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Słowo wstępne

10 lutego 2015 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła się X 
konferencja poświęcona tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, organizowana 
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka, z okazji 89. 
rocznicy nadania jej praw miejskich. Z tej okazji w mieście odbyły się też różnorodne 
imprezy1: 8 lutego - uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
przy ul. Świętojańskiej, koncert Chóru Simfonia pod dyrekcją Bogny Świłło „...A ja 
kocham moją Gdynię” w kościele pw. św. Antoniego na Wzgórzu św. Maksymiliana,  
10 lutego - urodzinowy czekoladowy toast obok InfoBoxu, urodzinowe zdjęcie 
gdynian, składanie kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, 
uroczysta sesja Rady Miasta, bezpłatne zwiedzanie muzeów: Miasta Gdyni, Marynarki 
Wojennej i Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji, 21 lutego - tradycyjny Marsz i Bieg  
Urodzinowy Gdyni2.

Na konferencji wygłoszono 13 referatów. Prof. Andrzej Chodubski zwrócił uwagę 
na szczególne cechy kultury w przestrzeni Gdyni. Odwołując się do klasycznego 
rozumienia kultury jako dziedzictwa przeszłości stwierdził, że wyzwaniem 
współczesnym jest pielęgnowanie przeszłości, a jednocześnie patrzenie w przyszłość. 
Obecnie znaczącą rolę w kreowaniu kultury odgrywają media, które najczęściej 
kształtują postawy i aspiracje pożądane politycznie. Wzorcem staje się model 
amerykański. W kulturze Gdyni istotne miejsce zajmuje przeszłość wiejska, oparta 
o trwałe wartości kształtowane od X do XX w., takie jak: pomorskość i kaszubskość. 
Nadmorskie położenie, tradycyjne zajęcia (rybołówstwo), etniczność wywierały 
przez stulecia wpływ na kulturę Gdyni. Nie bez znaczenia były też wpływy państwowe 
– niemieckości (przed I wojną światową oraz w czasie II wojny światowej) i polskości, 
które nadawały kulturze odpowiedni charakter narodowy. Polskie oblicze Gdyni 
było szczególnie widoczne w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej, 
dzięki odpowiedniej polityce państwa polskiego. W XIX w. wpływ na kulturę 
pomorską wywierały znaki germanizacyjne. Doświadczenie Gdyni wskazuje, że 
kulturę wykorzystywano w jej dziejach pragmatycznie do uzasadniania jej polskości 
bądź niemieckości. Ponieważ kultura w szerokim rozumieniu staje się zagrożeniem 
zwłaszcza dla władzy, więc im jest niższa, tym łatwiej się rządzi. W strukturze władz 
samorządowych często jest niedoceniana, gdyż wymaga ciągłego dofinansowania, by 

1 Patrz: “Ratusz”, nr 1180, z dn. 6-12.02.2015 r., s. 1.
2 M. Lange, Moc urodzinowych atrakcji w Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 6.02.2015 r., 

dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 11.
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mogła się rozwijać. 
Dr Monika Chojnacka przedstawiła migracje gdyńskie na przykładzie rodziny 

Żydowo. Zdzisława Żydowo, urodzonego w 1891 r. w Pacynie pod Kutnem, Franciszek 
Sokół zaprosił do Gdyni na posadę naczelnika wydziału finansowego. Otrzymał dom 
od miasta. Ożenił się z Heleną Kasperek, z którą miał troje dzieci: Jana, Mariusza i 
Grażynę. We wrześniu 1939 r. wyjechał z rodziną do Kutna, a po wojnie wrócił do 
Gdyni, by na stałe związać się z Trójmiastem. Los tej rodziny pokazuje drogi inteligencji 
polskiej, które prowadziły ją z różnych miejsc Polski do nowo powstałego miasta. 

Dr Szymon Kawałko omówił oblicza współczesnej ochrony zdrowia w Gdyni. 
Wskazał na niski odsetek osób młodych w Gdyni (poniżej 17%) oraz wysoki 
odsetek osób starszych, który wykazuje tendencję rosnącą. W Gdyni istnieją 3 
szpitale publiczne: Szpital Miejski (od 1928 r.), Szpital Morski im. PCK (od 1958 r.), 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Tropikalnej (od 1938 r.). Od 1996 r. w Gdyni 
działa prywatna klinika „Medica”. Istnieje 86 poradni ambulatoryjnych, które rocznie 
udzielają ponad 1,8 porad rocznie. 

Dr Joanna Leska-Ślęzak przedstawiła współczesne kontakty gdyńsko-holenderskie, 
wśród których na uwagę zasługuje prywatne muzeum Gdynia, znajdujące się w 
jedynej ocalałej stodole w Axel w Holandii.    

Prof. Miron Kłusak skoncentrował się na kryzysie jako zagrożeniu dla dobrobytu i 
stabilności społeczności lokalnej. Stwierdził, że największym zagrożeniem jest chaos, 
a kryzys temu sprzyja, gdyż uderza w państwo prawa, w kulturę i społeczeństwo 
obywatelskie. Nawiązując do społeczności gdyńskiej, podkreślił jej różnorodność, a 
jednocześnie zbyt mały udział w wyborach. 

Dr Mariusz Kardas przedstawił działalność komisji zabudowy osiedli  miasta 
Gdyni w świetle instrukcji i regulaminów z lat 30. XX w. Odwołał się do ustawy z 
1930 r. o rozbudowie miast polskich.

Jerzy Kowalczyk opowiedział o Gdyńskim Komitecie Strajkowym z grudnia 1970 r., 
w którym był sekretarzem. Omówił jego powstanie, działalność oraz losy jego działaczy.

Violetta Łuba przedstawiła działalność fotograficzną i oświatową znanych 
fotografików wileńskich Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, którzy po wojnie 
osiedli w Gdyni.

Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski przybliżył Ormian, którzy na trwale wpisali się w 
kulturę Gdyni. 

Prof. Maciej Szczurowski omówił symbole w przestrzeni politycznej Gdyni. 
Stwierdził, że miasto samo w sobie stanowi symbol. Przywołał symbole duchowe, 
takie jak: „Ballada o Janku Wiśniewskim”, patriotyzm oraz polskość. Gdynia 
traktowana bywa także jako symbol przedsiębiorczości. Odwołując się do symboli 
osobowych przywołał takie postacie, związane z miastem, jak: Antoni Abraham, 
Eugeniusz Kwiatkowski, Franciszka Cegielska.   

Mgr Kazimierz Iwaszko, jako długoletni urzędnik miasta Gdyni, przedstawił 
wybrane problemy funkcjonowania odrodzonego samorządu lokalnego na 
przestrzeni ostatnich 25 lat, z podkreśleniem doświadczeń gdyńskich.

Helena Głogowska
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Dr hab. Helena Głogowska zwróciła uwagę na rolę Pomorskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych w Gdyni w życiu kulturalnym miasta w okresie przed II wojną światową. 

Zaprezentowane na konferencji referaty wypełniają 10. „Zeszyty Gdyńskie”. 
Dopełnieniem ich są też  inne teksty mieszczące się w konwencji tożsamości 
kulturowo-cywilizacyjnej. 

Dr Piotr Giruć przedstawia znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku 
Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu 
rolnictwa w województwie pomorskim. 

Mgr Marcin Horała omawia problematykę rodziny i polityki prorodzinnej w 
wybranych dokumentach strategicznych i programowych Gdyni, obowiązujących w 
mieście od  2014 r. 

Ks. dr Jarosław Lisica porusza problem Gdyni jako małej ojczyzny, funkcjonującej 
w globalnym świecie. Podkreśla konieczność zachowania własnej tożsamości 
kulturowej miasta w zuniformizowanej kulturze europejskiej. Ks. dr Mirosław 
Gawron przedstawia historię powstania, działalność i wkład Stowarzyszenia 
Przyjaciół Cisowej w kulturę Gdyni.

Dr Rafał Połeć opisuje szczegóły dochodzenia gdyńskiej Żandarmerii Wojskowej 
w wykryciu sprawców poważnych kradzieży środków walki z magazynów uzbrojenia 
Marynarki Wojennej, zaś prof. Grzegorz Piwnicki przedstawia aktualny udział kobiet 
w szkoleniu wojskowym dla potrzeb polskich sił zbrojnych III RP. 

Doktoranci z  Uniwersytetu Gdańskiego  mgr Margaretta Mielewczyk i mgr Michał 
Tuszyński przedstawiając wydarzenia z najnowszej historii Polski, analizują wpływ 
tych wydarzeń na współczesne życie społeczno-polityczne naszego kraju.  Margaretta 
Mielewczyk poddaje analizę NSZZ „Solidarność” w kontekście wewnętrznych 
sporów ideowych i walk frakcyjnych oraz konsekwencje tych podziałów dla  ruchu 
społeczno-politycznego w Polsce w latach 80. i 90. Michał Tuszyński na podstawie 
dokumentów i relacji Jerzego Kowalczyka, sekretarza Gdyńskiego Komitetu 
Strajkowego w grudniu 1970 r., opisuje organizację tamtego strajku i represje, jakie 
dotknęły organizatorów grudniowego protestu.

W dotychczasowych „Zeszytach Gdyńskich” przedstawiano stan badań nad 
kwestią tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni w różnych aspektach. Głównym 
ich przesłaniem jest wymiar poznawczy – dostarczenie wiedzy z różnych dziedzin, 
które z racji kolejnych jubileuszy Gdyni wnoszą nowe elementy do jej historii. 
Aktualne wydarzenia wzbogacają ten obraz.  

Gdynia jest ciągle miastem, z którego według badań zadowoleni są jej mieszkańcy. 
W wyniku przeprowadzonej przez studentów geografii Uniwersytetu Gdańskiego 
(pod kierunkiem prof. Tomasza Palmowskiego) ankiety o jakości życia w Gdyni 
9 na 10 mieszkańców jest zadowolonych z miejsca zamieszkania i wygody życia3. 
Gdynianie są szczególnie związani z miejscem zamieszkania i dumni z przynależności 
do tej społeczności. Ponad trzy czwarte respondentów w ogóle nie wyobraża sobie 

3 M. Lange, Gdynianie szczęśliwi w swoim mieście, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 33, z dn. 10.02.2015 r., s. 6.

Słowo wstępne
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przeprowadzki do innego miejsca. Zdaniem Dariusza Małszyckiego z Muzeum 
Miasta Gdyni „Gdynianie zdecydowanie czują się związani z miastem. Ich tożsamość 
w kwestii miejsca zamieszkania jest bardzo wysoka. W muzeum pracuję od blisko 
20 lat i ludzie są bardzo zaangażowani w kultywowanie pamięci o Gdyni. Ochoczo 
przekazują pamiątki, zdjęcia, są po prostu dumni, że ich rodzice czy też dziadkowie 
budowali miasto, to nie tylko osoby z wyższych sfer, ale też zwykli robotnicy. (...) 
Silna tożsamość jest też związana z tym, iż jeśli coś robisz od podstaw – a Gdynia jak 
wiadomo tak właśnie powstała – to tym większa jest twoja więź, bardziej to szanujesz, 
dbasz”4. Podobnie gdyńską silną tożsamość tłumaczy przewodniczący Rady Miasta 
Gdyni Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski: „Nie da się ukryć, że znajdujemy się nieco 
w cieniu wielkiego miasta, czyli Gdańska, co samo w sobie buduje tożsamość 
mieszkańców. Co więcej, Gdynia powstała w opozycji do Gdańska. Gdynia miała 
przecież dać Polsce port, dostęp do morza. (...) W wielu przypadkach ważna jest także 
historia. Dużo gdynian jest bowiem potomkami osób, które czynnie uczestniczyły w 
powstawaniu tego miasta. I to potęguje cenną więź”5. 

Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, geograf kultury Mariusz Czepczyński zauważył, 
że: „opozycja wobec Gdańska jest bardzo silnym elementem budującym tożsamość 
i nakręcającym mieszkańców. Wspomnieć też trzeba działania marketingowe 
samorządu prowadzone bardzo sprawnie od 25 lat, które umacniają tę topofilię 
miejską”6.

Gdynia charakteryzuje się stabilną władzą, o czym świadczą ostatnie wybory 
samorządowe jesienią 2014 r. Podsumowując minioną kadencję samorządu lokalnego 
(2010-2014) prof. Krzysztof Szałucki (skarbnik miasta), stwierdził: „Oglądamy 
dwa razy każdą złotówkę, zanim zdecydujemy się ją wydać. (...) Z niektórych prac, 
jak choćby budowa efektownego, drugiego gmachu Urzędu Miasta, trzeba było w 
konsekwencji zrezygnować. Mimo tego w tej kadencji, także dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej, udało się dokończyć kilka spektakularnych inwestycji. Na pierwszy 
plan wysuwa się powiększenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i 
Centrum Nauki Eksperyment (ponad 200 mln zł), rozbudowa ul. Chwarznieńskiej na 
leśnym odcinku i przygotowanie trzeciego etapu inwestycji (kosztorys II i III etapu to 
90 mln zł) czy zaadaptowanie zabytkowego gmachu Dworca Morskiego do potrzeb 
funkcjonowania Muzeum Emigracji (ponad 23 mln zł). Zgodnie z obietnicami 
samorządowców za 100 mln zł przystosowano też do lądowania cywilnych samolotów 
wojskowe lotnisko na granicy z Kosakowem, budując terminal pasażerski, rozpoczęła 
się też realizacja Gdyńskiego Centrum Filmowego (30,6 mln zł). Na zaniedbanym 
do niedawna, porośniętym krzakami skwerku u zbiegu ulic Świętojańskiej i 10 
Lutego stanęło Obserwatorium Zmian Gdynia Infobox (5 mln plus 1,5 mln na 

4 M. Lange, Urodzinowa feta w Gdyni: Toast i wspólne zdjęcie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 34, z dn. 
11.02.2015 r., s. 6.

5 Tamże.
6 Gdynia kocha Gdynię (rozmowa D. Szretera z M. Czepczyńskim), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 36, 

z dn. 13.02.2015 r., s. 13.

Helena Głogowska
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urządzenie zieleni)”7. Niektóre z tych inwestycji odbiera się negatywnie, budzą one 
spore  kontrowersje. Chociaż lotnisko jest praktycznie gotowe, ale nie mogą na nim 
lądować samoloty, gdyż Komisja Europejska uznała nakłady finansowe samorządu za 
niedozwoloną pomoc publiczną i nakazała założonej przez urzędników spółce Port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo zwrócić je do budżetu miasta. PL Gdynia Kosakowo 
funduszy tych nie ma, gdyż zostały one wydane na budowę terminalu pasażerskiego 
i dróg dojazdowych. W konsekwencji spółka ogłosiła upadłość. Podczas burzliwej 
sesji Rady Miasta Gdyni po ogłoszeniu werdyktu KE prezydent Wojciech Szczurek 
stwierdził, że sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się bez wyjścia, ale samorządowcy 
są zdeterminowani, aby projekt lotniska doprowadzić do końca. Urząd Miasta do 
sprawy zaangażował  sztab prawników. 

W latach 2010-2014 władze Gdyni wspierały bezpieczeństwo, sport i rozwijały 
komunikację. Prezydent Gdyni stale pomaga policji, choć jest to zadanie administracji 
rządowej. Dzięki pomocy miasta wybudowano nowy komisariat policji w dawnej izbie 
wytrzeźwień w Redłowie. Gmina finansuje też dodatkowo patrole funkcjonariuszy. 
Miasto wspiera finansowo także kluby sportowe, m.in. Arkę Gdynia. 

Sprawy oświaty w Gdyni są traktowane priorytetowo – mimo niżu demograficznego 
utrzymano sieć szkół na tym samym poziomie, a z rocznego budżetu w wysokości 
prawie 1,3mld zł w 2014 r. na szkoły, przedszkola i inne placówki związane z edukacją 
wydano ok. 345 mln zł.  Miasto otrzymało tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. 
Na sukces złożyły się: stabilna sieć szkół, jedne z najwyższych w kraju wyników 
egzaminów, najlepsze liceum ogólnokształcące, obowiązkowe lekcje pływania, 
innowacyjne projekty8. 

Podsumowując upływającą kadencję Rady Miasta Gdyni uznano, że były to cztery 
lata „kontynuacji dobrej pracy”, z czym nie do końca była zgodna opozycja9. Wojciech 
Szczurek, rządzący miastem od 1998 r., był laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz 
uczestnikiem i inicjatorem wielu kampanii społecznych. We wrześniu 2014 r. kolejny 
raz  stanął na czele komitetu wyborczego „Samorządności”. Startując w wyborach 
jesienią 2014 r. deklarował koncentrowanie się na zagwarantowaniu gdynianom 
najwyższej jakości życia. W programie „Samorządności” znalazły się m.in. plany 
rozwoju transportu publicznego i komunikacji rowerowej, działań na rzecz oświaty 
oraz położenie większego nacisku na kreowanie nowoczesnej polityki społecznej i 
gospodarczej. Zdaniem Wojciecha Szczurka pieniądze z Unii Europejskiej należy 
przeznaczyć m.in. na rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ul. Nowa Węglowa. 
Zaznaczył także, że fundusze te mogłyby wesprzeć system edukacji w mieście oraz 

7 Sz. Szadurski, Blaski i cienie prezydenta Wojciecha Szczurka,  „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 229, z 
dn. 2.10.2014 r., s. 6.

8 K. Fryc, Co trzecia złotówka trafia do szkół, „Gazeta Wyborcza”, nr 244, z dn. 20.10.2014 r., dodatek 
„Trójmiasto”, s. 9.

