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K A RTUSKIE ZE SZY T Y MUZE A LNE
NR 1, 2016

SŁOWO WSTĘPNE

Oto Kaszub mamy serce, wszystko tu zachwyca wielce,
czyste lasy i jeziora, tychże liczba całkiem spora.
Tu kartuzów zakon był, ileż on tajemnic skrył,
Kościół ich do dzisiaj stoi, czy budowlę dach ten stroi?
Niczym trumny wieko dach, obserwować go aż strach!
Od kartuzów nazwa miasta, odwiedź miasto, no i basta!
I ryneczek, co ma duszę, wyjątkowy przyznać muszę…
Tu muzeum Kaszub woła, czy odwiedzić wszystko zdołam?
Patrycja Wojtkowiak-Skóra, Na tropach Kaszub

Szanowni Państwo,
mam ogromną przyjemność, po latach przerwy, oddać w Państwa
ręce nową serię wydawniczą pt. „Kartuskie Zeszyty Muzealne”.
Jest ona związana z historią naszej małej ojczyzny, jaką są Kaszuby, ze szczególnym uwzględnieniem roli Muzeum Kaszubskiego
w Kartuzach.
W przyszłym roku Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera
w Kartuzach obchodzić będzie jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji pragnę Państwu pokrótce przedstawić historię i obecne działania
Muzeum, którego intensywny rozwój jest możliwy dzięki zaangażo7
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waniu pracowników, a także wsparciu uzyskanemu od władz miasta
Kartuzy oraz Powiatu Kartuskiego.
W niniejszym numerze rocznika chcę przybliżyć Państwu także sylwetkę Franciszka Tredera, którego biografię już w 1995 r., we
współpracy z Norbertem Maczulisem, opracował kartuski historyk
Jacek Mielewczyk, poszerzając ją o nowe źródła. Ponadto prezentujemy ciekawą korespondencję, m.in. Franciszka Tredera z Franciszką
Majkowską oraz dr Wandą Brzeską.
Nie bez przyczyny w Kartuzach – stolicy Kaszub – powstało Muzeum Kaszubskie, którego kolekcja powstała ze zbiorów Franciszka
Tredera pochodzących z Borzestowa oraz Aleksandra Majkowskiego
(znajdujących się w Kartuzach).
Rok 2016 jest rokiem jubileuszy. 1050-lecie Chrztu Polski,
100. rocznica urodzin Gerarda Labudy, czy też 60-lecie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego korespondują z inicjatywami Muzeum. Pragnę zauważyć, że związki profesora Gerarda Labudy z Kartuzami wynikają nie tylko z racji miejsca urodzenia w Nowej Hucie (k. Kartuz),
ale także z pozostawienia po sobie pamiątek – artefaktów w postaci
monet z I i II w. n.e podarowanych Muzeum Kaszubskiemu. Monety te zostały znalezione niedaleko jeziora Klasztornego w Kartuzach.
Z okazji setnej rocznicy urodzin profesora w Muzeum Kaszubskim
można było zwiedzić wystawę pt. „Gerard Labuda, 1916–2010, Kaszuba w Poznaniu”, przygotowaną przez Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Biuro Zarządu
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Podobnie rzecz ma się ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
Idea stworzenia organizacji skupiającej Kaszubów zrodziła się w głowie Bernarda Szczęsnego, natomiast pierwsze spotkanie organizacyjne
odbyło się w muzeum w Kartuzach, dnia 22 stycznia 1956 r. W tamtym czasie Feliks Marszałkowski, dr Andrzej Bukowski, Leon Roppel,
Lech Bądkowski, Bernard Szczęsny, Paweł Szefka oraz Franciszek Treder podjęli dyskusje na temat celów i możliwości działania organizacji.
Kolejne spotkania entuzjastów owej idei, które odbywały się
w Gdyni i w Kartuzach, przyciągały coraz więcej działaczy kaszub8
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skich i sympatyków tej kultury. Pragnę nadmienić, że wznowiona została współpraca między Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
a Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oddział Kartuzy. W ramach
tej współpracy zorganizowaliśmy już po raz drugi konkurs wiedzy
o Franciszku Trederze, założycielu Muzeum Kaszubskiego, a także
sygnatariuszu powstania partu kartuskiego.
Jak ważna jest działalność Zrzeszenia dostrzegał sam Treder,
który w swym artykule Dzieje i działalność kulturalno-oświatowa Muzeum Kaszubskiego i Zrzeszenia, pisał:
[…] Przecież to ono [Zrzeszenie] właśnie udzieliło pierwszej pomocy nie tylko muzeum kaszubskiemu, ale również skansenowskiej placówce muzealnej
w Wdzydzach, to jego staraniem zaktywizowano i zmobilizowano społecznych działaczy kulturalnych Wejherowa, Kościerzyny, Starogardu, Chojnic,
Pucka, Skarszew, Brus i Kartuz, to właśnie z pomocą aktywu Zrzeszenia
pierwsza placówka wytwórcza Cepelia dostała się na teren Kaszub (do Kartuz). I dziś – co w dziedzinie kultury dzieje się na gruncie naprawdę ludowych tradycji – (jeżeli nawet nie zawsze odbywa się pod szyldem Zrzeszenia
– bo to nie jest konieczne) dzieje się z inspiracji Zrzeszenia […].

Franciszkowi Trederowi zależało na rozwoju kaszubszczyzny:
języka, zwyczajów, kultury, rzemiosła, zabiegał o to, aby były one
kultywowane i obecne w naszym życiu. Dzisiaj, z perspektywy czasu, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dziedzictwo kaszubskie jest widoczne nie tylko dzięki inicjatywom ZKP, ale także
dzięki działaniom środowisk szkolnych, organizacji pozarządowych,
kół gospodyń wiejskich a przede wszystkim Muzeum Kaszubskiego.
Obszarom działania Muzeum poświęcona była seria wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego i Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera „Kaszubskie Zeszyty
Muzealne”. Pierwszy numer zeszytów zatytułowany Pamiętnik w muzeum spisany w całości prezentuje wspomnienia F. Tredera. Seria
ukazywała się do 2009 roku.
Wiele informacji o Muzeum ukazało się na łamach „Dziennika
Bałtyckiego”, „Chëczy”, „Jantarowych Szlaków”, „Pomeranii”, „Głosu
9

KZM 1_2016_korekta 2 - 2017-02-10.indd 9

2017-02-13 08:26:28

Słowo wstępne

Kaszub” oraz „Gazety Kartuskiej”. Nowe wiadomości na temat muzeum w Kartuzach ukazały się w publikacji prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego zatytułowanej Kaszubskich pamiątek skarbnice.
W roczniku zamieszczone zostały zdjęcia z Archiwum Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach, zdjęcia Ryszarda Mielewczyka oraz Andrzeja Tredera.
Materiały (źródłowe) publikowane w niniejszym wydawnictwie
pochodzą z archiwów: Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Gorąco zachęcam do lektury.
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K A RTUSKIE ZE SZY T Y MUZE A LNE
NR 1, 2016
A R T Y K U Ł Y

Barbara K ąkol

MUZEUM KASZUBSKIE W KARTUZACH
– OD 70 LAT
SKARBNICĄ KASZUBSKICH PAMIĄTEK
Zawierucha wojenna pozostawiła trwały ślad w muzealnictwie
kartuskim. Rozproszenie zbiorów, brak lokalu ekspozycyjnego i środków finansowych nie zniechęciło działaczy kaszubskich do tworzenia
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Należy zauważyć, że tuż po wojnie, najszybciej i najskuteczniej
ekspozycja muzealna powstała właśnie w Kartuzach1.
W 1945 r. organizacją i prowadzeniem Muzeum zajął się Powiatowy Ośrodek Krzewienia Kultury i Sztuki w Kartuzach, którego
dyrektorem był Edward Ogórek, sekretarzem dr Henryk Kotowski,
Artykuł nie porusza prób stworzenia muzeum kaszubskiego przed drugą wojną
światową. „Gazeta Kartuska” nr 75 z 1934 r. informuje o ekspozycji w domu B. Hincy przy ulicy Piłsudskiego 35 w Kartuzach (obecna Majkowskiego), która składała
się z ponad 100 cennych okazów. Co ciekawe, przy tej samej ulicy mieszkał Aleksander Majkowski, który w 1935 r. udostępnił zwiedzającym zbiory etnograficzne
na parterze swojej willi „Erem”. Za namową Majkowskiego gromadzeniem zbiorów
zajął się Franciszek Treder, który zorganizował w 1932 r. w Borzestowie wystawę
sztuki ludowej. Zob.:N. Maczulis, 50 lat Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (1947–
–1997) i jego patron Franciszek Treder, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 5, 1997,
s. 31. Ponadto w Dziejach Kartuz, t. II czytamy o stworzeniu po odzyskaniu niepodległości, zalążku muzeum w budynku po starym szpitalu przy ulicy Cmentarnej
(obecnie Ceynowy), s. 132
1

11
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skarbnikiem zaś Emil Lniski2. W sprawozdaniu zebrania organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Krzewienia Kultury i Sztuki czytamy: Skoro umilkły huki wystrzałów armatnich i kiedy zagoiły się rany
zadane krainie naszej ostrym mieczem wojny, odruchowo zaczęło się
w społeczeństwie naszym budzić zainteresowanie do wszystkiego co piękne i szlachetne, do wszystkiego, co jest cechą właściwą duszy naszej3.
Edward Ogórek przedstawił całokształt planu pracy nowopowstającego ośrodka, zaznaczając jego rolę w tworzeniu muzeum regionalnego. W założeniach programowych ustalono, że muzeum ma mieć
charakter historyczno-kulturalny. Należy pamiętać, że w tym czasie
przedwojenne zabytki Franciszka Tredera znajdowały się u jego rodziny w Borzestowie.
Przy Muzeum Kaszubskim uruchomiono pracownię haftu kaszubskiego, którą prowadziła Franciszka Majkowska, zaś już od 26
sierpnia do 15 października 1945 r. można było oglądać pierwszą po
wojnie wystawę kaszubskiej sztuki ludowej. Powołano także Powiatową Radę Muzeum, w skład której wchodzili: dr Borowski, mec. Hirsz,
dr Kotowski, ks. Stryszyk, Majkowska, Symflerowa i inni4.
W muzeum, które powstało w pomieszczeniach „Dworu Kaszubskiego”, została otwarta „Wystawa Martyrologii Polskiej”. Ekspozycję
2
Powiatowy Ośrodek Krzewienia Kultury i Sztuki (POKKS) powstał w 1945 r.
Jego przewodniczącym został Edward Ogórek, sekretarzem dr Henryk Kotowski,
skarbnikiem Emil Lniski. Po zrzeczeniu się E. Ogórka stanowiska przewodniczącego,
został nim Leopold Kosiński. Członkami POKKS byli: dr Borowski, Kosiński, dr Kotowski, Kostrzewski, Lniski, Lewiński, Majkowska, Ogórek, starosta kartuski Piasecki, Pietraszkiewicz, ks. Stryszyk, Turzyński, Zydowicz i inni. W 1946 r. POKKS
utrzymywał Muzeum Kaszubskie, Bibliotekę Publiczną i Uniwersytet Powszechny.
W 1947 r. POKKS przekształcił się w Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego. Zob.: N. Maczulis, Zjazd działaczy kaszubskich w Kartuzach w 1945 r. w świetle
dokumentu, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, 1999 Z. 7. Por. też. Protokoły POKKS,
Muzealia artystyczno-historyczne sygn. AH 371 MKK.
3
Sprawozdanie z zebrania organizacyjnego POKKS z 14 czerwca 1945 r., sygn.
AH 371 MKK, brak nr k.
4
MPiMK-P, Franciszka Majkowska Muzeum Kaszubskie w Kartuzach 1946–
–1950, sygn. R 1238, k. 2.

12
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poświęconą tej problematyce zainaugurowano 4 listopada 1945 r.
przy okazji zjazdu działaczy kaszubskich w Kartuzach5.
Trudno ocenić, kiedy Muzeum zaczęło funkcjonować w gmachu
przy ulicy Kościerskiej. Profesor Obracht-Prondzyński pisze:
Ten pierwszy, tak dobrze zapowiadający się okres w dziejach muzeum, przerwało przejęcie budynku przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i konieczność przeniesienia eksponatów do prowizorycznych pomieszczeń.
Dalej czytamy: Odtąd ze względów lokalowych, działalność została ograniczona. Próbowano jeszcze uruchomić Dom Kultury w budynku „Dworu Kaszubskiego” i zlokalizować w nim muzeum […], ale i to się nie powiodło6.

To sugeruje, że Muzeum mieściło się od początku swego istnienia przy ulicy Kościerskiej.
Jednakże Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego najpierw miał swoją siedzibę przy ulicy Kościerskiej (1945 r.), a dopiero
w 1946 r. został przeniesiony do „Dworu Kaszubskiego”. Rozterki
związane z siedzibą Muzeum rozstrzyga definitywnie treść protokołu
z zebrania Rady Kultury i Sztuki, które odbyło się 11 lutego 1946 r.
Z niego to dowiadujemy się:
Co do lokalu w którym dotychczas mieściło się muzeum, zakomunikował
przewodniczący, że lokal ten musimy odstąpić na korzyść Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach i w zamian za to, na muzeum im. dr Majkowskiego, został Radzie przyznany dom przy ul. Kościerskiej, w którym mieścił się dotychczas Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa7.

N. Maczulis, op.cit., Z. 7, s. 9. Por. też. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich
pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych, Gdańsk 2008, s. 188–189, Zob. też wniosek do starosty z dn. 4.02.1946 r.,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, sygn. R 1236, k. 6.
We wniosku tym jest mowa o chęci uruchomienia muzeum w „Dworze kaszubskim”,
a nie o istnieniu tam ekspozycji.
6
C. Obracht-Prondzyński, op. cit., s. 186–187.
7
Protokół z zebrania Rady Kultury i Sztuki z dnia 11 lutego 1946, sygn.
AH 371 MKK, brak nr. k.
5

13
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Reasumując, w 1946 r. Muzeum przeniosło się z „Dworu Kaszubskiego” do gmachu przy ulicy Kościerskiej.
Przytoczone w pracy prof. Obrachta-Prondzyńskiego sprawozdanie Powiatowego Referatu Kultury i Sztuki z 28 lutego 1946 r. daje
nam już, w połączeniu z powyższym cytatem, pełen obraz:
Przygotowania do zamierzonej Wystawy Obrazów i Pamiątek Polskich
w Muzeum Kaszubskim stanęły na martwym punkcie ze względu na przeprowadzkę muzeum, spowodowaną działaniem siły wyższej – w tym przypadku koniecznością odstąpienia całego gmachu (wraz z lokalami wystawowymi) na rzecz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Powstająca przy
muzeum pracownia haftów Kaszubskich pod kierownictwem Franciszki
Majkowskiej znajduje się w stadium organizacji [...]8.

Był to smutny okres zarówno w historii Kaszubów, jak i tworzonego Muzeum. Budynki, które miały służyć kultywowaniu tradycji
kaszubskiej, stały się miejscem przesłuchań i wielu cierpień ludzi zamieszkałych na terenie powiatu kartuskiego.
W 1946 r. w zatwierdzonym planie budżetowym, jako kierownik
Muzeum widnieje Edward Ogórek, a jako społeczny kustosz Leopold
Kosiński. Ekspozycja Muzeum Kaszubskiego mieściła się w budynku
przy ulicy Kościerskiej.
Jest to o tyle ważna informacja, gdyż często powielany jest błąd
jakoby Urząd Bezpieczeństwa zajmował ten budynek do 1947 r.9
Jednak problemy lokalowe i personalne się nie skończyły. O budynek upomniał się Urząd Likwidacyjny w Kartuzach, żądając jego
zwrotu. W piśmie z 25 maja 1947 r. Leopold Kosiński zwrócił się
z prośbą do Starosty Powiatowego o przekazanie nieruchomości położonej przy ulicy Kościerskiej, w zarząd i użytkowanie Zarządowi
Miejskiemu Miasta Kartuzy. Z korespondencji wynika również zaCyt. za: C. Obracht-Prondzyński, op.cit, s. 187.
5 lipca 1997 r. na budynku Muzeum Kaszubskiego zawieszono tablicę pamiątkową o następującej treści: W tym budynku w latach 1945–1947 mieściło się więzienie
i siedziba powiatowego Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
8
9
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miar przekształcenia Powiatowego Ośrodka Kultury i Sztuki w Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach10.
Nie tylko problemy lokalowe pozostawały do rozwiązania, ale
także kwestia podporządkowania, prowadzenia i zarządzania Muzeum. Członkowie POKKS wiedzieli, że kolekcjonowaniem zabytków
z terenu Kaszub zajmował się Franciszek Treder, który już w latach
trzydziestych zorganizował wystawę w Borzestowie. Miała ona duże
znaczenie naukowe i kulturowe. Znalazły się na niej zabytki kultury
materialnej i duchowej regionu kaszubskiego, takie jak: zabytkowe
narzędzia rolnicze, sprzęt rybacki, gospodarczy, meble, przedmioty
z dziedziny archeologii, wyroby sztuki ludowej, pieśni ludowe, legendy czy podania ludowe. Trudno jest ustalić dokładną datę, czy rok powstania muzeum Tredera. Wiadome jest jedynie, że – jak sam pisze11:
[…] gromadzeniem zabytków zainteresował mnie dr Majkowski, i to kilka
lat po pierwszej wojnie światowej. Wówczas podałem w prasie krótką notatkę na temat walorów turystycznych powiatu kartuskiego, a ponieważ poruszyłem również sprawy dotyczące zabytków, dr Majkowski wezwał mnie
do siebie, ażeby przekonsultować te sprawy.
I od tej pory zacząłem gromadzić zabytki. Jak to się odbywało w praktyce,
o tym wie tylko zbieracz, który zbiory tego rodzaju sprowadzał za własne
oszczędności i to w tajemnicy przed rodziną. Nie każda manipulacja handlowa bowiem dała się ukryć (zbiory przechowywałem wówczas w zabudowaniach mego ojca w Borzestowie), a konsekwencje takiej niedyskrecji łatwo
sobie wyobrazić. Oczywiście, wiele nabytków otrzymałem za bezcen, ale
niektóre musiałem nawet przepłacić. Dwie cenne szafy sprowadziłem w zamian za pompę do wody, a interes ten kosztował mnie mniej więcej tyle, ile
się płaci za trzy dobre krowy.
Spośród wydarzeń nieco późniejszych utkwiło mi w pamięci otwarcie pierwszej wystawy regionalnej w 1932 r. To, co wówczas pokazałem, nie bardzo
Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (AMK Kartuzy), Historia budynku Muzeum Kaszubskiego, sygn. 190, s. 5.
11
F. Treder, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, „Jantarowe Szlaki” nr 9–10, Gdańsk
1963, s. 16–18; Por. też F. Treder, op.cit., s. 39 oraz AMK Kartuzy, Akta Muzeum Kaszubskiego, nr 25, s. 44–46.
10
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przypominało wystawę muzealną. Był to po prostu zbiór wszystkiego, co
dało się zgromadzić w terenie, a więc sprzętu ludowego, wyrobów sztuki,
modele zabytków stałych, skały, preparaty przyrodnicze oraz przedmioty
uratowane z grobów starożytnych, rozkopywanych przez robotników miejscowej kopalni kamieni [...].
[…] Byłem wówczas kierownikiem spółdzielni Nauczycielskiej Wytwórni
Pomocy Naukowych, a ponieważ w tym okresie współpracowałem również
z Instytutem Badania Kultury Wsi oraz z zakładami etnografii, mineralogii
i archeologii uczelni poznańskiej, warszawskiej i krakowskiej, różnorodność
zbiorów wyrastała po prostu z konieczności usługowych. Część tych eksponatów (modele grodzisk, chat zrębowych z podcieniem, skrzyń ludowych,
lasek, kluk sołeckich i rogi do tabaki) znalazły się później na wystawie turystycznej w Toruniu.
Wyraźne zróżnicowanie profilowe zbiorów nastąpiło dopiero blisko przed
drugą wojną światową, tj. z chwilą nagromadzenia większej ilości materiałów etnograficznych. Na skutek żywej polemiki na temat zagospodarowania
turystycznego powiatu kartuskiego, oraz w wyniku współpracy z rozgłośnią
toruńską (współpracy polegającej na dostarczaniu i publikowaniu materiałów dotyczących folkloru, zabytków, obrzędów i piękna krajobrazu regionu
kaszubskiego) – i niemniej na skutek osobliwej interwencji dra Majkowskiego, władze powiatowe zgodziły się w końcu na oddanie mi budynku przy
ul. Jeziornej nr 8.
Adaptacja tego domu trwała jednak niemal 2 lata. W końcu, na skutek
przekazania większej części tego budynku na potrzeby obrony narodowej,
w ogóle nie doszło do przejęcia nieruchomości. I może dzięki temu właśnie
część zbiorów przetrwała wojnę. Niektóre zostały zabrane przez muzeum
toruńskie (bezpośrednio przed wybuchem wojny), część nie dość ukrytych
zabrał okupant, a spośród przechowywanych w piwnicach oraz zakopanych
w ziemi, część uległa zniszczeniu [...].

Mając na uwadze wiedzę i doświadczenie Franciszka Tredera w tej materii, Powiatowy Komitet do Spraw Kultury poprosił
go o zreorganizowanie muzeum i przeprowadzenie inwentaryzacji
zbiorów. Otworzyła się nowa perspektywa dla Tredera. Powstałemu
w 1945 r. muzeum w Kartuzach potrzebny był ktoś taki jak on, pasjonat i znawca regionu. W połączeniu kolekcji Majkowskiej, Kotowskiego z kolekcją Tredera widziano szansę na rozwój instytucji.
16
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Po latach, Treder wspominał:
Gdy wróciłem z wojny, Powiatowy Komitet do spraw Kultury, reprezentowany przez dra Henryka Kotowskiego, F. Majkowską, Ogórka, Kosińskiego
zwrócił się do mnie o ponowne podjęcie starań w kierunku zorganizowania
muzeum, proponując mi przejęcie domu przy ulicy Kościerskiej i kilkanaście
eksponatów, przechowywanych w okresie wojny w magazynie tzw. Wydziału Powiatowego12.

Muzealiów przekazanych Franciszkowi Trederowi było 24113.
Były to zbiory Franciszki Majkowskiej, Henryka Kotowskiego oraz
Edwarda Ogórka. Należy je dnak pamiętać, że Majkowska wyprowadzając się z Kartuz, zabrała większość swojej kolekcji.
Z pomocą Trederowi przyszło powstałe w 1947 r. Towarzystwo
Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. dr. Aleksandra Majkowskiego. Głównym celem stowarzyszenia było gromadzenie i konserwacja
zabytków i przedmiotów charakteryzujących folklor kaszubski oraz
roztoczenie opieki nad Muzeum Kaszubskim w Kartuzach14. Towarzystwo zostało zarejestrowane przez Wojewodę Gdańskiego dopiero
rok po założeniu. Założycielami Towarzystwa byli: Leopold Kosiński, Franciszek Treder, Henryk Kotowski, Wiktor Hirsz, Emil Lniski,
Aleksandra Majkowska, Franciszka Majkowska, Franciszek Sędzicki,
Czesław Wierusz-Kowalski, Feliks Lewiński, Franciszek Sędzicki, Paweł Groth, Feliks Biernaczyk, Leon Krauze, Wiktor Roszczynialski
i Alojzy Wika-Czarnowski.
Franciszek Treder przystąpił do prac adaptacyjnych. Sam łatał
dziury w dachu, uzupełniał tynki oraz malował ściany. Uporządkowany przez Franciszka Tredera obiekt został otwarty dla publiczności
1 maja 1947 r. Przez krótki okres Muzeum znajdowało się pod zaF. Treder, op.cit, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 1 1993, s. 39.
C. Obracht-Prońdzyński, op.cit, s. 192.
14
AMK Kartuzy, Historia budynku Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Statut
Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. dr. Aleksandra Majkowskiego
w Kartuzach, sygn. 190, 73.
12
13
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rządem Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. A. Majkowskiego, którego prezesem był dr Andrzej Bukowski. Tak oto pisał
on na łamach „Głosu wybrzeża” o muzeum w Kartuzach:
Muzeum to powstało w 1945 r. Jako pierwsza została w nim urządzona
„Wystawa Martyrologii Polskiej”, odzwierciedlająca zbrodnie niemieckie, popełnione na ludności kaszubskiej. W dotychczasowym swoim rozwoju Muzeum przeszło duże trudności lokalowe jak i budżetowe, nie miało na początku swej działalności właściwego kierownika a przede wszystkim brakło
mu jasnego programu, dostosowanego do potrzeb nowo budującego się życia
w Polsce Ludowej. […] Według stanu inwentarza z końca sierpnia b.r. zbiory etnograficzne obejmują łącznie 538 okazów, z czego w ciągu bieżącego
roku przybyło 388. Poza tym osobne miejsce zajmuje dział prehistoryczny
z 92 okazami oraz dział mineralogii i petrografii z 200 okazami. Razem
więc w dniu 31. Sierpnia br. znajdowało się w Muzeum 830 eksponatów
w czym 488 stanowiły depozyty”15.

