
Cezary Obracht-Prondzyński

Informacja o pracy Instytutu
Kaszubskiego w 2005 roku
Acta Cassubiana 7, 373-379

2005



C ezary O bracht-Prondzyński

Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego 
w 2005 roku

W 2005 roku pracami Instytutu kierował Zarząd wyłoniony podczas walnego 
zebrania członków w kwietniu 2003 r. w składzie: Józef Borzyszkowski -  prezes, 
Zbigniew Zielonka -  wiceprezes, Renata Pałczyńska-Gościniak -  skarbnik, Cezary 
Obracht-Prondzyński -  sekretarz, Andrzej Romanow, Zygmunt Szultka, Bolesław 
Hajduk -  członkowie. Komisję Rewizyjną stanowili: Jerzy Szukalski, Marian Fryda 
i Kazimierz Kozłowski.

Kolejne walne zebranie członków Instytutu odbyło się 15 kwietnia 2005 r.
W 2005 roku Zarząd spotykał się czterokrotnie, tj. : 3 lutego, 10 marca, 15 kwie

tnia i 5 października. W tym czasie do grona członków Instytutu przyjęto trzy 
osoby: dr. Tomasza Rembalskiego z Gdyni, ks. mgr. Władysława Szulista z Gdyni 
i dr hab. Marion Brandt z Gdańska. W końcu 2005 r. Instytut liczył 80 członków, 
w tym 7 zagranicznych.

W 2005 r. w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowali kolejno: Radosław 
Komas (w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie) oraz Joanna 
Grefka i Ewelina Bemke (w ramach umowy z PUP w Gdańsku). Od 19 września 
E. Bemke została zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Mimo kolejnego trudnego roku finansowego i problemów kadrowych udało 
się Instytutowi zrealizować wiele zadań i projektów. Dzięki zdobytym dotacjom, 
darowiznom osób prywatnych oraz społecznemu zaangażowaniu członków przy
gotowano szereg imprez i wydano kilka publikacji.

Wśród naszych przedsięwzięć wymienić należy przede wszystkim konferen
cje, w które rok 2005 był bardzo owocny.

25 kwietnia współorganizowaliśmy z Pracownią Historii Pomorza i Krajów 
Nadbałtyckich kolejną sesję „Z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku”. 
Referaty wygłosili: Helena Kowalska, Kolekcjonerzy spod „Łososia”; Maciej Wal- 
kowski, Czasopisma humorystyczno-satyryczne na Pomorzu w latach 1857-1914;
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Krzysztof Korda, Praca organiczna Polskich Towarzystw Ludowych na Pomorzu 
1891-1920. Źródła i stan badań; Bogusław Głodowski, Polityka ustawodawcza 
państwa polskiego wobec kwestii alkoholowej w IIRzeczypospolitej', Natalia Gro
mów, Obraz reformy rolnej w prasie pomorskiej w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego', Anna Kwaśniewska, Kaszuby i Pomorze w badaniach etnogra
ficznych', Joanna Olbert, Biblioteki Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w 
Wolnym Mieście Gdańsku; Elżbieta Brzeska, Aktywność społeczna mieszkańców 
Chojnic w dwudziestoleciu międzywojennym', Aleksander Łosiński, Religijność 
Kaszubów a mała architektura sakralna', Krzysztof Sławski, Bernard Szczęsny w 
kręgu twórców Zrzeszenia Kaszubskiego (1955-1958); Cezary Obracht-Prondzyń
ski, Funkcje społeczne i kulturowe kaszubskich muzeów.

W roku 150-lecia śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza Instytut był 
współorganizatorem sesji naukowej poświęconej tej wybitnej postaci (na począt
ku czerwca 2005 r. w Mrągowie) obok miejscowego oddziału Polskiego Towa
rzystwa Historycznego (sprawozdanie z konferencji w niniejszym tomie „Acta 
Cassubiana”). Obok konferencji w ramach obchodów rocznicowych przygotowa
no wystawę poświęconą Mrongowiuszowi w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Inicjatywa jej przygotowania wyszła 
z Instytutu Kaszubskiego.