9 Sz. Szadurski, Jest wiele plusów oraz... szerokie pole do popisu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 259, z dn. 
7.11.2014 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 9.
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pobudzanie aktywności gospodarczej10.  
W wyborach samorządowych w 2014 r. kontrkandydatami Wojciecha Szczurka 

na prezydenta Gdyni byli: Marcin Horała (PiS), Andrzej Różański (SLD Lewica 
Razem), Marta Siciarek (Gdynia Dla Ludzi - zrezygnowała11), Artur Dziambor 
(Kongres Nowej Prawicy)12. 8 października w Morskim Instytucie Rybackim odbyła 
się debata prezydenta Gdyni z kontrkandydatami. Znalazła ona odbicie na łamach 
prasy trójmiejskiej. Maciej Sandecki stwierdził, że „wyzwaniem dla nowych władz 
Gdyni będzie zmiana zagospodarowania centrum. (...) Jak każde miasto Gdynia ma 
swoje lokalne problemy, które będą wyzwaniem dla nowych władz miasta. (...) Jakie 
jest najważniejsze wyzwanie? W mojej ocenie będzie nim zmiana funkcjonowania i 
zagospodarowania ścisłego centrum miasta – w obrębie Świętojańskiej, Starowiejskiej, 
Skweru Kościuszki oraz na dawnych terenach Dalmoru. Władze Gdyni mają plany 
na te tereny, ale w najbliższych latach przyjdzie czas na wdrożenie ich w życie i tu 
zaczną się schody. (...) Mieszkańcy domagają się otwarcia centrum, wyrzucenia 
samochodów, chcą mieć tam przyjazną, tętniącą życiem przestrzeń, a nie ulicę banków 
i zaparkowanych wszędzie aut. Kilka lat temu władze pokazały też plany dotyczące 
położonego przy Skwerze Kościuszki parku Rady Europy. Zaprojektowano tam Forum 
Kultury – kilka nowoczesnych budynków, gdzie miały powstać biblioteka, mediateka, 
Teatr Miejski, galerie etc. Póki co z planów tych nic nie wyszło, bo sprawa rozbiła się 
o własność gruntów i miasto toczy o nie spór z pierwotnymi właścicielami. To zresztą 
jedno z najpoważniejszych wyzwań dla władz miasta na lata – uporządkowanie spraw 
właścicielskich w mieście. (...) Nowe władze miasta będą musiały też wydać sporo 
pieniędzy na budowę ulic, szczególnie w dzielnicach oddalonych od centrum. Gdynia 
ma ponad 100 kilometrów nieutwardzonych (polnych) dróg, co z pewnością nie jest 
najlepszą wizytówką w XXI wieku. Nowe władze miasta powinny również zmienić 
sposób debaty publicznej o mieście i zasady budżetu obywatelskiego. Hegemonia 
ugrupowania prezydenta Szczurka w radzie miasta doprowadziła do sytuacji, w której 
wielu jego przedstawicieli uwierzyło w swoją nieomylność, a ciekawe propozycje 
opozycji traktowane są nieomalże jak zamach na lokalną demokrację. Wprowadzony 
w tym roku w Gdyni budżet obywatelski ma wiele wad, które w przyszłej kadencji 
trzeba poprawić – rozszerzyć jego zakres tematyczny, i co oczywiste, zwiększyć pulę 
środków, bo 3 mln zł, dla ćwierćmilionowego miasta, to kwota zawstydzająca”13.  

W czasie kampanii wyborczej krytykowano też miejskie spółki: „Zlikwidujcie 
Forum Kultury i przestańcie wspierać finansowo z miejskiej kasy Agencję Rozwoju 

10 Tamże.
11 K. Pisera, Kandydatka zrezygnowała, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 242, z dn. 17.10.2014 r., dodatek 

„Tygodnik Trójmiasto”, s. 12.
12 Kontrkandydaci Wojciecha Szczurka mówią, jakie zmiany zamierzają wprowadzić, gdy dojdą do wła-

dzy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 229, z dn. 2.10.2014 r., s. 7; Pomysł na Gdynię (rozmowa M. San-
deckiego z A. Dziamborem), „Gazeta Wyborcza”,  nr 250, z dn. 27.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 2.

13 M. Sandecki, Zadania dla prezydenta Gdyni, „Gazeta Wyborcza”,  nr 234, z dn. 8.10.2014 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 2.    
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Gdyni, która otrzymała od miasta zlecenie na organizację Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego za niemal 290 tys. zł. (...) Wcześniej ARG za opracowanie produktów 
turystycznych, jak szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz Gdyński Szlak Modernizmu 
otrzymała odpowiednio ponad 222 tys. zł i 295 tys. zł”14. Zarzucano dublowanie 
etatów urzędników z referatu turystyki i promocji, informacji turystycznej i innych 
jednostek. Kandydat na prezydenta Marcin Horała stwierdzał, że utrzymywanie 
Forum Kultury jest bezsensowne, zaś wiceprezydent Bogusław Stasiak podkreślał, że 
fachowcy z Forum Kultury są potrzebni m.in., aby nadzorować budowę Gdyńskiego 
Centrum Filmowego. Działacze PiS domagali się referendum w sprawie przyszłości ul. 
Świętojańskiej, zabiegając by była deptakiem, co władze uznały za przejaw kampanii 
wyborczej i poinformowały o prowadzeniu badań opinii publicznej w tym zakresie15.   

Mimo słów krytyki wybory samorządowe w Gdyni wygrała Samorządność. 
Wojciech Szczurek zdobył 79,01% głosów, Marcin Horała – 12,13%, Andrzej Różański 
– 5,27%, Artur Dziambor – 3,57%. Do Rady Miasta weszło 17 przedstawicieli 
Samorządności, 5 - z PO, 6 - z PiS16.

Zastępcami prezydenta Wojciecha Szczurka zostali dotychczasowi wiceprezydenci: 
Marek Stępa (inwestycje i planowanie przestrzenne), Michał Guć (pozyskiwanie 
funduszy z Unii Europejskiej, pion architektury i ochrony środowiska) oraz 
nowi: Bartosz Bartoszewicz (edukacja i zdrowie), Katarzyna Gruszecka-Spychała 
(zarządzanie mieniem)17. 1 grudnia 2014 r. nowym przewodniczącym Rady 
Miasta wybrano Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego (22 głosy za, 1- przeciw, 
1- wstrzymujący). Jego zastępcami zostali: Beata Szadziul, Andrzej Bień i Joanna 
Zielińska18. Wszyscy związani są ze zwycięską „Samorządnością”. 

Ciągle niezałatwioną sprawą  są kwestie własnościowe w mieście19. Roszczenia 
byłych właścicieli gruntów wywłaszczonych w PRL, stały się jednym z 
najpoważniejszych konfliktów społecznych.  Gmina przegrała kilkanaście spraw i ma 
problemy z inwestycjami na spornych gruntach. Na rozstrzygnięcie czeka około 500 
wniosków o zwrot nieruchomości o wartości setek milionów złotych. Kuriozalnym 
przypadkiem jest sprawa gruntów, leżących na terenie lotniska w Babich Dołach, 
mimo że właściciele przed 8 laty wygrali sprawę w sądzie, nadal bezprawnie je użytkuje 

14 Sz. Szadurski, Miejskie spółki są znów na celowniku opozycji, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 248, z dn. 
24.10.2014 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 11.

15 K. Pisera, Świętojańska ulicą wyborczej kampanii, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 251, z dn. 28.10.2014 r., s. 7.
16 Sz. Szadurski, Szczurek rządzi w Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 267, z dn. 18.11.2014 r., s. 7.
17 Sz. Szadurski, Władza zyskała nowe twarze, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 282, z dn. 5.12.2014 r., 

dodatek „Tygodnik Trójmiasto”,  s. 9; M. Sandecki, Kim są nowi ludzie Szczurka, „Gazeta Wyborcza”,  nr 
282, z dn. 5.12.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 2. 

18 A. Dobiegała, Szczurek wybrał zastępców, „Gazeta Wyborcza”,  nr 279, z dn. 2.12.2014 r., dodatek 
„Trójmiasto”, s. 3.

19 Sz. Szadurski, Wojewoda nakazał oddać pałac, ale minister te decyzje zakwestionował, „Polska Dziennik 
Bałtycki”, nr 260, z dn. 8-9.11.2014 r., s. 3. 
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Dowództwo Sił Powietrznych20. Spór o ziemię został wywołany też przez uchwalony 
po półtora roku, plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w śródmieściu Gdyni przy ul. Waszyngtona 1 o powierzchni 8,5 ha. Ma tam powstać 
centrum hotelowo-wypoczynkowe oraz części biurowa i mieszkaniowa. Naruszono 
przy tym interesy firmy SWORD, zatrudniającej 75 osób, przez środek której 
zaplanowano przebieg drogi21.  

Wielką szansą rozwojową dla Gdyni i wyzwaniem dla biznesu jest 
zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po Dalmorze i stoczni Nauta oraz 
stworzenie nowego Śródmieścia Morskiego. Realizacja tego wielkiego projektu  
już się rozpoczęła i trwać będzie wiele lat. Do kompetencji gminy należą plany 
zagospodarowania przestrzennego, określające warunki brzegowe dla inwestorów, 
inwestycje infrastrukturalne oraz starania, by przyciągnąć inwestorów. Podobnym 
atrakcyjnym terenem do zagospodarowania jest „Międzytorze”, którym włada PKP. 
Trwają prace planistyczne przy współpracy z PKP. Wojciech Szczurek wypowiadał się 
także za potrzebą budowy dworca dla autobusów dalekobieżnych: „Jego ewentualna 
budowa nie jest zadaniem gminy, lecz firm transportowych, które zarabiają na 
tych usługach. (...) Bez wahania zaś jestem za dokończeniem budowy portu 
lotniczego Gdynia Kosakowo; wyremontowaniem kompleksowo ulic w dzielnicach; 
powiększeniem budżetu obywatelskiego; inwestowaniem w edukację: żłobki, 
przedszkola, dodatkowe godziny nauki w szkołach; stworzeniem systemu roweru 
miejskiego dla Trójmiasta”22.

W Gdyni na terenach postoczniowych powstaje prestiżowa dzielnica z 
przestrzenią dla biznesu i usług23. Planuje się, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech 
dekad Śródmieście Gdyni rozrośnie się dwukrotnie. W pierwszej kolejności nową 
zabudowę zyskają najbardziej atrakcyjne tereny tzw. Waterfrontu zlokalizowane 
najbliżej morza. Prof. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej stwierdza, że jest to 
„powrót do międzywojennego konceptu zwrócenia centralnej części miasta w 
kierunku morza”24. Architekci podkreślają, że Gdynia jest miastem z wyjątkowym 
układem urbanistycznym Śródmieścia, i leży niezwykle blisko morza. Dotychczas 
znaczna jego część nie pełniła roli miastotwórczej, lecz była wykorzystywana na 
potrzeby przemysłu25. Docelowo kompleks Gdynia Waterfront ma rozrosnąć się do 

20 K. Katka, Wojsko walczy o lotnisko pod Gdynią, „Gazeta Wyborcza”,  nr 254, z dn. 31.10.-2.11.2014 r., 
dodatek „Trójmiasto”,  s. 11.

21 M. Brancewicz, Spór o ziemię w Gdyni, „Gazeta Wyborcza”,  nr 228, z dn. 1.10.2014 r., dodatek „Trój-
miasto”, s. 1.    

22 Co zmienić w Trójmieście?, „Gazeta Wyborcza”,  nr 247, z dn.23.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 2.
23 Rośnie nowe centrum, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 259, z dn. 7.11.2014 r., dodatek „Śródmie-

ście Morskie Gdyni”, s. A; Zachwycające Sea City w Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 259, z dn. 
7.11.2014 r., dodatek „Śródmieście Morskie Gdyni”, s. B.

24 M. Brancewicz, Śródmieście, jakiego nie ma nigdzie w Europie, „Gazeta Wyborcza”,  nr 232, z dn. 
6.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 11.

25 Tamże.
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90000 m kw. Powstaną tam kolejne budynki biurowe i mieszkalne, obiekty handlowe 
oraz punkty usługowe. Koncepcja zakłada także wkomponowanie licznych funkcji 
kulturalnych i wypoczynkowych26. Do 2017 r. na molo Rybackim w sąsiedztwie 
Sea Towers ma powstać 170 mieszkań i marina na 120 jednostek27. Miasto próbuje 
sprzedawać też działki komunalne, ale tempo sprzedaży mienia komunalnego jest 
niezadowalające28.

Mimo że wizytówką Gdyni jest komunikacja miejska, jej funkcjonowanie w 
2014 i 2015 r. budziło zastrzeżenia zarówno wśród mieszkańców, jak i pracowników. 
W październiku 2014 r. pracownicy komunalnych spółek przewozowych 
(Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Trolejbusowej i Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej) stanowczo zażądali 
podwyżek, gdyż ich pensje nie wzrastały od 6 lat. Władze miasta nie chcą zwiększać 
wynoszącej 70 mln rocznie dotacji do komunikacji, w której pracuje prawie tysiąc 
osób. Kierowca zarabia od 16 do 19 zł za godzinę. Początkujący pracownik otrzymuje 
około 2,6 tys. zł miesięcznie, doświadczony ok. 3,2 tys. zł na rękę29. W styczniu 
2015 r. rozpoczął pracę zespół roboczy, negocjujący ze związkami zawodowymi 
komunalnych spółek przewozowych zmiany zapisów zbiorowego układu pracy30. 
Na początku 2015 r. zorganizowano pierwsze buspasy31. W kwietniu tegoż roku, ze 
względów oszczędnościowych, obcięto kursy autobusów do Witomina, Chwarzna i 
Wiczlina, co wywołało niezadowolenie i protesty mieszkańców oraz opozycyjnych 
radnych32. Marcin Horała z PiS mówił: „Wydajecie miliony złotych na imprezy, 
a utrudniacie mieszkańcom dojazdy do pracy i szkoły”33. Skarbnik miasta prof. 
Krzysztof Szałucki taką sytuację tłumaczył trudną sytuacją budżetową Gdyni i 
koniecznością poszukiwania oszczędności. Ponadto wiceprezydent Marek Stępa 
wyjaśniał: „Gdy przygotowywaliśmy budżet na 2015 rok, by go zrównoważyć, 
musieliśmy poszukiwać oszczędności. (...) Jedną z propozycji, które przedstawił 
skarbnik miasta, było obniżenie wydatków na transport miejski. Jest nam bardzo 
przykro z tego powodu, bo zapewne dotknie to pasażerów komunikacji miejskiej. 

26 M. Brancewicz, Rośnie nowe Śródmieście, „Gazeta Wyborcza”,  nr 250, z dn. 27.10.2014 r., dodatek 
„Nowe inwestycje w Gdyni”, s. 1.

27 M. Brancewicz, Rośnie gdyńskie Sea City, „Gazeta Wyborcza”,  nr 254, z dn. 31.10.-2.11.2014 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 3.

28 Sz. Szadurski, Władze Gdyni proponują inwestorom warte kilkadziesiąt milionów złotych atrakcyjne 
działki, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 12, z dn. 16.01.2015 r., s. 4.

29 Sz. Szadurski, W gdyńskiej komunikacji możliwy jest protest, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 239,  dn. 
14.10.2014 r., s. 5.

30 Sz. Szadurski, Kierowcy autobusów kontra miasto, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 22, z dn. 28.01.2015 r., s. 6.
31 M. Lange, Nareszcie autobusem bez korków do zachodnich dzielnic miasta, „Polska Dziennik Bałtyc-

ki”, nr 1, z dn. 2.01.2015 r., s. 8.
32 M. Lange, ZKM ścina kursy wielu ważnych linii, Mniej kursów autobusów, „Polska Dziennik Bałtyc-

ki”, nr 78, z dn. 3.04.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 1; M. Lange, Pasażerowie są oburzeni, 
„Polska Dziennik Bałtycki”, nr 78, z dn. 3.04.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 6.

33 Sz. Szadurski, Gdynia oddaje autobusy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 194, z dn. 21.08.2015 r., s. 4. 
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Zdaję sobie sprawę, że to niepopularny krok, i proszę mi uwierzyć, że nikt go nie 
przyjmował z entuzjazmem. Ale tak krawiec kraje, jak mu materiału staje”. W 
związku z tym, że sytuacja budżetowa miasta w ciągu roku poprawiła się – uzyskano 
środki m.in. ze zwrotu podatku VAT, zaoszczędzono na kilku przetargach, więc od 1 
października 2015 r. planuje się przywrócenie połączeń komunikacyjnych.  

W związku z rozbudową Śródmieścia Gdyni pomysłem na komunikację z dworcem 
Gdynia Główna ma być system gondol – nowy projekt komunikacyjny gdyńskich 
samorządowców, w Polsce właściwie jeszcze nie stosowany, ale popularny w miastach 
europejskich. Realizację takiej inwestycji przewiduje się za kilkanaście lat34.

W listopadzie 2014 r. w gmachu Akademii Morskiej odbyła się debata 
poświęcona utworzeniu pierwszej strefy pieszej w centrum miasta, w której udział 
wzięli m.in.: Marek Stępa – wiceprezydent Gdyni, Piotr Kuropatwiński z Katedry 
Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego,  Kazimierz Jamróz z Katedry 
Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, Paulina Szewczyk z Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni, Olgierd Wyszomirski – kierownik Katedry Rynku 
Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i dyrektor Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni. W ramach unijnego projektu Civitas Dynamo do 2016 r. w Gdyni 
ma zostać wydzielona pierwsza strefa piesza. Brane są pod uwagę ulice: Starowiejska, 
Świętojańska, Skwer Kościuszki z al. Jana Pawła II. Marek Stępa stwierdził: „Jestem 
wielkim miłośnikiem stref pieszych w obcych miastach, od wielu lat myślę, czy warto, 
czy nie warto, można czy nie można taką strefę wprowadzić w Gdyni. (...) Chciałbym, 
byśmy w Gdyni strefę pieszą wprowadzali bardzo ostrożnie35. Odpowiednie 
decyzje mają być poprzedzone analizami ruchu drogowego36. W  obawie przed 
zamknięciem dla ruchu ulicy Starowiejskiej zawiązało się stowarzyszenie na rzecz 
ulicy oraz kupców z tejże ulicy37. W sprawie wprowadzenia strefy pieszo-jezdnej na 
Starowiejskiej zebrani, głównie lokalni przedsiębiorcy i kupcy, na początku czerwca 
2015 r. wypowiadali się emocjonalnie przeciwko38. 