W 1948 roku dzięki interwencji Rady Kultury i Sztuki, siedziba
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach została umieszczona w ogólnopolskiej sieci muzeów regionalnych i Kartuzy, jako jedyne miasto
ówczesnego województwa gdańskiego posiadało muzeum. (W tym
samym roku, w Muzeum odbyła się wystawa prac malarskich Mariana Mokwy). Nadal jednak nie była uregulowana kwestia własności
siedziby Muzeum. Na zebraniu Towarzystwa Miłośników Muzeum
Kaszubskiego w dniu 4 maja 1948 roku poruszono kwestię wystosowania prośby do Urzędu Likwidacyjnego w Sopocie o wyłącznie gmachu Muzeum ze spisu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Ponadto na spotkaniu tym omówiono kwestię pozyskania zbiorów.
Ustalono, że powstaną działy: prehistorii, mineralogii, włókiennictwa, hafciarstwa, ceramiki, rybołówstwa i wyposażenia izby kaszubskiej. Ekspozycja ceramiki i rybołówstwa miała zostać zaprezentowana w formie „stoisk” samych właścicieli: Meissnera z Kartuz, Necla
15
A. Bukowski, Przed otwarciem wystawy Kaszubskiej Sztuki Ludowej w Kartuzach,
„Głos Wybrzeża” nr 271, 1949, s. 6.
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z Chmielna i Krefty z Łączyna (rybołówstwo)16. Największym sukcesem Towarzystwa było zorganizowanie Wystawy Kaszubskiej Sztuki
Ludowej, wraz z pokazem tańców kaszubskich. Prezentowano ją kolejno w Kartuzach, Kościerzynie i Wejherowie.
W 1949 r. Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Kultury o przekazanie budynku w bezpośredni zarząd. W tym samym roku Komitet Wojewódzki
PZPR w Gdańsku planował zlikwidować Muzeum Kaszubskie w Kartuzach17. Plan na szczęście nie został zrealizowany.
Kolekcja Muzeum stale się rozrastała. Jak wynika ze sprawozdania sporządzonego przez Franciszka Tredera w 1950 r. dla Ministerstwa Kultury i Sztuki, w Muzeum znajdowało się 512 obiektów
etnograficznych oraz 551 historycznych.
Z dniem 1 stycznia 1950 r. Muzeum Kaszubskie – tak jak
wszystkie inne muzea w Polsce – zostało upaństwowione, Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. dr. Aleksandra Majkowskiego z siedzibą w Gdańsku zostało zlikwidowane, zaś Franciszek
Treder został mianowany pierwszym kierownikiem i pracownikiem
merytorycznym – adiunktem – Muzeum18. Rozpoczął się więc kolejny, niejako nowy, etap w dziejach Muzeum. Placówka muzealna pod
kierownictwem Tredera zaczęła rozwijać się systematycznie. Pozostały majątek Towarzystwa (800 zł) został przeznaczony na zakup
eksponatów.
Ministerstwo Kultury i Sztuki (merytorycznie zaś Muzeum Narodowe w Gdańsku) objęło kuratelą, co wcale nie poprawiło jego warunków pracy. Ciągły brak finansów utrudniał działalność instytucji.
W 1950 r. Treder zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Sztuki z następującą prośbą:

Protokół zebrania Zarządu Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. A. Majkowskiego przy P.O.K i S w Kartuzach, w dniu 4 maja 1948 r., sygn.
AH 371 MKK, brak nr k.
17
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VII/624, k. 20.
18
N. Maczulis, Muzeum Kaszubskie Kartuzy…, s. 10.
16
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Muzeum Państwowe w Kartuzach przesyła w załączeniu kosztorys na remont dachu i prosi o przyznanie kredytu dodatkowego na wykonanie tych
prac. Tegoroczne kredyty z paragrafu 9 zostały już wyczerpane. Naprawa
dachu nie została ujęta w tegorocznym planie prac remontowych, uszkodzenie dachu, bowiem powstało dopiero przed tygodniem, więc po wyczerpaniu
kredytów na rok 1950. Zaznaczam, że wykonanie tych prac jest bezwarunkowo konieczne, woda deszczowa przecieka przez sufit sal wystawowych, co
przy długotrwałych deszczach spowodować może gnicie belek i zawalenie
się sufitu19.

Treder jako kierownik Muzeum Kaszubskiego dbał nie tylko
o stan budynków ale i o właściwy poziom kierowanej przez siebie instytucji. Potrafił również wyłonić do pracy odpowiednią kadrę fachową. Pracę w Muzeum Kaszubskim podjęli więc znani mu osobiście
z Borzestowa – Augustyn Mielewczyk oraz znakomity gawędziarz kaszubski Franciszek Brzeziński. Ten ostatni wspólnie z Franciszkiem
Trederem wyruszał „w teren” – na motocyklu, często pieszo – aby
pozyskać dla Muzeum nowe eksponaty20.
Swoistymi zainteresowaniami Tredera były opracowania przyczynkarskie z zakresu archeologii. W początkowych latach istnienia
Muzeum Kaszubskiego na wystawie znajdowały się również eksponaty archeologiczne pochodzące z powiatu kartuskiego. Eksponaty
te (popielnice) do Muzeum sprowadził Treder jeszcze z Borzestowa.
Tam przechowywane były starannie w jego domu rodzinnym.
W początkach lat pięćdziesiątych eksponaty archeologiczne Muzeum Kaszubskiego przejął Uniwersytet Łódzki, którego pracownicy
naukowi podjęli badania w tej kwestii. Zmieniał się także organizator Muzeum. Z początkiem 1958 roku placówka została przekazana
w zarząd Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, zaś po 1964 r.
znalazła się w gestii władz powiatowych21. W 1975 roku w całej PolAMK Kartuzy, Akta Muzeum Kaszubskiego, sygn. 2, k. 292.
Relacja ustna Kazimiery Brzezińskiej.
21
I. Trojanowska, Muzea w powiatach i dla powiatów. Geografia kulturalna woj.
gdańskiego, „Głos Wybrzeża”, 1964, nr 86, s. 3.
19
20
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sce przeprowadzono reformę administracyjną, na mocy której zlikwidowano powiaty. W związku z tym od tej pory wszystkie sprawy
Treder załatwiał u władz wojewódzkich.
Franciszek Treder pozostawał aktywny do ostatnich dni swej
działalności w Muzeum Kaszubskim. Stworzone przez niego miejsce
było dlań drugim domem, w którym spędzał długie i pracowite dnie
i noce. Dnie mijały w otoczeniu grup turystów odwiedzających Muzeum, pracowników naukowych uczelni wyższych czy muzeów, a wieczory i późne godziny nocne – przy pisaniu artykułów, spostrzeżeń
poczynionych podczas dziennych wyjazdów „w teren”, czy studiowaniu literatury fachowej. Często też spędzał je na przygotowaniach do
wykładów, prelekcji w szkołach, na obozach młodzieżowych. Czas
płynął Trederowi na opisie eksponatów, lub szeroko prowadzonej
korespondencji naukowej i administracyjnej Muzeum Kaszubskiego.
Po przejściu Franciszka Tredera na emeryturę w 1974 r. sytuacja
Muzeum Kaszubskiego uległa znacznym przeobrażeniom. Przeprowadzono wówczas inwentaryzację nagromadzonych muzealiów. Na
podstawie Protokołu ze skontrum muzealiów22 przeprowadzonego
w dniach od 3 do 20 września 1974 r. Komisja w składzie: Franciszek Treder, Teresa Romanowska, Augustyn Mielewczyk i Barbara
Wieczorek stwierdziła, że faktyczny stan eksponatów muzealnych
wynosił 1007 sztuk o łącznej wartości 118.482,50 zł oraz, że istnieją
1033 zapisy w księdze inwentarzowej muzealiów. Stwierdzono zatem brak 26 eksponatów muzealnych o łącznej wartości 1.001 zł.
Wszystkie braki zgłoszone zostały do Wydziału Kultury Urzędu
Wojewódzkiego pismem z dnia 28 września 1974 r. Na podstawie
decyzji Urzędu Wojewódzkiego z 30 listopada 1974 r. o wyrażeniu
zgody na wykreślenie z inwentarza muzealiów przedstawione braki
odpisane zostały z bilansu w dniu 8 kwietnia 1975 r. przez Powiatowy Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kartuzach23.
22
AMK Kartuzy, Akta Muzeum Kaszubskiego Kartuzy, nr 29, Protokoły ze skontrum muzealiów 1974–1986, s. 1–5.
23
Tamże, s. 3.
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Była to sytuacja bardzo przykra dla Franciszka Tredera. Po jego
przejściu na emeryturę, stanowisko kierownika Muzeum Kaszubskiego powierzono historykowi Barbarze Wieczorek. Priorytetem jej
działalności było powiększenie powierzchni ekspozycyjnej Muzeum.
W piśmie z 10 stycznia 1984 r. skierowanym do Teofila Kleina – Naczelnika Miasta i Gminy Kartuzy pisała:
Ze względu na zwiększający się z roku na rok ruch turystyczny oraz zwiększającą się liczebnie frekwencję zwiedzających (dla porównania 1982 r. – 28.824 osób, w 1983 r. – 49.064 osób) Muzeum
Kaszubskie w Kartuzach ma coraz większe trudności z wchłonięciem
wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem Muzeum. […] ze względu na brak właściwych pomieszczeń nie jest możliwe ani zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej, ani też prowadzenie działalności
oświatowej na terenie MKK (Muzeum Kaszubskie B.K.), która jest
ważnym aspektem działania kulturotwórczego Muzeum. Mając na
względzie powyższe okoliczności Muzeum przedstawia do akceptacji
program modernizacyjny, którego realizacja w naszym przekonaniu
pozwoli na zdecydowaną poprawę pracy MKK. Podstawą modernizacji będzie wybudowanie podpiwniczonego łącznika pomiędzy budynkiem głównym a obecnym pomieszczeniem magazynowym, co da
następujące efekty:
1. Możliwość swobodnego przepływu zwiedzających, bowiem kierunek
zwiedzania Muzeum odbywał się następująco: parter, piętro, łącznik, sale uzyskane w obecnym budynku magazynowym w których końcu znajdowałoby się niezależne wyjście dla zwiedzających, dla porównania kierunek obecny zwiedzających wygląda następująco: parter, piętro, parter.
[...]
2. Utworzenie sali oświatowo-audiowizualnej na poddaszu obecnego budynku magazynowego o pow. ok. 120 m2, zapewniło by pomieszczenie
dla prowadzenia działalności oświatowej i innych potrzeb między innymi
ekspozycji czasowej, okazjonalnej, zebrań itp.

Jak wiemy, ani Barbarze Wieczorek, ani jej następcy Januszowi Gieruckiemu, nie udało się zrealizować postulowanych zagadnień.
22
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O przebudowie Muzeum oraz rozluźnieniu i unowocześnieniu wystawy stałej pisała na łamach „Głosu Wybrzeża” Izabella Trojanowska,
a także Longin Malicki w „Jantarowych Szlakach”24.
W okresie transformacji po 1989 r. budynki Muzeum zostały
skomunalizowane zaś ono samo uzyskało status samorządowej instytucji kultury. Dyrektorem został Norbert Maczulis, który kierował placówką do 2015 r. Przez 25-letni okres pełnienia przez niego
urzędu, dyskusja na temat stworzenia sali audiowizualnej na potrzeby organizowania lekcji muzealnych, ponownie ożyła. Niestety jemu
również nie udało się zamierzenia sfinalizować.
W 1991 r. Norbert Maczulis podjął skuteczną próbę reaktywowania Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. dr.
Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach. W 1992 r. Towarzystwo to
zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku jako kontynuator tradycji Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego
im. dr A. Majkowskiego działającego w latach 1947–1951.
Od 1993 r. do 2009 r. Muzeum Kaszubskie wraz Towarzystwem
Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera wydawało rocznik o charakterze naukowym – „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, z których Zeszyt nr 1 poświęcono w całości wspomnieniom
Tredera.
W 1994 r. chmieleński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wystąpił z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Borzestowie imienia Franciszka Tredera – działacza kaszubskiego, założyciela i kustosza Muzeum Kaszubskiego.
Główne uroczystości związane z nadaniem imienia szkole, odbyły się 14 maja 1994 r., a honorowe przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego objął znany historyk i miłośnik Kaszub prof. dr hab.
Józef Borzyszkowski. Od 1995 roku Muzeum Kaszubskie nosi imię
swego założyciela.
24
Zob. I. Trojanowska, Nowe perspektywy gdańskiej etnografii, „Głos Wybrzeża”,
1974, nr 54, s. 3; L. Malicki, Kartuskie Muzeum Kaszubskie, „Jantarowe Szlaki”,
1971, nr 8–9, s. 22–23.
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W 1997 roku na dziedzińcu Muzeum został odsłonięty pomnik
Franciszka Tredera, który trzyma straż nad obiektem.
Osiągnięciem dla Muzeum, miasta i regionu było wpisanie Muzeum Kaszubskiego w Państwowy Rejestr Muzeów prowadzony
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach dumnie stoi na straży kaszubskiej tożsamości. Jego misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego.
Nie oznacza to jednak, że nie istnieją jeszcze inne cele. Mówi o nich
chociażby art. 1 ustawy o muzeach z 1996 r., wskazując: informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie
wrażliwości poznawczej i etycznej oraz umożliwianie korzystania ze
zgromadzonych zbiorów. Te dodatkowe cele stanowią pochodną celu
podstawowego. Są one realizowane w Kartuzach już siódmą dekadę.
Podstawowa triada wartości przyświecająca Muzeum, to ochrona i opieka dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub,
upowszechnianie oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Muzeum
realizuje swoje cele poprzez gromadzenie zbiorów i ich naukowe
opracowanie, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną i popularyzatorską.
Tylko w przeciągu jednego roku w Muzeum zostało zrealizowanych kilkanaście wystaw, wykładów historycznych, inscenizacji, pokazów, spotkań z twórcami ludowymi, pisarzami, historykami. Muzeum wznowiło, po bardzo długiej przerwie, działalność wydawniczą.
Od 2015 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbywa się
konkurs wiedzy o Franciszku Trederze pod patronatem Burmistrza
Kartuz. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs ten ma przyczynić się do przybliżenia uczniom życia i działalności Franciszka Tredera – założyciela i patrona opisywanej placówki.
Muzeum jest i będzie trwale istniejącą instytucją kultury, otwartą dla publiczności.
Podczas I Kongresu Muzealników Polskich, w którym brałam
udział zaproponowano różne kierunki rozwoju polskiego muzealnictwa. Zauważono, że dawniej muzea prowadziły działania defensyw24
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ne, skupiając się na gromadzeniu i ochronie nienaruszalności zbiorów. Obecnie wiemy, że jest to za mało. Przez długi okres powojenny
perspektywa zwiedzających była lekceważona. Obecnie tradycyjny
paradygmat mocno ściera się z perspektywą, która akcentuje funkcje
edukacyjne i społeczne. Jednakże program taki musi godzić atrakcyjność z wysoką jakością merytoryczną.
W roku 2016 r. wznowiłam współpracę z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie praktyk studenckich na kierunkach historycznych
i muzealniczych.
Ponadto od 2016 r. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
Poza udostępnianiem ekspozycji stałej, Muzeum Kaszubskie jest
koordynatorem wielu cennych inicjatyw. Wśród nich odnajdziemy
tworzenie, pozyskiwanie i prezentowanie wystaw czasowych, prelekcji, wykładów. Kolejną formą działania Muzeum jest organizowanie
interesujących zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Są to np.
pokazy, zajęcia praktyczne związane z rękodziełem odbywające się
w ciągu roku szkolnego, ale także podczas ferii zimowych. Wspomnieć należy również o tym, że Muzeum Kaszubskie posiada pośród
swoich propozycji edukacyjnych stałą ofertę interaktywnych lekcji
muzealnych skierowanych do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych.
Nie można zapomnieć o wartościowych wydarzeniach plenerowych organizowanych przez Muzeum Kaszubskie, takich jak np.
Festiwal Nalewki Kaszubskiej, jarmark Etno – Prezentacje, czy atrakcyjne obchody Nocy Muzeów.
Dawniej Muzeum było wspierane przez Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. A. Majkowskiego. Obecnie tradycje te kontynuuje Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego
im. F. Brzezińskiego w Kartuzach, które zrealizowało we współpracy z Muzeum dwa projekty, dofinansowane przez Powiat Kartuski.
W ramach tych działań zostało zorganizowanych kilkanaście spotkań, w których wzięło udział ponad 1000 osób. Pierwszy z projektów dotyczył prezentacji kaszubskiego rzemiosła wraz z warsztata25
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mi. Drugi realizowany od 17 maja do 1 czerwca pt. „Zaczarowany
świat dziecka” – odtworzenie dawnych gier i zabawek kaszubskich wraz
z warsztatami rzeźbiarskimi i tkackimi, obfitował w wiele ciekawych
spotkań z twórcami ludowymi i pisarzami kaszubskimi. Efektem
tych zajęć było wydanie opracowania dotyczącego zabawek oraz ich
zakup do zbiorów Muzeum.
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest chlubą naszego regionu
i na pewno nikt z nas Kaszubów nie pozwoli na umniejszanie jego
roli i znaczenia.
W przyszłym roku Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera będzie
obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia.
W związku z tym wydarzeniem, reżyser Andrzej Dudziński przygotowuje na moją prośbę film o Franciszku Trederze. Nie będzie to
obraz o dokonaniach kierownictwa muzeum. Będzie to opowieść
o skromnym, prawym człowieku, rozmiłowanym w pięknie swojej
Rodnej Zëmi. Już teraz wszystkich Państwa gorąco zapraszam na
przyszłoroczne uroczystości.
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Jacek Mielewczyk

FRANCISZEK TREDER
– KASZUBSKI FAUST

Franciszek Treder urodził się 6 kwietnia 1903 r. w Łączyńskiej
Hucie k. Borzestowa, w wielodzietnej rodzinie kaszubskiej. Jego
matka, Paulina Treder z domu Walkusz, była nauczycielką. Ojciec
Franciszka – Jan Treder był rolnikiem posiadającym półtora hektara ziemi uprawnej oraz własny sklep w Borzestowie. Utrzymanie
z tego niewielkiego gospodarstwa i małego sklepiku wiejskiego, licznej, bo 10-osobowej rodziny, sprawiało ogromne trudności, stąd też
Jan Treder zajął się również prowadzeniem tzw. handlu domokrążnego. Dwa razy w tygodniu ojciec objeżdżał furmanką okoliczne wsie
skupując jajka, masło i drób, by następnie z zakupionym towarem
udać się na rynek do Gdańska. O operatywności i przedsiębiorczości
głowy tej wielodzietnej rodziny, świadczy to, że swą działalność prowadził z powodzeniem przez 30 lat, pracując bez względu na niepogodę czy też porę roku. Starania i mozolna praca ojca pozostały żywe
w pamięci Franciszka, który jako najmłodsze – najbardziej kochane –
dziecko wspominać będzie później okres swego dzieciństwa z pewną
dozą dumy i fascynacji. Ojciec był dla niego autorytetem i uosobieniem dobra, a jak sam pisał we wspomnieniach:
[...] Na ogół był cichy i spokojny, nieco flegmatyczny nawet, ale w bójce
zwinny jak tygrys. Nie zadzierał, ale też nie ustępował – w kaszę nie dał
27
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sobie dmuchać – jak mówią – bez względu, kto by go zaatakował. Chodził
do Kościoła jak inni, ale z miejscowym proboszczem, człowiekiem naprawdę
zasłużonym procesował się sporo lat. Nie wiem dokładnie, o co toczył się
spór, ale jak wynikało z postawy ogółu zajmowanej w tym sporze wobec
ojca, chodziło o interesy wielu poszkodowanych. Jedną z przyczyn było również to, że ksiądz polemizował z ojcem z ambony. Zazwyczaj ogół stawał po
stronie księdza, w tym wypadku jednak było odwrotnie [...]1.

W borzestowskim sklepie natomiast, ojciec Franciszka sprzedawał wszystko, na co tylko mógł znaleźć zbyt, przede wszystkim zaś
– co było bardzo istotne i pozostawiło trwały ślad w kształtowaniu
młodej osobowości kilkuletniego dziecka – wydawnictwa propagandowe związków i organizacji polskich działających na ziemiach pod
zaborem pruskim.
W związku z tym, w sklepie Tredera można było nabyć śpiewniki, elementarze, katechizmy, kalendarze, książki, a nawet portrety
królów polskich oraz zasłużonych działaczy i bohaterów narodowych
(Kościuszki, Poniatowskiego, Wybickiego).
Nic więc dziwnego, że Franciszek pozostawał pod wpływem ojca, a jego silnie rozwijające się zainteresowania zmierzały w kierunku patriotyzmu regionalnego oraz badań i poszukiwań tożsamości
etnicznej społeczności – kaszubskiej – co przy jego wątłym zdrowiu
fizycznym i trudnościach w późniejszym znalezieniu pracy zarobkowej było trudne do realizacji.
Franciszek rozpoczął swą szkolną edukację uczęszczając do niemieckiej Szkoły Publicznej w Borzestowie, gdzie uczył się języka niemieckiego, ale w domu poznawał tajniki polskiego czytania, pisania
i rachowania. Mógł również rozwijać rozbudzone w nim przez ojca
zainteresowania polską książką.
Charakteryzując sylwetkę ojca, czasy swego dzieciństwa i młodości, Franciszek Treder napisał po latach:

1
Cyt. za: N. Maczulis, Sylwetka Franciszka Tredera – założyciela i patrona Muzeum
Kaszubskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 5, s. 23.
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[...] Poważano ojca, bo i on z szacunkiem odnosił się do wszystkich. Do szkoły chodził tylko dwa lata, ale czytał nieźle, choć z pismem nie wychodziło
mu zanadto. Natomiast historię polski znał na wylot – każdą gazetę, każdy
kalendarz – studiował niby Pismo Święte. Po niemiecku mówił słabo, ale
jakoś nigdy nie zabrakło mu właściwych słów, gdy chodziło o załatwienie
interesów ze straganiarzami. Jeżeli nie wymową to dowcipem umiał podejść
do każdego. Był dzielny i dobry, a mnie jako najmłodszego z rodziny kochał
najwięcej.
Toteż nikogo nie darzyłem takim szacunkiem jak swego ojca, był dla mnie
ideałem człowieka. Dziś, 40 lat po jego śmierci po prostu ubóstwiam ojca:
tak mi się wydaje, że w najcięższych chwilach mego życia zawsze stał i stoi
koło mnie dodając mnie otuchy do wytrwania [...]2.

