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6 NORDA
Uroczystość wręczenie Skier Ormuzdowych
We wtorek, 26 lutego br. odbędzie się
uroczystość wręczenia Skier
Ormuzdowych, nagrody przyznawanej
przez redakcję i kolegium redakcyjne
miesięcznika „Pomerania”.
Okolicznościową galę, zaplanowa-

no w Sali Zielonej Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej na wyspie Ołowianka
w Gdańsku. Uświetnią ją występy
Almost Jazz Group oraz Chóru Kameralnego Discantus. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali Zbigniew

Byczkowski, Teresa Juńska-Subocz,
Anna Miąskowska, Paweł A. Nowak,
Halina Piekarek, Elżbieta
Pryczkowska, Bożena Ugowska. Początek o godz. 17.30.
(MA)

Fenomen pomorskiej konspiracji
Z Barbarą Męczykowską o działalności Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, wystawie przygotowanej przez Instytut
Pamięci Narodowej i edukacji historycznej, rozmawia Marek Adamkowicz
Działalność Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” owiana jest legendą, ale
też tajemnicą. Wciąż nie
wiemy o niej wszystkiego.

WĘDRUJĄCA
HISTORIA

Jaki zatem obraz Gryfa
rysuje się nam, gdy owe
pamiątki zbierzemy
w całość?

Zobaczymy wtedy silną organizację konspiracyjną z lat
1939-1945. Początkowo działała ona jako TOW „Gryf
Kaszubski”, zaś głównym
terenem aktywności były
wiejskie i leśne obszary
Kaszub i Kociewia. Gryf skupiał ludzi ponad podziałami
społecznymi. Wstępowali
do niego ludzie różnych profesji - rolnicy, leśnicy, sklepikarze, także księża. W świetle
niemieckich dokumentów
liczebność TOW „Gryf
Pomorski” była szacowana
na 4-6 tys., jednak w szczytowym okresie organizacja
miała 18-20 tys. członków.
Gryf działał na Pomorzu.
Spróbujmy spojrzeć
na niego z szerszej, ogólnopolskiej perspektywy.
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Powiedziałabym, że wiemy
o niej coraz więcej. W znacznej mierze to zasługa prof.
Andrzeja Gąsiorowskiego,
który wspólnie z Krzysztofem
Steyerem napisał monografię
Gryfa. Co ważne, przy okazji
prac nad wystawą okazało się,
że mamy całkiem sporo
pamiątek po Gryfie, tyle że są
one rozsiane po różnych miejscach. Część z nich ma charakter unikatowy, nie były
znane szerszej publiczności,
tym większa więc radość, że
mogliśmy je zaprezentować.
Na wystawie można zobaczyć zdjęcia i dokumenty, które dotychczas nie były znane szerszej publiczności

Wtedy na pewno możemy
mówić o fenomenie regionalnym. Na Pomorzu udało się
bowiem stworzyć sprawnie
działające struktury wojskowe
i cywilne. Gryf podejmował
akcje zbrojne, organizował
samopomoc, zdobywał informacje wywiadowcze i rozprowadzał wiadomości o sytuacji
na froncie, co było szczególnie istotne ze względu na brak
możliwości słuchania radia
przez Polaków na Pomorzu.
W historii Gryfa są epizody,
które do dzisiaj budzą kontrowersje. Weźmy na przykład śmierć szefa pionu
wojskowego organizacji,
Józefa Gierszewskiego ps.
„Ryś”, który został zastrzelony przez gryfowców
w 1943 roku.

Akurat o tym zdarzeniu
wspominamy na wystawie

bardzo ogólnie. Pokazujemy
sprawę z neutralnej pozycji
bez rozstrzygania o czyjejś
winie czy niewinności.
Pamiętajmy, że nasza wystawa jest adresowana głównie
do młodzieży, którą chcemy
zainteresować tematem. Jeśli
ktoś chce go zgłębić, może
sięgnąć do odpowiedniej lektury.
W kontekście TOW nie sposób nie wspomnieć o grze
rozmaitych służb specjalnych, które próbowały rozpracować organizację.