We wrześniu 2005 r., tradycyjnie już jak co roku, Instytut był współorgani
zatorem konferencji przygotowanej przez oddział ZK-P w Wielkim Buczku (główna 
w tym zasługa dr hab. Jowity Kęcińskiej). Głównym tematem ósmego już spotka
nia, które odbyło się 10 września, był „Ruch ludowy w kształtowaniu oblicza 
społeczno-kulturalnego Krajny”. Referaty wygłosili: Jowita Kęcińska, Stowarzy
szenia ludowe na Krajnie w okresie zaboru, Zbigniew Zielonka, Od ludu do naro
du, Józef Borzyszkowski, Lud w programie i działalności ks. patrona Bolesława 
Domańskiego i VDzielnicy Związku Polaków w Niemczech i Stanisław Kalemba, 
Stanisław Mikołajczyk -  uosobienie tradycji ruchu ludowego Wielkopolski (Kazi
mierz Kozłowski nie mógł przyjechać, ale swój tekst Miejsce PSL na Ziemi 
Złotowskiej w latach 1945-1947 złoży do druku). Konferencji towarzyszyła pro
mocja książki J. Kęcińskiej, Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwi
ślańskim oraz rozbudowana część artystyczna: występ chóru „Lutnia” z Miaste
czka Krajeńskiego, widowisko obrzędowe zaprezentowane przez zespół „Kraj- 
niacy” oraz ogłoszenie wyników kolejnego konkursu „Moja Matka Boska 
Radosna”.

Instytut Kaszubski był także współorganizatorem z Nadbałtyckim Centrum 
Kultury i Duszpasterstwem Środowisk Twórczych trzech Sesji Świętojańskich. 
Pierwsza odbyła się 25 czerwca i nosiła tytuł: „Etos inteligencji”. Referaty wy
głosili: Józef Borzyszkowski, Ks. Józef Tischner między Podhalem a Kaszubami, 
ks. Krzysztof Niedałtowski, Etyka solidarności ks. Józefa Tischnera a Gdańska 
Karta Powinności Człowieka oraz Cezary Obracht-Prondzyński, Etos inteligencji
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dawniej i dziś. Druga Sesja odbyła się 17 września, a swoje referaty zaprezentowali: 
Przemysław Matusik, Solidaryzm narodowy i praca organiczna a rola inteligen
cji w okresie zaborów, ks. Tomasz Biedrzycki, Nowe czasy -  nowy etos pracy? 
oraz Małgorzata Czermińska, Jan Paweł II o pracy i solidarności. Przesłanie dla 
inteligencji. Wreszcie trzecia Sesja miała miejsce 19 listopada, a tematem prze
wodnim tym razem był „Etos Polaka -  etos Europejczyka”. Wprowadzeniem do 
dyskusji były głosy Edmunda Wittbrodta, Nasza obecność w Zjednoczonej Euro
pie, Łukasza Tischnera, Europa po góralsku i Piotra Wojciechowskiego, Małe 
ojczyzny i Europa ducha.

