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Uwagi na temat poradnika dla nauczycieli pt. Kaszuby przez wieki (cz. 8)

11. Temat: Miasta na Kaszubach od X do XV wieku.

Cele lekcji
W

tym

miejscu

zapisano,

że

uczeń

wymienia

miasta

kaszubskie

założone

w średniowieczu: Gdańsk, Słupsk, Łebę, Lębork, Puck, Kościerzynę, Bytów, Miastko, Człuchów i Chojnice.
Otóż, jeśli przyjąć lokację jako założenie miasta (tak Autorzy to definiują we Wprowadzeniu sądząc po
następującym zwrocie: w połowie XIV wieku zakonna władza założyła Chojnice), to należy zauważyć, że
Miastko zostało lokowane dopiero w 1617 r. (choć istnieją przesłanki przemawiające za wcześniejszą
lokacją), a nie w średniowieczu.
Karta pracy: Miasta na Kaszubach od X do XV wieku.

Zadanie 1
W zadaniu tym należy uzupełnić tekst. Wydaje się, że dwa zdania należałoby nieco sprecyzować czy
też zmodyfikować. Mianowicie:
Mieszkańcy miast średniowiecznych dzielili się na dwie grupy.
Zdanie jest całkowicie poprawne od strony merytorycznej. Ale w praktyce szkolnej często przyjmuje
się, że mieszkańcy miast dzielili się na trzy grupy (patrycjat, pospólstwo i plebs). To wyróżnienie na dwie
grupy odnosi się bowiem do strony formalno-prawnej (ludzie zaliczani do plebsu nie posiadali praw
miejskich). Lepiej więc byłoby, gdyby to zdanie uzyskało następujące brzmienie: Pod względem prawnym
mieszkańcy miast średniowiecznych dzielili się na dwie grupy.
Najstarsze miasta na Pomorzu, na przykład…………, otrzymały korzystniejsze dla mieszczan prawo…….,
wzorowane na przepisach obowiązujących w Lubece.
Zastrzeżenia budzi sformułowanie najstarsze, gdyż lokacje wielu miast na prawie lubeckim
i magdeburskim przypadają w zasadzie na ten sam okres. Prawo lubeckie uzyskały m.in. następujące miasta:
Szczecin (1237, 1243), Kołobrzeg (1255), czy wymienione we Wprowadzeniu Gdańsk (połowa XIII w.)
i Słupsk (1265). Ale w tym samym czasie inne miasta były lokowane na prawie magdeburskim: Stargard
(1243), Gryfino (1254), Police (1260).

11. Temat: Szlachta kaszubska.
We Wprowadzeniu stwierdzono: Od XVIII wieku wielu szlachetnie urodzonych Kaszubów
wstępowało na ścieżkę kariery w wojsku pruskim lub w zaborczej administracji – najwybitniejsi osiągali
nawet stopnie oficerskie. Należy żałować, że Autorzy nie podali tutaj nawet jednego przykładu (jest to
zadziwiający zabieg, skoro w Celach lekcji podają, że uczeń wymienia nazwiska najwybitniejszych
przedstawicieli szlachty kaszubskiej). Autorzy za to eksponują wątki (prawdziwe bądź legendarne)
wskazujące na udział szlachty kaszubskiej po stronie polskiej (w Przebiegu lekcji czytamy: 1) Prowadzący
prezentuje teorie dotyczące pochodzenia szlachty kaszubskiej: opowiada legendy, według których Kaszubi
otrzymali szlachectwo dzięki bohaterskiemu udziałowi w wojnach Rzeczpospolitej z Turcją; 2) Nauczyciel
(…) prezentuje hipotezę, zgodnie z którą gwiazdy i półksiężyce obecne w kaszubskim herbarzu nawiązują do
udziału żołnierzy z Pomorza w wojnach polsko-tureckich). Nie wiem, do jakiego obszaru Autorzy odnoszą
sformułowanie o zaborczej administracji, ale w przypadku ziem niegdyś należących do Gryfitów,
a potem do Prus (to osoby pochodzące głównie z tego obszaru osiągnęły największe zaszczyty w armii
pruskiej), jest ono błędne.
Szkoda, że w bibliografii nie znalazło się dzieło wyjątkowe: Herbarz szlachty kaszubskiej
Przemysława Pragerta (w latach 2005-2009 ukazały się trzy tomy, a w 2015 – czwarty).
Karta pracy: Szlachta kaszubska.

Zadanie 3
Poniżej zamieszczam skan mapki, którą dołączono do tego zadania.

Powyższa mapka pochodzi z podanego przez Autorów artykułu Krzysztofa Mikulskiego. Tę mapkę
zamieszczam poniżej.

Porównując te dwie mapki, od razu widać, że mamy do czynienia z różnymi tytułami: Szlachta
kaszubska na Pomorzu Gdańskim w drugiej połowie XVI wieku (w Poradniku) i Rozmieszczenie własności
ziemskiej na Kaszubach w XVI-XVIII w. (w artykule). Na mapce pochodzącej z artykułu ukazano własność
w różnych okresach (druga połowa XVI w.; druga połowa XVIII w.), natomiast na mapce w Poradniku
potraktowano różne w tych okresach obszary jako jeden i podano, że odnosi się to do drugiej połowy
XVI w. Mapka zaprezentowana w Poradniku nie przedstawia więc sytuacji własnościowej, ani
z drugiej połowy XVI w., ani z drugiej połowy XVIII stulecia. Jest tylko niejako zsumowaniem
własności z tych dwóch okresów. Należy też pamiętać, że na mapce z artykułu uwzględniono wszelką
własność szlachecką (a nie tylko należącą do szlachty kaszubskiej). Autorzy zaś Poradnika
potraktowali to wszystko, jako własność szlachty kaszubskiej (w przypadku drobnej szlachty nie
wywołuje to znaczącej różnicy, ale w przypadku bogatej już tak). Choć tytuł tej mapki wskazuje, że odnosi
się ona do Pomorza Gdańskiego, to część ziem (ziemia lęborsko-bytowska), które zostały zaliczone do tego
fragmentu Pomorza, związana była raczej z Pomorzem Zachodnim (należała do Gryfitów jako lenno
Rzeczypospolitej). Ale nie to jest najistotniejsze. Mapka bowiem sugeruje, że w drugiej połowie XVI w.
obszar zamieszkiwany przez szlachtę kaszubską kończył się na wysokości Lęborka i Bytowa (według
legendy linia bowiem wyznacza Granice obszaru zamieszkiwanego przez szlachtę kaszubską), co nie jest
zgodne z rzeczywistością. Ponadto tytuł mapki zawartej w Poradniku należałoby uściślić, by
jednoznacznie wskazywał na to, co ona przedstawia (czyli kwestię własności ziemskiej).