Dzięki prof. Gąsiorowskiemu
wiemy całkiem sporo o Janie
Kaszubowskim, agencie
gestapo, który nad Jeziorem
Dąbrowskim zastrzelił Józefa
Dambka, dowódcę Gryfa.
Kaszubowski utrzymywał
zresztą kontakty także z polskimi i radzieckimi służbami

specjalnymi. Rosjanie zainteresowali się Gryfem jeszcze
przed wkroczeniem Armii
na Pomorze w 1945 r. Zrzucali
specjalne grupy, które miały
nawiązać kontakt z TOW,
a jednocześnie ją rozpracować. Efekt był taki, że chociaż
gryfowcy pomagali przetrwać
żołnierzom radzieckim
na nieznanym terenie, to
potem byli ścigani za działalność podziemną. W wielu
przypadkach skończyło się to
tragicznie. Gryfowcy byli
aresztowani, wywożeni
do Rosji, bądź ginęli na miejscu. Augustyn Westph al,
ostatni dowódca TOW, który
rozwiązał ją 21 marca 1945 r.,
przeszedł tak ciężkie śledztwo, że zmarł w roku następnym. Wprawdzie był już
na wolności, ale do śmierci
przyczyniły się obrażenia
jakich doznał podczas prze-

słuchań.
Wystawa ma wymiar edukacyjny, ale może stać się dla
widzów impulsem do kontaktu z IPN.

Byłoby to niezwykle miłe. Być
może osoby oglądające wystawę, rozpoznają na zdjęciach
krewnych, zechcą coś dopowiedzieć, podzielić się
pamiątkami. Nie wykluczam,
że związane z Gryfem zdjęcia
czy dokumenty kryją się jeszcze w domowych archiwach.
Pamiętajmy, że ledwie kilka lat
temu udało się odnaleźć nieznane wcześniej numery
„Głosu Serca Polskiego”, konspiracyjnej gazetki gryfowców.
Mam więc nadzieję, że jeszcze
kiedyś będziemy mogli się cieszyć z podobnych niespodzianek.
Rozmawiał Marek
Adamkowicz

Wystawa jest pierwszą
próbą zaprezentowana
w takiej postaci historii TOW
„Gryf Pomorski”.
Na 15 panelach przedstawiono
genezę, struktury, działalność
i czołowe postacie TOW „Gryf
Pomorski”, a także represje,
jakie spotkały członków tej
podziemnej organizacji
po roku 1945. Prezentowany
materiał ilustracyjny i archiwalny zaczerpnięty został nie
tylko ze zbiorów instytucji państwowych (archiwa, muzea,
biblioteki), ale także z kolekcji
osób prywatnych.
Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej IPN
w Gdańsku przy współpracy
z Muzeum Stutthof. Jej autorką jest Barbara Męczykowska
(OBEP IPN Gdańsk),
przy czym pierwotnie w prace
nad ekspozycją zaangażowany
był również Stanisław Flis.
Recenzentami są prof. dr hab.
Andrzej Gąsiorowski oraz dr
Tomasz Ginter. Instytut Pamięci Narodowej zachęca, przede
wszystkim szkoły, do bezpłatnego wypożyczenia wystawy.
Była ona prezentowana już
w Gołubiu oraz Lęborku.
W sprawie wypożyczenia należy się kontaktować z Barbarą
Męczykowska,
tel. 795 461 967
lub 58 668 49 08, e-mail:
barbara.meczykowska@ipn.gov.pl
lub Krzysztofem Drażbą, tel.
784 465 268 lub 58 668 49
07, e-mail:
krzysztof.drazba@ipn.gov.pl