Wpływ ojca na osobowość syna i zainteresowanie Franciszka historią regionu oraz literaturą, spowodowało, że postanowił on kontynuować naukę w Seminarium Nauczycielskim w Grudziądzu. Nie
było to łatwe, gdyż oprócz zdolności potrzeba było środków finansowych aby zrealizować ten cel. Na szczęście, Treder uzyskał stypendium, które ułatwiło mu ukończenie szkoły. W ten sposób, młode
państwo polskie, wspierało rozwój własnych kadr pedagogicznych.
Z odpisu świadectwa dojrzałości Franciszka Tredera z dnia 17 czerwca 1922 r., dowiadujemy się o ukończeniu przez niego Seminarium,
poprzez złożenie od dnia 9.06 do dnia 17.06.1922 r., egzaminu nauczycielskiego w Grudziądzu. Komisja egzaminacyjna Kuratorium
Okręgu Szkolnego Pomorskiego uznała zachowanie się, uwagę i pilność za bardzo dobre.
Po ukończeniu Seminarium w 1922 r., Franciszek Treder rozpoczął pracę w 1922 r. jako nauczyciel w Szarlocie pod Kościerzyną. Po dwóch latach pracy –w 1924 r. musiał jednak rozstać się ze
swą posadą ze względu na zły stan zdrowia – chorobę serca. Przez
następne trzy lata pracował w gospodarstwie ojca, bezskutecznie
poszukiwał zatrudnienia, udzielał się społecznie, a wolny czas po2
AMK Kartuzy, Akta Muzeum Kaszubskiego, nr 25, s. 88–89, F. Treder, op.cit.,
s. 63–64.
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święcał na gromadzenie zabytków kultury ludowej oraz zbieranie
minerałów. Bardzo ważna okazała się znajomość z dr. Aleksandrem
Majkowskim3 z Kartuz, który służył mu odtąd pomocą i zachętą
w rozwijaniu swoich zainteresowań. Realizacja wcześniejszych zamierzeń w końcu lat dwudziestych wykazała, że idea w samej rzeczy
była trafna i pożyteczna. Był to przecież okres, w którym zabytki
takowe ze względu na długowiekowe kultywowanie przez Kaszubów
własnych tradycji narodowościowych, były jeszcze osiągalne4.
Gdy Treder wybrany został gminnym prezesem Związku Zachodniego sytuacja wydawała się być korzystna i sprzyjająca jego
przedsięwzięciom. Niestety władze powiatowe w Kartuzach nie zatwierdziły wyboru. Zmuszony był wobec tego, szukać zajęcia na innym terenie.
W 1927 r. znalazł wreszcie posadę w szkole miejskiej typu niepełnego gimnazjum w Janowcu w województwie poznańskim. Podjął
pracę w charakterze nauczyciela fizyki i chemii. Ponadto udzielał korepetycji z tych przedmiotów oraz technologii rolniczej w miejscowej
szkole rolniczej. Jednocześnie dokształcając się zaocznie w studium
dla nauczycieli szkół rolniczych, zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Po czterech latach pracy, w 1931 r. ponownie zachorował na serce i już na zawsze musiał rozstać się z pracą nauczycielską. Znowu stanął przed widmem bezrobocia. Tym razem jednak,
był bogatszy o nowe doświadczenia zawodowe. Skorzystał z propozycji, którą podsunął mu wizytator szkół rolniczych, podczas zwiedzania pracowni jego szkoły w Janowcu.
W pracowni tej Treder sam naprawiał i wykonywał wiele różnych, prostych pomocy naukowych. Będąc pod wrażeniem tych doAleksander Majkowski (1876–1938) – kaszubski działacz społeczny, pisarz, lekarz, twórca herbu miasta Kartuzy, wydawca miesięcznika „Gryf”, twórca Muzeum
Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie w 1913 r. Zob.: A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań 1950,
s. 311–318. Por. też: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski, Gdańsk 2002.
4
N. Maczulis, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Dzieje i ekspozycje, Kartuzy
1992, s. 8.
3
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konań, ów wizytator zasugerował mu, by zaczął wykonywać tego
rodzaju wyroby na sprzedaż. Tak więc w 1932 r. powstała Nauczycielska Wytwórnia Pomocy Naukowych w Gdyni. W prasie nauczycielskiej ukazały się artykuły Tredera na temat perspektyw tego
przedsięwzięcia z jednoczesną ofertą współpracy w tym zakresie.
W odpowiedzi napłynęły pierwsze zamówienia, na wyroby pomocy, z różnych szkół. Sprzedaż pomocy szkolnych pozwalała już na
skromne utrzymanie oraz zatrudnienie pomocników. Po publikacji
kolejnych artykułów, zainteresowały się tą inicjatywą również władze
szkolne. Sklepy pomocy naukowych z Poznania i Warszawy przyjmowały od Tredera w komis zbiory minerałów i przyrządy do fizyki,
a władze szkolne zaangażowały go do prowadzenia kursów dokształcających dla nauczycieli. Pewną ilość pomocy naukowych zamówiły
też kuratoria szkolne, na rachunek Towarzystwa Budowy Szkół.
Prowadząc swą działalność, Treder postanowił połączyć wytwórstwo pomocy naukowych z gromadzeniem zabytków materialnej
kultury kaszubskiej. Zdecydował się więc na sporządzenie zestawu
pomocy naukowych przypominających wystawę muzealną.
Swe osiągnięcia Treder upowszechniał w czasopismach nauczycielskich, wysyłał fotografie i opisy do innych placówek szkolnych –
informując, że podobne modele można wykonać na szkolnych zajęciach praktyczno-technicznych, a następnie wykorzystać w procesie
nauczania. Pierwszy zestaw takiego „muzeum szkolnego” otrzymała
szkoła w Kartuzach. Asortyment produkcji poszerzył następnie Treder serią wyrobów pamiątkarskich, opartych o wzory sztuki zabytkowej regionu Kaszub. Całe to przedsięwzięcie zaczęło się i skończyło
jedynie udziałem w wystawie turystycznej, jaka urządzona została
w Toruniu z inicjatywy radcy prawnego Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego Karola Józefa Krefta5. Chociaż dołożono wielu starań,
Karol Kreft urodził się w 1907 r. w Zaworach w powiecie kartuskim. Po ukończeniu Collegium Marianum w Pelplinie, podjął studia prawnicze na Uniwersytecie
Warszawskim. Po ich ukończeniu pracował jako radca prawny i zastępca kierownika
Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu. Jeszcze
podczas studiów w Warszawie w 1927 r., Kreft założył Korporację Studentów Ka5
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poważnie produkcją wyrobów sztuki ludowej nikt jeszcze nie zainteresował się.
Praca, którą wykonywał Franciszek Treder przyczyniła się do
lepszego poznawania przez niego ziemi kaszubskiej. Poszukując minerałów odwiedzał różne miejsca w terenie, zaś w rodzinnym Borzestowie gromadził wiele przedmiotów kultury ludowej. Kolekcjonował eksponaty etnograficzne: ceramikę, narzędzia pracy, sprzęt
domowy, obrazy oraz wykonywane ręcznie hafty kaszubskie. Wszystkich zabytków nie był w stanie zebrać. Korzystając ze wskazówek
dr. Aleksandra Majkowskiego zbierał przedmioty etnograficzne, którym groziło niebezpieczeństwo całkowitej zagłady. Natomiast stanowiska archeologiczne zabezpieczał tylko pozostawiając je do dyspozycji archeologa – profesora Józefa Kostrzewskiego z Uniwersytetu
w Poznaniu.
W 1932 r. w Borzestowie, zorganizował Treder pierwszą wystawę swych zbiorów muzealnych, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród ludzi nauki. To właśnie oni doceniając zasługi Tredera, nazwali go potem „Faustem Kaszubskim”6. Głównymi bodźcami
do tworzenia muzeów etnograficznych na Kas zubach były – obok
ochrony i zabezpieczenia wytworów kultury ludowej przed zniemczeniem – przesłanki patriotyczne. Na rozwój etnografii wywarła piętno historia regionu. Od 1920 r. tylko część terenów Kaszub znalazła
się w granicach państwa polskiego, stąd też pisali o tych terenach
etnografowie polscy i niemieccy. W tej sytuacji zachodziła potrzeba
zachowania i wyeksponowania autentycznych wartości narodowych
i regionalnych. Ich synonimem była kultura ludowa najmniej ulegająca obcym wpływom.
Efektem tych prac był skansen we Wdzydzach Kiszewskich, muzeum w Gdyni, Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie zorganiszubów „Cassubia”, której nazwę i zakres działania konsultował z dr. A. Majkowskim. Po wojnie, w 1946 r. Kreft był starostą powiatowym w Kartuzach. Szerzej na
ten temat: E. Pryczkowski, Król Kaszubów Karol Krefft, Banino 2016.
6
N. Maczulis, op.cit., s. 8. F. Treder, op.cit., s. 39.
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zowane przez dr. Aleksandra Majkowskiego oraz kolekcja Franciszka Tredera w Borzestowie7. Wzorem dla Tredera była działalność
dr. Majkowskiego, który to jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny
światowej – w 1913 r. – utworzył swe muzeum w Sopocie. Początek
tej placówce dała Komisja Biblioteczno-Muzealna powołana na zjeździe organizatorskim Towarzystwa Młodokaszubów w 1912 r. Jej zadaniem było gromadzenie zabytków obrazujących całokształt kultury
ludowej Kaszub. W odpowiedzi na opracowaną i rozesłaną odezwę,
inicjator przedsięwzięcia – dr Majkowski – otrzymał od społeczeństwa polskiego wszystkich zaborów książki i czasopisma. Z Kaszub,
na adres biblioteki, napłynęły również zabytki etnograficzne8. W kilka miesięcy po ogłoszeniu apelu Niemcy powołali Majkowskiego do
wojska. Podczas jego nieobecności zbiory przechowywano najpierw
w jego mieszkaniu w Sopocie, a następnie w 1922 r. przewieziono do
Kartuz, gdzie urządził on niewielką ekspozycję. W okresie znacznie
późniejszym część tej kolekcji znalazła się w zbiorach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, podobnie jak i część eksponatów Muzeum
Kaszubskiego zorganizowanego w 1933 r. w Gdyni, a prowadzonego
przez znaną etnograf prof. dr Bożenę Stelmachowską z Poznania9.
Wystawa eksponatów zorganizowana w Borzestowie w 1932 r.
miała również duże znaczenie naukowe i kulturowe. Znalazły się tam
takie zabytki kultury materialnej i duchowej regionu kaszubskiego,
jak: zabytkowe narzędzia rolnicze, sprzęt rybacki, gospodarczy, meble, przedmioty z dziedziny archeologii, wyroby sztuki ludowej, pieśni ludowe, legendy czy podania ludowe. Zabytków było wiele, stąd
też rodziły się trudności lokalowe. We wsi Borzestowo w zabudowaK. Szałaśna, Stan i kierunki muzealnictwa etnograficznego w województwie gdańskim, „Pomerania” nr 7–8 1979, s. 20–22.
8
A. Bukowski, Regionalizm…, s. 266.
9
Z relacji ustnych Franciszka Brzezińskiego wiemy, że prof. dr Bożena Stelmachowska była bardzo częstym gościem Franciszka Tredera w Muzeum Kaszubskim
w Kartuzach. Często i bardzo chętnie brała też udział w oprowadzaniu grup wycieczkowych po salach ekspozycyjnych Muzeum oraz pomagała F. Trederowi w działaniach merytorycznych prowadzonego Muzeum.
7
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niu pod numerem 111, gdzie mieszkał ojciec Franciszka Tredera ze
swą liczną rodziną, nie było już praktycznie miejsca na składowanie
eksponatów. W domu tym, Franciszek Treder ulokował swą pierwszą
pracownię przyrodniczą, która podlegała Nauczycielskiej Wytwórni
Pomocy Naukowych.
Zbiorami Tredera zainteresował się, wędrujący po Kaszubach
w poszukiwaniu pieśni, prof. Łucjan Kamieński – znany muzykolog
z Poznania, który poznał Tredera i przebywał u niego często w latach
1932–1936. Poza publikacjami swych badań terenowych, prof. Kamieński przedstawił również warunki pracy Tredera w Borzestowie,
przyczyniając się tym samym do popularyzacji wiedzy o kulturze kaszubskiej i prowizorycznym „muzeum” a także o jego twórcy.
Treder był człowiekiem o bardzo różnorodnych zainteresowaniach. Umiał połączyć swoje poglądy z realiami regionu, w którym
mieszkał i pracował. Nie zawsze to, co otwarcie wyznawał i głosił
podobało się władzom powiatowym w Kartuzach. Tak było w przypadku działalności politycznej Tredera związanego od młodości
z borzestowskim kołem Stronnictwa Ludowego. Zajmowało się ono
głównie upowszechnianiem prasy ludowej, tj. „Gazety Grudziądzkiej”, a nie miejscowej „Gazety Kartuskiej”, co w dużej mierze stało
się przyczyną wielu nieporozumień. Zaciążyły one w znacznym stopniu na działalności koła. Wszystkie urzędy pocztowe powiatu kartuskiego propagowały przede wszystkim „Gazetę Kartuską” redagowaną przez Jana Bielińskiego z Kartuz, natomiast borzestowski urząd
pocztowy przodował w kolportażu „Gazety Grudziądzkiej”. To właśnie stało się powodem zamknięcia tegoż Poczty w Borzestowie. Na
ten temat we wspomnieniach Treder pisał10:
[...] Gdy na jednym z zebrań gminnych wskazałem na skutki likwidacji urzędu pocztowego, telefonu i torów kolejowych w naszej gromadzie, przedstawiciel powiatu niemal, że nie rozpadł się ze złości. Miarę cierpliwości władz
jednak przebrałem dopiero wówczas, gdy na jednym z zebrań wyborczych
10

F. Treder, Pamiętnik…, s. 53–54.
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na stanowisko wójta gminy Kamienicy Szlacheckiej przeforsowałem wybór
chłopa Bigusa z Przyrowia. Po prostu zagrożono mi Berezą. To przesądziło
moją przyszłość na zawsze. Miałem posłuch u wielu, ale z władzami przegrałem z kretesem [...].

Po niezaaprobowaniu przez władze powiatowe w Kartuzach wyboru Tredera na stanowisko gminnego prezesa Związku Zachodniego w Borzestowie, po raz kolejny doszło do starcia prezentowanych
przez nich poglądów.
Franciszek Treder nie miał więc wielkich szans na rozwój swych
przedsięwzięć na terenie powiatu kartuskiego. Nie posiadał również
koniecznych na taki cel środków finansowych. Bez aprobaty władz,
względnie osób mających u nich poparcie i autorytet, nie mógł nawet marzyć o jakiejkolwiek próbie utworzenia regionalnego muzeum
państwowego czy samorządowego. Nie wystarczyły bowiem jedynie
plany i pasja kolekcjonerska, a nawet głęboka znajomość tematu. Potrzebny był mu silny impuls z zewnątrz. Impulsem takim okazało
się wsparcie jego usilnych starań przez dr. Aleksandra Majkowskiego
z Kartuz – znanego wówczas miejscowego autorytetu w zakresie historii, literatury i kultury regionu Kaszub.
Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej główny inspirator idei utworzenia muzeum kaszubskiego – w programowym
artykule pierwszego numeru „Gryfa” pisze:
[...] wierząc w odrodzenie Kaszub, chcemy na tych wszystkich przejawach
kultury swojskiej budować dalej... Chcemy zachować skarby, nagromadzone
przez ojców, dla przyszłych pokoleń, i jednych i drugich łączyć pasmem tradycji. Dla nas wszystkie te przejawy życia swojskiego, objawiające się bądź
to w podaniach, bajkach i pieśniach, bądź to w obyczajach, strojach, budowie chat i świątyń, są fundamentem dla gmachu przyszłości, są tym, czym
ziemia rodzinna dla drzewa [...]11.

Społeczność kaszubska pod zaborem pruskim ulegała stopniowej
germanizacji. Dr Majkowski posiadał różnorodne kontakty i wpły11

A. Bukowski, op.cit., s. 265.
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wy, wykorzystywał je do utrzymania polskiej tożsamości na tych
terenach. Popierał on wszelkie przedsięwzięcia, które miały na celu
utwierdzanie Kaszubów w polskości.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej temat regionalizmu
był nadal aktualny. Stąd też Franciszek Treder – młody nauczyciel
z Borzestowa piszący w początkach lat dwudziestych artykuły w czasopismach nauczycielskich – zainteresował Majkowskiego swymi
pomysłami. Majkowski stopniowo ukierunkowywał zainteresowania
Tredera w zakresie gromadzenia zabytków kultury materialnej i duchowej Kaszub. Przy czym Trederowi zależało, aby tę pasję powiązać
z rozwojem turystyki w regionie oraz kultywowaniem tradycji kaszubskiej sztuki ludowej. Obu inspiratorom i pasjonatom kaszubszczyzny przyświecała myśl utworzenia regionalnego muzeum kaszubskiego, w którym zabytki etnograficzne, historyczne i przyrodnicze
dokumentować miały tragiczną przeszłość Kaszubów. Dr Majkowski
– bojownik o polskość tych ziem, autorytet twórczy, pisarz, działacz
i wydawca „Gryfa”, w latach dwudziestych zamieszkujący już w ukochanych przez siebie Kartuzach – starał się możliwie skutecznie pomóc Trederowi w realizacji jego zamierzeń. Wykorzystując zainteresowanie etnografią i historią stwarzał Trederowi przesłanki do realizacji
jego pasji życiowej. Fakt, że Kartuzy – stolica Kaszub i powiatu leżąca
w centrum Szwajcarii Kaszubskiej – nie posiadały jeszcze własnego
muzeum sprawił, że działania zmierzające do utworzenia tego rodzaju placówki skierowano właśnie na to miasto wypoczynkowe. Działania owe były również uzasadnione tym, że, część zbiorów tworzonego
przed wojną muzeum kaszubskiego w Sopocie znajdowała się u Majkowskiego w Kartuzach, inne natomiast zabytki zgromadził Treder
w Borzestowie. Podjęta została żywa dyskusja na temat utworzenia
muzeum kaszubskiego w Kartuzach. Włączyło się do niej grono miejscowych działaczy Kaszubów, a swe łamy udostępniła „Gazeta Kartuska” publikując głosy w wydawanym w latach 1936–1939 dodatku
regionalnym „Kaszuby” poświęconym sprawom ziemi kaszubskiej.
W dniu 29 października 1938 r. „Kaszuby” opublikowały artykuł
dyskusyjny:
36
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O muzeum kaszubskie w Kartuzach, w którym czytamy12: [...] Niechże więc
powiększa się grono osób, owianych duchem ratującym skarby ginących
form kultury ludowej, a zarazem duchem twórczym, budzącym w dzisiejszych warunkach stokroć korzystniejszych nowe zdobycze kultury rodzimej,
mające ukwiecić i upiększyć naszą szarą, codzienną walkę o byt.
Atmosfera dla takiej pracy wydaje się być szczególnie w Kartuzach bardzo
korzystna. Nasz dodatek regionalny „Kaszuby” umożliwia przeprowadzenie
odpowiedniej wymiany zdań i propagandy. Z drugiej strony ruch turystyczny do Kaszubskiej Szwajcarii, stale się wzmagający, tworzy konieczne i stale się rozrastające pole zbytu.
Potrzebne jest jednakże jeszcze dla możliwie skutecznej i trwałej działalności takiej pewne ognisko, skupiające te wszystkie wysiłki ratownicze i twórcze. Tym ogniskiem stać się powinno jak najprędzej Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach, dla którego rozwoju jest tu i potrzeba rzeczywista i klimat
odpowiedni naturalny i duchowy.
Zagadnienie konieczności powstania takiego muzeum poruszano już kilkakrotnie. Poruszano je m. in. kilka lat temu na zjeździe delegatów Związku
Muzeów w Polsce. Stwierdzono wtenczas, że powinno ono powstać w centrum kaszubszczyzny, sięgającej od Chojnic, aż po wybrzeże morza naszego.
Takim centrum nie tylko geograficznym, ale zarazem centrum kaszubskiego
ruchu kulturalnego i turystycznego są bezsprzecznie Kartuzy [...].

W konkluzji „Kaszuby” pisały nie bez racji:
[...] Dotąd, jak widać o siedzibę Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach <walczą>, że się tak wyrazimy, ludzie spoza regionu kartuskiego. Czas najwyższy, żebyśmy i my sami w sprawie tej zabrali głos. Do sprawy tej wrócimy
jeszcze w następnym numerze „Kaszub”, ale dziś już wzywamy nasze czynniki samorządowe i społeczne, żeby jak najprędzej sprawie tej poświęciły
swoją uwagę, swe wpływy i swe środki, żeby jak najprędzej doszło do realizacji tego planu [...].

W kolejnym numerze „Kaszub” swój głos w dyskusji nad powstaniem Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach zaprezentował Leon
12
„Kaszuby” dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej” poświęcony sprawom Ziemi
Kaszubskiej , nr 10, 1938.
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Kowalski – były starosta powiatu kartuskiego lat 1922–1923, który
postulował, żeby w utworzonym muzeum regionalnym z pokolenia
na pokolenie sumowały się uczucia, przywiązania i tradycje regionu
Kaszub jako cząstki kultury polskiej13.
W efekcie dyskusji prasowej oraz pod wpływem wcześniejszych
usilnych starań (zmarłego w 1938 r.) dr. A. Majkowskiego, władze
powiatowe pod administracją ówczesnego Starosty Powiatowego
w Kartuzach mgr. Jana Beliny (1937–1939) – człowieka światłego
i przyjaznego sprawom kultury kaszubskiej, przydzieliły Franciszkowi Trederowi na zagospodarowanie dla celów muzealnych budynek
mieszczący się przy ulicy Jeziornej w Kartuzach. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej budynek zajęła Obrona Narodowa,
a rozpoczęte plany adaptacji piętra budynku przerwał rozpoczynający się konflikt zbrojny14. Wraz z nim upadła rzeczywista nadzieja na
możliwość utworzenia muzeum kaszubskiego w Kartuzach.
Działalność Tredera nie ograniczała się jedynie do samych prób
tworzenia muzeum. Był też założycielem spółdzielni, która produkowała bardzo proste w obsłudze pomoce dydaktyczne. Spółdzielnia
owa zrzeszała nauczycieli, emerytów i inwalidów. Praca ta zapewniała mu już skromną egzystencję.
Treder zajmował się również społeczną działalnością w swojej
gminie oraz pisywał wiersze kaszubskie. Angażował się w sprawy
kultywowania tradycji na bliskim terenie. W 1938 r. – w myśl okólnika Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja-Składkowskiego w sprawie opieki nad grobami żołnierzy wojsk polskich poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny – Wydział Powiatowy w Kartuzach
zwrócił się do Zarządów Gminnych powiatu kartuskiego o utworzenie w gminach komitetów opieki nad grobami poległych. Zarząd
Gminny w Kamienicy Szlacheckiej wybrał komitet, w skład którego
wchodził również Franciszek Treder z Borzestowa. Celem uczczenia
pamięci poległych żołnierzy Komitet zaproponował Radzie Gmin13
14

Tamże.
F. Treder, op.cit., s. 39.
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nej wystawienie pomnika w Wygodzie. Jednak ze względu na brak
środków sprawę postanowiono zrealizować w 1940 r. Wybuch wojny
uniemożliwił jednak realizację tego wzniosłego przedsięwzięcia.
Postać Tredera była już wówczas szeroko znana z pisanych przez
niego utworów radiowych i scenicznych. Koło Akademików Kaszubów w Kartuzach przedstawiło w dniu 14 i 15 sierpnia 1938 r.
w Kartuzach komedię kaszubską pt. Wrëje (swaty) pióra Franciszka
Tredera15. Sztuka ta opracowana została dla toruńskiej stacji radiowej, a następnie dostosowano ją do wymogów scenicznych. Ten ludowy utwór zawierał ciekawe elementy z życia Kaszubów: tańce, pieśni
ludowe, obyczaje. Inscenizacja natomiast, przybliżyła mieszkańcom
miasta zwyczaje wsi swego regionu. Dekoracja sceny przedstawiała
wnętrze chaty kaszubskiej dając tym samym publiczności możliwość
zapoznania się z typowym urządzeniem izby. Przedstawienie cieszyło się ogromnym powodzeniem i entuzjastyczną reakcją publiczności
zgromadzonej w sali Hotelu Centralnego.
Poprzez swoją Nauczycielską Wytwórnię Pomocy Naukowych,
Treder związany był również z Gdynią, w której często przebywał, pracował, by następnie zamieszkać tam na stałe. Mieszkając
już w Gdyni, w 1938 r. ożenił się. Tam też odbył się jego ślub oraz
skromna ceremonia weselna. Żona Tredera – Aleksandra – jako młody pracownik Poczty Polskiej, w latach dwudziestych została skierowana do Urzędu Pocztowego w Borzestowie. Pracowała tam do
1934 r., tj. do chwili likwidacji Urzędu, następnie przeniesiona została służbowo do Czarnej Wody, gdzie mieszkała do wybuchu drugiej
wojny światowej. Pochodziła z Radomska, w którym to mieście jej
rodzina posiadała własny dom jednorodzinny.
Gdy wybuchła druga wojna światowa, Trederowie schronili się
w rodzinnym mieście żony, u jej bliskich w Generalnym Gubernator-

15
N. Maczulis, Historia stolicy Kaszub, (cz. 7/39 ), „Głos Kaszub” nr 20 z dnia
15–16 maja 1993 r. inserowany w Aktach Muzeum Kaszubskiego nr 70, Wycinki prasowe o działalności Muzeum Kaszubskiego 1949–1995, s. 84.
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stwie. Finansowo i materialnie Trederów wspierały siostry Franciszka Tredera zamieszkałe na ojcowiźnie w Borzestowie16.
Jak wynika z urzędowych dokumentów wydanych przez niemieckie władze okupacyjne (Kennkarte – dowód osobisty) w dniu
13 października 1942 r. w Radomsku (Stadtverwaltung Radomsko
– administracja miejska Radomsko) Franciszek Treder – katolik – zamieszkiwał w tym mieście przy ulicy Radomerstrasse 8317.
W tym okresie (1942 r.) przyszedł na świat starszy syn Franciszka i Aleksandry Trederów, któremu przy chrzcie dano imię dziadka
– Jan. W 1945 r. natomiast urodził się drugi syn – Andrzej.
Franciszek Treder, niepracujący wówczas, a znający dobrze język
niemiecki, otrzymał od władz niemieckich propozycję (nakaz) podjęcia pracy w szkolnictwie. Jednak warunkiem jej podjęcia jednak, było
podpisanie przez niego III grupy niemieckiej listy narodowościowej
(Deutsche Volksliste). Treder – wychowywany przez ojca w duchu
utrzymywania polskości – nie wyraził zgody na jej podpisanie, a tym
samym na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela. Karą za to było
skierowanie go latem 1944 r. na roboty przymusowe do środkowych
Niemiec18. Po przybyciu transportu z jeńcami polskimi do kraju okupanta, Niemiecki Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront) w Turyngii
umożliwił rolnikom niemieckim wybranie sobie niewolniczej siły roboczej. Jak wspomina Treder:
[...] na placu przed tzw. Übergangslagrem niemieccy bauerzy badawczym
okiem wpatrywali się w nas, kogo by z nas niewolników wybrać na knechta, zrobiło mi się ogromnie markotno. Łzy spłynęły do gardła dusząc mnie
jakbym się octu napił. Dopiero, gdy bauer zaprowadził mnie na swoje podwórko, a stąd do komórki, gdzie miałem mieszkać, oddzielonej od obory,
zamkniętej na rygle, a następnie tonem władcy upomniał mnie, żebym się
nie odważył uciekać, dodając mimochodem, że po wojnie sprowadzi tu rówRelacja Sylwii i Eugeniusza Olejniczak z Gdańska. Materiał fonograficzny
w zbiorach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
17
Materiały w posiadaniu rodziny.
18
Relacja Jadwigi i Leona Czuchów.
16
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nież moją żonę i dzieci – rozpłakałem się jak dziecko. Zdawało mi się wtedy,
że wszystko się skończyło. Świadomość beznadziejnej niemocy i bezradności
zrobiła ze mnie istotę tak małą, nic nie znaczącą, że aż sam zacząłem powątpiewać w moją godność ludzką [...]”19.

