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Urodzi³ siê 23 paŸdziernika 1943 r. we wsi Podjazdy pow. Kartuzy w rodzi-
nie m³ynarza jako najm³odszy z dziewiêciorga rodzeñstwa. W Koœcierzynie ukoñ-
czy³ Liceum Pedagogiczne, a po roku pracy nauczyciela kontynuowa³ w Gdañsku
naukê w Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego i studiowa³ na kie-
runku pedagogika w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Po roku pracy w przemyœle
móg³ podj¹æ studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Po doktoracie w 1973 r. wróci³ na Pomorze, zostaj¹c pracownikiem Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Gdañskiego. Trzykrotnie by³ prorektorem UG ds.
studenckich. Przez wiele lat w swoich badaniach zajmowa³ siê g³ównie proble-
matyk¹ m³odzie¿y i ludzi starych na wsi. By³ aktywnym dzia³aczem stowarzyszeñ
naukowych i cz³onkiem PZPR. Dopiero w 1985 r. zosta³ cz³onkiem Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie powierzono mu opiekê nad Klubem Studenckim
„Pomorania”. Odt¹d w jego badaniach szczególn¹ rolê odgrywa problematyka
kaszubska. Ich owocem jest m.in. udzia³ w zbiorowym dziele Kaszubi. Monogra-
fia socjologiczna, powsta³ym z inicjatywy ZK-P pod redakcj¹ Marka Latoszka,
Rzeszów 1990 i jego w³asna monografia Kaszubska to¿samoœæ, ci¹g³oœæ i zmiana
– studium socjologiczne, Gdañsk 19981.

W III Rzeczypospolitej za przyczyn¹ Zrzeszenia zaanga¿owa³ siê w dzia³al-
noœæ na rzecz samorz¹du. W 1996 r. by³ wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszub-
skiego, a w latach 1998–2004 prezesem Zarz¹du G³ównego ZK-P. Skupi³ siê na
promocji regionu – zw³aszcza folkloru i jêzyka kaszubskiego, wspó³pracuj¹c
szczególnie blisko z Koœcio³em. Stara³ siê ³agodziæ narastaj¹ce w spo³ecznoœci

1 Zob. Wchodzi³em w ¿ycie z kompleksami. Z prorektorem Uniwersytetu Gdañskiego doc. dr.
hab. Brunonem Synakiem rozmawia Henryk Galus, „Pomerania”, 1985, nr 1, s. 1-6.
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zrzeszonej ró¿nice i sprzecznoœci ideologiczne i polityczne. Do swoich najwiêk-
szych sukcesów zaliczy³ kaszubskie pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej i Rzymu, wzmac-
niaj¹ce to¿samoœæ Kaszubów. Wypromowa³ te¿ godnych siebie nastêpców.

Od pocz¹tku istnienia samorz¹du regionalnego by³ radnym, a w latach 2002–
–2010 przewodnicz¹cym Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Pomorskiego.
We wspomnieniu poœmiertnym, opublikowanym na ³amach „Pomorskie. Magazyn
Samorz¹du Województwa Pomorskiego”, okreœlono go m.in. „mentorem pomor-
skich samorz¹dów i przyjacielem Kaszubów”2. Z ramienia PO kandydowa³
w 2008 roku do Parlamentu Europejskiego; przyjaŸni³ siê m.in. z premierem Do-
naldem Tuskiem, który uczestniczy³ w jego pogrzebie, ¿egnaj¹c go w bardzo ser-
decznych s³owach.

Profesor zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 18 grudnia 2013 roku. Pochowa-
ny zosta³ w g³ównej alei na Cmentarzu Srebrzysko. Pogrzeb mia³ charakter wyj¹t-
kowy, wrêcz pañstwowy. Uczestniczy³a w nim orkiestra i kompania honorowa
wojska polskiego, a przede wszystkim dziesi¹tki delegacji i pocztów sztandaro-
wych oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ceremoniom pogrzebowym
w wype³nionej ¿a³obnikami katedrze oliwskiej przewodniczy³ ks. abp. S³awoj
Leszek G³ódŸ, a na cmentarzu ks. abp. Tadeusz Goc³owski, honorowy cz³onek
ZK-P i IK, który w katedrze wyg³osi³ wzruszaj¹c¹ homiliê. Na cmentarzu po¿e-
gnali go równie¿ Rektor Uniwersytetu Gdañskiego, Marsza³ek Województwa
Pomorskiego i Prezes Zrzeszenia. Profesora po¿egna³a te¿ wkrótce potem zrze-
szeniowa „Pomerania”3, a jego sylwetkê i ¿yciowe dokonania przypomnia³a gdañ-
ska telewizja.