W wielu miejscach Gdyni powstają nowe biurowce39. Buduje się też wiele domów 
mieszkalnych40. Po raz drugi (w 2009 r. w kategorii The Best High Rise Development 
(Europa) za budynek Sea Towers) inwestycja gdyńskiego dewelopera Invest Komfort 

34 Sz. Szadurski, Gondole połączą morze z dworcem, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 17, z dn. 22.01.2015 r., s. 7.
35 E. Karendys, Centrum Gdyni dla pieszych, „Gazeta Wyborcza”,  nr  273, z dn. 25.11.2014 r., dodatek 

„Trójmiasto”, s. 3.
36 M. Lange, Samochody znikną całkiem z ulicy Starowiejskiej? Niebawem badania, „Polska Dziennik 

Bałtycki”, nr 40, z dn.18.02.2015 r., s. 5; M. Lange, Co lepsze: ulica czy deptak? Ścierają się opinie, a i tak 
potrzeba pieniędzy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 100, z dn. 30.04.-1.05.2015 r., dodatek „Tygodnik 
Trójmiasto”,  s. 4.

37 M. Lange, Handlowcy mówią „nie” zamknięciu ważnej ulicy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 42, z dn. 
20.02.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 9. 

38 M. Lange, Burzliwe spotkanie w sprawie ulicy, „Polska. Dziennik Bałtycki”, nr 129, z dn.5.06.2015 r., s. 5.
39 M. Brancewicz, Coraz więcej biur w Gdyni, „Gazeta Wyborcza”,  nr 250, z dn. 27.10.2014 r., dodatek 

„Nowe inwestycje w Gdyni”, s. 2
40 M. Brancewicz, Oferta w Gdyni Zachód, „Gazeta Wyborcza”,  nr 250, z dn. 27.10.2014 r., dodatek 

„Nowe inwestycje w Gdyni”, s. 4; M. Brancewicz, Kup mieszkanie w Gdyni, „Gazeta Wyborcza”,  nr 250, 
z dn. 27.10.2014 r., dodatek „Nowe inwestycje w Gdyni”, s. 6.
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zdobyła nagrodę w konkursie International Property Awards 2014 w kategorii 
Najlepsze Budownictwo Mieszkaniowe w Europie za realizację projektu Nowe 
Orłowo41. Doceniono doskonałe położenie u podnóża rezerwatu Kępa Redłowska, 
blisko mola i plaży, w cichej i eleganckiej dzielnicy, kameralny układ urbanistyczny, 
ciekawe rozwiązania architektoniczne, platformy widokowe na dachach, proste 
i nowoczesne bryły, precyzyjne, zaaranżowane części wspólne oraz zastosowane 
szlachetne materiały42. 

Gdynia jest miejscem wielu interesujących spotkań o charakterze 
międzynarodowym. Jednym z ciekawszych było XIV Międzynarodowe Forum 
Gospodarcze, które rozpoczęło się 10 października 2014 r. w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym. Składało się na nie cykl spotkań, opierających się 
na istotnych aspektach rozwoju społecznego i gospodarczego. Kluczowe nurty 
tematyczne skupiały się wokół trzech obszarów: „Nowa polityka gospodarcza 
Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla Polski”, „Kreowanie marki miasta 
poprzez kulturę” oraz „Idea jednolitego rynku pracy – wyzwania i możliwości”43. 
Mówiono o gospodarce morskiej, o pomorskim rynku pracy, o polityce kulturalnej 
samorządów. Liderem ostatniego panelu był aktor Robert Gonera. O rewitalizacji 
miasta poprzez kulturę mówili: Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum 
Emigracji w Gdyni) i Paweł Żurowski (kierownik Projektu Rewitalizacji EC-1 
Łódź), o strategii rozwoju polityki kulturalnej: Artur Celiński (zastępca 
redaktora naczelnego Res Publiki Nowej), o zarządzaniu samorządową instytucją 
kultury: Jacek Friedrich (dyrektor Muzeum Miasta Gdyni), o budowaniu marki 
przez kulturę: Marketing eventów, czyli miasta festiwalowe (Izabela Helbin – 
dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, Andrzej Rychłowski – burmistrz 
Malborka), Europejska Stolica Kultury – idea budująca atrakcyjność miasta 
(Krzysztof Maj – dyrektor generalny Biura Festiwalowego Impart 2016), Wpływ 
prestiżowej imprezy kulturalnej na rangę miasta gospodarza (Adam Mikołajczyk 
– prezes Zarządu Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc), Wymiar 
promocyjny kultury: Sponsoring kultury i sztuki, czyli kto potrzebuje kultury 
w mieście? (Anna Król – założycielka Go Culture Sp. z o.o., dyrektor Big 
Book Festival), City placement – jak film może wypromować miasto (Maciej 
Grzywaczewski – wiceprezes ATM Grupa SA, polski producent filmowy, Maja 
Nakonowska – dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta), Rynek usług 
kreatywnych jako ekonomiczny wymiar kultury (Malwina Studzińska – Centrum 
Designu Gdynia)44. 

41 BRA, Osiedle Invest Komfortu z europejską nagrodą, „Gazeta Wyborcza”,  nr 250, z dn. 27.10.2014 r., 
dodatek „Nowe inwestycje w Gdyni”, s. 4.

42 A. Chomicka, Pięciogwiazdkowe Nowe Orłowo, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 245, z dn. 21.10.2014 r., s. 21.
43 A. Szałkowska, Forum gospodarcze: Gdynia stanie się jutro centrum biznesu, „Polska Dziennik Bałtyc-

ki”, nr 235, z dn. 9.09.2014 r., s. 12. 
44 Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2014 (program), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 235, 

z dn. 10.10.2014 r., s. 13. 
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W listopadzie 2014 r. w Gdyni odbył się 50. Światowy Kongres Urbanistów, 
na którym omawiano zagadnienia związane z odpowiednim i nowoczesnym  
zagospodarowaniem przestrzeni miejskich na styku lądu i morza. Sformułowano 
wnioski i zalecenia dla władz Gdyni. Urbaniści pochwalili sposób zagospodarowania 
centrum miasta, stwierdzili, że ze względu na unikalne cechy Gdynia może stać się 
wiodącym miastem na świecie wśród miejscowości o średniej wielkości45. 

Gdynia, mimo nowatorskich pomysłów na przyszłość ciągle pozostaje 
miastem portowym i stoczniowym, mimo umniejszania roli przemysłu 
stoczniowego i przemian restrukturyzacyjnych. 7 października 1926 r. Rada 
Miejska w Gdyni podjęła uchwałę o budowie przemysłu stoczniowego, 
co uznaje się za oficjalną datę powstania Stoczni Remontowej Nauta. 
Pierwotnie Nauta działała jako stocznia remontowa. W ciągu swego istnienia 
przeprowadzono w niej kilkanaście tysięcy remontów różnego typu statków 
i okrętów wojennych, zbudowano ponad 400 małych i średnich statków, 
m.in. trawlerów, holowników, lodołamaczy, statków pożarniczych. Stocznia 
wyspecjalizowała się w skomplikowanych przebudowach (ponad 80), ze zmianą 
długości czy szerokości kadłuba. Obecnie Nauta należy do Grupy MARS 
Shipyards&Offshore, zarządzanej przez fundusz inwestycyjny Agencji Rozwoju 
Przemysłu. Ponad 300 pracowników wykonuje remonty, skomplikowane 
przebudowy, buduje nowe statki oraz konstrukcje stalowe”46. 24 czerwca 2015 
r. zwodowano katamaran-oceanograf, który ma służyć w celach naukowo-
badawczych pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego47.

Ciągle wielce dochodowym przedsiębiorstwem jest gdyński port. W 2014 r. 
poziom przeładunków w nim sięgnął pułapu 19,4 mln ton, co było rekordem w 
ponad 90-letniej historii (zysk netto wyniósł ponad 110 mln zł)48.  

W budżecie Gdyni na 2015 r. priorytetowymi uznano działy, na które 
przeznaczono najwięcej środków: edukacja, inwestycje, pomoc społeczna, kultura, 
sport. Uwzględniono także m.in. dotacje na działalność organizacji pozarządowych 
i cele statutowe rad dzielnic49. Po czteromiesięcznej pracy nad nim 21 stycznia 2015 
r. został uchwalony. Określono go jako „prooszczędny, konsekwentny, bezpieczny, 
prorozwojowy”. Przeciwko głosowali radni PiS. Według opozycji „należy się 
zastanowić, czy takie projekty jak budowa Gdyńskiego Centrum Filmowego, czy 

45 Eksperci z kraju i zagranicy rozmawiali o morzu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 259, z dn. 7.11.2014 r., 
dodatek „Śródmieście Morskie Gdyni”, s. C. 

46 J. Klein, Remontuje i buduje statki od prawie 90 lat,  „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 234, z dn. 
8.10.2014 r., s. 9; J. Klein, Pracowita zima Nauty, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 41, z dn.19.02.2015 r., 
s. 13.

47 J. Klein, Naukowo-badawczy statek zwodowany w stoczni Nauta, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 147, 
z dn. 26.06.2015 r., s. 37.

48 Sz. Szadurski, Port w Gdyni pobił rekord, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 21, z dn. 27.01.2015 r., s. 14. 
49 Sz. Szadurski, Budżet Gdyni niemal gotowy, ale będą jeszcze wprowadzane korekty, „Polska Dziennik 

Bałtycki”, nr 5, z dn. 8.01.2015 r., s. 4.
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Muzeum Emigracji, są w mieście potrzebami pierwszego priorytetu”50. Bogdan 
Krzyżankowski (PO) krytykował budżet za politykę społeczną: „Aktualnie w DPS 
w Gdyni  do dyspozycji mieszkańców pozostaje 79 miejsc. (...) To zdecydowanie za 
mało, kolejka oczekujących jest dwukrotnie dłuższa. Starsi gdynianie muszą być więc 
lokowani w domach w innych gminach. (...) Doszło do wstydliwej sytuacji, gdzie 
gdynianie, którzy pomagali budować miasto, starość zmuszeni są spędzać poza jego 
granicami51. 

Władze Gdyni uznają, że pomoc społeczna w mieście jest prawdziwym 
ewenementem na skalę kraju. Gdynia jest jednym z niewielu miast w Polsce, które 
z własnych środków postanowiło kontynuować projekt „Rodzina bliżej siebie” i 
jedynym, które wprowadziło teleopiekę do standardu usług opiekuńczych52. Projekt 
realizowany w latach 2008-2013 był finansowany ze środków unijnych. Skorzystało z 
niego 2,7 tys. osób i członków rodzin, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pochłonął 14,5 mln zł, z czego wkład własny miasta wyniósł 1,5 mln 
zł. Usługa teleopieki wystartowała 1 lipca 2012 r. i obejmuje 100 osób samotnych, 
wymagających opieki, klientów MOPS. Miasto dysponuje też ofertą specjalistycznych 
usług opiekuńczych, placówkami wsparcia dla osób starszych, placówkami opieki 
całodobowej oraz unikatowym ośrodkiem opiekuńczym dla osób przewlekle 
chorych. Tradycyjne domy dziecka zastępują rodzinne domy dziecka oraz 3 placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – kameralne formy domów do 14 dzieci, 
które wynajmuje i wyposaża miasto, i 2 - prowadzone przez wyłonione w konkursie 
organizacje pozarządowe. Wicedyrektor MOPS Franciszek Bronk ocenia, że 
„Gdyński system pomocy społecznej to system względnie kompletny, bardzo dobrze 
poukładany z rysem autorskiego pomysłu, jak pomagać potrzebującym”53. 

W październiku 2014 r. radni uchwalili program senioralny na lata 2015-
2020, który ma pozwolić m.in. usystematyzować działania na rzecz seniorów w 
wymiarze międzysektorowym i międzyinstytucjonalnym. Od 1995 r. wypracowano 
wiele projektów, m. in. powołano Centrum Aktywności Seniora, wiele ośrodków 
opiekuńczych i teleopiekę czy formy partycypacji seniorów. W planach są: 
zaadaptowanie przestrzeni miejskiej na potrzeby osób starszych, działania na rzecz 
włączenia seniorów w wolontariat, przeprowadzenie kampanii społecznej w celu 
poprawienia wizerunku osób starszych i ich aktywności, uruchamianie punktów 
wsparcia dziennego w dzielnicach, m.in. w Chyloni54.

50 Sz. Szadurski, Budżet skrytykowany i przyjęty, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 18, z dn. 23.01.2015 r., 
dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 8.

51 Tamże.
52 J. Kiwnik, Mieszkańcy Gdyni pod dobrą opieką, „Gazeta Wyborcza”,  nr 238, z dn. 13.10.2014 r., do-

datek „Trójmiasto”, s. 9.    
53 Tamże.
54 Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie dla samorządów. Gdynia ma plan, jak wspierać osoby 60+ 

(rozmowa K. Pisery z M. Guciem), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 254, z dn. 31.10.-2.11.2014 r., dodatek 
„Tygodnik Trójmiasto”, s. 2.
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Działania prospołeczne są skorelowane z poszanowaniem dla wiekowych lub 
uznanych gdynian. Szerokim echem odbiła się śmierć gdynianki, popularnej 
aktorki, Anny Przybylskiej (ur. w 1978 r.), która zmarła 5 października 2014 r.55 
Dzieciństwo spędziła na Oksywiu. Jej ojciec był oficerem Marynarki Wojennej56. 
Matka pracowała w kwatermistrzostwie Marynarki Wojennej57. Aktorka ukończyła 
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Wraz z Jarosławem Bieniukiem i trojgiem 
dzieci mieszkała w Orłowie. Kilka lat temu zaangażowała się w kampanię promującą 
Gdynię. Po jej śmierci w InfoBoxie wyłożono księgę kondolencyjną. 9 października 
odbył się pogrzeb na cmentarzu na Oksywiu, gdzie spoczęła obok ojca w rodzinnym 
grobowcu58. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Armii Krajowej 
nabożeństwo żałobne odprawiało sześciu księży, a ulica była udekorowana czterema 
tysiącami białych róż, co było wyrazem szacunku wobec zmarłej aktorki59.

Władze miasta pamiętają też o najstarszych mieszkańcach Gdyni. Jednym z nich 
jest Władysław Falk, który 9 października 2014 r. świętował 100 lat. W 1947 r. ożenił 
się, pracował w MPO w Gdyni. Kupił działkę na pograniczu Chwaszczyna, Gdyni i 
Gdańska, skąd dojeżdżał do pracy rowerem60.

30 grudnia 2014 r. Rada Miasta  podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie 
nazwania roku 2015 imieniem Franciszki Cegielskiej, co świadczy o pamięci o 
byłej prezydent Gdyni przez mieszkańców i władze miasta61. Z inicjatywą wystąpili 
Stowarzyszenie Młoda Gdynia i uczniowie Zespołu Szkół nr 14 na Dąbrowie. W 
2015 r. mija 15 lat od jej śmierci i 25 lat od wyborów samorządowych z 1990 r. 13 
czerwca 1990 r. Franciszka Cegielska została wybrana prezydentem Gdyni i była 
nim przez dwie kadencje62.  

Tradycją w Gdyni stało się odznaczanie zasłużonych społeczników medalami im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 21 stycznia 2015 r. Rada 

55 K. Dobroszek, Nie żyje Anna Przybylska. Lubiana aktorka miała 36 lat, „Polska Dziennik Bałtycki”, 
nr 232, z dn. 6.10.2014 r., s. 32.

56 K. Fryc, Anna Przybylska 1978-2014, „Gazeta Wyborcza”,  nr 233, z dn. 7.10.2014 r., dodatek „Trój-
miasto”, s. 1.    

57 K. Fryc, Ania płonęła nadzieją, „Gazeta Wyborcza”,  nr 236, z dn. 10.10.2014 r., dodatek „Trójmia-
sto”, s. 6.    

58 K. Pisera, Rodzina i fani pożegnają aktorkę, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 234, z dn. 8.10.2014 r., s. 10; 
M. Jankowska, Słońce odbijało się w jej włosach. Była zachwycającą twarzą Gdyni, „Polska Dziennik Bał-
tycki”, nr 236, z dn. 10.10.2014 r., s. 12. 

59 A. Dobiegała, “Wierzę, że w niebie nikt się Tobie nie oprze”, „Gazeta Wyborcza”,  nr 236, z dn. 
10.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”,  s. 7.    

60 J. Stefanowska, Pan Władysław Falk umówił się z wnukiem na urodziny. Chce dożyć 105 lat, „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 242, z dn. 17.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 10.

61 Sz. Szadurski, Rok Franciszki Cegielskiej, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 1, z dn. 2.01.2015 r., doda-
tek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 8.

62 Rok Franciszki Cegielskiej. Może pewnego dnia ktoś, kto dobrze ją znał, poświęci jej książkę? (rozmo-
wa M. Jankowskiej z J. Zielińską), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 6, z dn. 9.01.2015 r., dodatek „Tygo-
dnik Trójmiasto”,  s. 2. 
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Miasta podjęła uchwałę o uhonorowaniu nimi: Elżbiety Gurskiej (prezesa Gdyńskiego 
Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA), Sławomira 
Kitowskiego (propagatora Gdyni i Orłowa), Zbigniewa Zienowicza (działacza na 
rzecz Orłowa i zabytków)63. Wręczono je na uroczystej sesji Rady Miasta 10 lutego 
2015 r. Wtedy też  nagrodę „Czas Gdyni” za najlepszą inwestycję 2014 r. otrzymała 
spółka Łużycka Plus Investment za budynek biurowy Łużycka Plus64. 

Szczególne znaczenie dla tożsamości Gdyni mają jej zabytki i pomniki. Dziesięć 
lat trwały starania władz Gdyni o uznanie modernistycznego układu urbanistycznego  
śródmieścia Gdyni (ok. 450 budynków) za Pomnik Historii. W marcu 2015 r. 
prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie w tej sprawie i 
tym samym centralna część miasta znalazła się w elitarnym gronie 60 zabytków w 
kraju o takim statusie. Zaliczają się do nich m.in. Zamek w Malborku, Grunwald, 
Racławice65. W 2007 r. śródmieście Gdyni wpisano do wojewódzkiego rejestru 
zabytków, a w 2012 r. opracowano dokumentację zgłoszenia zabytku do uznania za 
Pomnik Historii66. Wiele budynków w śródmieściu wymaga rewitalizacji, tak jak np. 
budynek banku, wybudowany w latach 1927-1929 w stylu art deco  (wg projektu 
Stanisława Filasiewicza, wnętrza zrealizowane przez Tadeusza Rytarowskiego). W 
1984 r. został wpisany do rejestru zabytków, ale od 2003 r. stoi pusty i niszczeje67. 
Podobny los spotkał Domek Abrahama - byłą siedzibę Muzeum Miasta Gdyni (w 
latach 2007-2013 jego filia), który pozostaje w prywatnych rękach właścicieli – 
znanego gdyńskiego rodu Skwierczów – Tomasza Skwiercza. Wybudowany był w 
1904 r., a w latach 1920-1923 mieszkał w nim Antoni Abraham (stąd nazwa). Od 
1970 r. budynek wynajmowały instytucje, gromadzące eksponaty związane z historią 
Gdyni – Dział Dokumentacji Historii Miasta przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
który w 1983 r. przekształcono w Muzeum Miasta Gdyni. Tomasz Skwiercz chciałby 
znaleźć „partnerów, którzy prowadziliby działalność z poszanowaniem historii 
i klimatu miejsca. Idealnie byłoby, gdyby powstała tu kawiarnia albo pracownia 
architektoniczna”68.   

