. Es wurde betont, dass die regionalen wissen-
schaftlichen Gesellschaften bei der Umsetzung ihrer Ziele hinsichtlich der Erkundung der 
Region und der Verbreitung des Wissens über sie mit diversen Institutionen zusammen-
arbeiten, insbesondere mit Hochschulen, Bibliotheken und Museen.

Vor diesem Hintergrund wurden die Stellung und die Ergebnisse der Tätigkeit des 
Kaschubischen Instituts als eines spezifi schen wissenschaftlichen Vereins präsentiert. 
Seine Entstehung wurde im Kontext wissenschaftlicher Initiativen der kaschubischen 
Gemeinschaft sowie der Entwicklung der Kaschubenforschung seit dem Anfang des 19. 
Jahrhunderts dargestellt. Im Folgenden wurden der Prozess der Institutsgründung, der 
Kreis seiner Gründer sowie seine Hauptaufgaben und -ziele behandelt. Danach wurde auf 
grundsätzliche Formen seiner Tätigkeit eingegangen. Als Leistungen des Instituts wur-
den Herausgebertätigkeit, Wissensförderung, internationale Kooperation, Ausstellungen, 
Erinnerungsarbeit in Bezug auf die für die kaschubische Forschung und Kultur wichtigen 
Persönlichkeiten, Integration des wissenschaftlichen Milieus, dessen Vertreter entweder 
aus der Kaschubei stammen oder sich mit kaschubischen Fragen wissenschaftlich ausein-
andersetzen, genannt.

52  Przykładem może być praca doktorska Marleny Porębskiej, obroniona na Uniwersytecie 
w Erlangen, a następnie opublikowana w postaci książkowej: Das Kaschubische: Sprachtod oder 
Revitalisirung? Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in Po-
len. München 2006. 
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Wenn man sich mit der über ein Dutzend Jahre andauernden Aktivität des Kaschu-
bischen Instituts auseinandersetzt, kann man feststellen, dass es inzwischen zu einem 
wesentlichen Akteur auf der wissenschaftlichen Karte Pommerns sowie zu einem bedeu-
tungstragenden Bestandteil der kaschubisch-pommerschen Bewegung wurde. 
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