Początkowo Treder pracował u rolnika, na wsi. Nieco później
skierowany został do pracy w tartaku, w okolicach Kassel. Jak wynika z zaświadczenia Oswalda Eberhardta – właściciela tartaku ze
Spangenbergu – wystawionego w dniu 6 maja 1945 r., Franciszek
Treder pracował w tym zakładzie od dnia 8 września 1944 r. do dnia
31 marca 1945 r.20. Pracujący w lasach Turyngii Treder przydzielony
został do kolonii leśnej złożonej przeważnie z jeńców francuskich,
których zadaniem było zwożenie drewna do tartaku. Otrzymał najgorszą funkcję w kolonii, mianowicie sprzątanie stajni, karmienie koni i wywlekanie pni z gąszczy leśnych. Swój dzień pracy rozpoczynał
już o godz. 4.30, aby o godz. 7.00 wyruszyć do lasu. Wieczorem, gdy
Francuzów odprowadzano do obozu, ponownie zajmował się końmi
i sprzątaniem stajni.
Polaków, którzy znali język niemiecki elita hitlerowska traktowała najgorzej. Robotnicy niemieccy – szarzy obywatele Rzeszy – byli
do Polaków przyjacielsko ustosunkowani. Jeden z robotników nie-

F. Treder, op.cit, s. 29.
Potwierdza to oficjalne zaświadczenie wydane w języku niemieckim: „Hiermit bescheinige ich dem Pole Franciszek Treder, geb. am 6. April 1903, dass er mir
vom Arbeitsamt in Melsungen zugewiesen wurde und vom 8. September 1944 bis
31. März 1945 bei mir beschäftig
19
20

[...] W miarę zbliżania się frontu Niemcy likwidowali obozy jeńców francuskich i angielskich
w Spangenbergu, przesuwając je dalej na wschód, nas natomiast pozostawiono na miejscu.
Dopiero w ostatniej chwili, gdy walka rozgorzała pod miastem wojskowe władze hitlerowskie
wydały rozkaz, aby wszystkich pozostałych obcokrajowców sprowadzić na plac przylegający
do tartaku. Wtedy w ostatniej chwili nasz przyjaciel przekazał nam wiadomości – uciekajcie
do lasu, hitlerowcy chcą was rozstrzelać. Uciekliśmy, choć nie wszyscy, bo kilku z nas poległo
w czasie ucieczki, ale większość została uratowana [...].

Oświadczenie podpisał Oswald Eberhardt – Sägewerk Holzhandlung Spangenberg.
(Materiał w posiadaniu Andrzeja Tredera z Gdyni).
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mieckich – tuż przed wkroczeniem wojsk wyzwoleńczych na te tereny – uratował im życie. Treder pisał o tym wydarzeniu:
Po wyzwoleniu tych terenów przez armię Stanów Zjednoczonych, Treder otrzymał tymczasową kartę rejestracyjną (tymczasowy
dowód osobisty) o numerze 006089, wystawioną w dniu 30 kwietnia
1945 r. przez amerykańskie władze powiatu Melsungen21. Następnie
przebywał w obozie przejściowym w Erfurcie. Wraz z nim przebywały tam tysiące mężczyzn i kobiet, jak również znacząca liczba dzieci
rodzin wysiedlonych z Polski. Treder postanowił wówczas zająć się
nauczaniem tej młodzieży. W obozie było trzech nauczycieli, ale nikt
nie posiadał żadnego podręcznika do nauczania. Niebawem znalazł
się polski elementarz i czytanka dla klasy III, który dostarczyła matka trojga dzieci. Elementarzy jednak nie wystarczyło dla wszystkich,
stąd też w miejscowej drukarni wykonano dodatkowe 200 egzemplarzy i rozpoczęto naukę czytania.
Po powrocie do Polski i sprowadzeniu rodziny na Kaszuby, Treder rozpoczął swą dalszą działalność w Borzestowie. Żona – Aleksandra – rozpoczęła pracę w szkole w Borzestowie, zaś on sam za namową władz kartuskich rozpoczął działania mające na celu tworzenie
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Początki działalności były bardzo trudne. Rodzina w Borzestowie
pomagała mu w jego zmaganiach, a przede wszystkim w zajmowaniu
się małymi dziećmi. Podtrzymywała go również na duchu wierząc, że
jego życiowe plany zostaną niebawem zrealizowane. Władze kartuskie natomiast nie mogły pomóc Trederowi w żaden sposób. Sytuacja, jaka wytworzyła się na tych terenach była bardzo niekorzystna
dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności kulturalnej. Brakowało
przecież wszystkiego, nikt więc nie myślał o ratowaniu zbiorów kultury. Treder natomiast – niestrudzony kolekcjoner – ubolewał nad
ich tragicznym losem. Postanowił więc rozpocząć swe działania, nie
oczekując pomocy władz, czy innych instytucji.
21
Zob. zaświadczenie Military Government of Germany – Temporary registration (materiał w posiadaniu Andrzeja Tredera z Gdyni).
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To, czego nie udało się osiągnąć Trederowi przed wojną, nastąpiło po jej zakończeniu. Wtedy to Zarząd Powiatowego Komitetu
ds. Kultury w Kartuzach reprezentowany przez dr. Henryka Kotowskiego, Franciszkę Majkowską (siostrę dr. Aleksandra Majkowskiego), dyrektora Władysława Kosińskiego, adwokata Wiktora Hirscha,
Alfonsa Trzebiatowskiego, mając na uwadze przedwojenne starania
o przydzielenie budynku przy ul. Jeziornej, w 1947 r. zwrócił się do
niego z propozycją ulokowania zbiorów z Borzestowa w budynku poniemieckim przy ul. Kościerskiej 1 w Kartuzach. Jednocześnie władze
powiatowe przekazały mu 60 eksponatów przechowywanych w Wydziale Powiatowym pod opieką Franciszki Majkowskiej. Były w tym
również przedmioty etnograficzne, darowane przez dr. Henryka Kotowskiego (skrzynia malowana, krosna, kropielniczka, donica, parobek – ściągacz do butów). Treder wahał się nieco, gdyż nagromadzone przez niego przed wojną zbiory zostały poważnie przerzedzone,
na pomoc władz natomiast nie mógł liczyć, gdyż z góry zapowiedziano mu, że tymczasowo, do chwili upaństwowienia zbiorów będzie
to placówka prywatna i nie otrzyma żadnych środków finansowych
z budżetu22. Mimo tych poważnych trudności Treder zdecydował się
na zrealizowanie swojego zamierzenia. Jego marzenia o własnym
muzeum, a przede wszystkim pasja życiowa kolekcjonera zbiorów
spełniła się po latach wytrwania i uporu. Franciszek Treder – z początkiem 1976 r. – z nieukrywanym żalem opuścił swój „drugi dom”
– Muzeum Kaszubskie. Treder opuścił Muzeum, przenosząc się do
swojego domu rodzinnego w Gdyni. Tam niebawem, w ciszy domowej, bardzo poważnie podupadł na zdrowiu. Tym razem nie był to
zawał serca, ale wylew krwi do mózgu. Po dłuższym pobycie w szpitalu, częściowo sparaliżowany, powrócił do domu w Gdyni23. Żył już
wówczas w swoim świecie, próbował jeszcze pisać, ale jego artykuły
nie ujrzały już światła dziennego. Również kontakty z Muzeum Kaszubskim były bardzo sporadyczne. Ostatni raz w swoim życiu przyjechał do Muzeum Kaszubskiego w roku 1979 – w dniu, kiedy to Wo22
23

F. Treder, op.cit., s. 39–40; tenże, Historia Muzeum Kaszubskiego…, s. 18.
Relacja Andrzeja Tredera z Gdyni.
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jewódzka Rada Narodowa w Gdańsku nadała Muzeum Kaszubskiemu
w Kartuzach Medal „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” z okazji XXX-lecia
swego istnienia24. Skromna uroczystość odbyła się wówczas w Izbie
kaszubskiej Muzeum, zaś Treder wprowadzony był przez Franciszka
Brzezińskiego. Sam nie miał już sił dotrzeć na piętro budynku25.
W 1980 r. Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdańsku przyznał Franciszkowi Trederowi Medal „Stolema” za
utworzenie i wieloletnie prowadzenie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Wówczas w imieniu chorego ojca Medal odebrał jego młodszy syn Andrzej.
W okresie przemian polityczno-gospodarczych, w czasie nasilających się strajków w naszym kraju, a przede wszystkim w Trójmieście, w dniu 20 sierpnia 1980 r. w Gdyni, po kolejnym zasłabnięciu
spowodowanym chorobą serca, Franciszek Treder zmarł.
W nekrologu zamieszczonym w „Pomeranii”26 przypomniano,
że dla wielu turystów Franciszek Treder był człowiekiem legendą,
dobrym duszkiem kartuskiego Muzeum oraz kompendium wiedzy
o Kaszubach. Autor nekrologu pisał dosłownie27:
[...] Towarzyszyłem Franciszkowi Trederowi w Jego ostatniej drodze.
Nie wszyscy przyjaciele i znajomi kustosza Muzeum Kaszubskiego mogli
być przy Nim na witomińskim cmentarzu – dramatyczne sierpniowe wydarzenia na Wybrzeżu uniemożliwiły im przybycie. Jednak garstka Jego
najbliższych drechów dopełniła tę powinność. Serdeczne słowa Feliksa Marszałkowskiego nad Jego mogiłą utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że
odszedł z naszej społeczności stolem kaszubskiej sprawy.

Również Rozgłośnia Polskiego Radia w Gdańsku doceniając rolę
i zasługi Tredera w dziedzinie upowszechniania kultury kaszubskiej,
nazajutrz po jego śmierci nadała w eter smutną wiadomość:
N. Maczulis, Muzeum Kaszubskie…, s. 10.
N. Maczulis, Sylwetka Franciszka Tredera – założyciela i patrona Muzeum Kaszubskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 5, s. 68
26
Nekrolog Franciszek Treder (1903–1980), „Pomerania” nr 10, 1980.
27
Tamże.
24
25
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W środę, 27 sierpnia na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni pochowano
Franciszka Tredera – zasłużonego pracownika kultury i propagatora folkloru Kaszub.
Urodził się w 1903 r. w Łączyńskiej Hucie. Młodo rozpoczął pracę jako nauczyciel, ale choroba serca nie pozwoliła mu na kontynuację zawodu. Został
wtedy założycielem spółdzielni zrzeszającej nauczycieli emerytów i nauczycieli inwalidów, a wyrabiającej pomoce szkolne. W poszukiwaniu minerałów schodził Ziemię Kaszubską i zgromadził w swoim domu w Borzestowie
wiele cennych przedmiotów kultury ludowej. Część z nich – już przed wojną
– zabrano do muzeum w Toruniu. Nawet wojna nie przeszkodziła Franciszkowi Trederowi w gromadzeniu zbiorów. Ceramika, narzędzia pracy, sprzęty domowe, obrazy i hafty – wszystko to wykupywał, wymieniał bądź wypraszał od właścicieli. W 1947 r. otrzymał od władz w Kartuzach budynek
niewielki, a dziś szeroko w Polsce znany, który własnym wysiłkiem przysposobił na Muzeum. Był cieślą, elektrykiem i malarzem, a także kustoszem
swoich zbiorów. Jego Muzeum zyskało szybko rozgłos – było pierwszym na
Pomorzu Gdańskim zbiorem świadectw kultury materialnej Kaszubów.
Franciszek Treder zjawił się w momencie ważnym – można powiedzieć
ostatnim. Jeszcze rok, dwa i wiele z tych obiektów – dziś dla nauki bardzo
cennych – płonęłoby w piecach albo zgniło na śmietnikach. Zastępowały je
w szybkim tempie standardowe wyroby przemysłu – fabryczne narzędzia
pracy, meble na wysoki połysk, plastikowe obrusy.
To serce Tredera uznane przez lekarzy za zbyt słabe na użeranie się z młodzieżą, okazało się niezwykle silne w Muzeum, które w 1949 r. (z dniem
1 stycznia 1950 r. – N.M.) upaństwowiono. Przez wiele lat pełnił Franciszek Treder wiele funkcji naraz – od dyrektora po stolarza i sprzątacza.
A zbiory wciąż rosły. Dalej bowiem trwała penetracja strychów i drzewutni,
a także poruszona duma i świadomość plemienna Kaszubów, która skłaniała ich do przynoszenia tutaj starych garnków, instrumentów muzycznych,
książek i tabakierek.
Zarzucano Franciszkowi Trederowi, że jego Muzeum gromadzi skarby
i śmiecie, że brak w nim myśli porządkującej. Zapewne tak było. Ale taki
charakter mają zazwyczaj zbiory gromadzone z miłości do Regionu. Potem
dopiero nauka przyłoży do nich szkiełko i miarę, i zaprowadzi w nich ład.
Muzeum Tredera było podobne do domu rodzinnego starych ludzi, w którym wszystko coś przypomina, wszystko jest ważne i drogie. Pamiętam
wiele wizyt i wiele rozmów w jego malutkim pokoiku, który był nie tylko
45
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gabinetem dyrektora, co pokoikiem sypialnym stróża tych skarbów stale zastawionym nowościami wydartymi z pazurów czasu. Łączył wiele zawodów.
Żadna praca nie była dla Niego za ciężka, ani żadna droga za długa, jeśli
chodziło o zdobycze dla Muzeum. Odznaczony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Medalem „Stolema” zasłużył na to odznaczenie, jak mało kto.
Niepozorny wzrostem, zagrożony od młodości poważną chorobą był w istocie prawdziwym Stolemem Kaszubskim, który na własnych plecach przenosił kaszubskie pamiątki i pozostawił po sobie Polsce – Muzeum28.

W istocie rzeczy, Treder pozostawił po sobie trwały ślad w postaci kartuskiego Muzeum Kaszubskiego.
28
Cyt. za: N. Maczulis, Zamiast zakończenia – kontynuacja myśli i zamierzeń, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 1, s. 80–81.
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Barbara K ąkol

ŚW. BRUNO
PATRON MIASTA KARTUZY – STOLICY KASZUB

6 października przypada wspomnienie św. Brunona z Kolonii,
który od 2002 roku jest patronem miasta Kartuzy.
Kult świętych patronów w Kościele polega na powierzeniu opiece określonego świętego, w tym wypadku Brunona poszczególnych
osób albo całej społeczności. Pomysł ustanowienia św. Brunona patronem Kartuz wysunął ówczesny burmistrz miasta Kazimierz Borzestowski. Idea ta prawie od razu zyskała aplauz zarówno Rady
Miejskiej jak i proboszczów kartuskich parafii.
W 2001 r. władze samorządowe miasta wystąpiły do J.E. Ks. Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi o ustanowienie św. Brunona – założyciela Zakonu Kartuzów – patronem miasta Kartuzy.
Biskup Pelpliński sformułował prośbę w tej sprawie do Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu w Rzymie, która dekretem
z dnia 10 stycznia 2002 r. ustanowiła św. Brunona patronem stolicy
Kaszub.
Na potwierdzenie decyzji władz kościelnych w dniu 4 czerwca
2002 roku Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę dotyczącą
ustanowienia św. Brunona patronem miasta.
Kult świętego Brunona był obecny od dawna w naszym mieście
za sprawą zakonu kartuzów, późniejszej parafii p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Imię św. Brunona nosi jeden z najstar47
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szych placów w mieście, przy którym stoi kapliczka, wzniesiona jeszcze przed I wojną światową. W czasie II wojny światowej, podobnie
jak figura Matki Bożej w Parku Miejskim, została zburzona przez
okupantów hitlerowskich w 1942 roku. (Na nowo wzniesiono ją
w 1948 roku).
Przy kolegiacie mszę świętą w dniu patrona celebrują księża
kanonicy kapituły kolegiackiej kartuskiej. Co ciekawe, w czasach,
w których żył Bruno, aby pełnić tą funkcję nie trzeba było mieć święceń kapłańskich.
Postać św. Brunona czasami wydaje się nam anachroniczna i niewarta zainteresowania. Tymczasem jak bogaty duchowo i intelektualnie był to człowiek możemy się przekonać chociażby z publikacji
ks. Piotra Karpińskiego zatytułowanej św. Bruno z Kolonii. Nie ma
w niej żadnych hagiograficznych retuszy, tylko obiektywne przedstawienie losów św. Brunona na tle XI-wiecznego Kościoła.
Święty Bruno urodził się w 1027 lub 1030 roku w Kolonii
w średniowiecznej rodzinie arystokratycznej.
Pierwsza biograficzna wzmianka o nim pochodzi z XII wieku
i zawarta jest w Kronice Magister, która jest pierwszorzędnym źródłem wiedzy o historii Zakonu Kartuzów. Początkowe relacje w kronice zostały spisane przez Guigo I, piątego następcę św. Brunona.
W Kolonii św. Bruno pobierał nauki pod okiem biskupa Kuniberta. W tym czasie miasto to odgrywało ważną rolę w życiu Kościoła. Kolonia jako stolica arcybiskupstwa miała przywilej koronowania
cesarza. Jednakże jest to także czas sporu o inwestyturę między
cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII o prawo mianowania biskupów. W sporze tym duchowieństwo kolońskie opowiedziało się po stronie cesarza.
Atmosfera sporu nie przyćmiewała chęci Brunona do prowadzenia poszukiwań teologicznych. W 1045 r. udał się do Reims, najsłynniejszej wówczas szkoły we Francji, z której wyjdzie wielu znamienitych uczonych. Przykładem jest papież Sylwester II, który był
przełożonym tejże szkoły w X w. i wykładał w niej logikę, a także
studia z literatury i retoryki starożytnej. Jego uczniem był między
48
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innymi Fulbert, twórca szkoły w Chartres, która odegra ważną rolę
w renesansie XII wieku.
W 1049 roku do Reims przybył papież Leon IX, który w tym
mieście konsekrował nowy kościół oraz ogłosił zwołanie wielkiego
synodu. Przede wszystkim zaś sprzeciwił się symonii – handlowi
godnościami kościelnymi. Autorytet papieża i skuteczność synodu
wywarły wielkie wrażenie na młodym kleryku. Przez całe swoje życie
Bruno będzie wielkim przeciwnikiem symonii.
Bruno był bardzo inteligentnym studentem. Cechowała go nie
tylko mądrość, ale także głęboka pobożność. Szybko dostrzeżono
jego wielki talent pedagogiczny i powierzono mu zajęcia ze studentami. Miał świetny kontakt z młodzieżą. Nie sposób nie zauważyć
analogii z postacią św. Jana Pawła II. Święty Bruno podobnie jak św.
Jan Paweł II do późnych lat zachował swój urok oraz dar rozumienia
młodzieży, którą zarażał swoim entuzjazmem (ks. P. Karpiński).
W 1056 roku biskup Reims Gerwazy mianował Brunona rektorem Szkoły Katedralnej w Reims, jej głównym profesorem, a także
kierownikiem duchowym młodych kleryków. Jego uczniami byli papież Urban II i św. Hugo. Okres naukowy Brunona w Szkole w Reims
był bardzo owocny. Wychował setki uczniów z całej Francji, Flandrii,
Italii, Niemiec i Anglii.
Niedaleko Reims istniały dwa opactwa, Saint-Thierry i św. Remigiusza, funkcjonujące w oparciu o regułę św. Benedykta. Cechowały
je długie oficja chórowe, separacja od świata, cisza, osobiste ubóstwo.
Św. Bruno będąc profesorem w Reims miał możliwość przypatrywania się działalności tych zgromadzeń, i być może dojrzewał do życia
zakonnego.
Poza tym w mieście funkcjonowały dwa kolegia oraz kapituła katedralna, której kanonicy mieli obowiązek życia w klauzurze, mogli
jednak posiadać domy na własność, w których przyjmowali gości.
Mistrz Bruno przez ponad dwadzieścia lat (1055–1076) był kanonikiem kapituły katedralnej w Reims. Nie wiadomo czy kanonicy
mieli święcenia kapłańskie, należy przyjąć, że pozostawali w stanie
duchownym. Niestety jest tyle samo głosów za i przeciw w kwestii
49
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kapłaństwa Brunona. Nie wiemy czy będąc kanonikiem był także
kapłanem.
W 1075 r. arcybiskupem Reims został Manasses, protegowany króla francuskiego Filipa I, który w drodze symonii, uzyskał
dla siebie biskupstwo. Powołał on Brunona na swojego kanclerza. Po okresie około trzech lat sprawowania tej funkcji św. Bruno
z niej zrezygnował. Jedną z przyczyn rezygnacji ze stanowiska była walka z korupcją w kościele. W związku z powyższym powstał
konflikt między biskupem Manasesem a Brunonem. Bruno potępił
jeszcze ostrzej symonię, zyskując poparcie synodu, który deponował biskupa. Biskup nie dał jednak za wygraną i z pomocą militarna króla Francji Filipa rozpoczął prześladowania swoich przeciwników w tym Brunona, który został zmuszony do opuszczenia
miasta.
Tak przebiegał kryzys Kościoła w Reims, który to kościół wyszedł z niego dojrzalszy i mocniejszy. Wielką rolę odegrał w kryzysie
Bruno, który opowiedział się przeciwko metodom biskupa, a przecież miał najwięcej do stracenia. Jego pozycja była wysoka, a mógł
osiągnąć znacznie więcej. Takie myślenie było mu jednak całkiem
obce, nie obchodziły go zaszczyty, stanowiska, ani majątek. Bruno
dojrzewał do życia monastycznego. W 1083 r. opuścił Reims i udał
się na wędrówkę. Po opuszczenia Reims Bruno wraz z Radulfem
i Fulcjuszem udali się w kierunku Molesmes (środkowa Burgundia). Co ciekawe nie ma już z nim dawnych towarzyszy a otaczają go
Piotr i Lambert. Nie zamieszkali w Molesmes, ale w Seche-Fontaine.
Po rocznym w tym miejscu pobycie Bruno wyruszył do Grenoble,
gdzie biskupem był jego dawny uczeń Hugo.
Bruno wraz ze swoimi towarzyszami postanowił rozpocząć życie kontemplacyjne. W tym czasie znane były różne formy życia
zakonnego. Istniał zakon benedyktynów, pojawiali się także rekluzji, którzy zamurowywali się dożywotnio w swoich celach. Pomimo
bogatego pejzażu form życia duchowego Bruno szukał czegoś nowego, odpowiadającego jego powołaniu. Przed przybyciem Brunona do
Grenoble, biskup Hugo otrzymał od Pana znak potwierdzający powo50
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łanie zgromadzenia. We śnie zobaczył Boga, któremu drogę do opustoszałego masywu Chartreuse, wskazywało siedem gwiazd, dokładnie tyle, ilu przybyło gości. Gwiazdy te zostały umieszczone w herbie
Zgromadzenia Kartuskiego oraz, co ciekawe, także w herbie Kartuzy
zaprojektowanym przez Aleksandra Majkowskiego.
Widzenie to wywarło ogromny wpływ na biskupa Hugona. Sam
poprowadził przybyszy do doliny Grande Chartreuse. Otrzymana
od biskupa Hugona pustelnia położona około 20 km od Grenoble
stała się miejscem modlitwy. Niebawem wybudowano tam mały kościółek, którego konsekracji dokonał biskup Hugo. Wokół kościoła,
postawiono eremy a raczej małe chatki, które przypominały domy
pasterzy i drwali, prymitywne, ale solidne. Z biegiem czasu ziemie
wokół kościoła zostały nadane klasztorowi przez panów feudalnych.
W ten sposób zakon kartuzów rozrastał się i rozsławiał imię Pana.
Zakonni bracia Andrzej i Gwaryn, również zamieszkiwali pustkowie,
ale ich siedziby postawiono jakieś dwa kilometry poniżej eremów.
Na nich spoczywały prace gospodarskie takie jak, uprawa ziemi,
wypasanie owiec i kóz oraz mnóstwo codziennych, drobnych prac
rzemieślniczych.
Pragnienie Brunona , aby w ciszy poświęcić się Bogu udało się
zrealizować dzięki pomocy biskupa. Bracia spotykali się w kościele
na oficjum chórowym (zwłaszcza nocnym), jutrzni, laudesach, mszy
i nieszporach. W celi zaś odmawiali resztę liturgii godzin (6.30 pobudka, pryma do NMP, msza indywidulana, tercja do NMP, seksta
do NMP, nona, kolacja, kompleta), oddawali się modlitwie, lekturze,
przepisywaniu Pisma św. i tekstów Ojców Kościoła. We własnej celi
przyjmowali posiłki, w refektarzu zaś jadali tylko w niedziele i święta. Nad eremitami czuwał troskliwie biskup Hugo, który wobec Brunona żywił szczególną sympatię i szacunek.
Klasztor kartuski szybko stał się sławny i zaczął przyciągać chętnych gotowych podążać drogą życia pustelniczego. Należy jednak
mieć na uwadze, że Bruno miał bardzo wysokie wymagania wobec
nowych kandydatów. Ideałem kartuskim była dwunastka, a to ze
względu na 12 apostołów. Miejsce darowane przez biskupa Grenoble
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– górska dolina la Grande Chartreuse – stało się obszarem podwójnie zamkniętym. Chodziło w nim o zachowanie surowej klauzury religijnej, tak aby nikt nie powołany nie mógł wejść, a z kolei mnisi nie
mogli wyjść.
Surowość życia, podyktowana warunkami naturalnymi (zimny
klimat alpejski) jak i gospodarczymi powodowała, że tryb życia kartuza nigdy nie stał się masowy. Prostota życia miała być także środkiem prowadzącym do osiągnięcia prostoty ducha. Bruno nigdy nie
spisał dokumentu, który określałby prawa i zwyczaje zakonu. Uczyni
to jego piąty następca Guigo I.
W 1088 roku papieżem został Urban II, który był uczniem Brunona. Chciał się otoczyć ludźmi światłymi i wiernymi naukom Chrystusa. W 1090 roku wezwał mnicha Bruna do Rzymu. Zwrócił się do
niego z prośbą o pomoc w planowanych działaniach reformujących
Kościół. Bruno zgodził się opuścić Chartreuse i zostać doradcą papieża. Był to jednak czas walki papieża Urbana z popieranym przez
cesarza Henryka IV antypapieżem Guibertem.
W tym czasie współbracia kartuzi, w desperacji oddali klasztor
i ziemie benedyktynom, jednak Bruno zdołał ich przekonać, aby zebrali się na nowo pod przewodnictwem mistrza Landwina. Na osobistą prośbę papieża Urbana II, benedyktyni zwrócili eremitom ich
własność.
Atmosfera sporu pomiędzy papieżem Urbanem II a antypapieżem Gwibertem (przyjął imię Klemens ) włączyła Brunona w wir
zamieszek politycznych do tego stopnia, że musiał wraz z papieżem
uciekać z Rzymu. Schronili się obaj u hrabiego Rogera, na południu
Włoch. W 1091 roku papież Urban II zaproponował Brunonowi
w tym regionie arcybiskupstwo w Reggio, którego ten ostatni nie
przyjął (ks. P. Karpiński, s. 39). Bruno tęsknił do życia pustelniczego,
uprosił więc papieża, aby ten zwolnił go z kurii rzymskiej. Chciał jednak być blisko głowy Kościoła i służyć mu pomocą, dlatego nie wrócił do La Grande Chartreuse, a stworzył nową kartuzję w Kalabrii
– Santa Maria della Torre (tour to po francusku „wieża” i jest nawiązaniem do wieży z kości słoniowej będącej synonimem odgrodzenia
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się od świata)1. Miejsce przepięknie położone na płaskowyżu 850 m.
n.p.m. w jednakowej odległości od Morza Jońskiego i Morza Tyrreńskiego. Podobnie rzecz się ma z Kartuzją Kaszubską usytuowaną co
prawda nie między morzami, a przepięknymi jeziorami, pagórkami
i lasami.
Bruno przebywając w swoim kalabryjskim eremie, nie tracił kontaktu ze swoimi współbraćmi z Kartuzji k. Grenoble. W 1100 roku
priori Landwin spotkał się z Brunonem w Kalabrii. Bruno napisał
list Do Braci z Kartuzji, który powierzył Landwinowi. W liście tym
Bruno wyraża ogromną chęć spotkania i przybycia do Chartreuse. Niestety nie udało mu się zrealizować tego zamierzenia, zmarł
6 października 1101 roku w Serra San Bruno w Kalabrii. Klasztor
ten istnieje do dzisiaj, spoczywa w nim ciało św. Brunona. W roku
1984 z okazji 900-lecia Zakonu Kartuzów, tamtejszy klasztor odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Wizyta ta została uwieczniona na
fotografii, którą Muzeum Kaszubskiemu przekazał Andrzej Karolak.
W ikonografii św. Brunon przedstawiany jest w białym habicie
Kartuzów. Jego atrybutami są: gałązka oliwna, globus, krzyż, mitra
i pastorał u stóp, palec przy ustach, czaszka.
W 1623 r. papież Grzegorz XIV wprowadził kult św. Brunona
w całym Kościele. Akt ten został potwierdzony przez papieża Klemensa X w 1674 r.
Postać św. Brunona urzeka charyzmą, chartem ducha, niezłomnością, pokorą i czystością serca.
Jego nauka stała się tak wielka, że rozprzestrzeniła się na cały
świat. Stała się też zaczątkiem powstania osady Kartuzy.
Zakon Kartuzów w wiekach średnich okrył się wielką sławą.
Wyzbycie się wszelkich doczesności tego świata porywało ludzi do
naśladowania reguły kartuskiej i do zakładania nowych fundacji.
Kartuzi na ziemiach polskich pojawili się na początku XIV wieku na
Spiszu (Letanowce i Lechnica znana także jako Czerwony Klasztor
w Pieninach). W tym roku w muzeum gościłam zwiedzających, któ1