63 M. Lange, Ludzie na medal, czyli wielka pasja doceniona, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 18, z dn. 
23.01.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 9; M. Lange, Urodziny miasta i medale dla ludzi z pasją, 
„Polska Dziennik Bałtycki”, nr 36, z dn. 13.02.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 9.

64 M. Lange, Biurowiec Łużycka Plus gdyńską inwestycją roku, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 35, z dn. 
12.02.2015 r., s. 12.

65 M. Lange, Śródmieście Gdyni Pomnikiem Historii, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 66, z dn.20.03.2015 r., 
s. 4; M. Lange, Śródmieście Gdyni pomnikiem historii, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 72, z dn. 27.03.2015 r., 
dodatek „Tygodnik Trójmiasto”,  s . 10; K. Fryc, Śródmieście Gdyni pomnikiem historii, „Gazeta Wyborcza”, 
nr 93, z dn. 22.04.2015 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 3.

66 K. Fryc, Śródmieście...
67 M. Lange, Kiedyś był tu bank. Dziś nie ma nic, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 101, z dn. 2-3.04.2015 r., s. 12.
68 K. Romański, Domek Abrahama ożyje podczas Traffic Design, „Gazeta Wyborcza”, nr 113, z dn. 16-

17.10.2015 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.
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W Gdyni powstają też symboliczne pomniki, upamiętniające wydarzenia 
historyczne bądź postacie. 14 października 2014 r. odsłonięto pomnik upamiętniający 
wysiedlenia gdynian w 1939 r.69. W odsłonięciu udział wzięli: prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wiceprezydenci i miejscy radni. 
Autorem pomnika jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, które 
współpracowało z artystami rzeźbiarzami Pawłem Sasinem i Adamem Dziejowskim. 
Jego budowa z pracami drogowymi i wymianą instalacji podziemnych kosztowała 1,5 
mln zł70. 12 października 2014 r. z okazji 75. rocznicy wysiedleń odprawiono Mszę 
świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej. Około 500 
gdynian wysiedlonych w latach 1939-1942 żyje dotychczas71. Jeden z nich - Benedykt 
Wietrzykowski, prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, pozwał przed Sąd 
Okręgowy w Gdańsku Republikę Federalną Niemiec. Państwo niemieckie ma zapłacić 
200 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę oraz szkody materialne 
powstałe w wyniku bezprawnego wysiedlenia w 1939 r. jego rodziny z Gdyni. 
Twierdzi, że „straty poniesione w czasie wojny przez moją rodzinę nigdy nie zostały 
zrekompensowane”72. Jego rodzice, Gertruda i Konrad Wietrzykowscy, z dwojgiem 
dzieci mieszkali w Gdyni na Działkach Leśnych, przy ul. Słupeckiej 12. Ojciec prowadził 
sklep kolonialny, na który złożyła się rodzina. Matka opiekowała się dwuletnią Heleną i 
młodszym, urodzonym w kwietniu 1939 r. Benedyktem. 15 października 1939 r. przyszli 
uzbrojeni Niemcy. Kazali spakować się w pół godziny i klucz zostawić w drzwiach. 
Ojciec po wojnie złożył kwestionariusz w Referacie Odszkodowań Wojennych w 
Gdyni, ale nigdy nie otrzymał rekompensaty. W sierpniu 1953 r. Rada Ministrów PRL 
przyjęła uchwałę, że państwo polskie zrzeka się odszkodowań i świadczeń ze strony 
byłego okupanta, zamykając tym samym drogę dochodzenia roszczeń73. 

Okres wojny ciągle nie jest do końca rozpoznany. Od 2007 r. trwa sporządzanie 
raportu strat wojennych w mieście. Działacze Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych 
są zbulwersowani opieszałością urzędników. Naczelnik biura rozwoju miasta Ryszard 
Toczek uważa, że na opracowanie raportu niezbędne są dodatkowe fundusze w 
postaci grantu w wysokości 100 tys. euro i jest to zadaniem nadprogramowym 
Urzędu Miasta, jako że taki raport powinien być sporządzony przez odpowiednie do 
tego placówki badawcze74. 

69 (KP), 75 rocznica wysiedleń, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 230, z dn. 3.10.2014 r., dodatek „Trójmia-
sto”, s. 6; (KP), 75. rocznica wysiedleń  z Gdyni. Pomnik zostanie odsłonięty w najbliższych dniach, „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 236, z dn. 10.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 9; K. Pisera, Tragedia wysiedleń 
godnie upamiętniona, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 242, z dn. 17.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 9.

70 A. Dobiegała, Wysiedleni mają swój pomnik, „Gazeta Wyborcza”,  nr 240, z dn. 15.10.2014 r., dodatek „Trój-
miasto”, s. 3.    

71 K. Pisera, Chcą mieć prawo, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 230, z dn. 3.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 6. 
72 D. Abramowicz, Gdynianin pozywa Niemcy za wysiedlenie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 185, z dn. 

10.08.2015 r., s. 1. 
73 D. Abramowicz, Odszkodowanie za wysiedlenie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 185, z dn. 10.08.2015 r., s. 4.
74 Sz. Szadurski, Władzy nie spieszy się z raportem, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 82, z dn. 9.04.2015 r., s. 7.
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Z inicjatywy Andrzeja Boczka, właściciela prywatnej firmy AB Inwestor, na 
skwerze imienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, w otoczeniu ławek i szlachetnych 
drzew platanów, ma stanąć jego posąg o wysokości około 1,9 m75. Został wykonany 
według najnowszych trendów sztuki rzeźbiarskiej z najwyższej jakości materiałów 
- z brązu spiżowego. W wyniku konkursu spośród 5 propozycji wybrano projekt 
dr. hab. Tomasza Sobisza z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na ustawienie 
postumentu zgodziła się Rada Miasta. Ma to być pierwszy pomnik pułkownika w 
Polsce. Planowane jego odsłonięcie na 13 czerwca 2015 r., w 85. rocznicę urodzin 
pułkownika, zostało przesunięte na 17 września 2015 r.76. 

Funkcję poznawczą pełnią istniejące w Gdyni muzea, które starają się przybliżyć 
specyfikę gdyńskiej kultury poprzez wystawy stałe i czasowe, poszukując nowych 
form prezentacji. Wydarzeniem było otwarcie wystawy „Narodziny miasta. Gdyński 
modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni, na 
której znalazły się nieprezentowane dotąd materiały, dotyczące architektury Gdyni, 
sprowadzone m.in. z archiwów w Waszyngtonie, Londynie oraz Saint-Ouen. Na 
wystawę złożyły się filmy i fotografie Czesława Olszewskiego z dwudziestolecia 
międzywojennego, w których przedstawiono gdyński modernizm oraz historię 
powstania miasta77. Kurator wystawy, dyrektor Muzeum Jacek Friedrich, opowiadając 
o wystawie zwrócił uwagę na to, że architektura jest „głównym bohaterem wystawy, 
ale chcieliśmy pokazać też fenomen wzrostu miasta, ten mozół. (...) Ukazuje 
fenomen miasta od strony  emocjonalnej. Znajdziemy na niej m.in. relacje dawnych 
gdynian, cytaty z epoki, np.: „Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek 
Polska mogła zrobić”, jak twierdził gdyński Komisarz Rządu Franciszek Sokół; Maria 
Dąbrowska pisała: „W ten sposób powstawały chyba tylko na pustkowiu miasta 
amerykańskie”, albo mój ulubiony cytat z Melchiora Wańkowicza: „Jarzą się okna 
nowoczesnych gmachów, szkło i żelbet, asfalty, samochody. Aby trochę goręcej, 
myślałbyś – Casablanca”78. Wystawa ma pełnić rolę ekspozycji stałej do 2016 r.79.    

W Muzeum Miasta Gdyni trwają prace nad nową wystawą stałą „Gdynia – dzieło 
otwarte”, która ma być gotowa w 2016 r. Na jej urządzenie Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego przekazało 457 tys. zł80. Dotychczasowa wystawa stała 
była otwarta w 2007 r. i była pierwszą muzealną opowieścią o mieście. Jak stwierdził 
obecny dyrektor  Jacek Friedrich, nowa ekspozycja „będzie to coś na kształt opowieści 

75 Sz. Szadurski, Spacer pułkownika, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 9.12.2014 r., s. 6.
76 Sz. Szadurski, Kukliński na pomniku od połowy czerwca, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 289, 13-

14.12.2014 r., s. 5; A. Dobiegała, Pomnik Jacka Stronga stanie w Gdyni. Funduje gdyński biznesmen, „Ga-
zeta Wyborcza”,  nr 289, z dn. 13-14.12.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.

77 K. Pisera, Zdjęcia, których dotąd nie pokazano, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 229, z dn. 2.10.2014 r., s. 13. 
78 „Gdynia to jednak zawsze jest polska” (rozmowa A. Umięckiej z J. Friedrichem), „Gazeta Wyborcza”,  

nr 264, z dn. 14.11.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 17.
79 Wystawy, „Ratusz”, nr 1180, z dn. 6-12.02.2015 r., s. 6.
80Dotacja Ministra dla Muzeum Miasta Gdyni, „Ratusz”, nr 1180, z dn. 6-12.02.2015 r., s. 3; (SZ), 

Ministerstwo Kultury wspomogło muzeum, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 6.02.2015 r., s. 6.
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narracyjnej o mieście. Poprzez historie pewnych ludzi – autentycznych i fikcyjnych 
będziemy chcieli pokazać, co z mitu, etosu Gdyni i tak zwanej gdyńskości, od początku 
miasta do 1989 roku, wciąż jest aktualne. Nowa ekspozycja ma nie tylko opowiadać 
o fenomenie Gdyni, która w ciągu dekady zmieniła się z wioski rybackiej w wielkie 
miasto, ale też poszukiwać odpowiedzi na pytania o jej nowoczesność. Między 
innymi na to, jaka dziś jest percepcja gdyńskich mitów – polskości, szybkości czy 
też otwartości. (...) Koncepcja jest taka, aby budować historię wokół poszczególnych 
eksponatów, jak np. zachowany gdzieś bilet kolejowy z centralnej Polski z okresu 
międzywojennego, który ktoś kupił, aby rozpocząć w Gdyni nowe życie. I właśnie 
wokół takich eksponatów chcemy tworzyć opowieści”81. 

Za najważniejsze wydarzenie muzealne 2015 r. na Pomorzu uznano otwarcie 
Muzeum Emigracji - jednego z najnowocześniejszych muzeów w Polsce82. Otwarto 
je 16 maja przy okazji Nocy Muzeów w byłym Dworcu Morskim i Magazynie 
Tranzytowym przy Nabrzeżu Holenderskim83. Wcześniej zbierano eksponaty i 
realizowano różne projekty z nim związane. Jednym z nich był projekt „Szanowni 
Państwo i miasto”, który miał przypominać mieszkańcom Gdyni, jak ważne jest 
tworzenie i podtrzymywanie więzi: „zachęcamy do przywołania rodzinnych historii 
związanych z osiedleniem, zmianami przestrzeni miejskiej w czasie i życiem 
codziennym w Gdyni”. Podczas spotkań z serii „Walizka pełna marzeń, zdarzeń i 
wydarzeń” zbierano pojedyncze wspomnienia ludzi, których połączone historie 
składają się na niezwykłą opowieść o barwnej przeszłości Gdyni84. Projekt został 
dofinansowany ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”85. 

W Muzeum Emigracji, główną atrakcją ekspozycji stałej jest makieta słynnego 
transatlantyku „Batory”, wykonana w skali 1:10 (warta około 1,8 mln zł)86. Stał się 
swoistym symbolem Muzeum – wybudowany we Włoszech w 1935 r. przewiózł 
około 420 tysięcy osób podczas około 360 podróży. W latach 1969-1971 pełnił rolę 
hotelu w Gdyni, a następnie sprzedano go na złom do Hongkongu87. Przypomniano 
jego historię88. Stała ekspozycja w muzeum podzielona jest na 2 części – w pierwszej - 
można zapoznać się z emigracją jako zjawiskiem społecznym, w drugiej  - z kwestiami 

81 M. Lange, Gdynia, czyli dzieło otwarte, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 6.02.2015 r., s. 13.
82 Kultura na Pomorzu w roku 2015, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 3, z dn. 5-6.01.2015 r., s. 32.
83 M. Lange, Muzeum Emigracji otwiera swoje podwoje, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 91, z dn. 

20.04.2015 r., s. 7.
84 D. Jankiewicz, Muzeum Emigracji zbiera wasze historie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 262, z dn. 

12.11.2014 r., s. 17.
85 D. Jankiewicz, Seniorzy tworzą grę o Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 268, z dn. 19.11.2014 r., s. 17. 
86 M. Lange, Batory w skali mikro mógłby nawet pływać. Grupa modelarzy dopracuje go w każdym szcze-

góle, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 18, z dn. 23.01.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 9.
87 M. Lange, Batory wraca do Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 25, z dn. 31..01.- 1.02.2015 r., s. 10.
88 D. Abramowicz, Powrót morskiego króla, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 6.02.2015 r., s. 24-25.
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lokalnymi – emigracją bezpośrednio z Gdyni i życiem emigranta. Na ekspozycjach 
czasowych zaprezentowano m.in. sylwetki znanych polskich emigrantów: Witolda 
Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Bronisława Malinowskiego, Pawła Strzeleckiego, 
Romana Polańskiego, Agnieszkę Holland. Całkowity koszt urządzenia muzeum 
na terenie Dworca Morskiego i Magazynu Tranzytowego określono na około 49 
mln złotych, z czego blisko połowa pochodzi z unijnego programu JESSICA89. Dr 
Marcin Szerle: „Ekspozycja pokaże emigrację z ziem polskich. Dzieje ludzi, którzy 
podejmowali ryzyko, by wyjechać, czasem na stałe, grupę, której determinacja, ale 
też rzutkość i przedsiębiorczość wpływały potem nie tylko na ich koleje losu, ale i 
często na pogmatwane losy ich rodzin, i to przez kilka pokoleń. Chcemy przedstawić 
ludzi, którzy na emigrację postawili, zaufali jej. Wystawa ukaże różne jej oblicza, 
zwłaszcza jednak te z ostatnich 150 lat, także kontekst historyczny i społeczny zsyłek, 
wysiedleń. (...) Chcemy opowiedzieć o emigracji jako procesie żywym, czymś, 
co wciąż trwa, procesie, który w ostatnich latach stał się udziałem niemal każdej 
polskiej rodziny”90. O ile idea Muzeum Emigracji uznawana jest za wartościową 
inicjatywę, o tyle organizacja wystawy stałej za 16 mln zł w budżecie miasta budziła 
zastrzeżenia niektórych radnych91. Wiceprezydent Marek Stępa uzasadniał potrzebę 
takiego muzeum jego charakterem, „daleko wykraczającym poza Gdynię”92. 
Dyrektor Muzeum Karolina Grabowicz-Matyjas wyjaśniała: „W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat forma muzeów się zmieniła, są inaczej tworzone. Muzealia pojawiają 
się przede wszystkim na wystawach czasowych. Nasza ekspozycja ma natomiast 
przede wszystkim charakter narracyjny, w taki sposób łatwiej przedstawić pewne 
kwestie i łatwiej dotrzeć do zwiedzających”93. Muzeum w ciągu 3 lat istnienia zebrało 
ponad 4 tysiące pamiątek, m.in. Chris Niedenthal podarował walizkę matki, która 
wyjechała z Polski we wrześniu 1939 r. i zmarła w 2001 r. w Londynie94. Sprzyjały 
temu organizowane akcje „Rzecz z historią” i „Emigracja w rzeczy samej” – ponad 
połowa eksponatów pochodzi od darczyńców. 

89 M. Lange, W Muzeum Emigracji zacumuje transatlantyk Batory, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 1, 
z dn. 2.01.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 10.

90 Skrzynie, kufry, walizki... Też mają swoją historię (rozmowa G. Pewińskiej z M. Szerle), „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 39, z dn. 17.02.2015 r., s. 18. 

91 M. Lange, 16 milionów to dużo czy raczej mało?, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 6.02.2015 r., 
dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 1; M. Lange, Muzeum Emigracji w Gdyni, czyli trzy tysiące m kw. do zwie-
dzenia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 30, z dn. 6.02.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 5.

92 M. Lange, Muzeum w ogniu krytyki, czyli czy są to dobrze wydane pieniądze?, „Polska Dziennik Bał-
tycki”, nr  106, z dn. 8.05.2015 r., dodatek „Tygodnik Trójmiasto”, s. 8.

93 Inspiracje do Muzeum Emigracji w Gdyni staraliśmy się czerpać z innych placówek (rozmowa M. Lan-
ge z K. Grabowicz-Matyjas), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 112, z dn. 15.05.2015 r., dodatek „Tygodnik 
Trójmiasto”, s. 2.