Przypomniano te¿, ¿e za badania naukowe i dzia³alnoœæ na rzecz naszej ma³ej
ojczyzny uhonorowany zosta³ w 1991 roku Medalem Stolema, a póŸniej tak¿e
Srebrn¹ Tabakier¹ Antoniego Abrahama i Medalem Ksiêcia Mœciwoja oraz tytu-
³em Budziciela Kaszubów. W 2010 roku na ostatniej sesji sejmiku pomorskiego,
prowadzonej przez Profesora, w której uczestniczy³ premier D. Tusk, minister
S³awomir Nowak w imieniu Prezydenta RP odznaczy³ go Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku Profesor otrzyma³ Nagrodê Naukow¹
Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza. Pod koniec 2013 roku ukaza³a siê dedyko-
wana mu z okazji 70-lecia Ksiêga Pami¹tkowa4.

2 Zob. L. Jeziorska, ¯egnaj, profesorze..., „Pomorski Magazyn Samorz¹du Województwa Po-
morskiego”, za styczeñ-luty 2014, nr 1, s. 14-15.

3 Zob. Relacja z pogrzebu – Ostatñe oddzãkowanie… i £. Grzêdzicki, Profesorze, Bóg Za-
p³aæ!, „Pomerania”, 2014, nr 1. (Tam¿e fragmenty homilii ks. abpa. T. Goc³owskiego…,
a tak¿e s³owa D. Tuska i M. Struka – marsza³ka oraz J. M. B. Lammka).

4 O spo³ecznym znaczeniu to¿samoœci, miejsca i czasu ¿ycia. Szkice socjologiczne i gerontolo-
giczne. Ksiêga dedykowana prof. Brunonowi Synakowi, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-
-Prondzyñski, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdañsk 2013.
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 W jego dorobku naukowym szczególne miejsce zajmuje wspomnieniowa
ksiêga pt. Moja kaszubska stegna, wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie w Gdañsku w 2010 roku, zas³uguj¹ca i dziœ na uwa¿n¹ lekturê i pog³êbion¹
refleksjê nad dziejami i kondycj¹ duchow¹ wielu Kaszubów w II po³. XX i po-
cz¹tkach XXI wieku.

Wspomnienia Brunona Synaka, zatytu³owane skromnie Moja kaszubska ste-
gna, stanowi¹ wyj¹tkowe dzie³o nie tylko, ale przede wszystkim – w pamiêtnikar-
stwie kaszubsko-pomorskim. Ta wyj¹tkowoœæ bierze siê st¹d, i¿ autor jako socjo-
log mia³ za sob¹ miêdzy innymi badania dotycz¹ce œwiadomoœci i to¿samoœci
Kaszubów u schy³ku XX wieku, których g³ównym owocem jest wspomniana ksi¹-
¿ka pt. Kaszubska to¿samoœæ, ci¹g³oœæ i zmiana. Jednoczeœnie, przynajmniej od
po³owy lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, bêd¹c znanym socjologiem, by³ on
aktywnym uczestnikiem kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego, a jak wiemy,
na prze³omie wieków XX i XXI prezesem ZK-P, który wykreowa³ dwóch swoich
nastêpców – Artura Jab³oñskiego i aktualnie pe³ni¹cego tê funkcjê £ukasza Grzê-
dzickiego. Brunon Synak by³ równie¿ od lat politykiem. Jako aktywny dzia³acz
Platformy Obywatelskiej wzmacnia³ znaczenie i pozycjê tej partii na Pomorzu.