Kartuzja w Kalabrii do dzisiaj nazywana jest Wieżą.
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rzy wybrali się na wycieczkę szlakiem polskich kartuzji. Opowiadali dużo o Czerwonym Klasztorze. Kiedy rozmawialiśmy o Kartuzji
Kaszubskiej oraz codziennym życiu zakonnika i stereotypach z tym
związanych, byli zaskoczeni, że kartuzi nie spali w trumnach.
Równie ważnym ośrodkiem, z którego promieniowała duchowość kartuska na ziemie polskie, była Praga czeska, z której wyszła
pierwsza obsada dla kartuzji w Grabowie pod Szczecinem (1342)
oraz w Kartuzach (1382).
Zakon kartuzów powstał na ziemi kaszubskiej w 1380 roku.
Fundatorem klasztoru był w 1380–1382 r. szlachcic kaszubski Jan
z Rusocina (Różęcina). Nowo powstałej placówce fundator przeznaczył jako uposażenie wsie Kiełpino, Czaple oraz Gdynię. Obradując
w 1383 r. kapituła generalna Kartuzów mianowała rektorem, a następnie przeorem nowego domu zwanego Rajem (Paradisi Beatae
Mariae Virginis in Prussia) ojca Johannesa Deterhusa Saksończyka
– przybyłego na Kaszuby z Pragi.
Pierwsze budynki dla zakonników wystawił sam fundator.
Wkrótce znaleźli się dobrodzieje gdańscy i urzędnicy krzyżaccy, którzy gotowi byli do przeznaczeniawiększych ofiar. Zbudowania kościoła podjął się kupiec gdański Johannes Thiergart, który w 1390 r.
był szafarzem malborskim, a w 1398 r. kierownikiem rozległych
interesów handlowych Zakonu Krzyżackiego z zagranicą. W dniu
7 października 1403 r. sufragan włocławski Stefan dokonał konsekracji kościoła. Na budowę refektarza złożyły się zamożne rodziny gdańskie, a jego budowy podjął się gdański krawiec nieznanego
nazwiska.
Niezwykle ostra reguła Zakonu Kartuzów oparta na regule św.
Benedykta, tj.: asceza, jarska kuchnia, używanie mowy tylko w potrzebie, odgrodzenie się od ludzi świata oraz samodzielne zamieszkiwanie w eremach, porywało i zadziwiało zasobnych fundatorów
do prześcigania się w ofiarności dla zakonników, którzy odpowiadali
wyobrażeniom ludzi Średniowiecza. Nawet Zakon Krzyżacki – niechętny innym zakonom – okazywał im niezwykłą szczodrobliwość,
obdarowując ich licznymi majątkami ziemskimi. Należy zauważyć, że
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zakon nie dopuszczał do tworzenia nowych placówek klasztornych.
(W czasie panowania Krzyżaków na Pomorzu udało się tylko założyć
Zakon Kartuzów).
Kartuzi prowadząc życie z dala od ludzi i świata bogacili się dzięki wspomnianej ofiarności to znaczy gromadzili majątki. Nic więc
dziwnego, że w krótkim czasie, od 1387 r. do 1474 r. skupili ogromny majątek ziemski. W 1474 r. mieli w posiadaniu liczne wioski,
m.in. Gdynię oraz 6.700 ha ziemi sięgającej aż po tereny Pucka i dalekie Żuławy2 oraz niemałą ilość nieruchomości w Gdańsku. W ciągu
XV w. zakonnicy znacznie powiększyli swój majątek, nabywając go
drogą kupna od podupadłej szlachty, korzystając z jałmużny, dochodów z folwarku przyklasztornego, karczem, lasów, jezior i młynów.
W początkach 1454 roku wybuchło w państwie krzyżackim powstanie Związku Pruskiego, którego zwolennikami były między innymi
takie miasta, jak Gdańsk, Elbląg, Toruń. Kartuzi sympatyzowali
z Zakonem, stąd w początkowej fazie wojny trzynastoletniej opowiedzieli się po stronie Krzyżaków. Wojska Związku Pruskiego planowały zdobyć klasztor kartuski, spotkał ich jednak ze strony zakonników
silny opór. W wyniku walk kartuzi ponieśli w 1455 r. duże straty
ludnościowe i majątkowe.
Zarysowująca się przewaga strony polskiej i związkowej musiała
wpłynąć na postawę kartuzów. Nowy przeor klasztoru Marcin Schelle prowadził politykę bardziej elastyczną. W 1457 roku złożył hołd
królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi, który wziął klasztor pod szczególną opiekę.
Wojna trzynastoletnia zakończyła się oficjalnie zaprzysiężeniem
traktatu pokojowego w Toruniu 16 października 1466 roku. Na jego
mocy Pomorze Gdańskie znalazło się w granicach państwa polskiego.
Ziemia kartuska weszła w skład Prus Królewskich. Zakon kartuzów
P. Czapiewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1996, s. 90–95. Praca ta zawiera
kompendium wiedzy na temat klasztoru kartuskiego oraz bogatą literaturę przedmiotu.: Por. też K. Bruski, Początki fundacji klasztornej i jej rozwój, w: Dzieje Kartuz,
t. 1, Kartuzy 1998, ss. 115–164.
2
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po wojnie trzynastoletniej przejął podupadłe majątki rycerskie, wykupując wieś Połęczyno, Goręczyno i Somonino.
Dla rozkwitającej kartuzji groźny był wiek XVI – wiek reformacji, okres w którym zakonnicy rozpoczęli walkę o przetrwanie. Ruch
reformacyjny stanowił poważne niebezpieczeństwo dla kartuzów, ze
względu na niemieckie pochodzenie wielu z nich. Pod wpływem dzieł
Lutra, które mogli czytać w oryginale, zaczęli opuszczać klasztor.
Rozwijający się kryzys w Kościele nie ominął klasztoru kartuzów. Nadto jesienią 1524 r. padł on ofiarą najazdu szlachty kaszubskiej i mieszczan gdańskich, a przeor zakonu Jan z Chojnic został
poturbowany i ciężko chorował aż do śmierci w 1533 r.
Na rozległe dobra klasztorne zwrócił uwagę król Polski Zygmunt
August. Jednak ich los nie był obojętny papieżowi Pawłowi III, który
czynił wszystko, aby utrzymać władzę na tym terenie. Zakonnicy wyszli obronną ręką z sytuacji, która poważnie zagrażała ich egzystencji. Rozpoczęli nowy okres swych dziejów na Kaszubach. Przeminęły
czasy średniowiecza, kontrreformacja odnosiła sukcesy i społeczeństwo zmieniło swój stosunek do kartuzów. Podziwiano ich nadal, ale
nie naśladowano stylu ich życia, czego efektem była zmniejszająca
się liczba zakonników. Niemniej jednak klasztor budził jeszcze zainteresowanie dostojnych gości. Dnia 3 lipca 1598 r. odwiedził go król
Polski Zygmunt III Waza, a w 1661 r. nocował w nim król Polski Jan
Kazimierz.
W opinii Kaszubów i gdańszczan zakonnicy uchodzili za dobrych
gospodarzy. Potrafili powiększać swoje dochody pieniężne i dbać
o kościół oraz budynki przyklasztorne. W latach 1731–1733 pokryli kościół dachem w kształcie wieka od trumny. Miał on przypominać o znikomości tego świata, a mieszkańcom Kartuz i przybyszom,
o tym, że zakonników nie interesują sprawy doczesne. Rozwijająca
się równocześnie z klasztorem osada przyklasztorna przeżywała zawsze jego losy.
Kartuzi, prowadząc działalność gospodarczą, stronili od działalności politycznej, ale to nie uchroniło ich od nieszczęść, jakie niosły
za sobą XVII–XVIII wieczne wojny.
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Klasztor był kilkakrotnie rabowany, plądrowany przez Szwedów
w czasie wojny o ujście Wisły (1626–1629). Szwedzi spustoszyli nie
tylko dobra klasztorne, ale i okoliczne wioski, takie jak, Kiełpino,
Prokowo i Smołdzino.
Drugi najazd Szwedów Kartuzy przeżyły w czasie Potopu (1655–
–1660), wówczas przeor klasztoru wywiózł cenne przedmioty do
Gdańska. Mimo to kontrybucje i zaraza spustoszyły ponownie dobra klasztorne. Zaczęto nawet zdzierać ołowiany dach, ale tu Szwedzi spotkali się z oddziałem pospolitego ruszenia kapitana Wacława
Rotha, który wypędził najeźdźców z Kartuz.
Druga wojna północna to okres bardzo trudny zarówno w dziejach zakonu kartuzów jak i całego Pomorza Nadwiślańskiego. Przemarsze wojsk szwedzkich, królewskich i polskich konfederatów
budziły grozę wśród ludności miejscowej i zakonników. Wszystkie
oddziały żądały kontrybucji pieniężnych, żywności i inwentarza
żywnego.
W 1734 r. w czasie walk pomiędzy zwolennikami króla Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II Sasa zakonnicy zachowali ścisłą neutralność, a rok później opowiedzieli się, w nowej wojnie, po stronie
Augusta II i wojsk rosyjskich, co nie uchroniło ich przed utratą części
majątku.
Podczas konfederacji barskiej zmuszeni byli żywić grasujące po
Polsce wojska pruskie. Upadek świetności Zakonu Kartuzów zaznaczył się w początkach XVI w. w okresie reformacji, a pogłębił się
w dobie rozbiorów Polski.
Sytuację osady Kartuzy jak i klasztoru kartuzów zmienił traktat rozbiorowy Polski podpisany przez mocarstwa ościenne w dniu
13 września 1772 r.
18 września 1772 r. komisarze pruscy w obecności przeora Josefa Milkaua przejęli klasztor kartuski. Zakonnikom wyznaczono
skromne wynagrodzenie oraz dotacje, które nie wystarczały na odpowiednie utrzymanie obszernych zabudowań klasztornych. Wiadome
było, że nastąpi całkowity upadek klasztoru oraz zniszczenie istniejących budynków klasztornych. Zdawał sobie z tego sprawę ostatni
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przeor klasztoru Bruno Senzy, który szukał w latach 1808–1810
dodatkowych dochodów. Dawne wioski zakonne (zagarnięte przez
Prusaków przy zajmowaniu Gdańska na podstawie drugiego rozbioru Polski w 1793 r.) zostały po traktacie w Tylży w 1807 r., wcielone
w skład Wolnego Miasta Gdańska.
Król pruski podejmował różne decyzje dla obszaru Prus Zachodnich. Na podstawie jego edyktu z 30 października 1810 r., sam
klasztor został skonfiskowany. Przejęcie dóbr kościelnych, w tym
konfiskata klasztoru kartuskiego przez Prusaków była motywowana
koniecznością spłacenia napoleońskich kontrybucji wojennych oraz
ideologią oświeceniową. Z racji tego Zakon – wegetował.
Jednak ostateczny los klasztoru przypieczętowała bulla papieska
z 1821 r., ustanawiająca nowe granice diecezji chełmińskiej. Wówczas to postanowiono przenieść stolicę diecezji z Chełmży do Pelplina, a na jej wyposażenie reskryptami z 1823 r. przeznaczono majątek klasztoru kartuskiego i pelplińskiego.
W Kartuzach utworzono Dom Księży Emerytów, który funkcjonował do 1842 r., po czym został przeniesiony do Zamarłego. Wtedy
to właśnie, w październiku i listopadzie 1842 r., miał miejsce w Kartuzach konflikt wyznaniowy w rozwiązaniu którego brały udział oddziały husarii pruskiej z Gdańska.
Przyczyną konfliktu był fakt, że Kartuzy do chwili istnienia
klasztoru oraz utworzenia Domu Księży Emerytów należały do parafii goręczyńskiej. Elementarną opiekę duszpasterską sprawowali zakonnicy, a następnie emerytowani księża. Ze względu na małą ilość
katolików, których w 1825 roku było 441 upadła koncepcja utworzeniu samodzielnej placówki duszpasterskiej. Sprawa ożyła w chwili, gdy władze pruskie podjęły decyzje o likwidacji domu emerytów.
W 1841 r. kartuscy katolicy i ewangelicy podjęli starania o uzyskanie
na swoje potrzeby kościoła. W 1842 r. ewangelicy (Niemcy kartuscy)
otrzymali na ten cel refektarz klasztorny. Urażeni tym faktem katolicy, mający przewagę liczebną w mieście spowodowali wspomniane
już zajścia. Fakt ten przyśpieszył znacznie decyzję władz pruskich
o powołaniu katolickiej placówki duszpasterskiej – kuracji. Zorgani58

KZM 1_2016_korekta 2 - 2017-02-10.indd 58

2017-02-13 08:26:30

Św. Bruno patron miasta Kartuzy – stolicy Kaszub

zowano ją w 1842 r., a jej pierwszym kuratusem został ksiądz Antoni Sobotta.
Zakon Kartuzów przestał istnieć a wraz z nim część zabudowań
klasztornych. Rozebrano 17 eremów, stajnie, pokój gościnny, młyn,
gorzelnię itp.
Kartuzi na trwale wpisali się w historię naszego miasta. Spośród
zakonników żyjących w polskich kartuzjach najwybitniejszą postacią
był bez wątpienia jeden z ostatnich przeorów kaszubskich – Jerzy
Schwengel (1697–1766), z pochodzenia Niemiec, historiograf oraz
autor dziejów zakonu. Jemu to poświęcił swoją pracę prof. Rafał
Witkowski zatytułowaną Jerzy Schwengel (1697–1766) przeor Kartuzji Kaszubskiej i dziejopis Kościoła.
Ciekawy jest też fakt, że z Kartuzji Kaszubskiej wyszła obsada
dla powstałego w 1642 r. zakonu w Gidlach k. Częstochowy i zakonu
powstałego w 1648 r. w Berezie Kartuskiej.
Urzekająco w 1925 r. o Kartuzach i Zakonie Kartuzów napisała,
w swym reportażu Maria Dąbrowska:
Klasztor powstał tu w XIV wieku z fundacji Jana z Rusoczyna (pod Gdańskiem), który mu ofiarował niejedną wieś – także i Gdynię nad morzem.
Klasztor był niemiecki. Niemieccy mnisi, sprowadzeni z Czech, nadali dzikiej puszczy, w której osiedli, sentymentalne imię Ogród Marii.
Bogaci gdańszczanie budowali im eremy, zdobili kościół. Tak było jeszcze za
ostatnich książąt pomorskich. ...
... Z wielkich zabudowań klasztornych została tylko jedna, nieszeroka ulica
i nią właśnie zbliżamy się do furty w murze.
Bo mur jest z jednej strony uliczki, a z drugiej stare zwiędłe, chude domki
z ziemnego głazu. I to jest najpiękniejszy kartuski zaułek, pełny niebieskiego
cienia i złocistego słońca, pełny astrów i nasturcji na siwej ścianie i w malutkim oknie – pełny jeziora, które wygląda spomiędzy domów szafirową
źrenicą i klęska drobną falą wzdłuż brzegu, okrytego na zakręcie wspaniałym, bukowym lasem.
W prostym kościele o gwiaździstym sklepieniu, opartym końcami łuków
na pyskach dziworaków – jest z prawej strony piękny, barokowy ołtarz
z 1680 roku.
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Czarny marmur stał się tu lekkim, alabaster świetlistym, figury świętych są
pełne czaru, a na samym szczycie stoi niemal w podskoku radosna, lekkomyślna, wzniośle młodzieńcza i natchniona postać Chrystusa.
W prezbiterium ściana jest wybita złocistym i zielonym kurdybanem w motywy zwierząt i roślin.
A w drugim końcu świątyni pod brunatną rzeźbą chóru na poślednim już
na zawsze dawny wielki ołtarz. Pochodzi z najstarszych, gotyckich czasów
klasztoru. Wszystko, co się za nim dzieje, jest wyrzeźbione w dwa rzędy –
i wszyscy święci trzymają w rękach swe słowa na wstędze napisane.
Wszystko jest naiwne, złocone, polichromowane i tak szalenie wzruszające
jak wszystko, co jest dziecinne.
Na tym niepoczesnym miejscu pod chórem, przy tym gotyckim ołtarzyku,
i tu tylko jedynie, chce się naprawdę uklęknąć i o coś bardzo upragnionego
do zatroskanych, kolorowych świętych pomodlić i za coś bardzo dobrego podziękować.
Lecz czymś, co napełnia tumultem ekstatycznych i namiętnych przeżyć tę
surową nawę – czymś, co w niej najbardziej żyje i tętni, są stalle.
Rzeźbione w czarnym dębie z rozmachem i niepohamowaną fantazją – są
podobne do oliwskich i są pewno gdańskiej roboty.
Jak dużo rzeczy utaiło się na długie wieki, na długie jeszcze wieki w tych
ławach z drzewa!
Święci i zakonnicy doświadczają tam wszystkich swych pokus i wszystkich
cudownych przygód – anioły i maszkarony łączą główne ornamenty swymi
twarzami, pełnymi sprzecznych uczuć, wzniosłych, kapryśnych, złośliwych
i miłosiernych na przemiany. Ornament roślinny zrobi bok ław, a na
oparcie nawet na brzegi pulpitów powyskakiwały modlące się, leżące, śpiące
mnichy. Cała w murach i dzikich borach zamknięta epopeja ekstazy, ascezy,
doświadczeń mistycznych i świętobliwych obrzędów – wybiegła tu na
rzezaną powierzchnię drzewa.
I oto przez małe drzwi, żegnani smutną dłonią dębowego Boga Ojca ze stalli celebransów, wychodzimy na jasne powietrze. Mijamy ostatni erem, jaki
zachował się do dziś. Mały, srogi budynek ciemnopurpurowy obrastają teraz
malwy i georginie, a słońce rozgrzewa jego skostniałą starość. ...” 3.
3
M. Dąbrowska, Jarzębinowa ziemia, W: Dzieło najżywsze z żywych. Antologia reportażu o Ziemiach Zachodnich i Północnych z lat 1919–1939, Poznań 1981, s. 119–
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Kończąc posłużę się przysłowiem: „Kartuzji nigdy nie reformowano, bo się
nigdy nie zdeformowała”.
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K A RTUSKIE ZE SZY T Y MUZE A LNE
NR 1, 2016
M A T E R I A Ł Y Ź R Ó D Ł O W E

KORESPONDENCJA FRANCISZKA TREDERA
Z FRANCISZKĄ MAJKOWSKĄ
I DR WANDĄ BRZESKĄ
(1949–1960)
opracowała Barbara K ąkol

Wstęp
W ocalałej spuściźnie Tredera znajduje się kilkadziesiąt listów
pisanych do różnych osób w tym do Franciszki Majkowskiej. Większość z nich pochodzi z Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Listy Franciszka Tredera pisane do etnografów, naukowców
i Koła Akademików w Kartuzach pochodzą głównie z lat 1945–1969.
Tematyka listów związana jest z szeroką zakrojoną popularyzacją kaszubszczyzny oraz rozwojem Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Listy Tredera (1–6) pisane do Franciszki Majkowskiej dotyczą pierwszych lat ich działalności w muzeum.
Franciszka Majkowska, siostra Aleksandra Majkowskiego, zaraz
po zakończeniu II wojny światowej została zaangażowana w prace na
rzecz powstania Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Była członkinią Zarządu Powiatowego Komitetu do spraw Kultury, który nawiązał współpracę z Franciszkiem Trederem, zajmującym się gromadzeniem zabytków kultury materialnej Kaszub. W latach 1945–1949
pracowała przy tworzeniu zbiorów i pierwszych ekspozycji w Muzeum oraz prowadziła w nim szkołę haftu.
63
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Nic więc dziwnego, że Franciszka Majkowska była szczególnie
bliska Franciszkowi Trederowi. Z listów Tredera do F. Majkowskiej
bije ogromna sympatia i szacunek.
Na szczególną uwagę zasługuje także korespondencja Tredera
z dr Wandą Brzeską, która udzielała Muzeum konsultacji naukowych. Franciszek Treder w korespondencji z Brzeską porusza m.in.
temat apologetyki. Wysyłał jej swoje przemyślenia, felietony, artykuły z zakresu etnografii. Stąd w listach dr Wandy Brzeskiej odnajdujemy odnośniki do jego twórczości.
Wanda Brzeska była adiunktem w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Razem z Bożeną Stelmachowską, z którą współpracowała prowadziła badania terenowe na
Kaszubach, będąc częstym gościem Franciszka Tredera. W latach
1959–1962 pracowała jako asystent muzealny w Kartuzach, a potem
jako pracownik naukowo-oświatowy w muzeum w Kwidzynie. Dwa
listy publikowane w niniejszym opracowaniu powstały właśnie tam.
Etnograficzne zainteresowania Wandy Brzeskiej regionem Kaszub
ujawniły się w powieści Sprawa gminy Ceynowy, prezentującej historię sądu nad czarownicą w Chałupach w 1836 r.
Listy publikowane są w oryginalnej pisowni, z szacunku dla ich
wartości historycznej.

Korespondencja
Listy Franciszka Tredera do Franciszki Majkowskiej
1
Oryg.: Kartuzy w zbiorach wejherowskiego Muzeum, sygn. AH 309 MKK,
Zob. MPiMK, sygn. R-1212.