94 K. Fryc, Chris Niedenthal podarował gdyńskiemu Muzeum Emigracji rodzinne pamiątki, „Gazeta Wy-
borcza”, nr 82, z dn. 9.04.2015 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.
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Oferta Muzeum Emigracji wykracza poza tradycyjne ramy placówki muzealnej; 
znajdują się w nim też: kino studyjne z filmami dokumentalnymi i fabularnymi, 
przestrzeń dla projektów artystycznych i edukacyjnych95. Zwiedzających jednak 
rozczarowuje brak autentycznych muzealiów oraz nadmiar multimedialnej 
techniki96. Karolina Grabowicz-Matyjas tłumaczyła, że „dotąd to zjawisko (emigracja 
– przyp. H. G.) nie doczekało się szerokiego omówienia ani żadnej instytucji 
muzealnej. My wypełniamy tę lukę”97. Szkoda, że w Muzeum nie powstała biblioteka, 
dotycząca emigracji, bo jest to zjawisko mimo wszystko dość dobrze i szczegółowo 
zbadane przez polskich uczonych. Obecnie w środowisku naukowym emigracja 
jest jednym z ciągle aktualnych tematów badawczych, których wyniki przedstawia 
się na licznych konferencjach naukowych, np. w Białymstoku, w Opolu. Intencją 
Muzeum jest nie tylko przedstawienie historii Polski i Polaków przez pryzmat 
doświadczeń emigracyjnych, ale także wskazanie na uniwersalny, ogólnoludzki 
los uchodźcy. Niezależnie od wielkiej akcji promocyjnej Muzeum Emigracji nie 
wszystkich zadowala: „W nowej placówce nie brakuje też rozczarowań.  Pierwszego 
dnia działalności Muzeum Emigracji nie wszystko było gotowe. (...) I nie mam tu 
na myśli makiety „Batorego”. (...) Chodzi głównie o multimedia, które nie działały. 
Kilka monitorów straszyło pustym ekranem, żadna słuchawka, którą przytknęłam 
do ucha, nie wydała z siebie dźwięku. W jednych pomieszczeniach było duszno, 
w innych zimno. Dużym rozczarowaniem okazała się instalacja „Glob”, swoisty 
wstęp do wystawy, która póki co sprowadza się do wyświetlenia kilku slajdów. (...) 
Moja największa obawa dotyczy lokalizacji muzeum”98. Mimo odległego położenia 
od śródmieścia chciałoby się mieć nadzieję, że Muzeum będzie przyciągać 
zwiedzających. 23 maja 2015 r. w Muzeum odbyło się spotkanie z Bożeną Aksamit, 
autorką książki „Batory. Gwiazdy, skandale i miłość na Transatlantyku”99. Książkę 
tę można też nabyć w muzealnej księgarni, oferującej najnowsze wydawnictwa o 
tematyce emigracyjnej. 

Znacznie zdystansowane w rzeczywistości muzealnej Gdyni jest Muzeum 
Marynarki Wojennej, które otwarto 28 listopada 2013 r. Koszt jego budowy 

95 M. Lange, Odliczamy czas do otwarcia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 95, z dn. 24.04.2015 r., dodatek 
„Tygodnik Trójmiasto”, s. 8.

96 M. Lange, Muzeum bez muzealiów, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 114, z dn. 18.05.2015 r., s. 36.
97 Muzeum ludzkich losów (rozmowa K. Fryc z K. Grabowicz-Matyjas), „Gazeta Wyborcza”, nr 106, z 

dn. 8.05.2015 r., dodatek „Magazyn Trójmiasto”, s. 14; K. Fryc, M. Muraszko, Nie tylko otwarcie Muzeum 
Emigracji, „Gazeta Wyborcza”, nr 112, z dn. 15.05.2015 r., dodatek „Co jest grane”, s. 14. 

98 K. Fryc, Warto było czekać, „Gazeta Wyborcza”, nr 114, z dn. 18.05.2015 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 2. 
99 RED, Skandale i miłość na transatlantyku, „Gazeta Wyborcza”, nr 118, z dn. 22.05.2015 r., dodatek 

„Co jest grane”, s. 20; A. Umięcka, Miłość i skandale na „Batorym”, „Gazeta Wyborcza”, nr 119, z dn. 23-
24.05.2015 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4; Patrz: B. Aksamit, Batory. Gwiazdy, skandale i miłość na Trans-
atlantyku, Warszawa 2015.
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i wyposażenia wyniósł 18 mln zł. 8 mln zł udało się zebrać fundacji „O dach dla 
historii Marynarki Wojennej”, resztę kwoty stanowiły różnego rodzaju dotacje. Na 
dokończenie budowy nowego gmachu Muzeum ciągle brakowało pieniędzy, dlatego 
trwała ona od połowy 2002 r. Skandalem okazał się zakup w latach 2004-2011 
małowartościowych eksponatów (modele statków i obrazy) po zawyżonych cenach. 
Sprawę nagłośnił były dyrektor Muzeum kmdr por. Andrzej Nowak, ale prokuratura 
gdyńska umorzyła postępowanie w tej sprawie100.   

Ciekawym obiektem jest Społeczne Muzeum Modernizmu, znajdujące się w 
schronie pod  największym kubaturowo w przedwojennej Gdyni budynkiem przy ul. 
3 Maja 37-31. Oprowadza po nim społecznie Maria Piradoff-Link101.

Wśród znalezisk archeologicznych, dotyczących śladów prehistorycznych w 
Gdyni znalazły się skarby (dwa nagolenniki i bransoleta), pochodzące sprzed 2700 lat. 
Ślady VII w. p.n.e. (wczesnej epoki żelaza) odkryto w dolinie rzeki Kaczej (uznano, 
że było to miejsce kultu). Znaleziska archeologiczne udostępniono do zwiedzania w 
InfoBoxie w ramach wystawy „Skarb z Gdyni”102.

W Gdyni toczy się także ciekawe życie muzyczne. Poza znanym „Open’er Festival” 
w klubach i salach koncertowych w ciągu roku odbywają się różnorodne koncerty. W 
październiku 2014 r. w kościele franciszkanów odbył się cykliczny, już XVII „Festiwal 
Gdynia Classica Nova”, przedstawiający arcydzieła muzyki poważnej o charakterze 
religijnym i świeckim103. Wśród ciekawych propozycji muzycznych znalazł się 
koncert amerykańskiego pianisty pochodzenia rosyjskiego Alexandra Peskanowa, 
który 19 października 2014 r. w sali koncertowej Contertino wykonał dzieła Bacha, 
Schumanna, Prokofiewa oraz własne104. W ramach projektu „Poznajemy sztukę 
Prawosławia” organizowanego przez Fundację FLY oraz Fundację Oikonomos, 
20 października w auli Domu Rzemiosła (ul. 10 Lutego 33) wystąpił gruziński 
14-osobowy (głównie studenci Akademii Teologicznej  i Seminarium Duchownego w 
Tbilisi) zespół Sakhioba, który przedstawił gruziński repertuar sakralny i świecki105. 

100 M. Lange, Drogie eksponaty do Muzeum Marynarki Wojennej pracownicy kupowali... z niewiedzy, 
„Polska Dziennik Bałtycki”, nr 3, z dn. 5-6.01.2015 r., s. 4.  

101 M. Lange, Stworzyli gdyńskie mieszkanie w niedużym schronie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, z 
dn. 28-29.03.2015 r., s. 12.

102 D. Abramowicz, Zobacz skarb z epoki żelaza, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 255, z dn. 3.11.2014 r., 
s. 10; (R), Skarby obejrzysz jeszcze kilka dni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 259, z dn. 7.11.2014 r., doda-
tek „Tygodnik Trójmiasto”,  s. 9.   

103 M. Korbut, „Messa di Gloria” Pucciniego na początek, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 228, z dn. 
1.10.2014 r., s. 22; M. Korbut, Festiwal Classica Nova jest coraz bogatszy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 245, 
z dn. 21.10.2014 r., s. 14; A. Olszewska, Posłuchaj Bacha, „Gazeta Wyborcza”,  nr 230, z dn. 3.10.2014 r., do-
datek „Co jest grane”, s. 11.    

104 M. Korbut, Od baroku po muzykę współczesną, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 242, z dn. 17.10.2014 r., 
dodatek „Będzie się działo”, s. III.

105 M. Korbut, Poznajemy sztukę Prawosławia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 242, z dn. 17.10.2014 r., 
dodatek „Będzie się działo”, s. III.
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3 listopada w Teatrze Muzycznym, St. Petersburg Balet pokazał przedstawienie 
„Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego106, a 25 listopada koncertowała w nim grupa 
bębniarzy Yamato z Japonii107.

Wśród nowych propozycji Teatru Muzycznego, w minionym sezonie, znalazły 
się spektakle „Avenue Q” w reżyserii Doroty Miklasz108, „This is not a long song, 
czyli miłość ci wszystko wypaczy” (premiera 15 października)109, „The pale fox” 
w reżyserii Patryka Gackiego (premiera 14 lutego)110, brytyjska farsa „Okno na 
parlament” Raya Cooneya w reżyserii Wojciecha Stefaniaka (premiera 20 lutego)111, 
„Mały książę” Antonine’a de Saint-Exupery’ego w reżyserii Adama Nalepy (premiera 
9 maja)112.

Teatr Muzyczny, który jest wizytówką kulturalną Gdyni, poza działalnością 
koncertową i musicalową, zaoferował także cykliczne spotkania rozrywkowo-
edukacyjne „Musicalomania”, prowadzone przez Jerzego Snakowskiego, znawcę i 
popularyzatora musicali, które rozpoczęły się 18 stycznia 2015 r.113.

Natomiast sezon 2014/2015 w Teatrze Miejskim, rozpoczęła rzadko grywana 
komedia Aleksandra Fredry „Ożenić się nie mogę” w reżyserii Grzegorza 
Kempinsky’ego114. Na uwagę zasługuje też spektakl „Biesy” F. Dostojewskiego w 

106 A. Bielińska, Czajkowski i jego balet w Teatrze Muzycznym, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 254, z dn. 
31.10.-2.11.2014 r., dodatek „Będzie się działo”, s. II.

107 A. Bielińska, Z Kraju Kwitnącej Wiśni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 270, z dn. 21.11.2014 r., 
„Będzie się działo”, s. III.

108 T. Rozwadowski, Lalkom wolno więcej, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 234, z dn. 8.10.2014 r., s. 10; 
P. Gulda, Musical o końcu młodości, „Gazeta Wyborcza”,  nr 230, z dn. 3.10.2014 r., dodatek „Co jest gra-
ne”, s. 12; K. Fryc, Dzieciom wstęp wzbroniony na musical „Avenue Q” w gdyńskim teatrze, „Gazeta Wy-
borcza”,  nr 232, z dn. 6.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 6.        

109 M. Muraszko, O miłości bez ściemniania, „Gazeta Wyborcza. Trójmiasto”,  nr 238, z dn. 10.10.2014 r., 
dodatek „Co jest grane”, s.18; także: K. Fryc, Kochać to nie zawsze znaczy to samo, „Gazeta Wyborcza”,  nr 
345, z dn. 21.10.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.    

110 M. Korbut, Poprzez taniec opowiedzą o Syriuszu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 36, z dn. 13.02.2015 r., 
dodatek „Będzie się działo”, s. III.

111 (HM), „Okno na parlament” otwarte już dziś, „Polska. Dziennik Bałtycki”, nr 42, z dn.20.02.2015 r., 
dodatek „Będzie się działo”, s. II; J. Zalesiński, Farsowo, bo po bożemu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 44, 
z dn. 23.02.2015 r., s. 28.

112 H. Tronowicz, Baśń dla dorosłych, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 109, z dn. 12.05.2015 r., s. 18; P. 
Gulda, „Mały Książę”  dla dorosłych, „Gazeta Wyborcza”, nr 107, z dn. 9-10.05.2015 r., dodatek „Trój-
miasto”, s. 5; K. Fryc, Krótki spektakl o umieraniu, „Gazeta Wyborcza”, nr 108, z dn. 11.05.2015 r., doda-
tek „Trójmiasto”, s.  5.

113 Udowodnię, że musical to jest biznes (rozmowa G. Pewińskiej z J. Snakowskim), „Polska Dziennik 
Bałtycki”, nr 11, z dn. 15.01.2015 r., s. 17. 

114 G. Antoniewicz, Perypetie pechowca Floriana Florka,  „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 228, z dn. 
1.10.2014 r., s. 23; patrz także: K. Fryc, Fredro i celebryci, „Gazeta Wyborcza”, nr 228, z dn. 1.10.2014 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 4.
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reżyserii Krzysztofa Babickiego115. 9 grudnia 2014 r. w Teatrze Miejskim odbyła 
się premiera monodramu Piotra Wyszomirskiego „Być jak Charlie Chaplin”116, 31 
stycznia 2015 r. - „Historii filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera w reżyserii 
Bogdana Cioska117, 27 marca – „Otella” Szekspira w reżyserii Waldemara Raźniaka118. 
30 maja 2015 r. pod pokładem żaglowca „Dar Pomorza” w Gdyni odbyła się premiera 
sztuki Pawła Huelle „Żółta łódź podwodna” w reżyserii Krzysztofa Babickiego119. 
Gdyński repertuar teatralny nawiązuje do światowej i polskiej klasyki, wskazując na 
wartości uniwersalne, osadzone w lokalnej rzeczywistości, jak np. w broadwayowskim 
spektaklu „Avenue Q”: „Fabuła jest prosta, na Avenue, podupadłą ulicę na peryferiach 
Gdyni (w adaptacji z umiarem wprowadzone są polskie realia), sprowadza się Żaczek 
Przyjemniaczek, sympatyczny, ale pozbawiony życiowego celu absolwent wyższej 
uczelni”120. „Avenue Q” sięga głębiej – do naszych kompleksów, lęków, grzechów 
i uprzedzeń. Pokazuje nas samych bez cenzury. Opowiada, że każdy z nas „jest 
małym rasistą”, że czujemy się lepiej, gdy komuś powinie się noga, a imigrantów 
nie traktujemy jak swoich. Gdzie leży Avenue Q? Wcale nie w Nowym Yorku. Jego 
mieszkańcy umawiają się na randkę na tarasie widokowym na Sea Towers, spacerują 
po bulwarze, a gdy Anna Maria i Edzio dorobią się trochę grosza, wyprowadzą się do 
lepszej dzielnicy. Na Witomino”121. 

Lokalna tożsamość Gdyni jest silna, budowana w okresie międzywojennym, a 
ugruntowana w okresie powojennym, co wyróżnia ją w Trójmieście. Jak stwierdził 
Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni: „przekonałem się, (...) że gdynianie 
mają bardzo silną tożsamość, poczucie przynależności. (...) W Gdyni nie ma żadnych 
konfliktów emocjonalnych: czy to jest nasze? Wszystko jest nasze – polskie”122. 
Tożsamość ta wzmacniana jest różnymi akcjami i rozpoznawaniem lokalnej historii, 
co znajduje też odzwierciedlenie w różnorodnych „gdyńskich” wydawnictwach, 
wśród których na uwagę zasługują ostatnie: album „Fot Kosycarz. Niezwykłe zdjęcia 

115 K. Fryc, „Biesy”. Opowieść o niewierze, „Gazeta Wyborcza”,  nr 272, z dn. 24.11.2014 r.,dodatek „Trój-
miasto”,  s. 6.

116 H. Tronowicz, Na scenie dobry żart kina wart, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 287, z dn.  11.12.2014 r., s. 15.
117 M. Korbut, Góral prawdę ci powie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 24, z dn. 30.01.2015 r., dodatek 

„Będzie się działo”, s. II; G. Antoniewicz, Ino wsędy byli górole, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 26, z dn. 
2.02.2015 r., s. 24. 

118 M. Korbut, Otello na deskach Teatru Miejskiego, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 72, z dn. 22.03.2015 r., do-
datek „Będzie się działo”, s. III; J. Zalesiński, Opowieść o obcości i wzgardzie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 75, 
z dn. 31.03.2015 r., s. 20; K. Fryc, Zazdrość w roli głównej, „Gazeta Wyborcza”, nr 76, z dn. 1.04.2015 r., doda-
tek „Trójmiasto”, s. 5.

119 G. Pewińska, Historia Beatlesów bez zaskoczenia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 126, z dn. 1.06.2015 r., s. 31.
120 T. Rozwadowski, Lalkom...
121 K. Fryc, Dzieciom...
122 „Gdynia to jednak zawsze jest polska” (rozmowa A. Umięckiej z J. Friedrichem), „Gazeta Wyborcza”,  

nr 264, z dn. 14.11.2014 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 17.
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Gdyni”123 oraz „Orłowo. Dzieje. Krajobraz. Architektura” Sławomira Kitowskiego 
i Marii Jolanty Sołtysik, którzy dotarli do wielu fotografii, nieznanych faktów  
i archiwalnych dokumentów124.  

Indywidualne losy gdynian są ciekawymi opowieściami o społeczności Gdyni, 
wzbogacają historię miasta o specyficzne osobiste doświadczenia, w których znajdują 
odbicie przemiany społeczno-polityczne, zarówno okresu przedwojennego, jak i 
powojennego. Barbara Szczepuła przedstawiła ją przez pryzmat losów osobistych 
76-letniego Janusza Materné: „Wśród drzew błąkały się krowy i świnie zarekwirowane 
rolnikom przez krasnoarmiejców, a potem z niewiadomych powodów porzucone. 
Trawy szukały konie porzucone przez UNRRA. Wypuszczali je na popas sowieccy 
żołnierze kwaterujący nieopodal miejsca, na którym stoi dziś stacja benzynowa. 
Czasem jakiegoś konia udało się złapać wozakom, którzy z pobliskiej żwirowni 
wozili piach do odbudowywanego portu. (...) Ulicą Czerwonych Kosynierów 
ciągnęły w kierunku centrum Gdyni kolumny niemieckich jeńców. Kulejących, 
przestraszonych, zarośniętych, z obandażowanymi głowami. – Szwaby, szwaby! – 
krzyczały dzieci, a ich ojcowie spluwali, dając wyraz dezaprobacie i złości. Każdy 
swoje przecierpiał, stracił bliskich, przeżył tułaczkę. Jesienią 1939 roku ulicę 
Morską nazwano imieniem gauleitera Alberta Forstera, a mieszkańcy Grabówka, 
jak wszyscy gdynianie, zostali wyrzuceni ze swoich domów. Wysiedlona została też 
matka Janusza z dwoma synami. Januszek miał wtedy zaledwie dwa miesiące, starszy 
brat – cztery lata. Tułała się przez całą okupację po Generalnym Gubernatorstwie, 
by wrócić na Grabówek w czterdziestym piątym. – Ojciec bronił Oksywia. (...) W 
blokach zbudowanych przed wojną przez TBO, czyli Towarzystwo Budowy Osiedli, 
mieszkali stoczniowcy, marynarze, celnicy, akowcy, żołnierze Andersa, milicjanci, 
tajniacy, Kaszubi, Wielkopolanie, Kresowiacy. Ojciec Janusza był celnikiem, 
pracował w porcie gdyńskim od roku 1926, kiedy został tu służbowo przeniesiony 
z Poznania. (...) Zabugoli z baraków przy Kapitańskiej tutejsi nie lubili. Napuszczali 
na nich chłopaków, którzy strzelanie z procy i rzucanie kamieniami w ich okna 
uznali za świetną zabawę. Czasem udało się zabugolom jakiegoś smarkacza złapać i 
doprowadzić na komisariat MO na Chyloni”125. 