KASZEBSKO JEDNOTA ZABIERA GŁOS W SPRAWIE SPISU POWSZECHNEGO

Wnioskują o uznanie Kaszubów za mniejszość
związku z podanymi
niedawno uszczegółowionymiwynikamiNarodowego Spisu Powszechnego
2011,atakże głosami,jakienaich
temat pojawiły się w mediach,
stowarzyszenie osób narodowościkaszubskiejKaszëbskôJednotapostanowiłozaprezentować
swoje stanowiskowtejsprawie.
Zdaniem działaczy KJ, gdyby
Kaszubizostaliuznanizamniejszość etniczną, o co wnioskują,
ustawowe uprawnienia dotyczące języka i kultury kaszubskiejmożnabyrozszerzyćnaponad dwa razy więcej obywateli
polskich. Rezultatem takich
działańmiałabybyćdwukrotnie

W

większa liczba gmin zakwalifikowanych jako „kaszubskie”
orazdwukrotniewiększebyłoby
też finansowanie ze środków
budżetowych projektów mających na celu rozwój tożsamości
kaszubskiej.
- Niepodejmowanie takiego
postulatu uważamy za grzech
zaniechania ze strony kaszubskichelit-mówiMateuszMeyer,
prezesKJ.-WprzypadkuKaszubów,oprawachmającychistotny
wpływ na rozwój kaszubskiej
tożsamości i kultury decydują
wyłączniedeklaracjeposługiwania się na co dzień językiem kaszubskim. Stanowią one 45,5
proc. (tj. 106 tys.) ogólnej liczby

233 tys. osób, które zadeklarowały w ostatnim spisie powszechnym poczucie przynależnościdokaszubskiejwspólnoty
etnicznej.Uprawnieniatakieautomatycznie dostają te gminy,
w których minimum 20 proc.
mieszkańców zadeklarowało
w spisie powszechnym przynależnośćdomniejszościnarodowychietnicznych.Wprzypadku
Kaszubów te 20 proc. deklaracji
musi dotyczyć używania na co
dzień języka kaszubskiego. Reguluje to przyjęta w 2005 r.
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym i to właśnie
zmian w tych zapisach domaga

się Kaszëbskô Jednota.
Wspomnianaustawareguluje
prawa i obowiązki państwa wobec dziewięciu mniejszości narodowych i czterech mniejszości etnicznych, a jedynie Kaszubi są w niej potraktowani
odrębnie,jako„społecznośćposługującasięjęzykiemregionalnym”.
W związku z wyżej wspomnianąustawą,ochroniepodlega
językkaszubskiitodoniegoodnoszą się wszystkie ustawowe
zapisy. Wielkość środków przeznaczanychnaprojektysłużące
ochronie i rozwojowi tożsamościkaszubskiejobliczanajest
napodstawieliczbyużytkowni-

ków języka kaszubskiego, a nie
ogólnej liczby Kaszubów, co widoczne jest choćby przy wprowadzaniudwujęzycznychtablic
znazwamimiejscowościijęzyka
kaszubskiego w administracji
wyłącznie w tych gminach,
w których minimum 20 proc.
mieszkańców zadeklarowało
posługiwanie się na co dzień językiemkaszubskim.NapodstawiewynikówNarodowegoSpisu
Powszechnego z 2011 r. takie
prawa obejmować będą Kaszubów w 19 gminach.
Kaszëbskô Jednota uważa, że
233 tys. deklaracji przynależnościdowspólnotykaszubskiej
w 41 gminach na Kaszubach,

a w tym 18 tys. deklaracji narodowości kaszubskiej to wielki
sukces wszystkich Kaszubów.
W żadnym z dotychczasowych
spisówliczbadeklaracjikaszubskich nie była tak duża.
- Istnieje możliwość polepszeniastanukaszubskiegodziedzictwa - podkreśla Mateusz
Meyer. - Kaszëbskô Jednota domaga się rozszerzenia praw,
które daje Kaszubom Ustawa
o mniejszościach narodowych
ietnicznychorazojęzykuregionalnym, tak, aby starania
na rzecz ochrony i rozwoju tożsamości kulturowej i języka kaszubskiego stały się owocne.
oprac. MA