Kartuzy, dnia 3 stycznia 1949 r.
Szan[owna] Pani!
Serdecznie dziękuję Pani za miły list i pozdrowienia. Cieszy mnie
to ogromnie, że Pani nie zapomniała o nas i czuje się stosunkowo
64
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dobrze na tym nowym miejscu. Sądzę, że z czasem warunki ułożą się
lepiej i będziemy całkiem zadowoleni z naszej pracy. Jedno tylko nie
bardzo przemawia mi do przekonania, to mniemanie, dlaczego Pani
nie zorganizowała kursu haftu. To koniecznie powinna Pani zaprowadzić na tym terenie, choćby ze szkodą dla innych zajęć. Nie po to
jest Pani naszą przodownicą hafciarką, ażeby pełnić funkcję magazynierki czy klucznicy.
W muzeum nie wiele zmieniło się, ciemnice, jakie były takie są.
Mamy wprawdzie już zegar, p. Back [?]1 naprawił przewody – ale co
z tego, bo żarówek nie ma! Wieczna bieda. Mam jednak nadzieję, że
wkrótce przepędzimy ją, otrzymaliśmy 300 000 zł i opał. Cały rok
ubiegły włodarzyliśmy subwencji 100 000 zł i też jakoś poszło.
Na zebraniu zarządu, które odbyto w dniu 31. XII. z udziałem
prof. Kowalskiego [?]2 prof. Grotha, Sędzickiego3 i Hirsza4 uchwaliliśmy wysłać Pani specjalne podziękowanie za pracę w muzeum – co,
moim zdaniem uczciwie się Pani należy. I może nie tylko to, zasłużyła Pani na wdzięczność nie tylko zarządu i nie tylko w tej postaci.
Niejedną stoczyła Pani walkę o zatrzymanie naszego pamiętnego[?]5
gmachu i muzeum.
Mam jeszcze pewną prośbę do Pani. W szufladzie długiego stołu, który Pani miała w pokoju, były jeszcze pewne dokumenty męczeństwa ofiar najazdu hitlerowskiego, listy władz obramowane pod
szkłem i inne zebrane rzeczy. Czy mógłbym je zatrzymać, p. Majkowska. Jeden kącik chciałbym poświęcić pamięci tych ofiar.
Odczyt niepewny.
Odczyt niepewny.
3
Franciszek Sędzicki, dziennikarz, publicysta, pisarz i działacz kaszubski. Zob.
J. Borzyszkowski, J. Schodzińska, Sędzicki Franciszek, pseud. Lubicz (1882–1957),
w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement I, pod red. Z. Nowaka,
Gdańsk 1998, s. 276–278.
4
Mecenas Wiktor Hirsz był członkiem Powiatowego Ośrodka Krzewienia Kultury i Sztuki w Kartuzach, zaś w 1947 r. członkiem Powiatowej Rady Muzeum Kaszubskiego.
5
Odczyt niepewny
1
2
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Może też byłaby Pani łaskawa napisać mi krótkie dzieje tych figur drewnianych, gdzie były i jakim sposobem dostały się do muzeum6. Potrzebne mi to do inwentaryzacji. Pani wie chyba, chodzi
o te świątki zabrane przez Niemców a sprowadzone później do
muzeum.
Poza tym mam zamiar nabyć od Pani drogą kupna fotografie domostw zabytkowych i w ogóle wszystko, co Pani zechciałaby sprzedać dla muzeum.
Proszę mi też napisać, ile Pani dłużni za stoły, pozdrowić p. Męczykowskiego i poprosić go o wykonanie herbów – według wzorów,
jakie Pani ma na mapie etnograficznej.
„Do siego Roku” i wszystkiego dobrego życzy Pani
Treder F.
2

Kartuzy, dnia 23. stycznia 1949 r.
Szan[owna] Pani
Mam zaszczyt zawiadomić Panią, że z uwagi na wieloletnią pracę i zasługi Pani na polu krzewienia kultury ludowej, powołano Panią
do komisji, która na zjeździe przewidzianym na kwiecień, wzgl. maj
ma się zająć ustaleniem wzoru stroju ludowego.
W łączności z tym zwracam się do Pani z prośbą o przygotowanie materiału dokumentalnego na temat stroju ludow. kasz.,
o sporządzenie krótkiego wyciągu z posiadanych ksiąg i zebranych
fotografij, zdjęć – ilustracyj i sporządzenie lalek w stroju projektowanym przez Panią. Chodzi głównie o ustalenie, co mówi na ten teMowa tu o dwóch rzeźbach figuralnych, które znajdują się w zbiorach Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach. W czasie wojny były zakopane na cmentarzu w Goręczynie, zaś po wojnie przekazane muzeum. Rzeźby przedstawiają św. Brunona oraz
pierwszego przeora Kartuzji Kaszubskiej Jana Deterhusa. Jako ciekawostkę należy
dodać, że Kartuzy do chwili istnienia Zakonu Kartuzów należały do parafii goręczyńskiej.
6
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mat historia, literatura, starzy ludzie – co pamiętają. Warto by w tej
sprawie przeprowadzić wywiady u najstarszych obywateli tamtej
okolicy.
W skład komisji wchodzić będą najwybitniejsi przedstawiciele – znawcy regionu kaszubskiego Dr. Zukowiz [?]7, prof. Bieszk,
dr Bukowski, prof. Groth, Sędzicki i wielu innych, – znacznej sławy
jednak najwięcej spodziewam się od Pani. Ma Pani przecież praktykę
w tym kierunku.
Przy tej okazji śmiem przypomnieć Pani moją prośbę w sprawie
dokumentów dotycz. męczeństwa – owe listy i fotografie jakie były
w tym dużym stole.
A kiedy Pani wybierze się do nas? Światło już mamy – tylko żarówek brak. Tak coś przeczuwam, że Pani jeszcze wróci do Kartuz
i nadal pracować będziemy razem.
Serdeczne ślę Pani pozdrowienia i czekam na miły liścik od Pani.
Treder F.
3
Oryg.: Kartuzy w zbiorach wejherowskiego Muzeum, sygn. AH 309 MKK,
Zob. MPiMK, sygn. R-1212.

Kartuzy 5. sierp. 1949 r.
Szan.[owna] Pani!
Dziękuję uprzejmie za miły list! Być może, że skorzystamy
z oferty Pani – pod warunkiem, że Ministerstwo nadeśle nam w terminie przyobiecaną formę na wystawę. A może byłoby to możliwym
wykonać na wystawę haftowane godła miast pomorskich, formatu
małego, mniej – więcej 23 x 30 cm? Te kupilibyśmy na pewno, mam
bowiem zamówienie na te rzeczy. I zupełnie małe 3 x 4 cm też przydałyby się. Może Pani odważy się na tę robotę, te rzeczy na pewno
wzięlibyśmy od ręki. Z Muzeum jest obecnie dość krucho, trudności
7

Odczyt niepewny.

67

KZM 1_2016_korekta 2 - 2017-02-10.indd 67

2017-02-13 08:26:30

Korespondencja Franciszka Tredera z Franciszką Majkowską…

coraz większe a pieniędzy coraz mniej. Zanim Pani jednak zadecyduje osiedlić się gdzieś po zlikwidowaniu tamtego zakładu, proszę
napisać do mnie albo najlepiej przyjechać do Kartuz razem z p. Męczykowskim. Jeżeli warunki ukształtowałyby się tak, (z przemysłem
ludowym) jak się zapowiada, byłoby tu zajęcie dla Pani dobre. W planie sześcioletnim przewiduje się na popieranie przemysłu ludowego,
szczególnie hafciarstwa – aż 10 milionów złotych. W wielkiej mierze jednak zależeć będzie od wyniku wystawy, jakiego poparcia zazna hafciarstwo kaszubskie. W sprawie należności Pani mówiłem już
z Dr Bukowskim oraz Arendtem kazali mi zakomunikować prośbę
o nadesłanie rachunku i upomnieli, że rachunki zaakceptują. Może
Pani z łaski nadeśle je jak w najszybszym czasie.
A jak leci p. Męczykowskiemu8 z jego robotą? Opowiem mu
przy okazji, jaką ciekawą rozmowę przeprowadziłem z pewną panią z Ministerstwa Kult. i Sztuki na temat jego „Smętka”. Rozmowa
odbyła się w obecności p. Marszałkowskiego9 i Trzebiatowskiego.
O hafciarstwie także była mowa. Opowiem Państwu wszystko – tylko proszę przyjechać. Proszę pozdrowić p. Męczykowskiego i poprosić go, ażeby napewno jeszcze coś wykonał na wystawę.
Więc czekam na Panią i p. Męczykowskiego
łączę wyrazy szacunku
Treder F.
W razie przyjazdu proszę zawiadomić mnie, często bowiem jestem poza domem.

Franciszek Męczykowski (1912–1994), rzeźbiarz, poeta i gawędziarz. W swej
twórczości dużo uwagi poświęcał tematyce kaszubskiej. Wiele jego prac przedstawia
postać kaszubskiego diabła – purtka.
9
Feliks Marszałkowski, pisarz, osobisty sekretarz Aleksandra Majkowskiego.
Zob.: Pro memoria Feliks Marszałkowski (1911–1987) pod red. J. Borzyszkowskiego,
Gdańsk 1999.
8
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4
Oryg.: Kartuzy w zbiorach wejherowskiego Muzeum, sygn. AH 309 MKK,
Zob. MPiMK, sygn. R-1212.

Kartuzy 28 IX 49 r.
Szan.[owna] Pani!
Dziękuję za list i proszę o odwrotne nadesłanie mi rachunku według wzoru podanego na odwrotnej stronie. Obecnie, łącznie z wystawą, miałbym okazję wyciągnąć tych 10 000 zł, ale koniecznie muszę mieć pod ręką rachunek.
Zarazem prosiłbym o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej także do Muzeum.
Potrzebna jest do sporządzania metryk eksponatów wykonanych przez Panią. Mamy tu dwa obrazy roboty Pani a bez metryk
eksponatów wystawiać nie wolno. Z haftów będziemy mieli roboty
Gulgowskiej10,, Lewandowskej11, Wryczanki12 z Wiela, Brzezińskiego13 z Wiela, roboty Pani Majkowskiej Franciszki i Kosteckiej z Kartuz – więc tylko samych przodowników hafciarstwa. Dojdą do tego
hgy10 Teodora Gulgowska z d. Fethke (24.09.1860–21.02.1959) – założycielka skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Zob.: C. Obracht-Prondzyński, J. Borzyszkowski,
Teodora (1860–1951) i Izydor (1874–1925) Gulgowscy – wskrzesiciele kaszubskiej sztuki
ludowej, twórcy Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach, w: Młodokaszubi. Szkice biograficzne, Gdańsk, 2012.
11
W Kościerzynie haftem szczególnie wdzydzkim zajmowali się Lewandowscy.
Maksymilianowi Lewandowskiemu przypisuje się zawężenie barw haftu do siedmiu
kolorów.
12
Bronisława Wryczanka z Wiela, bratanica ks. płk. Józefa Wryczy. Bronisława
Wryczanka, z męża Plińska, założyła w Kościerzynie szkołę haftu. Zajmowała się
nauczaniem i projektowaniem wzorów kaszubskich. W 1987 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wydało teczkę zatytułowaną „Wzory haftu kaszubskiego Bronisławy
Plińskiej z Kościerzyny. Zob.: B. Rezmer, Jak haftować po kaszubsku, Gdańsk, 1989.
13
Leonard Brzeziński (1904–1984), pedagog, żołnierz, tajny korespondent,
hafciarz, rogownik, pasjonat i artysta. Zob.: J. Borzyszkowski, Leonard Brzeziński
(1904–1984), Pro memoria, Gdańsk 2005.
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ornaty z Żukowa, czepiec oraz roboty przygodnych hafciarzy. Chętnie chciałbym Pani sprawę zaprezentować jak najokazalej a mam tylko dwa hafty Pani. Z dojazdem do Białej Góry jest trudno a zresztą
w tej chwili jest taki gwałt z pracą, że absolutnie wyjechać nie mogę.
Toteż bardzo bym Panią prosił o przesłanie kilka najlepszych rzeczy Pani, haftów i plansz – rysunków przez pocztę. Wszelkie koszta
z tym związane chętnie zwrócimy. Komisja kwalifikacyjna ma przybyć już w następnym tygodniu i dlatego bardzo proszę o pośpiech
więc jak najrychlejsze nadesłanie rachunku, ankiety i eksponatów na
wystawę. Wysłaliśmy w ub. tyg. p. Marszałkowskiego do Pani, nie
miałem jednak okazji rozmawiać z nim po tym wyjeździe.
Co do warunków dalszej pracy – nie wiem, jak się kształtują.
Zdaje się, że i ja długo nie pociągnę w jarzmie tej pracy, jaką obecnie
obarczają mnie łącznie z wystawą. I zdaje się, że Pani wcale nie źle
zrobi, osiedlając się chwilowo w Wejherowie. – Pani Grabowska wyprowadziła się do Gliwic.
Łączę wyrazy szacunku i czekam
Treder F.
5

Kartuzy 16. IX. 49.
Szan.[owna] Pani!
Nie mogę sobie darować tej niegrzecznej historii, jaką urządziliśmy Pani w dniu odwiedzin. Naprawdę, przykro mi, że to właśnie zajść musiało w Muzeum, tam, gdzie Pani dawniej mieszkała
i pracowała. Zapewniam jednak, że nie z mej woli to zaszło, znam
przecież wkład Pani dla sprawy Muzeum i poprostu nie mógłbym
tak postąpić.
Bardzo wobec tego przepraszam i żałuję, że po zebraniu nie
wstąpiła Pani na chwilkę miałem zamiar wytłumaczyć Pani właściwe
tło tego zajścia i zapewnić Panią, że w gruncie rzeczy nie miałaby
Pani powodu przejmować się tym.
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Jeszcze raz bardzo Panią przepraszam i proszę o zachowanie
równowagi.
Ślę Pani serdeczne pozdrowienia
Treder F.
Może Pani podać mi z łaski dokładny adres swój.
Po wystawie, która odbędzie się 2. wzgl. 9. X. napiszę obszerniej.
6
Oryg.: Kartuzy w zbiorach wejherowskiego Muzeum, sygn. AH 309 MKK,
Zob. MPiMK, sygn. R-1212.

Kartuzy, dnia 4. lutego 1951
Szan[owna] Pani Majkowska!
Uprzejmie Panią proszę o przesłanie załączonego listu siostrze,
p. Radkowej14. Chciałbym porozumieć się z p. Radkową w sprawie
reszty pozostawionych tu rzeczy a nie znam adresu. Pani z łaski zapisze tylko adres na kopercie.
Prace w Muzeum toczą się starym trybem. Ostatnio dokompletowałem dział hafciarski w materiały ze zbioru Dr. Majkowskiego. Między tym materiałem znalazłem dużą, owalną makatę, wykonaną swego czasu przez Panią. Jest to nasz jedyny okaz roboty p. Majkowskiej.
Zespoły hafciarskie naszej Spółdzielni pracują słabo; jedynie zespół żukowski pod kier. p. Płackowej [?]15 oraz zespół p. Koteckiej
stoi na poziomie. Mamy stale kłopoty z centralą o wzory; jakoś nie
można im dogodzić. Ciekaw jestem, jak tam w Wejherowie rozwija
się haft. Pani go chyba tam podnieca.
Ten duży stół (i jeden mały) Pani zabrała Spółdzielnia. W tej
chwili jest u nich trochę słabo z pieniędzmi; jak tylko podreperują
się trochę, przyślą Pani pieniądze. Będę się o to starał.

14
15

Radkowa, siostra wójta Gdyni Jana Radkego.
Odczyt niepewny.
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A kiedy Pani nas odwiedzi? Bardzo prosimy.
Przy okazji może Pani z łaski poprosi p. Szczukowską o nadesłanie mi zamówionej laski.
Łączę wyrazy szacunku Treder F.

Listy
dr Wandy Brzeskiej do Franciszka Tredera
Oryg.: AMK Kartuzy, Kolekcja Franciszka Tredera, sygn. 58/26, brak nr k.
1

Wielce Szanowny Panie Kierowniku.
Bardzo jestem zaniepokojona tym, że Pan wcale się nie odzywa.
– Już ostatni list Pana dał mi do myślenia – co się z Panem dzieje?
Koniecznie musicie w tym miesiącu i to przed jego połową zabrać
podarowane dla Muzeum przez panią profesor przedmioty. Przecież
są to tak cenne i niezwykłe okazy, że chyba zechcecie je przyjąć
Nie jestem – teraz – już w tym położeniu, aby módz sobie pozwolić na podróż prywatną, za pełny bilet i pełne utrzymanie do
Kartuz. – Musi to być dokonane od strony muzeum w Kartuzach.
Pisałam o pomoc do pani Hankusowej – milczy, jak zaklęta.
Sądziłam, że w ostatecznym razie mogłabym Pana w przywiezieniu
obiektów zastąpić. Czy może także zachorowała? Cóż się z Wami
wszystkimi dzieje?
Ostatecznie ja gotowa jestem pójść do „ogródka sztywnych”,
a wówczas eksponaty dostana się w naj nie odpowiedniejsze posiadanie.
Byli tu u nas w zakładzie z Chmielna pan: młody Okrój i zabrał
bibliotekę powieściową, 70 pozycji. Obiecał, że pożyczoną mu małą
walizeczkę zdeponuje w Kartuzach w muzeum. Potwierdzenia odbioru książek Chmielno nie nadesłało.
Mam do Pana jeszcze jedną prośbę: niech Franek spisze dosłownie ten tekst Nut Kaszubskich, które demonstruje. I niech prześle
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mi odwrotnie. Otrzyma pocztą 10zł, ale proszę o pośpiech. Jest mi
to niezbędne do pewnej pracy pani profesor. Dokładny tekst bez
rysunków.
Oczekuję więc wiadomości kiedy zostaną odebrane eksponaty.
Przesyłam najlepsze życzenia noworoczne
i bardzo serdeczny uścisk dłoni
Dr. W. Brzeska
2
Oryg.: AMK Kartuzy, Kolekcja Franciszka Tredera, sygn. 58/26, brak nr k.

Muzeum-Zamek-KWIDZYN
Sobota NMP. dn. 1.X.1960
Wielce Szanowny Panie Kustoszu.Chciałam, aby to była koniecznie SOBOTA, bo panu profesorowi
zwykle w soboty kazała mi pisać i dyktowała listy i własnoręcznie
niosła na pocztę – a w dodatku to Pierwszy Października, więc i tak
należało czuwać i rozpocząć godnie Miesiąc Różany, Różańcowy.Tym razem jednak jestem zemocjonowana, bo nie wiem naprawdę, czy dobrze zapamiętałam wszystko to, co mu Pan kierownik
w kilku naszych rozmowach i mówił i opowiadał. – Właśnie ta historia ze złodziejem jest taka niezwykle frapująca i tak bardzo pięknie,
że Panu na myśl przyszło podobne porównanie. Zrobiło to na mnie
już wówczas wielkie wrażenie, w Kartuzach. Poza tym serdecznie,
tak ślicznie wspominał Pan Swoich drogich dobrych Rodziców. – ale
jest rada na ten maszynopis. Po prostu skoryguje mi go Pan Kierownik, wdg Własnego Swego uznania – odeśle, a ja go Panu wtórnie
przepiszę. Ot. Tedy jest wyjście. Jo.
Proszę donieść przy okazji, czy dobrze wypadła konferencja
z Szyszkami jestem ciekawa, czy miał Pan możność wypowiedzenia się.
Dziękuję serdecznie za interwencję w Słupsku, – okazała się nader skuteczna. Nadeszły 3 egzemplarze i szalenie się ucieszyłam, ża73
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łuje tylko, że nie mogę Panu ofiarować – i tak za Malo dla rodziny.
Może Pan z nich wydębni dla Muzeum, oficjalnie. – Wydane pięknie,
bogato ilustrowane, no i słowo wstępne całkiem przyzwoitsze od
Gajkowego, z szacunkiem dla Autorki, z uznaniem jej pozycji nau
kowej. – Tu nikt nie poklepuje wyrozumiale po ramieniu. Bardzo
poważne wszystko, a doc. Wróblewski, który przygotował do druku dobrze się wywiązał z zadania. Byłam całkiem szczęśliwa i wciąż
jeszcze się modlę dziękczynnie do Boga i Matki Jego Najświętszej.
Również miłe dzięki za materiał na płocik. Już w połowie gotów.
Jutro na frekwentą u nas Niedziele będzie już stał na właściwym
miejscu, chroniąc dzieciaki od kul armatnich. Proszę bardzo podziękować też ode mnie pani Kazi za pyszne lekarstwa, zrobiła uczynek
miłosierny i choremu i jego strapionej matce. Będzie się cieszyła
ogromnie.
Pan Lemański jest nieco zdrowszy od czasu, jak mu wyjęli kilka
zębów i odpłynęła ropa, – mimo to dużo odpowiedzialności ciąży na
mnie, i nie bardzo wierzę, abym mogła go zostawić bez pomocy na
cały styczeń, jak pierwotnie zamierzałam. – Zobaczymy. –
Jak się powodzi Synkowi w nowych warunkach i co z checzą
w Gdyni
Łączę dużo serdecznych słów
i pozdrowienia dla moich wszećcich Kamratów
Z Bogiem
3

Muzeum – Zamek – KWIDZYN
Domenica, dn. 18.IX.1960
godz . 24.PRZYJACIELU. –
I mnie także obowiązuje dyscyplina, więc usłuchałam rozkazu
i zasiadłam do roboty od ręki, – gdy tylko skończyłam terminowy
etykietaż muzealny.
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Zgadzam się zupełnie na wszystko i bardzo mi się podoba. –
Do tej pory jednakże przeczytałam tylko pierwszy rozdział. Mam
tego typu psychikę, że reaguję najsilniej w początkowym momencie,
po prostu odbijam dźwięk momentalnie. Jeśli zmienię tematykę to
się pogubię, albo zapomnę. Więc będę czytała c.d. wówczas, gdy będę miała warunki dania natychmiastowej odpowiedzi, a więc okres
godzin wytypowanych z góry na tę robotę. –
Pan pisze nerwowe i pospiesznie, ale na tym właśnie polega
impuls prawdy wewnętrznej. Nic nie szkodzi, że się Pan powtarza.
Zaraz wiem na co padają akcenty. Wiem także, co się mieści między liniami rękopisu, ponieważ rozmawialiśmy dużo na te tematy.
Tym sposobem niczego nie miałam powodu „poprawiać”, ani tu niczego nie dodałam „od siebie ” – Przywykłam – od 3 lat do myślenia nie swoimi myślami. Więc na czym polegała moja robota redakcyjna nad tekstami Pana? Otóż dopisałam na maszynie to, co Pan
do-myślał, ale nie zdążył dopisać. Przeważnie Pan to mówił, a mnie,
jak żywo stał przed oczyma wyobraźni „mój” pokoik w Kartuzach.
Nie orientuję się tylko w jednym: Pan zamierzał napisać dysertację zawierającą analizę: PYCHY w najróżniejszych jej przejawach.
Nie wiem, co Pan planuje obecnie.
Jestem przekonana, że wszystkie, dalsze teksty będą tak samo wartościowe, jak pierwszy. Są użyteczne i celowe, niezależnie
od planu.
Pan pyta: Co z tym fantem począć? – NIC. Najprzód musi narosnąć nam książka, a wówczas dopiero będziemy ją drukowali. W dzisiejszych czasach, na Swoim stanowisku, nie może Pan Dyrektor
zamieszczać tego rodzaju artykułów w prasie. Jednak nie to jest najważniejsze. Gdyby Pan miał jedną jakąś tylko impresję – nadawałaby
się na felieton. Skoro rozpoczął start na daleką metę, ponieważ tkwi
w duchowości Pana potencjał o potężnym nasileniu, a dysponuje Pan
pogotowiem setek godzin medytacji i bogactwem przeżyć Własnych
i wnikliwym obserwowaniem cudzych nie wolno tego rozsypywać
w ćmyr, roztrwonić w drobną monetę. Z tego wyrośnie organizm całościowy. Jaki? Tego nie wiemy jeszcze.
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Proszę pisać nadal: nerwowo i pospiesznie, bez jakiegokolwiek
przymusy, po prostu, zwyczajnie i dobierać przykłady z każdej, jaka
się nawinie tematyki. Pisać bez planu. Pisać o tym co fascynuje.
Nalegam wyłącznie na jedno, choć nie wiem, czy potrafię to wyrazić listownie. Człowiek musi zasiąść nad skrajem przepaści i z największym wysiłkiem umysłowym odszukać mały kwiat połyskujący
w ciemni. Człowiek musi stanąć na wyniosłym wzgórzu i odnaleźć
w dalekościach płomyczek światła na widnokręgu. Nie może kroczyć
szeroką drogą, na której krzyżują się wszystkie pojazdy i nieustannie
wszystko brzęczy. Powinna mu się cisza położyć na ramiona, a strop
niebieski nad nim niech uchodzi bardzo wysoko. –
Chodzi mi o to, aby Pan naprawdę i zawsze pisał za Siebie. –
Odnośnie tytułu? Pani profesor koncypowała nagłówki dopiero po napisaniu pracy. Nieraz bywało to nawet humorystyczne, bośmy obchodziły uroczyste chrzciny przy butelce czerwonego wina.
– Na razie zaprojektowałam napis, umożliwiający jak największą
swobodę formalną. Tytuł, który Pan zamieścił nie nadaje się w ogóle, ze względu na – zazdrość zawodową. Ludzie ciasnych poglądów
powiedzieliby: a kompetencje? Podtytuły będziemy zmieniali wielokrotnie. W tej chwili tytulacja jest nieważna.
Najprzód musi narosnąć pokaźnie materiał. Po tym – z Łaski
Ducha Świętego spłynie na nas koncepcja: kompozycji całościowej.
Dalej będziemy do tej kompozycji przystosowywali strukturę. Na samym końcu sama wyskoczy najwłaściwsza tytulacja.
Wprowadziłam trochę zmian formalnych, które idą po linii Pana
dezyderatów – w ten sposób zyska Pan to, co Panu najbardziej odpowiada, czyli nieskrępowanie żadnym szablonem, żadną mechanizacją
stylową. Będzie w możności zmieniania dowolnie toku narracyjnego
i dyskusyjnego. Maksimum świeżego powietrza, luźnej odzieży, aby
się mięśnie mogły prężyć. Kąpiel słoneczna przy równoczesnej żelaznej dyscyplinie.
Ma Pan w chwili obecnej jedno tylko do zrobienia: PISAĆ.
Mocny uścisk dłoni – z BOGIEM
W. B.
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P.S. – W Kwidzynie zabrakło papieru. Może mi Pan prześle? –
Nie powinien być ani glansowany, jak ten oto – bo się ślizga w maszynie, ani bibułkowy, gdyż się drze i notatek na nim robić nie można.
Także przydałaby się kalka: SOLALI, bo inne nie przebijają. Powinien
Pan coś dostać w Gdańsku. Na razie i tak muszę zrobić przerwę. – 16

List Franciszki Majkowskiej
do Franciszka Tredera
Oryg.: AMK Kartuzy, Kolekcja Franciszka Tredera, sygn. Z. 58/24

Biała Góra, d. 22. XII. 48
Kochany Panie Treder!
Bardzo Pana przepraszam, że tak długo nie pisałam. Moje myśli
często były w Muzeum jak się też Panu wszystko układa. Ma Pan jeszcze zawsze trudności finansowe – z pewnością. Jak Panu się wiedzie?
Nie dawno czytałam o Fauście czarodzieju – pewnie Pan także.
Sądzę że Biała Góra byłaby najodpowiedniejsza – sztorm to tu przez
okna gwiżdże. Dzik co nocą w okna patrzy – za ścianą leśną morze
buczy jak pociąg gdy nadchodzi a noc czarna bez najmniejszej gwiazdeczki na niebie. Przy takiem nastroju jest dobrze czarodziejskie zioła przyprawiać.
Co do mnie to najmniej się mogę zająć haftami. Mam różne inne zajęcia: jestem sekretarką, kasierką , magazynierką, klucznicą etc.
Nie wiedziałam dotychczas, że we mnie tyle praktycznych talentów w głowie się mieści.
Trzeba życie brać dolę lub niedolę jak się układa a formować
ją wedle swego widzimisię. Nigdy tak nie jest jak człowiek sobie
imaginuje.
Gdy Pan do mnie napisze bardzo się ucieszę. Nie potrzebuje mi
Pan wcale tak długo dać czekać.
16

Tamże.
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Tymczasem kończę i życzę wesołych świąt dużo serdeczności dla
Pana oraz całej rodziny Jego.
F. Majkowska

List Franciszka Meyera
do Franciszka Tredera
Oryg.: AMK Kartuzy, Kolekcja Franciszka Tredera, sygn. Z. 58/24.