Takie indywidualne losy tworzą obecny obraz Gdyni. Prezydent Wojciech 
Szczurek patrząc na miasto z  perspektywy 25 ostatnich lat stwierdził, że „na 
początku przemian systemowych w kraju, gospodarka Gdyni oparta była w 70 
proc. na przemyśle morskim. Dzięki niemu Gdynia stała się miastem – miastem 
nowoczesnym. Teraz też gospodarka morska ma wielkie znaczenie – ważny jest 

123 Jedźcie do Gdyni! Tam jest Zachód! „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 276, z dn. 28.11.2014, s. 9, 20-21.
124 A. Dylejko, Czas spojrzeć na Orłowo inaczej, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 293, z dn. 18.12.2014 r., 

s. 16; K. Fryc, Tajemnice dawnego letniska, „Gazeta Wyborcza”,  nr 290, z dn.15.12.2014 r., dodatek „Trój-
miasto”, s. 7.

125 B. Szczepuła, Chłopcy z Grabówka, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 194, z dn. 21.08.2015 r., s. 18.
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rozwój portu, stoczni, ale niemniej ważne są nowoczesne technologie i inne 
obszary usług biznesowych , np. w kulturze. Gdybyśmy przyjrzeli się najbardziej 
skutecznym start-upom, to zobaczymy jak sztuki wizualne i nowoczesne przenikają 
się wzajemnie. Współczesna nowoczesna Gdynia stała się miastem gospodarczo 
bezpiecznym, a kolejne cykle rozwoju gospodarczego i koniunktur nie niosą ze sobą 
ryzyka zapaści i społecznych konsekwencji. Kultura w tym cywilizacyjnym rozwoju 
ma dziś swoje stałe miejsce”126.  

      Helena Głogowska

Gdańsk-Łeba, 3 września 2015 r.

SUMMARY

Foreword

As usually, every year on the anniversary of granting Gdynia city rights, WSKS 
holds  conference dedicated to the culture which build the identity of the city. Culture 
plays a vital role in the development of the city and the quality of life of its inhabitants. 
The foreword includes also analysis of current activities of Gdynia’s authorities in 
support of cultural blooming. 

126 Miasto to nie Excel (rozmowa A. Umięckiej i M. Chrzana z W. Szczurkiem), “Gazeta Wyborcza”, nr 36, 
z dn. 27.02.2015 r., dodatek “Magazyn Trójmiasto”, s. 13. 
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Andrzej Chodubski

Szczególne cechy kultury w przestrzeni gdyńskiej

Nadmorskie położenie miasta oraz związany z tym rozwój gospodarki, jak też 
rynek pracy, ukształtowały specyficzną społeczność określoną mianem gdynian. 
Wyróżniają się oni kulturą o wielu specyficznych cechach. Ujawnia ona duży 
synkretyzm takich wartości, jak: 1. profesjonalne przywiązanie do przestrzeni 
morskiej, 2. handel (m.in. towarami zwanymi kolonialnymi wytworami produkcji z 
obszaru morskiego oraz tzw. artykułami luksusu), 3. różnorodność postaw, zachowań, 
wynikających z zamieszkiwania w mieście ludzi wywodzących się z różnych 
przestrzeni geograficznych, kulturowo-cywilizacyjnych, etnicznych, wyznaniowych, 
4. łączenie się subwartości wiejskich (kaszubskich) z tradycją subkultur z obszaru 
całej Polski (a zwłaszcza z kresów wschodnich), 5. tolerancja dla różnych zachowań 
społeczno-politycznych, a w tym współistnienia „swoich” i „obcych”, przywiązanie do 
lokalności i zarazem otwartości na zjawiska globalne (generowane przede wszystkim 
przez postęp naukowo-techniczny, rozwiązania prawa międzynarodowego – prawa 
człowieka, edukację zorientowaną na budzenie świadomości przemian kulturowo-
cywilizacyjnych). 

Kultura jest różnie definiowana1. W jej prezentacji w najogólniejszym rozumieniu 
przyjmuje się, że jest to całokształt materialnego i duchowego dorobku życia ludzi, 
gromadzony, utrwalany i wzbogacony w ciągu dziejów, przekazywany z pokolenia 
na pokolenie. W skład kultury wchodzą wytwory materialne i instytucje społeczno-
polityczne, zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria 
cech estetycznych i moralnych przyjęte w danych zbiorowościach i wyznaczające 
obowiązujące zachowania. 

W kształtowaniu określonych postaw, zachowań i aspiracji ważną rolę pełnią 
instytucje uczestnictwa w kulturze, takie jak: szkoły, teatry, muzea, kina, kluby, 
domy kultury. Ich funkcjonowanie w istotnej mierze uzależnione jest od zamożności 
podmiotów życia publicznego, a w tym też od polityki ich władz. W sytuacji 
współczesnej Gdyni rzeczywistość ta nie należy do wyzwań tzw. priorytetowych. 
Zauważa się niezadowalającą rolę Gdyni jako ośrodka kulturalnego. Wskazuje się 

1 A. Krober, Istota kultury, Warszawa 1973, Społeczeństwo w procesie zmian, pod red. R. Dyoniziak i in., 
Kraków – Szczecin – Zielona Góra 1997, s. 158-177.
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przy tym, że wypełnianie obowiązku zaspokajania potrzeb kulturalnych miejscowej 
ludności przejawia się utrzymywaniem bądź dotowaniem tych placówek, które z 
uwagi na rodzaj działalności i adresata usług nie są w stanie przetrwać bez zewnętrznej 
pomocy (np. teatry, muzea, biblioteki, chóry, orkiestry). Wsparcie finansowe ze 
strony władz lokalnych może też przybrać formę zakupu imprez kulturalnych2. 

Odwołując się do dziedzictwa przeszłości zauważa się, że w przestrzeni tej 
najstarsze ogniwa stanowiła kultura rolniczo-rybacka. Ludność zajmowała się 
uprawą ziemi i hodowlą oraz połowem ryb. Najdawniejsze jej ślady pochodzą z Kępy 
Oksywskiej. Określa się je mianem kultury wschodniopomorskiej oraz prapolskiej. 
Uprawiano tam proso, jęczmień, owies, żyto, pszenicę; hodowano bydło i świnie3. 
W XIV w. życie w osadzie zorientowano na rybołówstwo. Przyczynili się do tego 
Krzyżacy, którzy podporządkowali tę przestrzeń swoim wpływom. Organizowali 
życie kulturowe według wzorów prawa chełmińskiego. Utworzono samorząd wiejski, 
na czele którego stał sołtys, który zarządzał życiem społeczno-gospodarczym. Był 
właścicielem karczmy – miejsca odpoczynku ludzi znajdujących się w podróży ( i 
zwierząt pociągowych). Nierzadko utrzymywano w niej muzykantów, mających 
umilać pobyt przebywającym w niej podróżnikom. Nie mogły w niej przebywać 
kobiety lekkiego prowadzenia, włóczędzy, wróżbiarze. W karczmie znajdowała się 
puszka, do której mogli podróżnicy włożyć jałmużnę. Na przełomie XI i XII w. 
utworzono parafię oksywską. Do świątyni przybywali: sołtys, gburzy (chłopi), rybacy 
oraz podróżnicy. Szczególną społeczność stanowili rybacy, którzy byli bardziej 
związani z morzem niż z lądem. Sterników łodzi (szkutów) i statków określano 
szyprami, członków załogi majtkami (później marynarzami). Od końca XIV w. 
Gdynia jako osada rolniczo-rybacka była we władaniu zakonników - kartuzów, 
którzy kształtowali w niej ramy życia społeczno-gospodarczego, a w tym upraw i 
hodowli, ogrodnictwa i sadownictwa, i rybołówstwa.

W 1772 r., zgodnie z postanowieniami pierwszego rozbioru Polski władzę Gdyni 
przejął komisarz pruski. Zamieszkiwało w niej 71 osób. Zaczęli wtedy przybywać 
do niej niemieccy – protestanci. Znacząco powiększyła się ich liczba w XIX w. kiedy 
przybywali oni jako budowniczowie infrastruktury społecznej, a w tym nowoczesnych 
dróg. Po zakończeniu wykonywania swych zadań  osiedlali się w tej przestrzeni 
geograficzno-kulturowej. Ważnym wydarzeniem kulturowym stała się budowa linii 
kolejowej łączącej Szczecin z Gdańskiem, którą oddano do użytku w 1870 r. Gdynia 
położona przy tej  trasie znalazła się w polu dużej uwagi osadniczej, tworzenia się 
nowej tożsamości i kultury. Wtedy ujawniła się ekspansja niemieckiej społeczności 
na Wschód. Powodowała ona osłabianie miejscowej ludności identyfikującej się z 
polskością i słowiańskością. Jej skutkiem stały się procesy kolonizacyjne polegające 
na wykupywaniu od Polaków przez Niemców gruntów ornych. W kulturze życia 
gospodarczego pierwszeństwo zdobywały wzory niemieckie, a w tym w uprawie 

2 Strategia rozwoju Gdyni. Cele rozwoju. Zadania realizacyjne, Rada i Zarząd Miasta Gdyni, Gdynia 
1998, s. 70.

3 Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 11.
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ziemi, rozwoju rzemiosła, architekturze. Władze pruskie usytuowały w niej bazę 
marynarki wojennej (Krigsmarine). Przeciwstawiały się one działalności rybackiej 
uprawianej przez miejscową ludność, która identyfikowała się ze światem wartości 
kaszubskiej. Rybacy nie rezygnowali z wykonywania swej profesji. Uprawiali ją głównie 
w Orłowie i Kolibkach. Kształtowały się między nimi więzi szczególnego współdziałania 
i pomocy, a w ślad za tym tworzyły się specyficzne relacje rodzinne oraz kultura życia 
codziennego, związana z ładem gospodarczym oraz rzeczywistością kulturalną. 

Od początku XX w. nową jakość w życiu kulturowym osady zaczęła tworzyć 
letniskowość. Zainicjowała ją społeczność niemiecka. Dla ludzi przybywających 
nad morze w celu kuracyjno-rekreacyjnym zbudowano Dom Zdrojowy i Łazienki u 
podnóża Kamiennej Góry. Osada cieszyła się dużym zainteresowaniem kuracjuszy. 
Obok walorów morskich, krajobrazowych, zwracano uwagę na specyfikę kulinarną, 
zwłaszcza różnorodność przygotowywanych potraw rybnych. Kształtowała się 
specyficzna komunikacja językowa, w której łączyły się odmienność kaszubska, 
niemiecka i polska. W tym czasie z dużą siłą ugruntowywała się  germanizacja. 
Zgodnie z ustawą pruską z 1908 r. obowiązywał zakaz posługiwania się w miejscach 
publicznych językiem polskim. Jednostki przeciwstawiające się tej rzeczywistości 
doświadczały prześladowań, aresztowań. Wśród nich był Antoni Abraham (1869-
1923)4. Mimo doświadczenia prześladowań, kar, aresztu za działalność propolską 
przeciwstawiał się wynarodowieniu Kaszubów i utracie świadomości miejscowej 
ludności, Pogłębianie germanizacji trwało w czasie I wojny światowej. Od 1914 r. 
Kaszubów z przestrzeni gdyńskiej powołano do armii pruskiej.

Po I wojnie światowej na mocy traktatu pokojowego podpisanego w   1919 r. 
w Wersalu Gdynia znalazła się w granicach państwa polskiego. Władze polskie 
podjęły ważne decyzje dotyczące umocnienia swej pozycji nad Bałtykiem. W 
polu dużej uwagi państwa stały się sprawy morskie. Wyzwaniem stała się budowa 
portu. Na jego miejsce wśród kilku propozycji wybrano Gdynię. 29 kwietnia 
1923 r. odbyło się oficjalne jego otwarcie. Budowa portu zrewolucjonizowała 
obraz życia osady, jaką była Gdynia. Przede wszystkim napływały do niej duże 
grupy ludności podejmujące pracę w przestrzeni realizacji tej ważnej inwestycji. 
Sprzyjało temu bezrobocie, ujawniające się na bardzo szeroką skalę na ziemiach 
polskich. Budowa portu była zadaniem priorytetowym, w tej sytuacji pozyskiwano 
wciąż napływających ludzi, starających się o podjęcie pracy. Ujawniała się przy 
tym wielka różnorodność kulturowa, łączenie się różnych doświadczeń życia 
społeczno-gospodarczego. Równolegle z rozwojem portu tworzono polską żeglugę, 
budowano stocznie, tworzono przemysł okrętowy, rozwijano przetwórstwo rybne, 
handel rybami.

Szybko zachodzące przemiany w obrazie życia kulturowego w Gdyni jako wiosce 
rybackiej, w której budowano port oraz inne ważne podmioty gospodarki morskiej, 
doprowadziły do uzyskania przez nią 10 lutego 1926 r. praw miejskich5. 

4 K. Małkowski, Bedeker gdyński, Gdańsk 2001, s. 18-23.
5 M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk 1999.
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Oblicze demograficzne miasta zmieniało się ze względu na wielką imigrację 
ludności6. W 1921 r. mieszkało w niej 1,3 tys. osób, w 1926 r. – już  12 tys., w 1929 r. – 
15 tys., w 1930 r. – 25 tys., w 1936 r. – 102 tys., a w 1938 r. – 122 tys. Wraz z napływem 
ludności ujawniał się duży przyrost naturalny. Np. w 1936 r. wyniósł 21 %, a średnia 
kraju stanowiła 12 %, co wynikało z napływu tu ludzi młodych. W 1936 r. 61 % 
mieszkańców nie przekroczyło 30 roku życia. Miasto było najmłodszym w Polsce 
pod względem wieku mieszkańców. Była w nim przewaga mężczyzn nad kobietami; 
na 100 mężczyzn przypadały 74 kobiety,  64 % mieszkańców stanowili robotnicy, 17 
% prowadziło własne podmioty gospodarcze (rolnicze, rzemieślnicze, transportowe) 
oraz 5 %  pracownicy umysłowi. Znaczący był nadto udział robotników sezonowych, 
wiązał się on z ich zapotrzebowaniem do realizacji zadań w strategii budowy portu i 
miasta. Wśród nich dużo było kobiet znajdujących zatrudnienie w handlu, rzemiośle, 
pomocy domowej.

W obrazie ujawniającej się różnorodności postaw, zachowań ludności ukazywały 
się regionalizmy, a wśród nich zwłaszcza elementy pomorskie, kaszubskie, 
wielkopolskie, poznańskie, lubelskie, kieleckie, mazowieckie, kurpiowskie. 53 % 
tej ludności zamieszkiwało w małych miastach. Rzeczywistość ta odbijała się na 
zainteresowaniu uczestnictwem w życiu kulturalnym. Było ono niewielkie, zwykle 
obce szerokim kręgom społeczeństwa.

Władze gdyńskie nie przywiązywały istotnej wagi do rozwoju życia kulturalnego. 
Uznawały, że Gdynia powinna być silnym ośrodkiem portowo-handlowym oraz 
miejscowością kuracyjno-letniskową, zaspokajającą potrzeby wczasowiczów i 
turystów. Starały się promować twórczość znanych w kraju twórców. Zapraszano 
ich na okazjonalne występy. Uzasadniano to potrzebą upowszechnienia szczególnie 
wartościowych wytworów życia kulturowego i artystycznego. Uzasadniono to 
okolicznością, że odbiorcami kultury był wąski krąg mieszkańców, a dla szerokich 
kręgów robotników była to rzeczywistość niebudząca zainteresowania. Ujawniające 
się lokalne życie kulturalne dotyczyło tradycji morskich, zwyczajów pomorskich, co 
powodowało kształtowanie się profilu marynistycznego i kaszubsko-pomorskiego. 
Rozwój kultury w Gdyni był zdeterminowany obrazem kształtowania tej sfery życia 
w Wolnym Mieście Gdańsku7. Władze gdańskie przywiązywały bardzo dużą wagę 
do rozwoju kultury. Uczyniły ją narzędziem ideologii i polityki. Przeznaczały na 
nią duże środki finansowe, Tworzyły bazę nowoczesnych instytucji uczestnictwa, w 
kulturze. Starały się przez nią wykazywać germańskość tej przestrzeni kulturowej. 
Polskość marginalizowano i eliminowano. Aczkolwiek polski ruch amatorski nie 
pozwalał na wykluczanie się, ujawnił wysoki poziom rozwoju, odbijający wartości 
polskiej kultury narodowej.

Holistyczny ogląd rozwoju kultury w Gdyni, jako w nowo powstającym ośrodku 
miejskim, pozwala twierdzić, że odbywał się on w przestrzeni, gdzie nie istniały 
specjalistyczne instytucje uczestnictwa w kulturze, gdzie zderzały się różne postawy, 

6 „Kurier Gdyński” nr 6, z dn. 10 II 2006 r. 
7 A. Chodubski, Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, Toruń 2000.
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zachowania ludności pogrążonej w kulturze ciężkiej pracy fizycznej, gdzie ujawniały 
wielkie różnice świadomościowe, a w tym między ludnością tubylczą a napływową, 
gdzie dawała o sobie znać powszechna żywiołowość życia społeczno-gospodarczego8. 