22 października w Pelplinie odbyła się konferencja pt. „Parafia pelplińska i 
jej duszpasterze w XIX i XX wieku”. Wygłoszono następujące referaty: ks. Ana
stazy Nadolny, Parafia pelplińska w strukturach diecezji chełmińskiej i pelpliń- 
skiej; Józef Borzyszkowski, Duchowni pelplińscy z czasów zaboru i II Rzeczypo
spolitej; ks. Jan Walkusz, Ks. BernardSychta i ks. Tadeusz Borcz-proboszczowie 
Pelplina II  połowy X X  wieku; Maciej Dębski, Cezary Obracht-Prondzyński, 
Parafianie i parafia pelplińska dziś. Współorganizatorem i gospodarzem był 
proboszcz pelpliński ks. Tadeusz Brzeziński. Konferencja odbyła się w ramach 
obchodów Roku Kociewskiego, podobnie jak następna sesja, współorganizowa
na z Pomorską Wyższą Szkołą Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie 
Gdańskim. Odbyła się ona 9 listopada w siedzibie Szkoły, a tematem był: 
„Ks. Bernard Sychta a Kociewie -  jego poprzednicy i następcy”. Referaty wygło
sili: Józef Borzyszkowski, Kociewie w życiu i twórczości ks. Bernarda Sychty, 
Cezary Obracht-Prondzyński, Józef Łęgowski i inni badacze Kociewia oraz są
siednich regionów Pomorza oraz Maria Pająkowska, Kociewie dziś a kontynuato
rzy dzieła ks. B. Sychty. Wcześniej, bo 19 maja, w Domu Kaszubskim Instytut 
wspólnie z Oddziałem Gdańskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygoto
wał Wieczór Kociewski. Złożyły się nań część artystyczna, uświetniona grą Gra
żyny Troć i śpiewem Marii Romejko oraz gawędy, wiersze i dialogi Huberta 
Pobłockiego i Zofii Janukowicz-Pobłockiej. O swojej twórczości mówił kociew
ski artysta ludowy Edmund Zieliński -  zebrani mogli nie tylko podziwiać wyko
nane przezeń ptaszki, ale też dokonać ich zakupów.

Kilka dni wcześniej w Domu Kaszubskim 5 listopada Instytut zorganizował 
seminarium genealogiczne: „Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych 
rodzin pomorskich”. Spotkało się ono z nadzwyczajnym odzewem -  przybyło 
prawie sto osób, zainteresowanych rodzinnymi poszukiwaniami, nie tylko z Ka
szub i Pomorza, ale także z Warszawy, Krakowa, Poznania i z Niemiec (Berlin, 
Lubeka). Referaty wygłosili: Józef Borzyszkowski Dlaczego należy badać dzieje 
pomorskich rodzin i czego się po nich spodziewać?; Cezary Obracht-Prondzyński, 
Genealogiczne badania na Pomorzu -fenomen socjologiczny i Tomasz Rembalski, 
Porady, zalecenia i przestrogi historyka. Ze względu na chorobę nieobecna była 
Małgorzata Klinkosz, która miała przygotować wystąpienie pt. Problemy językowe
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i dialektalne w badaniach genealogicznych. Jednak ten referat podobnie jak trzy 
wcześniejsze wraz z przykładowymi opracowaniami dotyczącymi rodzin znaj
dzie się w planowanej książce. Jej promocja w roku 2006 będzie kolejną okazją 
do spotkania kaszubsko-pomorskich genealogów.