Mirachowo, dnia 24.*.1949
Szan [owny] Panie Treder!
Najprzód proszę o łaskawe wybaczenie mej zwłoki z odpowiedzią na pańskie pismo z dnia 8 lipca za którą pan na pewno oczekiwał dotąd daremnie. Niestety nie mogłem prędzej przy najlepszej
chęci chociaż wciąż o tem myślałem gdyż długi czas chorowałem
a osobliwie na oczy i nie mogłem pisać ani pracować. Na domiar złego przeszkadzały nam w naszej pracy rolniczej te ciągłe ulewy i opady deszczowe tak bardzo że opóźniliśmy się ze wszystkimi pracami
i ledwie ukończyliśmy pierwsze sianokosy nadeszły już żniwa no
i po żniwach zaraz orka młocka i teraz już drugie siano kosi i kartofle a ludzi do pracy mało. Ja mam już siedemdziesiątkę na grzbiecie
i uginam się pod ciężarem pracy gdyż do tego wszystkiego nakłada
się jeszcze prace szarwarkowe, także chociaż człek pracuje dniem
i nocą nie może wszystkiemu podołać i niedobrze jest być rolnikiem
i zarazem rzeźbiarzem bo chętnie by się robiło to i owo a wszystkiemu nie można zaradzić. Mimo to wykonałem 4 ładne rzeczy17
lecz nie wiem jak je panu dostarczyć chętnie bardzo bym zajrzał do
Muzeum i uczynię to raz lecz nie wiem jeszcze kiedy gdyż obecnie
w tym sianokosie siejbie żyta i wybierze kartofli przy tak ładnej
17
Franciszek Meyer zajmował się rogarstwem oraz rzeźbą ludową. Kilka jego
prac znajduje się w zbiorach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Zob.: Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, pod. red. W. Szkulmowskiej, Bydgoszcz 1995
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pogodzie za trudno mi ten dzień zmarnować. Musiałbym sobie kogoś nająć a trudno *******18 a jeszcze trudniej opłacić i gdybym miał
chociaż chłopca lub dziewczynę (?) do pasienia krów to już więcej
bym mógł coś wykonać. Co do tych rzeczy o których Pan w liście
wspomniał nie są dla mnie żadną trudnością do wykonania i bardzo chętnie bym takowe wykonał lecz brak mi czasu do tego gdyż
jest to praca wymagająca czasu, dokładności i staranności jeżeli ma
mieć wygląd naturalny. Co do fotografii mogę fakturą służyć a co do
moich prac rzeźbiarskich to znany jestem z takowych jeszcze z lat
mej młodości, gdyż od samej młodości miałem ogromny pociąg do
tego i była to najmilsza praca i wszystko co dotąd wykonałem jest
mego własnego pomysłu i różne rzeczy wykonane przeze mnie znajdują się pomiędzy ludźmi. Jeszcze przed pierwszą wojną światową
odwiedziła mnie pewna Nauczycielka z wyższej szkoły warszawskiej
nazwiskiem Maria Strasburger która pokazała mi książkę pod tytułem „Przewodnik przez kaszubską Szwajcarię” zapomniałem tylko
kiedy i przez kogo była wydana lecz zdaje mi się że wydał ją profesor Lorenz który mnie także przedtem odwiedził, w tej książce już
wówczas była moja praca wpisana. Odwiedził mnie też w on czas gdy
byłem jeszcze w Łapalicach pewien Inżynier z Warszawy nazwiskiem
Łubiański a widząc moje pracę chciał mnie koniecznie sprowadzić do
Warszawy.
Chcesz Pan wiedzieć gdzie i kiedy się urodziłem i od kogo się
takich robót nauczyłem. Otóż urodziłem się 22 stycznia 1880 r.
w miejscowości Kosi19 małej wiosce przy Kartuzach a robót tych
prawdę mówiąc nie uczyłem się od nikogo tylko sam z siebie. Ojciec
mój biedny stelmach mało rolnik nie umiał takich robót wykonać.
Już jako chłopiec szkolny miałem do tej pracy wielkie zamiłowanie
i znalazłszy mały kawałek bursztynu wyryłem z niego twarz J****20
a gdy byłem już mężczyzną wykonałem dla Gminy Łapaliskiej w któ18
19
20

Nieczytelność spowodowana ubytkiem papieru.
Chodzi oczywiście o Kosy.
Nieczytelność spowodowana ubytkiem papieru. Może chodzić o twarz Jezusa.
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rej wówczas mieszkałem tak zw. klekę które w ten czas na każdem
sołectwie istniały, kleka ta była bardzo kunsztownie wyrobiona
i przedstawiała żmiję trzymającą pyskiem szczupaka za grzbiet. Wykonałem tę rzecz z korzonka bukowego w jednej całości bez składania, w pysk szczupaka włożyło się napisane ogłoszenie. No i zamiast
jakiej nagrody lub pochwały ze strony ówczesnego sołtysa Richerta podwyższył tenże mnie w podatku a nie bacząc na to ile trudu
i pracy ta rzecz mnie kosztowała i że wykonałem to dla całej gminy sprzedał ją pow. weterynarzowi niemieckiemu Baarowi21 w Kartuzach i to zniechęciło mnie do dalszego wyrobu podobnych rzeczy.
W młodości mojej pracowałem w hutach żelaznych i Kopalniach
rudy żel. w Lotaryngji franc. a w wolnych chwilach robiłem różne
rzeczy i gdyby wówczas był znalazł się ktoś który by był poparł mój
talent materialnie to na pewno byłbym dziś znakomitym rzeźbiarzem artystycznym a nie biednym rolnikiem i nie byłbym swego
talentu w ziemię zakopał. Wszystko co dotąd zrobiłem nie robiłem
żadnemi specjalnemy narzędziami których wcale nie znam lecz zwykłym nożem i dłutem.
Jeżeli wystawa się jeszcze nie odbyła to proszę bardzo przybyć
po te rzeczy. Po ukończeniu najpilniejszych i najpotrzebniejszych
prac rolnych i gospodarskich przybędę do Muzeum, i oto masz Pan
krótki opis mej pracy i mego życia które można by w przybliżeniu
porównać z życiem Artura Grottgiera który przy swoim słynnym malarstwie głód cierpiał i z głodu umierał.
Kończąc zaś ser[deczne] pozdrowienia
Meyer Franciszek
21
Weterynarz Baar mieszkał w Kartuzach, przy ulicy Kościerskiej. Obecnie w willi tej mieści się Muzeum Kaszubskie.
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M A T E R I A Ł Y Ź R Ó D Ł O W E

Kazimierz Dułak

WSPOMNIENIE
O FRANCISZKU TREDERZE

Pana Franciszka Tredera, założyciela Kaszubskiego Muzeum
w Kartuzach poznałem w 1953 roku, gdy rozpocząłem naukę
w Szkole Podstawowej w Borzestowie. Pan Franciszek był mężem Pani kierowniczki szkoły, Aleksandry Treder. Jako młody chłopaczek,
byłem zainteresowany jego zbieractwem różnych starych rzeczy,
staroci, które to lubiłem oglądać. Mój ojciec czasami pomagał Panu
Franciszkowi naprawiać i uzupełniać zniszczone części drewniane,
ponieważ był stolarzem z zamiłowania. Ja bardzo lubiłem pomagać
Panu Franciszkowi przy wyjmowaniu miodu pszczelego z uli, ponieważ posiadał pasiekę z pszczołami. Często żądliły mnie pszczoły, ale
zawsze wracałem z powrotem.
Pan Franciszek Treder był bardzo dobrym człowiekiem, zawsze uśmiechnięty i otwarty dla każdego. Pomimo różnych swoich
prac, miał czas na wysłuchanie próśb osobistych od ludzi i zawsze
starał się pomóc im bezinteresownie. Jak ktoś zachorował, doradzał jak dobrać zioła i inne lekarstwa na daną chorobę. Niejednemu
choremu sam użyczał ziół i miodu pszczelego. Potrafił zrobić różne
maści z miodem, które pomagały rolnikom goić rozległe rany oraz
przynosiły ulgę w bólach reumatycznych, a rolnicy często chorowali. Gdy któryś z nich zwrócił się do Pana Franciszka z prośbą o napisanie wniosku, prośby do urzędu, bardzo chętnie służył pomocą.
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 omagał również w pisaniu próśb o pomoc – zapomogi – dla inwaP
lidów i chorych. Wiele takich spraw potrafił załatwić pozytywnie,
a ludzie byli zadowoleni, co Pana Franciszka bardzo cieszyło. Nie
lubił ludzkich krzywd. Gdy mieszkał w Kartuzach, w muzeum, a ja
również tam mieszkałem, to chętnie odwiedzałem Pana Franciszka.
Chodził w jasnoszarym, długim płaszczu, na głowie nosił kapelusz,
a na twarzy miał zawsze przyjazny uśmiech.
Takiego Pana Franciszka pamiętam.
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M A T E R I A Ł Y Ź R Ó D Ł O W E

Franciszek Treder

DZIEJE I DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO-OŚWIATOWA
MUZEUM KASZUBSKIEGO I ZRZESZENIA
Oryg.: AMK Kartuzy, Historia Muzeum Kaszubskiego, sygn. 190 MKK

Dzieje Muzeum Kaszubskiego i Zrzeszenia przebiegały niemal równolegle – splatały się wzajemnie uzupełniały się nawzajem.
Zbieżność ta wynikła przede wszystkim ze wspólnych założeń, mianowicie z troski o losy spuścizny kultury regionu kaszubskiego.
Wojna, jak wiemy poważnie przerzedziła zasoby dóbr kulturalnych i niemal cały dorobek pokoleń uległ zniszczeniu. Ze zbiorów
nagromadzonych przeze mnie w okresie przedwojennym znikło co
najlepsze. Zabytki gdańskich placówek muzealnych znalazły się nawet na ulicach Kartuz – inne w rzekach, jak np., eksponaty muzeum
archeologicznego. Klęska dotknęła nawet zabytki stałe: pola morenowe w Mściszewicach skurczyły się do powierzchni kilku arów, orką niwelowano grodziska, uległo zniszczeniu kilkadziesiąt kurhanów
z cmentarzysk mirachowskich, a osobliwości roślinne rezerwatów
wydzierano na ściółkę. Społeczeństwo w dodatku nie bardzo przejmowało się wówczas losem bogactw kulturalnych; zdobycie kawałka
chleba i dachu nad głową było w owym czasie problemem nie mniej
ważniejszym niż ratowanie zabytków. Zresztą nie bardzo wiedzieliśmy wówczas, co należałoby ratować; nawet urzędy nie posiadały
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aktualnej inwentaryzacji zabytków. Wtedy odezwały się głosy tych,
którzy później jako pierwsi stanęli w szeregach Zrzeszenia Kaszubskiego. Już w roku 1945, na pierwszym spotkaniu działaczy kulturalnych w Kartuzach oraz drugim, odbytym w roku 1947 w Wejherowie
ustalono ogólny plan działania.
Z ramienia Komitetu Wykonawczego, powołanego na spotkaniu
przeprowadziłem inwentaryzację zabytków stałych. Dokumentację
opracowaną na podstawie badań terenowych, zaopatrzoną we wniosku dotyczące wyłączenie obiektów zabytkowych spod ingerencji
prywatnej przekazałem do Muzeum Archeologicznego w Warszawie
i Urzędu Ziemskiego w Kartuzach. Władze, przyznać trzeba w pełni
podzieliły nasze troski i wysiłki. Pomimo trudności lokalowych już
w roku 1947 znalazły przytułek – nawet dla muzeum.
Do pomieszczeń tego przybytku sprowadziłem moje zbiory etnograficzne i część archeologicznych, przechowywane w czasie okupacji na wsi w Borzestowie i tu, w dniu 1 Maja 1947 r. urządziłem
pierwszą wystawę. Sale wystawowe zapełniłem wprawdzie po brzegi, ekspozycja jednak wcale nie obrazowała wnętrza muzeum. Eksponaty porozkładane na podłodze i deskach nakrytych papierem
przypominały raczej magazyn niż wystawę muzealną. Posiadałem
tylko dwie półki i jeden stół nakryty pudłem oszklonym w dodatku dach zaciekał, brakowało szyb, światła i wody w domu, a pomocy
finansowej nie otrzymywałem w ogóle. Wszelkie wydatki związane
z utrzymaniem muzeum, z wyjazdami w teren i nabywanie nowych
eksponatów pokrywałem z własnych funduszy. (Wówczas bowiem
traktowano muzeum jako placówkę prywatną). Toteż sam łatałem
dachy, sam bieliłem ściany, sam sprzątałem i przyjmowałem zwiedzających. Byłem kustoszem i woźnym zarazem. Z tej opresji poratował mnie aktyw społeczny działający pod nazwą „Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego”. Zarząd Towarzystwa wystarał się
o fundusze na zakup gablotek, na odnowienie wnętrza muzeum, na
zakupy eksponatów i potrzeby związane z organizowaniem pierwszej
wystawy sztuki ludowej. Również jego staraniem muzeum zostało
upaństwowione.
84

KZM 1_2016_korekta 2 - 2017-02-10.indd 84

2017-02-13 08:26:31

Dzieje i działalność kulturalno-oświatowa Muzeum Kaszubskiego i Zrzeszenia

Praktyka zdobyta na przykładzie opieki nad muzeum skłoniło działaczy do poszukiwania podobnych form pomocy dla innych
ośrodków kulturalnych, jak również i twórców, działających luzem,
a borykających się z trudnościami. Chodziło przede wszystkim o to,
ażeby problemy kulturalne regionu kaszubskiego włączyć w tryby
i orbitę działania czynnika reprezentującego interesy ogólnej kultury
narodowej i w ten sposób przedłużyć ramię działania organu administracyjnego o ogniwo społeczne. Z tych założeń wynurzyła się myśl
zorganizowania Zrzeszenia Kaszubskiego.
Pierwsza narada w tej sprawie odbyła się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Wzięły w niej udział osoby, które inicjowały i napędzały wszystkie inne akcje kulturalne, podejmowane poprzednio
przez aktyw społeczny, a więc Dr A. Bukowski, mgr Leon Roppel,
dr Kotowski Henryk, mgr Bernard Szczęsny, mgr Lech Bądkowski,
Feliks Marszałkowski, Mec. Wiktor Hirsz, Aleksander Arendt i mgr
Robert Komkowski. Było to spotkanie niezwykłe; obradowaliśmy
w małym pokoiku, umeblowanym w jedno łóżko i dwa krzesła.
Nie było nawet na czym usiąść.
Realizując założenia ustalone w czasie narady Zrzeszenia zwracało szczególną uwagę na przystosowanie tej akcji do potrzeb terenu.
Tak bowiem dzieje się i dziś niestety, że instytucje zainteresowane
krzewieniem kultury ludowej traktują to zagadnienie zbyt teoretycznie. Urządzamy zjazdy, oprawy i sesje naukowe poświęcone aktywizacji kulturalnej terenu, kruszymy kopie o definicje, a w terenie – jak
nie było, tak nie ma nici i szarego płótna do haftu, – nie ma opiekuna, który zechciałby wystarać się o strzeżony przez rzeźnie surowiec
dla rogaczy, o drzewo lipowe dla rzeźbiarzy, o stosowne łańcuszki
dla bursztyniarzy, o farby dla malarzy ludowych, o dobry utwór sceniczny dla ludowych zespołów teatralnych. W klubach i świetlicach,
w sklepach, wszędzie tam, gdzie z przyczyn zasadniczych, z braku
kompetencji czy środków Zrzeszenie dotrzeć nie może, nie ma nawet
śladu wystroju typowego dla regionu.
Aktywizacji kulturalnej terenu bowiem nie sposób dokonać na
odległość i poprzez organ administracyjny. Jest to po prostu fizyczną
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niemożliwością. Bez udziału społeczeństwa, bez pomocy miłośników
regionu – tych we wszystkim, co ich obecnie otacza niczego nie dokona się w dziedzinie krzewienia kultury ludowej. Wiadomo przecież,
że poprzez furtkę regionalizmu, poprzez wyrażenie szacunku i pobudzanie sentymentu do tego, co lud lubi, co ceni – jego zwyczaje tradycje, sztukę najłatwiej zjednoczyć sobie sympatię ludu (a w ustroju
demokracji ludowej zbliżenie się do tej warstwy społecznej ma przecież szczególne znaczenie). Podobno nie ma nawet innego sposobu
dostania się w sferę zainteresowań człowieka, który przez całe pokolenia zżywał się z tradycją swego środowiska. Zresztą wskazania
programowe dotyczące wychowania obywatelskiego mówią niedwuznacznie, że miłość do ojczyzny należy rozwijać poprzez pobudzanie sentymentu do wartości rodzimych bliskich, wywodzących się ze
swego środowiska, swej wsi, swego regionu. Procesy kształtowania
więzi międzyludzkich bowiem podlegają prawom ogólnych założeń
dydaktycznych, a te mówią wyraźnie, że od rzeszy bliskich kroczy
się do odległych, od znanych do nieznanych, prostych do złożonych.
A więc Zrzeszenia jako organizacja skupiająca najzagorzalszych
sympatyków regionu jest organem najwięcej predestynowanym do
pracy polegającej na podtrzymaniu kontaktu z terenem. Uzbrojone
w środki bliskie odbiorom i znane w środowisku mogłoby dotrzeć
i tam, gdzie organ administracyjny nigdy nie dotarł.
Toteż wielka szkoda, że wielu – nawet szczerych sympatyków
regionu, ludzi autorytatywnych i z racji zajmowanego środowiska zainteresowanych krzewieniem kultury – stron od Zrzeszenia.
Pomimo tych trudności Zrzeszenia może się poszczycić osiągnięciami nie lada. Przecież to ono właśnie udzieliło pierwszej pomocy
nie tylko Muzeum Kaszubskiemu, ale również skansenowskiej placówce muzealnej w Wdzydzach, to jego staraniem zaktywizowano
i zmobilizowano społecznych działaczy kulturalnych Wejherowa, Kościerzyny, Starogardu, Chojnic, Pucka, Skarszew, Brus i Kartuz, to
właśnie z pomocą aktywu zrzeszenia pierwsza placówka wytwórcza
CPL i A dostała się na teren Kaszub (o Kartuz). I dziś – co w dziedzinie kultury dzieje się na gruncie naprawdę ludowych tradycji – (jeżeli
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nawet nie zawsze odbywa się pod szyldem Zrzeszenia – bo to nie
jest konieczne) dzieje się pomocą i inspiracji Zrzeszenia.
W tym duchu i w tej intencji kształtuje się również działalność
Muzeum Kaszubskiego. To, co na co dzień dzieje się dziedzinie krzewienia kultury podbudowuje dokumentami. Więcej, z dorobkiem
podchodzi do konsumentów dóbr kulturalnych: do szkół, do świetlic,
do klubów, zespołów amatorskich, kolonii letnich, organizacji młodzieżowych, udziela rady i pomocy w organizowaniu imprez i pracy oświatowej. Spełnia więc jedną z najtrudniejszych misji w dziele
krzewienia kultury – wychodzi w teren, naprzeciw odbiorcy. Nie tylko zabezpiecza i gromadzi zabytki, ale zarazem kształci i wychowuje. Posiada bowiem ku temu środki szczególne, atrakcyjne – i cenne,
bo działające w interesie integracji społecznej i narodowej. Przecież
zabytki, nagromadzone w muzeum, jak również kultywowanie do
dziś na wsi tradycje i zwyczaje, a przede wszystkim mowa ludu – to
dokumenty świadczące o polskości kaszub: to one właśnie dowodzą
niezbicie, że ziemia pasa nadmorskiego były od wieków i są obecnie
ziemią polską, że kultura regionu kaszubskiego jest jednym z ogniw
ogólnopolskiej kultury narodowej, jest jej lokalną odmianą. Czy to
w technice budownictwa ludowego (chata zrębowa, łączone w kwadrat lub prostokąt, skrzyżowana na narożnikach), czy to w sposobach warowania grodzisk, w formach obuwia, w kształtach motywów
zdobniczych, w wystroju kabłąków skroniowych i naczyń, w zwyczajach motywów i obrzędach pogrzebowych, w każdej dziedzinie
widzimy ścisłą analogię między ziemią nadmorską, a resztą Polski.
Więcej, zbiory etnograficzne – a więc ludoznawcze dowodzą ponadto, że i chłop złożył swój udział do skarbca kultury narodowej, że
i on walczył o wyzwolenie społeczne i narodowe, że nieprawdą jest,
co mówili syci – i łasi na dorobek biedoty dworzanie, że chłop był
leniwy, niezaradny – ciemny jak tabaka w rogu. Bo przecież to on
właśnie budował stroje chaty podcieniowe, on udoskonalał narzędzia, on tworzył wynalazki i dzieła sztuki. Dwór sprowadzał rzeźby
i obrazy i to przeważnie z zagranicy; lud wykonywał je sam. I to wcale nie poślednie, jak o tym świadczą zabytki. A wyżyć na łasce pana
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– gnieżdżąc się w jednym pokoiku z rodziną liczną nie rzadko 10–15
osób, to również sztuka nie lada:
Z tego punktu widzenia i w tym duchu muzeum realizuje swoje plany oświatowe. Wyłuszczając sens socjologiczny z materiałów
etnograficznych uzasadnia w sposób rzeczowy prawdę brzemienną,
a nie bardzo honorowana w życiu, tą mianowicie, że cechą znamienną demokracji ludowej jest – i być powinna jej ludność, że demokracja, jako owoc dążności wyzwoleńczych ludu, wyjałowiony z oryginalnego – ludowego wystroju ideowego, nie zasilany odżywczym
fermentem ludowym wyobrażeń i założeń współżycia, z natury rzeczy traci oblicze prawdziwej demokracji.
Toteż tłumienie zapału społecznego, zapału wyrażającego się
w chęci i czynach gromadzenia skarbów kultury ludowej w muzeach
powiatowych, moim zdaniem nie służy aktywizacji kulturalnej terenu. A już najmniej ratowaniu zabytków przed zagładą. Przecież na
odległość trudniej spenetrować zasoby bogactw kulturalnych i potrzeby terenu niż z bliska. Nie bardzo przekonywujące są również
problemy finansowe tego zagadnienia. Zlikwidowanie nieżywotnych
placówek kulturalnych (a tyle ich w każdym powiecie) na pewno zabezpieczyłoby egzystencję małego ogniska muzealnego.
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MUZEUM KASZUBSKIEGO
IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACH
ZA 2015 R.