Rozwój życia kulturalnego ściśle wiązał się z oświatą. W Gdyni jako wsi istniała 
od 1836 r. 1 szkoła powszechna z 1 izbą lekcyjną. W sytuacji masowego napływu do 
Gdyni ludności ujawniła się potrzeba tworzenia szkół. Wykorzystywano na ten cel 
różne pomieszczenia oraz podjęto budowę nowych szkół. Finansowało je głównie 
państwo. Do wybuchu II wojny światowej wybudowano 13 nowych, a funkcjonowało 
ogółem 20 szkół powszechnych. Był to stan niezaspokajający ujawniających się potrzeb 
edukacyjnych. Z chwilą tworzenia się miasta tworzono też szkoły prywatne. Szeroko 
znaną stała się np. szkoła ss. urszulanek utworzona w 1931 r. Do szkół prywatnych 
uczęszczało ok. 3 % ogółu uczących się dzieci i młodzieży. W  1927 r. utworzono 
pierwszą w mieście szkołę średnią. Była to szkoła prywatna prowadzona przez dra 
Teofila Zegarskiego (1884-1936)9. W 1928 r. uzyskała ona status szkoły państwowej, 
od 1936 r. prowadzili ją oo. jezuici. W latach 30. utworzono kilka prywatnych szkół 
średnich, m.in. prowadzonych przez ss. urszulanki, przez Towarzystwo Szkoły 
Średniej (TSŚ). Szkoły te miały charakter elitarny, uczęszczała do nich główie 
młodzież z rodzin inteligenckich, zwłaszcza urzędniczych.

Potrzeby rynku pracy związanego z gospodarką portową i życiem morskim 
stały się przyczyną zorganizowania szkolnictwa zawodowego. Tworzono je przede 
wszystkim jako placówki prywatne, duży rozgłos uzyskała utworzona w 1929 r. Szkoła 
Handlu Morskiego i Techniki Portowej. Jej inicjatorem była Izba Przemysłowo-
Handlowa. Od 1933 r. dobrą opinią cieszyło się Liceum Handlowe, od 1934 r. 
Gimnazjum Kupieckie, od 1937 r. Żeńskie Gimnazjum Krawieckie. Specjalistycznym 
kształceniem artystycznym zajmowała się utworzona w 1929 r. Szkoła Muzyczna, 
po jej zlikwidowaniu od 1934 r. Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina. Sztuki 
plastyczne krzewiła od 1933 r. Pomorska Sztuka Pięknych.

W 1930 r. rozpoczęła działalność Szkoła Morska, która wcześniej od 1920 r. 
miała siedzibę w Tczewie. Była to szkoła zawodowa typu licealnego. Przygotowywała 
młodzież do pracy żeglugowej i morskiej. 

W wymiarze wychowawczym ważną rolę pełniło harcerstwo prowadzone 
instytucjonalnie przez Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Cieszyło się ono dużą 
popularnością wśród młodzieży. Drużyny harcerskie istniały prawie we wszystkich 
gdyńskich szkołach średnich. Pierwsze powstały w 1928  r. przy szkole prowadzonej 
przez dr. Teofila Zegarskiego. 

Mimo że władze Gdyni w kształtującym się ładzie miejskim nie ujawniały 
zainteresowania tworzeniem instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury, 
to przychylały się do rozwoju niektórych form kulturowo-oświatowych, a w tym 
tworzenia szkół, bibliotek oraz innych placówek kultury.

8 M. Kardas, Gdynia i jej władze w latach 1926-1950. Główne problemy polskiej administracji publicznej 
miasta, Toruń 2013, s. 412-430.

9 Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 522-523.
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Ważną rolę kulturotwórczą pełniła prasa. Wśród jej tytułów były: „Gazeta 
Gdyńska” (1926-1939), „Dziennik Gdyński” (1928-1939), „Kurier Bałtycki” (1937-
1939), „Klub Nowych Ludzi” (1931), „Wiatr od Morza” (1931-1935), „Latarnia 
Morska” (1934-1935), „Torpeda” (1936-1937). Obok podstawowych funkcji 
informacyjnych, komentatorskich dostarczano na ich łamach wiedzy o literaturze, 
a w tym zamieszczano utwory wielu twórców. Z dużym zainteresowaniem 
spotykała się twórczość literacka. Łamy gazet były otwarte dla literatów z kraju, 
m.in. ujawniły się z nimi związki Stefana Żeromskiego (1864-1925)10. Uznaje się 
nawet, że był on pierwszym pisarzem po I wojnie światowej, który zwrócił uwagę 
na potrzebę zainteresowania się morzem i wybrzeżem, na potrzebę zbudowania 
portu i miasta w Gdyni. W 1925 r. ogłosił pisarz literacki odezwę, pt. Port w Gdyni. 
Prezentowali swoją twórczość też tacy literaci, jak Konstanty Ildefons Gałczyński, 
Juliusz Kaden-Bandrowski, Maria Dąbrowska, Zofia Kossak, Zofia Nałkowska, 
Melchior Wańkowicz, Tadeusz Boy-Żeleński. Od 1935 r. do wybuchu II wojny 
światowej w kawiarniach (np. Cafe-Bałtyk) i innych lokalach życia publicznego 
organizowano „Wieczory czwartkowe”, gdzie literaci oraz artyści prezentowali swą 
twórczość. Spotykały się one z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, zwłaszcza 
odbywające się w centralnej części miasta.

Rozwój życia kulturalnego ugruntowywały księgarnie, biblioteki, czytelnie i 
wydawnictwa, Pierwsza księgarnia i czytelnia powstała w Gdyni w 1920 r., zaś w 1935 
r. Miejska Biblioteka Publiczna. Tworzono biblioteki w szkołach i urzędach (m.in. w 
magistracie – urzędzie miasta) oraz palcówki prywatne, jak np. Jadwiga Justynowa, 
bracia Winniccy, Od 1926 r. powstawały drukarnie, m.in. Zakłady Graficzne 
„Dźwignia”, Spółdzielnia Wydawnicza „Gryf ”, firmy wydawnicze „Express”, „Tempo”, 
Zakłady Graficzne Alfonsa Szczuki, Drukarnia Morska, Drukarnia „Dziennika 
Gdyńskiego”.

Życie teatralne wypełniały występy teatrów z Warszawy, Poznania, Lwowa. W 1926 r. 
uruchomiono teatr letni, w którym wystawiali gościnnie przedstawienia aktorzy z różnych 
ośrodków. Nierzadko podnoszono problem utworzenia stałego teatru, jednak nie doszło 
do realizacji wyzwania. Obok występów profesjonalnych dość duży zasięg miała amatorska 
działalność teatralna. Wystawiano sztuki w kawiarniach, pomieszczeniach życia publicznego. 
Duży rozgłos zyskały m.in. zespoły „Pro-Arte” i Domu Ludowego, Teatr Milusińskich, Teatru 
Dramatycznego Marynarki Wojennej11.

Nową formą życia kulturowego było kino. Spotkało się z dużym 
zainteresowaniem społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych. Pełniło wiele funkcji 
wychowawczych. Widzowie starali się naśladować wielu bohaterów, ujawniających 
się w sztuce filmowej. Pierwsze kino powstało w Gdyni w 1926 r., nosiło nazwę 
„Czarodziejka”, następnie powstały „Morskie Oko”, „Bajka”, „Bodega”, „Polonia”, 
(było w nim 460 miejsc, krzeseł ustawionych amfiteatralnie), „Lido”, „Gwiazda”. 
W ich repertuarze dominowały filmy rozrywkowo-komediowe oraz komedie 

10 J. Kucharski, „Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego. Zarys monograficzny, Gdańsk 1989.
11 Dzieje Gdyni …, s. 169-173.
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miłosne i melodramaty, filmy sensacyjno-kryminalne i pełne grozy. Ich przesłanie 
ideowe zawierało się w ekranizacji utworów literackich, m.in. Adama Mickiewicza 
„Pana Tadeusza”, Włodzimierza Wolskiego „Halka”, Henryka Sienkiewicza „Janko 
Muzykant”, Władysława Reymonta „Chłopi”, Heleny Mniszkówny „Trędowata”, 
Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” i „Wiatr od morza”.

W przestrzeni badań naukowych ważną rolę pełnił Instytut Bałtycki. Od 1931 r. 
był oddziałem tej instytucji, mającej siedzibę w Toruniu, a w 1936 r. przeniesiono 
go do Gdyni. Wydawał on periodyki: „Jantar”, „Uprawa Morza”, „Dominium Maris”, 
„Balticum”. Opublikował ponad 500 odrębnych publikacji; zajmował się popularyzacją 
wiedzy, m.in. w formie „powszechnych wykładów uniwersyteckich”, odbywały się one 
pod patronatem uniwersytetu w Poznaniu. Zaproszono do ich wygłaszania znanych 
badaczy – historyków, prawników, filologów, geografów. Dużą wagę przywiązywano 
do wiedzy o morzu i Pomorzu. Od 1936 r. nośną działalność badawczą prowadziło 
Muzeum Miejskie, przywiązujące dużą wagę do rozpoznawania pradziejów miasta i 
regionu oraz zagadnień etnograficznych. 

W 1934 r. podjęto ideę utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauki, do jej 
urzeczywistnienia doszło w 1937 r. W 1939 r. liczyło ono 98 członków. Za swe 
powołanie uznawano popularyzację wiedzy, a w tym o kulturze kaszubskiej. Wtedy 
też ujawniła się myśl utworzenia uczelni uniwersyteckiej. Nie spotkała się z akceptacją 
ówczesnego środowiska intelektualnego, a spotkała się z surową krytyką prasy, m.in. 
„Kuriera Bałtyckiego”.

Ważnym ogniwem kultury materialnej była architektura. Przekształcenie jej z 
rzeczywistości wiejskiej w przestrzeń portowo-handlową odbywało się żywiołowo. 
Przez pierwsze lata funkcjonowania miasta zabudowa odbywała się bezplanowo. 
Starano się zachować jej oblicze letniskowe i rybackie oraz tworzyć doraźną 
infrastrukturę portową. Napływ rzesz ludzi ujawniał wielkie potrzeby mieszkaniowe. 
Próbowano je rozwiązywać doraźnie i w jak najszybszym czasie. W latach 30. 
wzniesiono kilka budowli użyteczności publicznej, m.in. gmachy: sądu, poczty i 
telegrafu, dworce kolejowy i morski oraz uporządkowano skwer nadmorski. Zabudowa 
stała się przedmiotem surowej krytyki. Zarzucano jej bezład i monotonię, brak 
właściwego połączenia między portem a centrum miasta i jego obrzeżami. Krytycznie 
odnoszono się do przebudowy głównej ulicy, tj. obecnie Świętojańskiej (do lat 30. 
Św. Jańska) liczącej 1,6 km długości. W przeszłości była to Droga Oksywska, łącząca 
Oksywie przez Gdynię z Gdańskiem. Budownictwo mieszkaniowe porównywano z 
„koszarami mieszkalnymi”. Wskazywano, że w okresie intensywnej budowy miasta 
nie uwzględniono należycie rozwiązań kultury estetyczno-architektonicznej12. 

Istotne ogniwo życia kulturalnego stanowiły bale przygotowywane z dużą 
starannością przez główne podmioty życia kulturalnego oraz organizowane dla 
szerokich kręgów społeczeństwa. Dużą nośność miały bale organizowane przez 
Szkołę Morską. Brały w nich udział osobistości szeroko znane w Gdyni. Oprawę 

12 M. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia wojennego. Architektura i urbanistyka, Warszawa 1993; 
Taże, Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Gdynia 2003.
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artystyczną przygotowywali utalentowani artyści. Bal odbywał się w miesiącu  
grudniu, co wiązało się z datą rozpoczęcia działalności szkoły w Gdyni. Z uwagi, że 
był to czas adwentu „biskup morski” Stanisław Wojciech Okoniewski (1870-1944) 
udzielał specjalnej dyspensy. Biskup przywiązywał dużą wagę do krzewienia kultury 
morskiej. Brał udział w corocznym Święcie Morza organizowanym w Gdyni. Święcił 
bandery polskich statków: „Piłsudski” (1935), „Batory” (1936), „Chrobry” (1939).

Nośne były bale sylwestrowe. Wytwornością odznaczał się organizowany w 
„Riwierze Polskiej”. Ujawniała się na nim swoista rewia mody i elegancji. W lokalu 
tym organizowano też wiele innych okolicznościowych bali m.in. „gałganiarzy”, 
„starych kawalerów”, „wełniarzy”. Własne bale organizowali przedstawiciele 
niektórych rzemiosł i zawodów, m.in. fryzjerzy, hotelarze. Wyjątkowy wymiar 
miały one z okazji święta morza. Przybywały na tę uroczystość tysiące ludzi, w tym 
bardzo dużo osób z głębi kraju. Nad morzem palono ogniska, puszczano na morze 
wianki, tańczono do upadłego. Uczestniczyli w nich ludzie polityki, m.in. prezydent 
RP Ignacy Mościcki (1867-1946). Święto było manifestacją polityczną, wyrażaniem 
przywiązania Polski i Polaków do morza. Organizacyjnie jego przygotowaniem w 
istotnej mierze zajmowała się Liga Morska i Kolonialna13. 

W ciągu 20 lat, tj. od zakończenia I do wybuchu II wojny światowej radykalnie 
zmieniło się oblicze kulturowe Gdyni. Mimo że władze polityczne nie ujawniły 
specjalnego zainteresowania rozwojem życia kulturalnego, to wykształciły się 
korzenie najważniejszych instytucji uczestnictwa w kulturze. Istotny w tym względzie 
był entuzjazm społeczeństwa polskiego, związany z uzyskaniem dostępu do morza 
oraz z budową od fundamentalistów nowego miasta. Chętnie przybywali do Gdyni 
ludzie znani ze swojego dorobku twórczego, a w w tym literaci, artyści muzyki, teatru 
itp. Postrzegali tu szerokie możliwości urzeczywistniania pasji i wizji aktywności 
twórczej. W rzeczywistości tej tworzyła się specyficzna kultura, postrzegana 
zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej, a w tym w postawach, zachowaniach, 
aspiracjach. Przede wszystkim tworzyła się wielokulturowość, a w niej łączenie 
się tradycji z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Gdynię postrzegano jako 
jeden z najpowszechniejszych ośrodków kulturowo-cywilizacyjnych w przestrzeni 
nadmorskich miast Europy i świata. Szeroko znany był budujący się nowoczesny 
port morski. Generował on też tworzenie się nowej jakości ludzi morza, co wyrażało 
się w kulturze. Byli to ludzie: przedsiębiorczy (w sferze życia ekonomicznego, w 
zdobywaniu mieszkań, ich urządzaniu bytowym, uzyskiwaniu środków finansowych 
pozwalających na utrzymanie rodziny), odważni w podejmowaniu decyzji życiowych, 
w tym zawodowych, tolerancyjni w przystosowaniu się do nowych warunków życia 
bytowego, korzystania z infrastruktury społecznej. Ważne ogniwo tożsamości 
kulturowej stanowiło przywiązanie do wartości polskiej kultury narodowej, a w tym 
do ujawniania ich w formie różnych manifestacji, obchodów świąt państwowych i 
kościelnych. Ważnym wsparciem tych postaw i zachowań społeczno-politycznych 

13 T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939,Gdańsk 1983.
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były istytucje uczestnictwa w kulturze, a zwłaszcza szkoły, instytucje profesjonalne i 
amatorskie, ruch teatralny i muzyczny.

Zręby tej kultury zostały zniszczone w bardzo szybkim czasie w latach II 
wojny światowej14. Przede wszystkim zniszczone zostały zasoby ludzkie. Z 122 tys. 
przedwojennych mieszkańców ocalało ich ok. 30 tys., którzy zmuszeni byli świadczyć 
usługi dla ludności niemieckiej, która zajęła miejsce wypartych Polaków. We wrześniu 
1939 r. zmieniono nazwę miasta na Gotenhafen,  ul. Świętojańska stała się Adolff – 
Hitler Strasse. Władzę w mieście przejął w imieniu niemieckiej marynarki wojennej 
zarząd wojskowy, a następnie niemieckie władze cywilno-partyjne. Od pierwszych dni 
niemieckiego panowania prowadzono masowe aresztowania Polaków, dokonywano 
ich eksterminacji, a w tym ludności chłopskiej, mającej lokalny rodowód. Masowe 
mordy Polaków przeprowadzano w Lasach Piaśnickich oraz część osób kierowano 
do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza do Stutthofu. Całą infrastrukturę społeczną 
przejęli Niemcy, niekiedy zatrzymywano w niej Polaków jako domową siłę roboczą. 
Instytucje gospodarcze, a w tym port, przekształcono na bazę wojskową (niemieckiej 
marynarki i lotnictwa wojskowego). Gmachy instytucji życia publicznego, a w tym 
zorientowane na kształtowanie życia kulturalnego wykorzystano na cele wojskowe 
(szpitale polowe, kasyna). W  czasie teatru działań wojennych miasto bombardowały 
siły alianckie, 9 października 1943 r. brało w nim udział 127 samolotów, 18 grudnia 
1944 r. – 600 samolotów. W końcu 1944 r. w mieście pojawiły się rzesze ludności 
niemieckiej starające się ewakuować drogą morską. Trwała ona do 25 marca 1945 r. W 
sytuacji wypierania Niemców z miasta doszło do bezwzględnego niszczenia przez nich 
całej bazy wojennej, a w tym gospodarczej zbudowanej przed II wojną światową.

W czasie II wojny światowej niektóre instytucje uczestnictwa w kulturze 
wykorzystywali Niemcy dla własnych potrzeb, np. kino „Gwiazda” nazwano „Stern 
– Licht – Spiele”; w szkołach wyeliminowano całkowicie znaki polskości. Mogły 
do nich uczęszczać dzieci Polaków, aczkolwiek musiały się całkowicie wyrzec 
polskości.

Kolejne radykalne zmiany w Gdyni nastąpiły w marcu 1945 r. po przyjęciu 
w niej władzy przez siły wojskowe Armii Czerwonej i oddziały Wojska Polskiego. 
Przybyło do miasta ok. 2 tys. ludzi wyposażonych w szerokie pełnomocnictwa, 
w tym mające nadzór nad organizacją instytucji życia publicznego. Ujawniła się 
rzeczywistość braku kompetencji ludzi zajmujących odpowiedzialne stanowiska 
życia kulturowego, a nadto rozluźnienie dyscypliny sił wojskowych15. Organizacja 
nowego ładu kulturowego odbywała się w szybkim tempie, duże trudności ujawniły 
się w przestrzeni aprowizacyjnej. Unormowano je dopiero na początku 1946 r. 
Sytuację utrudniała rzeczywistość, że Gdynia stała się przestrzenią  osiedlenia się 

14 D. Steyer, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdyńskim w latach 1939-1945, Gdynia 1967;                 
K. Małkowski, op. cit., s. 351-357.