W ramach obchodów Roku Polsko-Niemieckiego Instytut Kaszubski wspólnie 
z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym we Wieżycy oraz Instytutem Współpracy 
Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych -  Biu
rem Regionalnym na Europę Środkowo-Wschodnią przygotował między-naro- 
dową konferencję pt. „Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. 
Doświadczenia polskie i niemieckie”. Konferencja odbyła się w dniach 13-16 
listopada w filii KUL-u w Starbieninie. Wygłoszono podczas niej trzynaście refe
ratów: Manfred Bayer (Uniwersytet w Duisburgu -  Essen), Cele i zadania eduka
cji międzykulturowej w kontekście europejskim; Tomasz Szkudlarek, Edukacja 
międzykulturowa a tożsamość: czy można „ oduczyć się siebie? Heinrich-Chri
stian Kühn (Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern), 
Edukacja międzykulturowa: droga do tolerancji czy „ślepa uliczka” (pod nie
obecność autora referat został odczytany); Maria Elikowska-Winkler (Chocie- 
buż/Cottbus), Edukacja międzykulturowa na Dolnych Łużycach. Program „ Wi
taj ” i działalność „ Sula za dolnoserbsku rec a kulturu ” w Chociebużu; Cezary 
Obracht-Prondzyński, Wielokulturowość Pomorza; Jerzy Treder, Inicjatywy edu
kacyjne społeczności kaszubskiej; Bożena Szroeder, W kręgu sąsiedztwa polsko- 
żydowsko-litewskiego, czyli o projekcie „ Kroniki sejneńskie Klaus T. Hoffmann 
(Uniwersytet w Duisburgu -  Essen) Zintegrowane społeczeństwo czy równoległe 
światy. Edukacja imigrantów w Nadrenii-Westfalii; Tomasz Maliszewski, Uni
wersytety ludowe -  z dziejów edukacji międzykulturowej; Ute Sbach (Heimvolks
hochschule Lubmin), Edukacja międzykulturowa w programach niemieckich uni
wersytetów ludowych; Jaromir Szroeder, Teatr jako forma edukacji międzykultu
rowej. Działania parchowskiego „Dialogusa”; Klaus Israel (Landesverband 
Meckenburg und Vorpommern Kulturbund e. V): O projektach współpracy mię
dzy Krajowym Związkiem Kultury Meklemburgii -  Pomorza Przedniego a Polską; 
Lidia Burzyńska, Edukacyjne działania mniejszości narodowych na Pomorzu; Ewa 
Michna, Edukacja w środowisku łemkowskim. Pierwszego dnia konferencji wie
czorem uczestnicy mieli okazję obejrzeć niezapomniany spektakl pt. Kroniki sej
neńskie, zaprezentowany w zabytkowym kościele w Osiekach, a trzeciego dnia 
uczestniczyli w podróży studyjnej : „Wielokulturowość dawnego pogranicza pol
sko-niemieckiego” (w jej ramach zwiedzili Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego na 
zamku w Bytowie oraz ekspozycję w wieży kościoła św. Katarzyny; uczestniczyli 
w spotkaniu w cerkwi grecko-katolickiej p.w. św. Jerzego w Bytowie, gdzie 
ks. Roman Malinowski omówił sytuację w miejscowej parafii oraz inicjatywy 
edukacyjne społeczności ukraińskiej na Ziemi Bytowskiej, na koniec zaś zwie
dzili Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie).
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5 grudnia w Wejherowie wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka- 
szubsko-Pomorskiej Instytut zorganizował sesję naukową: „Ksiądz Leon Heyke -  
w 120 rocznicę urodzin Poety”. Podczas konferencji wystąpili: Tadeusz Linkner, 
Psychomachia w „Pieśniach miłosnech” ks. Leona Heyke: Jan Walkusz, Uwa
runkowania osobowości twórczej księdza Leona Heykego; Jerzy Samp, Smętek 
Leona Heykego; Jerzy Treder, Kaszubszczyzna w liryce Leona Heykego; Jowita 
Kęcińska, Literacka mapa geograficzna Leona Heykego; Zbigniew Zielonka, Leon 
Heyke wśród pisarzy swojego wieku; Stanisław Jankę, Droga do biografii pisa
rza; Bogusław Breza, Leon Heyke w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku przygotowaliśmy 
12 grudnia konferencję: „Lębork -  dzieje najnowsze, życie codzienne, dziedzic
two kultury” (w ramach przygotowań do powstania monografii miasta). Referaty 
wygłosili: Bogdan Libich, Życie polityczne Lęborka w latach 1945-1950; Joanna 
Schodzińska, Życie codzienne Lęborka w latach sześćdziesiątych; Grażyna Przy
kucka i Mariola Pruska, Archiwa i artefakta Muzeum w Lęborku w badaniach 
dziejów najnowszych. Konferencja została zorganizowana w ramach przygoto
wań do powstania monografii historycznej Lęborka.

Instytut kontynuował także prace wydawnicze. Z datą wydania w roku 2005 
nakładem Instytutu ukazały się następujące pozycje:

1. Józef Borzyszkowski, The Kashubs, Pomerania and Gdańsk, tłum. Tomasz 
Wicherkiewicz, Gdańsk -  Elbląg 2005, (wyd. wspólnie z Uniwersytetem Gdań
skim i Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną).