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach powstało w 1945 r. Oficjalne otwarcie dla publiczności nastąpiło 1 maja
1947 r. Przez krótki okres Muzeum znajdowało się pod zarządem Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. A. Majkowskiego,
którego prezesem był dr Andrzej Bukowski. W 1950 roku Muzeum zostało upaństwowione. W okresie transformacji po 1989 r. jego budynki
zostały skomunalizowane, zaś Muzeum uzyskało status samorządowej
instytucji kultury. Od 1995 roku Muzeum Kaszubskie nosi imię założyciela Franciszka Tredera. Osiągnięciem dla instytucji, miasta i regionu
było wpisanie Muzeum Kaszubskiego w Państwowy Rejestr Muzeów
prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum sprawuje opiekę nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury
regionalnej, dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwia współczesnemu odbiorcy kontakt z ich
wartościami. Muzeum realizuje swoje cele poprzez gromadzenie zbiorów i ich naukowe opracowanie, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą.
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W roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. W roku sprawozdawczym Uchwałą nr VII/86/2015 Rady
Miejskiej został uchwalony statut Muzeum Kaszubskiego po uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto zatwierdzone zostały przez Burmistrza Kartuz plany ochrony
zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

Działalność naukowo-badawcza
W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadzi na
bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych oraz
prezentuje bogate wartości kultury kaszubskiej. Muzeum wystosowało kilka kwerend naukowych dot. historii Kartuz. W roku sprawozdawczym pracownicy Muzeum wygłosili szereg prelekcji na tematy związane z regionem, jego historią i zwyczajami, a także pracą
muzealnika. Spotkania takie odbyły się także w szkole w Staniszewie, Mirachowie i Przodkowie (prelekcja wraz z prezentacją multimedialną o zwyczajach wielkanocnych, odbyła się 6 marca 2015 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjlnych).

Działalność wystawiennicza
27 lutego 2015 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach nastąpiło otwarcie wystwy pt. Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski.
Na planszach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej
zaprezentowane zostały dzieje organizacji i jej członków, od genezy
po represje. Historię Gryfa przedstawił Przemysław Szlosek, pracownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej IPN w Gdańsku.
14 marca w ramach obchodów roku matematyki w Muzeum odbyła się Noc z liczbą PI. Na ten dzień przygotowano mnóstwo atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
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Do Muzeum zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach i Liceum Ogólnokształcącego z ul. Klasztornej. Wysłuchali
dowcipów po kaszubsku, zwiedzili ekspozycję stałą i cierpliwie haftowali liczbę π. Uczniowie bawili się w kalambury, łamigłówki kaszubskie, biegali 3,14 okrążenia dokoła budynku. Ponadto układali rymy
do wierszyków o liczbie PI.
W dniach 29 marca–3 kwietnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbywały się warsztaty przygotowywania pięknych pisanek
i palm wielkanocnych.
Prace uczestników zarejestrowała kamera telewizyjna. Redaktorzy wyemitowali relację z warsztatów w Teleexpresie Extra. 1 kwietnia gośćmi porannej Panoramy byli Barbara Kąkol dyrektor Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach oraz Tadeusz Wanke przewodnik muzealny. Opowiadali o kaszubskich tradycjach wielkanocnych. 16 maja
odbyła się kolejna Kartuska Noc Muzeów. W tym roku Muzeum odwiedziła rekordowa liczba gości. Udostępniono bezpłatne wejście na
wystawy stałe i czasowe od godz. 18.00 do 1.00 w nocy. Panie ze
stowarzyszenia „Prząśniczki” prezentowały metody przędzenia wełny
na kołowrotku i wrzecionie. Twórczyni ludowa malowała z dziećmi
figurki gliniane i piękne, kaszubskie wzory na dziecięcych buźkach.
W czasie Nocy Muzeów odbył się pokaz musztry, salw karabinowych
i życia obozowego w wykonaniu Pułku 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego z Gdańska. Ponadto Gdyński Klub Motoryzacji zaprezentował pokaz zabytkowych samochodów. Dla dzieci przygotowano
mnóstwo konkursów np. „Jaka to melodia”, przejażdżki lokomotywą, spotkanie z postaciami bajkowymi, pokaz baniek gigantów itp.
Nagrody dla dzieci biorących udział w zmaganiach konkursowych
ufundowała firma Trefl.
12 czerwca nastąpiło otwarcie wystawy pt. Urna to jest taki pniak
wrzucasz „nie” wychodzi „tak”. Wystawa miała na celu przedstawienie fałszerstw wyborczych komunistów, którzy tymi działaniami
zapewnili sobie władzę w Polsce na ponad pół wieku, także w Kartuzach. Na ekspozycji podkreślony został aspekt kartuski, wiążący
się ze strajkiem dzieci i młodzieży szkolnej przeciwko fałszerstwom
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 yborczym w Kartuzach w 1946 r. O wystawie opowiedział Krzyszw
tof Drażba z Instytutu Pamięci Narodowej.
3 lipca przy udziale naszego Muzeum nastąpiło otwarcie wystawy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku pt. Homo faber, czyli narzędzia dawniej i dziś. Można ją było oglądać do 4 listopada.
25 lipca odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana
przez Katarzynę Kiedrowską-Zagozdon na temat legend i bajek kaszubskich dla gości z Estonii.
Ponadto w Muzeum odbył się pokaz pracy podziemnej drukarni
z lat 80 XX w. Dla gości przygotowano oryginalne pamiątki drukowane na autentycznym sprzęcie z takiej drukarni. Prezentacja odbyła
się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kultury, które organizowane były pod hasłem Dziedzictwo Utracone.
14 sierpnia odbyła się I Etno-Prezentacja. W programie znalazł
się pokaz rzemiosła artystycznego, pokaz zajęć wiejskich, prezentacja
rękodzieła ludowego.
W roku sprawozdawczym Muzeum przyłączyło się do akcji
MKiDz Kultura dostępna 60+. W ramach Kultury został wyświetlony film Muzea utracone oraz wystąpiła Kapela Kazika. Potem goście
wraz z panią dyrektor zwiedzili wystawę stałą.
3 października na terenie Muzeum odbyła się inscenizacja odbicia więźniów z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 9 października
otwarto wystawę pt. Widoki Kartuz z przełomu XIX i XX wieku.

Działalność edukacyjna
W zakresie edukacji muzealnej w roku sprawozdawczym organizowano wiele inicjatyw aktywizujących środowisko szkolne.
Od 1 do 14 lutego 2015 r. w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera
w Kartuzach odbyły się ferie zimowe.
Po raz pierwszy został zorganizowany gminny konkurs wiedzy
o Franciszku Trederze założycielu i patronie Muzeum Kaszubskiego.
W konkursie wzięło udział dziewięć szkół z gminy Kartuzy. Poszerzono ofertę lekcji muzealnych, w ramach której odbyło się mnóstwo
zajęć z zakresu rzemiosła, sztuki ludowej Kaszub.
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W dniach 11–25 czerwca Muzeum realizowało we współpracy
z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego projekt Prezentacja kaszubskiego rzemiosła wraz z zajęciami
warsztatowymi w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. W ramach tego projektu odbyło się kilkanaście spotkań z animatorami kultury
i twórcami ludowymi.
W roku sprawozdawczym Muzeum zorganizowało Dzień Prząśniczki. W ramach tego spotkania uczestnicy uczyli się prząść wełnę
i tkać na krośnie.
Odbyło się także kilka spotkań, warsztatów dla osób dorosłych.
Można było nauczyć się wykonać kwiaty z krepy i bibuły, malować
bombki, aniołki i innego rodzaju ozdoby.

Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym została wydana składanka promująca Muzeum Kaszubskie oraz Nuty Kaszubskie. Ponadto ukazało się
kilka artykułów w prasie i na portalach internetowych: N. Maczulis,
Jerzy Rostkowski, Znikające miasta; B. Kąkol, I komunia święta na Kaszubach; B. Kąkol, Drukarnia podziemna z lat 80 XX w. w: www.szwajcaria-kaszubska.pl; B. Kąkol, Kartuzy 1945, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, w: www.szwajcaria-kaszubska.pl; B. Kąkol,
Wspomnienia Anny Kos, w: www.szwajcaria-kaszubska.pl; B. Kąkol,
Andrzej Kuhn, wspomnienia z sowieckiego dietdomu, w: www.szwajcaria-kaszubska.pl.

Działalność inwestycyjna
W roku sprawozdawczym został wyremontowany fragment dachu budynku muzealnego tzw. gospodarczego, który został zniszczony przez powalone drzewo. Zmodernizowane zostało ogrodzenie
Muzeum – II etap. Zakupiono osuszacze w celu ustabilizowania mikroklimatu w piwnicach budynku. Wykonano fototapetę odtwarzającą dawne rzemiosło na Kaszubach oraz odtworzono 3 pary drzwi
zewnętrznych muzeum.
93

KZM 1_2016_korekta 2 - 2017-02-10.indd 93

2017-02-13 08:26:31

Barbara Kąkol

W roku sprawozdawczym poprawiła się statystyka odwiedzin.
Muzeum odwiedziło 18 000 osób w tym 4000 osób bezpłatnie (Noc
Muzeów, wystawy, warsztaty). W samym projekcie dofinansowanym
przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach Prezentacja kaszubskiego
rzemiosła… wzięło udział 720 dzieci.
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Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest samorządową instytucją
kultury. W roku sprawozdawczym zrealizowanych zostało kilkanaście wystaw, wykładów historycznych, inscenizacji, pokazów, spotkań z twórcami ludowymi, pisarzami, historykami. Od 2015 roku
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbywa się konkurs wiedzy
o Franciszku Trederze. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych. Ma on przyczynić się do przybliżenia uczniom życia i działalności Franciszka Tredera – założyciela i patrona Muzeum.

Działalność naukowo-badawcza
W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadziło na
bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych, oraz
prezentowało bogate wartości kultury kaszubskiej. W wyniku poszukiwań materiałów źródłowych Muzeum zorganizowało dwa wykłady
historyczne Mariana Hirsza o majorze Leonie Kowalskim – twórcy
66 Pułku Kaszubskiego im. J. Piłsudskiego oraz o kapitanie Janie
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Wandtkie. W roku sprawozdawczym, pracownicy Muzeum wygłosili
kilka prelekcji na tematy związane z regionem, jego historią i zwyczajami, a także pracą muzealnika. Spotkania takie odbyły się także
poza budynkiem muzeum, w Zespole Szkół w Kiełpinie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach.

Działalność wystawiennicza
W ramach II Kartuskich Narodowych Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Muzeum gościło Piotra Szubarczyka, który wygłosił wykład
pt. „Inka” i żołnierze wykleci – klęska zamieniona w zwycięstwo. Piotr
Szubarczyk poruszył również temat leśników działających w konspiracji i wspierających żołnierzy wyklętych. Na wykładzie był obecny
Pan Kornel, prawnuk Sobiesława Mościckiego, ostatniego przedwojennego nadleśniczego w Kartuzach, zamordowanego w ramach
zbrodni katyńskiej. Nadleśniczy Mościcki zaś, był bratankiem prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego.
W marcu, kontynuując spotkania z matematyką, odbyła się
w Muzeum Noc z liczbą PI. Na ten dzień Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach przygotowało mnóstwo atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Do Muzeum zawitali uczniowie
ze szkół kartuskich. Uczniowie bawili się w kalambury, łamigłówki
kaszubskie, biegali 3,14 okrążenia dokoła budynku. Ponadto układali
rymy do wierszyków o liczbie PI.
12 marca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyły się warsztaty przygotowywania pięknych pisanek i palm wielkanocnych.
23 kwietnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wernisaż wystawy „Zaczarowana porcelana, ręcznie malowana” Stanisławy
Neubauer. W ramach wystawy goście mogli oglądać ręcznie malowaną porcelanę, a także obrazy Stanisławy Neubauer. Początki działalności artystki były związane z kursem zorganizowanym w Chmielnie
przez Marię Hoch.
14 maja muzeum w Kartuzach zorganizowało kolejną Noc Muzeów. W tym dniu ekspozycję obejrzało rekordowa liczba gości. Mu96
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zeum udostępniło bezpłatne wejście na wystawy stałe i czasowe.
Twórczyni ludowa malowała z dziećmi figurki gliniane i piękne, kaszubskie wzory na dziecięcych buźkach. W czasie Nocy Muzeów odbyła się inscenizacja pracy sztabu Napoleona w namiocie sztabowym
wraz z pokazem musztry i salw karabinowych w wykonaniu żołnierzy z grupy rekonstrukcyjnej Pułk 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego. W późnych godzinach wieczornych zaprezentowane zostało
widowisko laserowo-multimedialne w wykonaniu Visual Sensation.
W programie znalazła się pirotechnika sceniczna, krakling oraz buchające ognie.
1 czerwca w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera
w Kartuzach otwarta została wystawa Zaczarowany Świat Dziecka.
Celem wystawy było przedstawienie różnych aspektów życia dziecka
od końca XIX do II połowy XX wieku, a szczególnie popularyzacja
starych form zabaw dziecięcych i zabawek. Na ekspozycji obejrzeć
można było stare zabawki i te współczesne wykonane przez twórców
ludowych, zainspirowanych wzornictwem kaszubskim.
W czerwcu odbył się także wernisaż wystawy pt. Leon Kąkol,
Kaszub, Pedagog, Żołnierz. Wystawa prezentowana była w dniach od
18 czerwca do 9 lipca. Była ona okazją do przybliżenia zasług i dokonań tej ważnej dla naszego regionu postaci. Na ekspozycji przedstawionokilkadziesiąt fotografii, druków, rękopisów, pamiątek rodzinnych zbieranych z wielkim mozołem przez wnuka Leona Kąkola
– Kazimierza Wierzbickiego, sponsora wystawy.
8 lipca odbył się Festiwal Nalewki Kaszubskiej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. W ramach tego wydarzenia wszyscy chętni
mieli możliwość zaprezentowania swoich nalewek wykonywanych
zgodnie z kaszubską tradycją i wziąć udział w konkursie na najlepszą z nich. Do rywalizacji stanęły 45 nalewki, które jury oceniało
biorąc pod uwagę sposób zaprezentowania trunku, jego klarowność, zapach i smak. Wybór spośród tak wielu wspaniale przygotowanych propozycji nie należał do najprostszych, jednak największe uznanie zdobyła nalewka z kwiatów czarnego bzu Pani Teresy
Pytki z Dzierżążna, którą doceniono za nieskazitelną klarowność,
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piękną prezentację oraz nietuzinkowy smak. Tuż za nią uplasowała
się urokliwie ozdobiona nalewka truskawkowa pani Katarzyny Lis,
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Długiego Krza. Trzecim miejscem wyróżniono Pana Dariusza Wolskiego i jego Kartuzjankę, która cechuje się niespotykanym zielonkawym kolorem. Po
ogłoszeniu wyników każdy gość mógł skosztować nalewek biorących
udział w konkursie. W ramach festiwalu przygotowano również inne
atrakcje. Na podwórzu muzeum swoje stoiska prezentowali twórcy
ludowi, tacy jak Zbigniew Stankowski, Irena Brzeska oraz członkinie Gospodyń Kół Wiejskich, które przygotowały na tą okazję liczne wyroby: ciasta, miody, lecznicze nalewki i wiele innych. Dla najmłodszych zaś od przedpołudnia przygotowano wiele zajęć, zabaw
i warsztatów. Dzieci odkrywały tajniki decoupage, malowały wzory
kaszubskie na ozdobnych, drewnianych deseczkach z artystką Bożeną Kupper-Krzyżanowską, uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez animatora Jacka Miąskowskiego, malowały gęsim piórem
i węglem. Festiwal zwieńczyły występy zespołów Mali Hopowianie
i Kapeli Zdzicha.
19 lipca otwarto wystawę pt. Pieniądz zastępczy w Prusach Zachodnich w latach 1914–1924, przygotowaną ze zbiorów Michała Wodzińskiego. Na wystawie zaprezentowano numizmatyczne okazy, jak
chociażby 10 milionów marek z sierpnia 1923 r. Nie mogło oczywiście zabraknąć notgeldów z Kartuz.
9 września 2016 r. otwarta została wystawa pt. „Okupacja hitlerowska na Kaszubach ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kartuskiego”, przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej,
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Techniki Wojskowej Gryf oraz Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach
Sprzymierzonych.
Zgromadzeni goście mogli nie tylko obejrzeć wystawę, na której pracownicy muzeum opisali najważniejsze wydarzenia oraz elementy życia codziennego z okresu wojny. Dodatkowymi atrakcjami były sprzęty i mundury wojskowe a także interesujący wykład
pracownika Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Jana Da98
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niluka, zatytułowany Kaszubi w polityce władz niemieckich w latach
II wojny światowej.
25 listopada otwarta została wystawa pt. „Gdy naród do strajku wyruszył bez broni… Grudzień 1970 w Gdańsku”. Jej autorem jest
Bartosz Januszewski, historyk z gdańskiego oddziału IPN. Tematyka
wystawy koncentrowała się na trzech dniach – 14, 15 i 16 grudnia
1970 r., kiedy miały miejsca starcia demonstrantów z milicją i wojskiem, zakończone pacyfikacją stoczni. Wystawa została otwarta
w ubiegły piątek 25 listopada b.r. Towarzyszyło jej spotkanie z autorami książki pt. „Pogrzebani nocą” – Tomaszem Słomczyńskim i Robertem Chrzanowskim. Panowie w bardzo ciekawy sposób przybliżyli kulisy powstawania książki oraz opowiadali o ofiarach Grudnia
’70. W wydarzeniach grudniowych – o czym także należy pamiętać
– zginęli mieszkańcy powiatu kartuskiego Ludwik Piernicki i Bruno Drywa. Na wystawę składa się łącznie 11 plansz, które zostały
umieszczone w wybranych pięciu punktach śródmieścia Gdańska –
w miejscach, gdzie demonstracje i walki miały w 1970 r. szczególnie
gwałtowny przebieg: przy Bramie Stoczni nr 2, przy ul. Wały Piastowskie (na skwerze przed siedzibą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), przy City Forum (naprzeciw Dworca Głównego PKP),
w rejonie skrzyżowania ul. Hucisko i ul. 3 Maja oraz przy zbiegu
ul. Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie (koło ruin dawnego bastionu św. Elżbiety, naprzeciw gmachu prokuratury). Ponadto na
ekspozycji w Muzeum prezentowane są archiwalne numery gazet:
„Głos Wybrzeża” i „Wieczór Wybrzeża” udostępnione przez Panów
Jerzego Krzyżanowskiego i Andrzeja Czerskiego. widz znajdzie nie
tylko tekst, będący próbą rekonstrukcji zdarzeń w określonym miejscu i czasie, ale również bogaty materiał ilustracyjny (w tym pokolorowane zdjęcia), cytaty naocznych świadków czy uczestników starć,
a także fragmenty „poezji grudniowej”. Wystawa została otwarta
w ubiegły piątek 25 listopada b.r. Towarzyszyło jej spotkanie z autorami książki pt. „Pogrzebani nocą” – Tomaszem Słomczyńskim i Robertem Chrzanowskim. Panowie w bardzo ciekawy sposób przybliżyli
kulisy powstawania książki oraz opowiadali o ofiarach Grudnia ’70.
99
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 wydarzeniach grudniowych – o czym także należy pamiętać –
W
zginęli mieszkańcy powiatu kartuskiego Ludwik Piernicki i Bruno Drywa. Na wystawę składa się łącznie 11 plansz, które zostały
umieszczone w wybranych pięciu punktach śródmieścia Gdańska
– w miejscach, gdzie demonstracje i walki miały w 1970 r. szczególnie gwałtowny przebieg: przy Bramie Stoczni nr 2, przy ul. Wały Piastowskie (na skwerze przed siedzibą Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”), przy City Forum (naprzeciw Dworca Głównego PKP),
w rejonie skrzyżowania ul. Hucisko i ul. 3 Maja oraz przy zbiegu ul.
Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie (koło ruin dawnego bastionu św. Elżbiety, naprzeciw gmachu prokuratury). Ponadto na ekspozycji w Muzeum prezentowane są archiwalne numery gazet: „Głos
Wybrzeża” i „Wieczór Wybrzeża” udostępnione przez Panów Jerzego
Krzyżanowskiego i Andrzeja Czerskiego.
Wystawa została otwarta w ubiegły piątek 25 listopada b.r. Towarzyszyło jej spotkanie z autorami książki pt. „Pogrzebani nocą”
– Tomaszem Słomczyńskim i Robertem Chrzanowskim. Panowie
w bardzo ciekawy sposób przybliżyli kulisy powstawania książki oraz
opowiadali o ofiarach Grudnia ’70. W wydarzeniach grudniowych
– o czym także należy pamiętać – zginęli mieszkańcy powiatu kartuskiego Ludwik Piernicki i Bruno Drywa. Na wystawę składa się
łącznie 11 plansz, które zostały umieszczone w wybranych pięciu
punktach śródmieścia Gdańska – w miejscach, gdzie demonstracje i walki miały w 1970 r. szczególnie gwałtowny przebieg: przy
Bramie Stoczni nr 2, przy ul. Wały Piastowskie (na skwerze przed
siedzibą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), przy City Forum
(naprzeciw Dworca Głównego PKP), w rejonie skrzyżowania ul. Hucisko i ul. 3 Maja oraz przy zbiegu ul. Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie (koło ruin dawnego bastionu św. Elżbiety, naprzeciw
gmachu prokuratury). Ponadto na ekspozycji w Muzeum prezentowane są archiwalne numery gazet: „Głos Wybrzeża” i „Wieczór
Wybrzeża” udostępnione przez Panów Jerzego Krzyżanowskiego
i Andrzeja Czerskiego. Wystawie towarzyszyło spotkanie z autorami książki pt. „Pogrzebani nocą” – Tomaszem Słomczyńskim i Ro100
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bertem Chrzanowskim. Ponadto na ekspozycji zaprezentowane
zostały archiwalne numery gazet: „Głosu Wybrzeża” i „Wieczoru
Wybrzeża” udostępnione przez Panów Jerzego Krzyżanowskiego
i Andrzeja Czerskiego.

Działalność edukacyjna
W roku sprawozdawczym Muzeum ogłosiło konkurs na historyczną grę planszową związaną z regionem kaszubskim. 10 lutego
wyłoniono zwycięzców, zaś nagrody ufundował Burmistrz Kartuz,
gdański oddział IPN oraz Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
W dniach 16–26 lutego odbyły się w Muzeum ferie zimowe.
Dzieci i młodzież malowały na desce, szkle oraz tkaninie, pisały gęsim piórem, uczyły się jednego z tańców kaszubskich oraz na sam
koniec piekły kiełbaski.
Ponadto we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci
Narodowej odbyły się zajęcia pt. Niedźwiedź Wojtek i jego wojenne opowieści. Spotkanie poprowadził Bartosz Januszewski. Podczas wykładu dzieci dowiedziały się, w jaki sposób niedźwiedź Wojtek trafił do
polskiego wojska w ówczesnej Persji (dziś Iran) i jak przebiegało jego
dalsze życie. Niedźwiedź został włączony do armii uzyskując najpierw
stopień szeregowego, a z czasem kaprala, był więc prawdziwym żołnierzem – opowiadał Bartosz Januszewski, pracownik IPN-u. Dzieci
z uwagą słuchały opowieści, a po zakończonym „wykładzie” rozwiązywały ciekawe łamigłówki związane z niedźwiedziem Wojtkiem.
12 kwietnia odbył gminny konkurs wiedzy o Franciszku Trederze. W konkursie wzięło udział dziewięć szkół z gminy Kartuzy.
Pierwsze miejsce zdobyły uczennice z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. Nagrody ufundował Burmistrz Kartuz.
W dniach od 17 maja do 1 czerwca Muzeum realizowało we
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im.
F. Brzezińskiego projekt pt. „Zaczarowany świat dziecka” – odtworzenie dawnych gier i zabawek kaszubskich wraz z warsztatami rzeźbiarskimi i tkackimi.
101
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W ramach tego projektu odbyło się kilkanaście spotkań z animatorami kultury i twórcami ludowymi. Uczestnicy zajęć poznali dziedzictwo kulturowe Kaszub a także kaszubskie rzemiosło artystyczne,
mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju kulturalnego.
Warsztaty kreowały umiejętności związane z zabawkarstwem i rozwinęły wartości rodzinne związane z wartościami kulturowymi
wspólnoty lokalnej.
Na warsztatach prezentowano techniki tworzenia palm wielkanocnych, plecenia wianków świętojańskich, czy też wykonywania
kwiatów z filcu.

Działalność wydawnicza
W półroczu sprawozdawczym ukazała się książeczka pt. Zaczarowany świat dziecka. Gry i zabawy na Kaszubach oraz katalog wystawy Leon Kąkol, Kaszub, Pedagog, Żołnierz. Ponadto ukazało się
kilka artykułów naukowych pracowników Muzeum na portalach
internetowych.
W roku 2016 r. Muzeum wznowiło współpracę z Uniwersytetem
Gdańskim w zakresie praktyk studenckich na kierunku historii, etnologii i muzealnictwa. Dodatkowo od 2016 r. Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
W Muzeum nie ma stagnacji, nie wieje nudą, wciąż zachęcamy
do korzystania z oferty wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej. Dawniej Muzeum było wspierane przez Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. A. Majkowskiego. Obecnie tradycje
te kontynuuje Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im.
F. Brzezińskiego w Kartuzach, które zrealizowało we współpracy
z Muzeum projekt, dofinansowany przez Powiat Kartuski. W ramach
tych działań zostało zorganizowanych kilkanaście spotkań, w których wzięło udział ponad 500 osób.
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