Ju¿ samym tytu³em swego dzie³a, podsumowuj¹cego niejako w³asny wielo-
stronny ¿yciowy dorobek, Brunon Synak nawi¹za³ do wyj¹tkowego pamiêtnika –
wspomnieñ Jana Karnowskiego (1886–1939) pt. Moja droga kaszubska, wyda-
nego w oficynie ZK-P w 1981 roku. (Nie zauwa¿y³em natomiast, by mia³ tak¿e na
uwadze wspomnienia innych dzia³aczy i twórców literatury kaszubskiej, opubli-
kowane w aneksie do znanej pracy Jana Drze¿d¿ona)5.

Wœród najwa¿niejszych w¹tków wspomnieñ B. Synaka odnajdujemy swo-
iste doœwiadczenia i zmagania z kompleksem kaszubskoœci, jaki towarzyszy³ mu
od dzieciñstwa do dojrza³oœci, miêdzy innymi za przyczyn¹ nauczycieli szko³y pod-
stawowej, nieakceptuj¹cych kaszubszczyzny wœród dzieci. Innym obci¹¿eniem,
z którego wyzwoli³ siê jako pracownik naukowy dopiero po 1980 roku, by³y jego
doœwiadczenia z Polsk¹ Zjednoczon¹ Parti¹ Robotnicz¹…

Niemniej wiele miejsca w tej ksi¹¿ce zajmuje prezentacja ciekawych ludzi,
których pozna³ i wydarzenia, w jakich uczestniczy³ w kraju i ró¿nych zak¹tkach
Europy. Reprezentowa³ bowiem nasz region w instytucjach Unii Europejskiej.
Tym niemniej najwa¿niejsza dla Profesora by³a najbli¿sza rodzina.

Szczeroœæ wyznañ Profesora, szeroka promocja ksi¹¿ki prowadzona przez
oddzia³y Zrzeszenia, zjedna³y jej mnogich czytelników; da³y du¿o satysfakcji
autorowi i przekona³y, i¿ by³o warto, a te wspomnienia s¹ wyrazem doœwiadczeñ
nie tylko jego w³asnych, ale tak¿e sporej czêœci ca³ego pokolenia. Napisa³ to Pro-

5 Zob. J. Drze¿d¿on, Wspó³czesna literatura kaszubska 1945–1980, Warszawa 1986, gdzie
w Aneksie m.in. Aleksander Labuda, Moja droga kaszubska; Józef Ceynowa, Droga kaszub-
ska; Jan Piepka, Moja stegna do kaszubskiej liryki; Zygmunt Narski, Moja domacka droga;
Eugeniusz Go³¹bek, Moja stegna do kaszëbiznë.



JÓZEF BORZYSZKOWSKI446

fesor w artykule pt. W poszukiwaniu autentycznoœci i swojego „ja”, opubliko-
wanym w rok po wydaniu ksi¹¿ki na ³amach „Pomeranii”6. W tym¿e artykule,
podkreœlaj¹c, i¿ wielkim zaskoczeniem by³o dlañ du¿e zainteresowanie jego ksi¹¿k¹
i mi³a reakcja czytelników, wyrazi³ pogl¹d, i¿ wziê³o siê to g³ównie z faktu wyj-
œcia „Naprzeciw wa¿nym potrzebom”. – Tymi potrzebami by³y i s¹: „potrzeba
kontaktu z autentycznoœci¹” i „potrzeba kontaktu z samym sob¹”. Potrzeby te
rodz¹ siê w sytuacji – rzeczywistoœci, w jakiej ¿yjemy, w której „wszystko staje
siê anonimowe, powierzchowne i sztuczne, a my tracimy swoj¹ oryginalnoœæ
i odmiennoœæ”. – St¹d ma siê braæ potrzeba „poszukiwania kontaktu z tym, co
swojskie i bliskie, pachn¹ce autentycznoœci¹”. A z kolei ta w³aœnie potrzeba, to
podatny grunt do poszukiwania twórczoœci odbieranej jako swojska, bowiem…
„Ka¿dy chce mieæ swoje Podjazy”.

Podjazy, jak wiemy, to wieœ w pow. kartuskim, w jakiej wyrós³ i do której
wróci³ jako profesor B. Synak, budz¹c wspomnieniami u wielu czytelników
podobne do swoich refleksje. S¹ to refleksje ludzi odnajduj¹cych siê po latach
(mo¿e dopiero dziœ?), w swoim najbli¿szym – kaszubskim, kociewskim czy in-
nym œwiecie!