2. Róża Ostrowska, Wyspa, wyd. V, Gdańsk 2005.
3. Paweł Naczyk, Dziennik wojenny 1940-1947, opr. Z. Szultka, Gdańsk 2005.
4. Jan Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, 

Gdańsk 2005.
5. Józef Borzyszkowski, Modro kraina. Dzieje gminy Parchowo, Gdańsk -  Par

chowo 2005 (wydana wspólnie z Gminą Parchowo).
6. Else-Elżbieta Pintus, Meine wahren Erlebnisse. Moje prawdziwe przeżycia, 

opr. J. Borzyszkowski, tłum. Miłosława Szewczyk, Gdańsk 2005.
7. Pro Memoria Maria Kowalewska (1921-2004), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 

2005.
8. Feliks Sikora, Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2005.
9. Pro memoria Leonard Brzeziński, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005.
10. Pro memoria Józef Ceynowa, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005.
11. VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Muzea pomorskie -  twórcy, zbiory 

i funkcje kulturowe, red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk -  Gdańsk 2005 (wyd. 
wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

12. Kolejny, siódmy tom „Acta Cassubiana”.
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Jak zwykle wydawaniu książki towarzyszą spotkania promocyjne. Są one nie 
tylko okazją do wymiany opinii o naszych publikacjach oraz dyskusji z autorami, 
ale także -  co nie jest bez znaczenia w sytuacji materialnej Instytutu -  do sprzeda
ży książek.

W Domu Kaszubskim 3 lutego promowaliśmy Nadbałtyckie spotkania autor
stwa P. Dzianisza i A. Kościeleckiej. Dwukrotnie miała miejsce promocja książki
J. Affeltowicza, Gdy napisy w kamieniu porosną mchem. Z  życia w Borach Tu
cholskich: 10 marca w Gdańsku i 30 marca w Czersku. 15 kwietnia, po ogólnym 
zebraniu członków Instytutu miała miejsce promocja kolejnego tomu „Acta Cassu- 
biana” oraz Bibliografii do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich C. Obracht- 
-Prondzyńskiego. Kilkakrotnie też odbyły się promocje książki J. Mordawskiego 
Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku. Miały one miejsce w 
Sierakowicach, Kartuzach, Gdyni, Jastarni, Gdańsku, Sopocie, Wejherowie i Pucku.

W maju C. Obracht-Prondzyński spotkał się z bibliotekarzami z powiatu choj
nickiego, promując wydawnictwa Instytutu, a w październiku w ramach Dni Kul
tury Pomorskiej odbyło się spotkanie z członkami Chojnickiego Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, w trakcie którego zaprezentowano najnowsze insty
tutowe książki (w spotkaniu tym udział wzięli J. Borzyszkowski i C. Obracht- 
-Prondzyński).

30 czerwca w Gdańsku przygotowano promocję wspomnień Elsy Pintus, 
a wszystkie książki z powodzeniem promowali latem w sierpniu podczas festynu 
w Rewie Bolesław Hajduk i Andrzej Romanow. Także podczas kolejnego Zjazdu 
Kaszubów w Łebie w lipcu 2005 r. czynne było stoisko z książkami Instytutu. 
Z kolei na spotkaniu w bibliotece w Łebie o naszych wydawnictwach mówił 
J. Borzyszkowski.

Instytut przygotował też stoisko podczas V Targów Książki Kaszubskiej 
i Pomorskiej w Kościerzynie (6.08.2005). Godnym podkreślenia jest fakt, że ko
lejna książka wydana przez Instytut uzyskała wyróżnienie. Tym razem były to 
wspomnienia Elsy Pintus.

Po wakacjach 15 września odbyła się promocja książek: Róża Ostrowska, 
Wyspa oraz Pro memoria Maria Kowalewska (1921-2004). Tego dnia o godz. 
17.00 ks. dr Krzysztof Niedałtowski w kaplicy kościoła św. Jana odprawił uro
czystą mszę św. za spokój duszy Marii Kowalewskiej i Jej Bliskich w pierwszą 
rocznicę Jej śmierci.