Nie przekreœlaj¹c s³usznoœci spostrze¿eñ i istotnych wartoœci tych¿e refleksji
i wspomnieñ, jestem przekonany, ¿e to tylko jedna strona medalu. Zainteresowa-
nie t¹ ksi¹¿k¹ wziê³o siê bowiem tak¿e z oryginalnoœci i wyj¹tkowoœci autora,
cz³owieka bêd¹cego w naszym kaszubsko-pomorskim œwiecie na niejednym œwie-
czniku, st¹d obecnego w terenie i mediach; swojaka w niemal ka¿dym zak¹tku
Kaszub i województwa pomorskiego. Jako wyraz szczególnej skromnoœci autora
przyjmujê jego przekonanie, ¿e to nie ciekawoœæ jego ¿ycia jako osoby znanej
mog³a wzbudziæ to szerokie zainteresowanie.

Tak siê sk³ada, ¿e podobnie jak w ¿yciu Brunona Synaka, moje korzenie –
korzenie mojego ojca – tkwi¹ w koœcierskim Raduniu, gdzie nasi krewni mieszkali
do niedawna po s¹siedzku. Wychowywaliœmy siê obaj na wsi, wprawdzie w in-
nych zak¹tkach Kaszub – ja na po³udniu, czyli na Zaborach, sk¹d Jan Karnowski
i inni kaszubolodzy, on w œrodku Kaszub, niemal w Szwajcarii Kaszubskiej. Poza
tym niemal równoczeœnie prze¿yliœmy piêæ lat w Liceum Pedagogicznym w Koœ-
cierzynie (on dwa roczniki wy¿ej, mieszkaj¹c te¿ w internacie). Obaj skoñczyli-
œmy Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Gdañsku…

Dumaj¹c nad wspomnieniami Kolegi z lat szkolnych i studenckich, a i póŸ-
niejszych, zastanawia³em siê, czy ¿yliœmy jednak w tym samym œwiecie. Dla mnie
bowiem kaszubszczyzna od pocz¹tku, od wczesnego dzieciñstwa by³a czymœ
wyró¿niaj¹cym pozytywnie, akceptowanym przez otoczenie, poci¹gaj¹cym do
g³êbszego poznania kaszubskiego wczoraj i dziœ, historii i literatury – dawnej
i wspó³czesnej. Tak¿e w Liceum Pedagogicznym w Koœcierzynie, choæ nie mieli-

6 Zob. B. Synak, W poszukiwaniu autentycznoœci i swojego ja. Refleksje po spotkaniach, „Po-
merania”, 2011, nr 4, s. 11-12.
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œmy nauki jêzyka kaszubskiego, ani przedmiotu „wiedza o regionie”, zetkn¹³em
siê z kaszubszczyzn¹ – jêzykiem i kultur¹ na ró¿nych przedmiotach, jak i na zajê-
ciach pozalekcyjnych, np. w wêdrówkach turystycznych po Kaszubach, w których
przewodnikiem by³ nasz nauczyciel WF, Antoni Patok, znany jako „Turysta”, syn
Jana Patoka – folklorysty kaszubskiego z I po³owy XX wieku. Mogê jedynie mieæ
¿al do prof. Antoniego, ¿e nie mówi³ nam o swoim ojcu, ale prowadzi³ nas jego
œladami – m.in. do Wdzydz i skansenu Gulgowskich, a ponadto do dworku
J. Wybickiego w Bêdominie i po drogach Szwajcarii Kaszubskiej. Z kolei nau-
czyciel œpiewu i muzyki, Antoni Olecki, choæ nie by³ Kaszub¹, uczy³ nas niejed-
nej kaszubskiej pieœni, a nawet sam je tworzy³. Æwiczyliœmy je w ramach chóru;
prezentowaliœmy na wojewódzkich konkursach itp. Nauczycielem naszego Li-
ceum by³ tak¿e wówczas senior, Alfons Bastian, kustosz pamiêci o Gulgowskich…
W czytelni biblioteki szkolnej by³y m.in. „Kaszëbë”, których ka¿dy numer stano-
wi³ dla mnie smakowit¹ ucztê dla czytelnika… St¹d te¿ niejako naturalnie, bêd¹c
studentem w Gdañsku, zosta³em cz³onkiem Klubu „Pomorania” i dzia³aczem
ZK-P, do którego stegna Brunona by³a znacznie d³u¿sza i… trudniejsza, a dojœcie
o 20 lat póŸniejsze. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e jego studia doktoranckie w Warsza-
wie pomog¹ szybciej odczuæ potrzebê powrotu do kraju dzieciñstwa.

Czytaj¹c Moj¹ kaszubsk¹ stegnê B. Synaka, konfrontuj¹c swoje refleksje
z innymi rówieœnikami z LP, z których niejeden jest tak¿e od lat aktywny w spo-
³ecznoœci zrzeszonej i na polu krzewienia kultury kaszubskiej, przekona³em siê,
¿e moje odczucia s¹ im bliskie. Po prostu, niektórzy z nas mieli szczêœcie, i¿ ow¹
autentycznoœæ oraz swoje ja odkryli wczeœniej, tak¿e dziêki LP w Koœcierzynie.
St¹d na moich stegnach i drogach kaszubskich, czy pomorskich, jak i poza nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹, spotka³em równie¿ mnóstwo ciekawych i wspania³ych postaci, jak
i wiele akceptacji – tak¿e na WSP – dla kaszubszczyzny, obok nielicznych prze-
ciwników, którzy wrêcz mobilizowali do zwiêkszonego poznawania i dzia³ania.

Jestem przekonany, ¿e ksi¹¿ka B. Synaka, bêd¹ca fenomenem w naszym ka-
szubsko-pomorskim œwiecie, zw³aszcza wœród ludzi nauki, wzbudzi jeszcze nie-
jedn¹ refleksjê i zmobilizuje mo¿e kogoœ z socjologów do analizy jego kaszub-
skiej stegny, jak te¿ drogi J. Karnowskiego i dróg innych kaszubologów, którzy
zdobyli siê na podobne, choæ zwykle skromniejsze spisanie swoich wspomnieñ.
Byæ mo¿e jeszcze ktoœ inny z badaczy i polityków znajdzie bardziej ni¿ Bronek
sprzyjaj¹ce warunki do stworzenia podobnego dzie³a, tak¿e z szerszym odniesie-
niem do otaczaj¹cego nas œwiata, w którym nie tylko moje ja, ale i autentycznoœæ
innych umacnia œwiat uniwersalnych wartoœci.

O tych¿e wartoœciach, wspó³dzia³aniu ZK-P i B. Synaka z instytucjami i ludŸmi
Koœcio³a; o spotkaniach i nauczaniu Jana Paw³a II..., niema³o znajdujemy na kar-
tach przywo³anych tu wspomnieñ.

S¹ one wspania³ym dokumentem, nie tylko socjologicznym, ale i historycz-
nym. Ich g³êbsza analiza w kontekœcie choæby dzie³ Cezarego Obracht-Prondzyñ-
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skiego7  i innych badaczy spo³ecznoœci kaszubskiej, to wspania³e, pasjonuj¹ce
zadanie dla moich nastêpców, zw³aszcza duchowych synów œp. Bronka Synaka –
nie tylko profesora, czy kochaj¹cego mê¿a i ojca, ale tak¿e dziadka, do koñca
¿ycia zatroskanego o przysz³oœæ rodziny i kaszubszczyzny.

Na koniec tych ¿a³obnych wspomnieñ i refleksji warto mo¿e dodaæ, ¿e ostat-
nim darem B. Synaka dla nas wszystkich pozostanie kolejna unikatowa ksi¹¿ka –
tom jego refleksji dotycz¹cych schy³ku ¿ycia i walki z chorob¹, z któr¹ do koñca
dzielnie siê zmaga³, wspierany przez najbli¿szych z rodziny i ró¿nych krêgów
przyjació³. Swoim ¿yciem i prac¹, zw³aszcza dokonaniami na polu samorz¹du,
nauki i literatury pamiêtnikarskiej, prof. Brunon Synak zapisa³ niejedn¹ piêkn¹
kartê naszych dziejów.

7 Mam tu na uwadze jego dwie monografie: Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹
podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002 i Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego 1956–2006, Gdañsk 2006.