Ta msza była jednym z elementów programu upamiętniania wybitnych po
staci kultury pomorskiej. 30 marca zorganizowaliśmy w Czersku uroczystości 
związane ze 100-leciem urodzin Józefa Ceynowy. Przy tej okazji odsłonięto pa
miątkową tablicę na domu, w którym spędził ostatnie lata i zorganizowano przy 
pomocy Liceum Ogólnokształcącego i Czerskiego Oddziału ZK-P poświęconą 
pisarzowi wieczornicę (tablicę ufundował Józef Borzyszkowski z Karsina). 
9 kwietnia odsłonięto w Gdańsku tablicę pamiątkową poświęconą rzeźbiarzowi
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Buniemu Tuskowi. Po tej uroczystości odbyło się spotkanie wspominkowe w 
Tawernie „Mestwin” w Domu Kaszubskim. Całość została przygotowana dzięki 
wsparciu grona przyjaciół artysty. Z kolei 2 października Instytut wspólnie z KPE 
we Wdzydzach odsłonił obelisk i tablicę poświęconą Róży Ostrowskiej ufundo
wany przez Nadleśnictwo Kościerzyna.

W realizacji niemal każdego przedsięwzięcia Instytut mógł liczyć na wspar
cie ze strony różnych partnerów. Warto tu wymienić choćby Muzeum Piśmiennic
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko- 
-Pomorskie i jego oddziały, Uniwersytet Gdański, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Elbląską Uczelnię Humanistyczno- 
-Ekonomiczną, Związek Przyjaciół Pomorza, Nadleśnictwa w Przymuszewie i 
Kościerzynie, Kulturbund Mecklenburg und Vorpommern i wiele innych. Dzięki 
tej współpracy udaje się także stale powiększać zbiory biblioteczne. Wymiana 
wydawnictw prowadzona jest m.in. z Ośrodkiem Badań im. W. Kętrzyńskiego w 
Olsztynie, Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku, Regionalnym Ośrod
kiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, Biblioteką Gdańską 
PAN, Muzeum Historii Gdyni i innymi. Warto wspomnieć dar w postaci kilku
dziesięciu niemieckich książek historycznych przekazany Instytutowi przez Ger
harda Jeske z Hamburga -  znanego grafika i fotografika, autora wielu dokumen
talnych filmów i audycji radiowych, zafascynowanego Kaszubami i Gdańskiem 
(to już drugi taki dar!). Po raz kolejny należy też podkreślić bezinteresowną pracę 
wielu członków Instytutu i zaangażowanie w realizację różnego rodzaju projek
tów: wygłaszanie referatów, przygotowywanie promocji książek, opracowywanie 
projektów okładek czy też projektów tablic pamiątkowych (Włodzimierz Łajming) 
i wiele innych.

Ważni są także partnerzy finansowi w realizacji instytutowych przedsięwzięć. 
Najczęściej staramy się łączyć siły kilku podmiotów, bo tak łatwiej i skuteczniej 
można doprowadzić do pozytywnego końcowego efektu. Partnerami są tu przede 
wszystkim uczelnie (UG, EUH-E), samorządy (Urząd Marszałkowski, Urząd Mia
sta w Gdańsku i Słupsku, urzędy gmin w Karsinie, Brusach, Lęborku, Gdyni, 
starostwa w Bytowie, Wejherowie, Kartuzach, Pucku), oddziały ZK-P (np. w Wiel
kim Buczku, Wierzchucinie, Chojnicach), Komitet Badań Naukowych, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej i in. Wdzięczni jesteśmy także wszystkim insty
tucjom, firmom i osobom prywatnym, które wspierają naszą działalność. Bez ich 
pomocy nie byłoby możliwe zrealizowanie tak wielu różnych przedsięwzięć.

Po kilkuletniej przerwie odnowiono kontakty z fundacjąHermanna-Niermanna 
z Düsseldorfu. Przedstawiciele fundacji na zaproszenie Instytutu byli w Gdańsku, 
Wieżycy i Wejherowie w dniach 30-31 sierpnia br. Przedmiotem rozmów było 
zarówno wsparcie dla Instytutu, jak i dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka
szubsko-Pomorskiej oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wieżycy.