15 J. Siekierzyński, Tworzenie administracji państwowej w województwie gdańskim (1945-1950), Gdańsk 
1978, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne, Warszawa 1991.
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repatriantów i przesiedleńców16. Zaczęli oni przybywać do miasta od wiosny 1945 r. Byli 
rejestrowani przez władze miejskie, co wiązało się z sytuowaniem ich w odbudowującej 
się rzeczywistości kulturowej. Początkowo przewidywano utworzenie gminy portowej, 
co wynikało ze strategii polityczno-gospodarczej państwa17. 

Repatrianci oraz szerokie kręgi przybywających tu ludzi w celu osiedlenia się na 
stałe, zostały poddane propagandzie zwycięstwa, organizowano masowe obchody 
świąt państwowych, jak pochodów pierwszomajowych, rocznic wyzwolenia Gdyni 
spod okupacji hitlerowskiej. W ślad za tym tworzono instytucje uczestnictwa w 
kulturze, które zorientowane były na masowego odbiorcę. Już w 1945 r. uruchomiono 
20 szkół podstawowych. Odbywały się w pomieszczeniach prowizorycznych, 
rozbudowano instytucje i budowano nowe. Od 1945 r. tworzono też szkoły zawodowe i 
ogólnokształcące; starano się zaspokoić ujawniające się potrzeby edukacyjne, a w tym 
w zakresie kształcenia i dokształcania osób dorosłych. Ujawniło się zainteresowanie 
kształceniem związanym z gospodarką morską, a w tym w zakresie budowy okrętów, 
przemysłu okrętowego, obsługi radiowej, statków, żeglugi, rybołówstwa, obsługi 
portowej i handlu.

Ważne miejsce w życiu kulturowym zdobyły takie instytucje, jak: kino, teatr, 
muzea, biblioteki, media (radio, telewizja) zorientowane na kształtowanie postaw, 
zachowań społeczeństwa18. W ich funkcjonowaniu ujawnia się pielęgnowanie 
wartości tradycji, a w tym przywiązania do morza. Zauważa się bowiem, że jest ona 
najbardziej morskim miastem w Polsce19. W strategii rozwoju miasta podkreśla się 
wagę pielęgnowania dziedzictwa historycznego związanego z II Rzeczpospolitą. 
Miasto postrzega się jako żeglarską stolicę Polski. Przewiduje się organizowanie w 
niej ogólnopolskie, międzynarodowe, imprezy żeglarskie, wyczynowe i rekreacyjno-
turystyczne20. W strategii rozwoju miasta w sprawie kultury wskazuje się na potrzebę 
nakierowania na zwiększenie kulturotwórczej jego funkcji poprzez budowanie 
szerokiej oferty skierowanej zarówno do twórców kultury, jak i jej odbiorców. Ważne 
w tym względzie jest zachowanie tożsamości „Gdyni”, jej zabytków, niematerialnych i 
materialnych wartości historycznych oraz tradycji morskich i kaszubskich.

Za szczególne cechy w rozwoju współczesnej gdyńskiej kultury uznaje się jej 
synkretyzm wynikający z jakości społeczeństwa, tj. z współistnienia i współżycia 
ludności autochtonicznej, kaszubskiej, pomorskiej oraz napływowej z różnych 

16 S. Banasiak, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w 
latach 1945-1946, Poznań 1963.

17 R. Techman, Samorządy terytorialne Gdańska, Gdyni i Szczecina wobec gospodarki portowej w latach 
1945-1949, „Rocznik Gdański” 1998, t. LVIII, z. 2, s. 10-11.

18 Dzieje Gdyni …, s. 311-318; Strategia rozwoju Gdyni…, s. 19-22; ”Rocznik Statystyczny Gdyni 2011” 
2012, cz. IX, XI.

19 T. Palmowski, Morskie funkcje Gdyni, [w:] Zespół miejski Gdyni. Przyroda – gospodarka – społeczeń-
stwo, red. H. Piekarek – Jankowska, M. Dutkowski, Gdańsk 1998, s. 131.

20 Raport z realizacji strategii rozwoju Gdyni 2003-2013 w latach 2004-2010. Biuro Rozwoju Miasta 
Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia 2011, s. 59-60.
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części kraju, a w tym z przestrzeni kresowych21. W mozaice tej stykają się grupy 
etniczno-narodowościowe, językowe, religijne, kulturowe, mentalne. Synkretyzm 
kulturowy powoduje jednak zacieranie się wyraźnych granic między tymi grupami 
oraz dążenie do ujawniania się jednej wspólnoty. Dlatego duża część społeczności, 
zwłaszcza młode pokolenie, stara się wpisać w ramy pojęcia gdynianie. W przestrzeni 
tej spotyka się jednak też tendencje separacyjne. Umacnia się siłę i znaczenie 
społeczności kaszubskiej. Przez formy instytucjonalne podkreśla się odrębność 
wartości kaszubskich. W instytucjach uczestnictwa w kulturze, jak też w kościele (np. 
ks. Hilary Jastak (1914-2000) pielęgnuje się i krzewi odrębność kultury kaszubskiej. 
W holistycznym jednak oglądzie zauważa, się gdyńska kultura łączy w sobie wiele 
wątków historycznych, socjalizacyjnych, etnicznych, religijnych. W pełni sytuuje się 
w kształtującej się przestrzeni globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

W refleksji uogólniającej można stwierdzić, że: 1. W rozwoju życia kulturalnego 
w Gdyni z dużą siłą ujawniały się procesy ideologiczno-polityczne. One w ważnym 
stopniu ją generowały, 2. Jej charakterystyczny rys stanowiło w procesie dziejowym 
łączenie się wartości wiejskich (autochtonicznych) z wzorcami zewnętrznymi 
wnoszonymi w tę przestrzeń przez masowo napływającą ludność, 3. Zręby 
nowoczesnej kultury w mieście tworzono po I wojnie światowej oddolnie przez 
polskich entuzjastów dostępu do morza, odbudowy Polski oraz budowy portu i 
infrastruktury morskiej, 4. Kultura wytworzona przez 20 lat, po I wojnie światowej 
była bezwzględnie niszczona w czasie II wojny światowej przez niemieckie siły 
okupacyjne, 5. Po II wojnie światowej budowa instytucji kultury stała się wyzwaniem 
ideowym państwa polskiego. Urzeczywistnianie wartości kulturowo-cywilizacyjnych 
uwarunkowane jest strategią i taktyką państwa oraz władz lokalnych. Obecnie w jej 
obrazie odbijają się jednocześnie procesy unifikacji i dywersyfikacji życia społeczno-
politycznego. 

Summary

Contemporary education challenges in view of  school system in Gdynia

The article indicates that education challenges in the globalising world becomes 
a task of utmost importance. Firstly, this strategy does not include connection of the 
cultural heritage with incumbent and future challenges. Secondly, the technological 
progress alters substantially the educational processes, in particular by utilising 
information and computers. Thirdly, contemporary education challenges refer to 
educational structure, as well as the quality of students and lecturers. Lastly, school 

21 A. Chodubski, Istota i funkcje cywilizacyjne pogranicza, [w:] Na obrzeżach polityki, cz. 8, pod red. 
M. Kosmana, Poznań 2010, s. 77-89.

Szczególne cechy kultury w przestrzeni gdyńskiej



44

system in Gdynia epitomises both - the global education challenges and local 
specificity.

Andrzej Chodubski



„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015

Ks. Jarosław Lisica

Gdynia - moja „mała ojczyzna” w globalnym świecie

„Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania
 miłości Ojczyzny. (…) Za to kształcenie pozostajemy 

odpowiedzialni przed Bogiem i historią”1.

„Kto nie umie być patriotą swojej wsi, swojego miasta, ten nie jest zdolny
do jakiegokolwiek patriotyzmu”.

(St. R. Dobrowolski)

Wprowadzenie

„Jedni z nas w Gdyni mieszkają, inni pracują. Są tacy, którzy bywają tu tylko 
przejazdem, i tacy, którzy przyjeżdżają regularnie. Do rodziny, do kina, na zakupy, 
na spacer… Jeszcze inni się z Gdyni wyprowadzili, a zupełnie inna grupa osób chce 
tu zamieszkać. Są wreszcie ci wszyscy, którzy o Gdynię grają na planszy Monopoly i 
głosują na miasto w przeróżnych plebiscytach. Te osoby jedno mają wspólne. Wszyscy 
są – wszyscy jesteśmy – z Gdyni!”2. To szerokie spojrzenie na gdynian, zaproponowane 
przez dziennikarkę A. Dylejko, świadczy o ich wyjątkowym przywiązaniu do swej 
„małej ojczyzny”. Stanowi również przyczynek oraz zaproszenie do odnowienia i 
umocnienia poczucia tożsamości, korzeni i wspólnoty ze swoją lokalną ojcowizną.

Więź, jaka łączy Gdynię z jej mieszkańcami we współczesnym kontekście 
społeczno-kulturowym nie tworzy się w próżni społecznej, lecz na określonym 
terytorium, w określonej kulturze i czasie historycznym3. To z kolei znacząco wpływa 
na własną tożsamość lokalną, poczucie przynależności do danej społeczności i 
odpowiedzialności za nią. Tylko silne poczucie więzi z miejscem bytowania istotnie 

1 F. Plit, Święta miłości kochanej ojczyzny…, „Geografia w Szkole”, 2005, nr 3, s. 3.
2 A. Dylejko, Wszyscy są z Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, z 27.01.2009, s. 8.
3 Por. P. Śpiewak, Trzeci patriotyzm albo pamięć i patriotyzm, [w:] Tożsamość miejsca i ludzi. 

Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, pod red. M. Dymnickiej, 
Z. Opackiego, Warszawa 2003, s. 166-172.
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wspiera i buduje cnotę patriotyzmu – miłości do „małej ojczyzny”. I chociaż Gdynia w 
powszechnej świadomości kojarzy się jako atrakcyjne miasto nadmorskie i znaczący 
procent jej mieszkańców traktuje aglomerację jako „moje”4, to w dobie współcześnie 
zachodzących procesów unifikujących i dywersyfikujących życie kulturowe, można 
zauważyć, że nie każdy mieszkaniec tego wyjątkowego miasta portowego identyfikuje 
się ze społecznością lokalną. Czy w takim razie sama tylko deklaracja przynależności 
do Gdyni jest siłą napędową cnoty patriotyzmu? Czy w takim przypadku można w 
ogóle mówić o miłości do „lokalnej ojczyzny”?

W tym kontekście troska o „małą ojczyznę” Gdynię wydaje się być ważnym 
elementem sprzeciwu wobec kultury globalizacji oraz wizji świata rozumianej jako 
„globalnej wioski”. Zwłaszcza że kultura globalna wypiera stare, cenione wartości, 
takie jak przywiązanie człowieka do miejsca, rodziny, przyjaciół czy pracy, które 
wydają się być z czasem archaicznym przeżytkiem5.

Aktualnie nie ma zbyt wiele pozycji monograficznych na temat miłości do „małej 
ojczyzny”, tym bardziej w odniesieniu do miasta Gdyni. Tematyka ta traktowana 
jest zazwyczaj marginalnie. Tymczasem problemy, które przynosi rzeczywistość 
„globalnej wioski”, wprost domagają się opracowań, w których przejrzyście i w 
miarę wyczerpująco zostaną przedstawione treści na temat patriotyzmu lokalnego. 
Niniejszy artykuł pragnie naświetlić zagadnienie miłości do „małej ojczyzny” 
Gdyni w świecie globalnym, nie tyle wszechstronnie, bo byłoby to zadanie nie 
do wykonania, co wielostronnie i kierunkowo. W niniejszym artykule realizacja 
sformułowanego problemu badawczego dzieli się na dwa etapy. Po pierwsze, podjęte 
analizy badawcze mają najpierw określić struktury pojęcia „ojczyzna” – właściwego 
przedmiotu cnoty patriotyzmu, następnie koniecznym wydaje się przeanalizowanie 
wybranych współczesnych znaczeń określenia „mała ojczyzna”. Całość pracy stanowi 
próbę ukazania aktualności miłości do „małej ojczyzny” Gdyni. Celem takiego ujęcia 
analiz badawczych jest uwrażliwienie na ważność tej tematyki w obecnym świecie, 
nazywanym często „globalną wioską”. 

Ojczyzna jako wartość nadrzędna

Słowo „patriotyzm” w dobie „globalnej wioski” staje się coraz bardziej zwrotem 
archaicznym, który kojarzy się z okresem walk powstańczo-wyzwoleńczych. 
Dzisiejszy człowiek o mentalności kosmopolitycznej najchętniej nie utożsamia się 
z żadnym określonym miejscem na ziemi, lecz pożądając często za pracą, staje się 
obywatelem świata. W przeciwieństwie do kosmopolityzmu, patriotyzm określa 
postawę człowieka wobec swojej ojczyzny, która pojmowana jest w szerokim sensie 
jako „ziemia ojców” (łac. pater – ojciec, patria – ojczyzna). To dzięki ojczyźnie 

4 Por. M. Szmytkowska, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie, „Zeszyty Gdyńskie” 2009, nr 4, s. 52.
5 Por. L. Strumska-Cylwik, Małe ojczyzny w globalnym świecie w kontekście zanikających zależności prze-

strzennych, [w:] Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?, „Zespoły senackie” 
2013, nr 13, s. 46-47.
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człowiek otrzymuje całe bogactwo swej kultury, języka, dorobku minionych pokoleń, 
wypracowanych wartości czy odzyskanej suwerenności6. Pojęcie ojczyzny (patria) 
odnosi się do dwóch rzeczywistości: pater (ojciec) oraz terra (ziemia) i oznacza nic 
innego jak tylko ziemię ojców. Te łacińskie podstawy terminu ojczyzna znajdują swoje 
odzwierciedlenie również w innych językach europejskich, np. w języku niemieckim 
vaterland (ziemia ojców), heimat (mała ojczyzna); w języku angielskim fatherland 
(ziemia ojców), motherland (ziemia matki), homeland (ziemia domu rodzinnego). 
Rosjanie ojczyznę nazywają rodina, otczestwo, co z kolei ma ścisły związek 
etymologiczny z roditieli – rodzice. Warto zaznaczyć, że grecki termin patriotes 
znaczy tyle co ziomek, współrodak. Natomiast polskie słowo „ojczyzna” wiąże się ze 
staropolskim ojcowizna. We wszystkich przywoływanych wyżej językach, na uwagę 
zasługuje fakt, iż samo słownictwo odwołuje się do tego, co najbliższe człowiekowi: 
do ojcostwa i macierzyństwa, do braterstwa, pokrewieństwa, ziemi, domu itp.7.

Słowo „ojczyzna”, mimo iż dziś bardzo często przywoływane jest w różnego rodzaju 
utworach literackich, dyskusjach publicznych, szczególnie podczas uroczystości 
narodowych i państwowych, to jednak wciąż pozostaje trudne do zdefiniowania. M. 
Bocheński twierdzi, że „ojczyzna jest przedmiotem ontologicznie skomplikowanym, 
choć etycznie prostym”8. Z kolei T. Ślipko podkreśla, że „ojczyzna wyróżnia się 
przede wszystkim aksjologicznym wydźwiękiem swej treści”9. W tych i innych 
wypowiedzianych różnych badaczy pojęcia „ojczyzny” da się zauważyć, że termin 
ten jawi się zatem jako rzeczywistość trudna do zdefiniowania, a z drugiej strony 
dochodzi w nich do głosu wydźwięk aksjologiczny10. Mimo to należy pamiętać, aby 
przy definiowaniu pojęcia „ojczyzny” zwracać uwagę na interferentność tego terminu 
z takimi pojęciami, jak: naród, kraj czy państwo11. Rozumienie pojęcia „ojczyzna” 
zależy również od dyscypliny naukowej, która się nim zajmuje. Inaczej będzie ono 
rozumiane w socjologii, inaczej w filozofii, a jeszcze inaczej w naukach historycznych 
lub politologicznych12.

Ojczyzna to „kraj, w którym człowiek urodził się, lub spędził znaczną część swego 
życia, w którym mieszka lub z którym czuje się mocno związany emocjonalnie mimo 
przestrzennego oddalenia. Ziemia staje się ojczyzną o tyle, o ile istnieje zbiorowość, 
która za taką ją uważa, toteż w określeniach ojczyzna słowo «kraj» oznacza zarazem 
ludzi, których łączą wspólne doświadczenia, sentymenty, wspomnienia, tradycje 
itd. Pojęcie ojczyzny wiąże się etymologicznie z pojęciem ojcowizny, a więc ziemi 
dziedziczonej po przodkach; z czasem jednak jego zakres ogromnie się rozszerzył, 

6 Por. J. Szyran, Miłość ojczyzny „na odległość”, „Rycerz Niepokalanej dla Polonii”, 2008, nr 10, s. 394.
7 Por. P. Przesmycki, Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego, „Annales. Etyka w życiu gospodar-

czym” 2008, nr 12, s. 197.
8 J. M. Bocheński, O patriotyzmie, Warszawa 1989, s. 7-8.
9 Cyt. za: H. Skorowski, Moralność społeczna, Warszawa 1996, s. 136.
10 Por. P. Przesmycki, Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego, s. 198.
11 Por. E. A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne w szkole, Warszawa 1988, s. 10.
12 Por. R. Strus, Wychowanie młodzieży do umiłowania ojczyzny, Stalowa Wola 2008, s. 189-190.
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w pierwotnym, ale i współcześnie żywym sensie obejmował całość okolic, z jakich 
się pochodzi (…). O ile geneza pojęcia ojczyzny w jego pierwotnym znaczeniu 
jest związana zapewne z początkami życia osiadłego, o tyle ojczyzna w ostatnim 
znaczeniu stanowi stosunkowo późny wytwór historyczny, związany z powstaniem 
nowoczesnych narodów i ideologii narodów operujących ideą ziemi rodzinnej jako 
własności narodu (…)”13.

Takie rozumienie pojęcia ojczyzny, z którą patriotyzm jest ściśle związany, 
pozwala stwierdzić, że ma ono wymiar wspólnotowy, kulturowy i przestrzenny. W 
polskiej przestrzeni kulturowej pojęcie ojczyzny pojawiło się już w średniowieczu, 
zaś w okresie Polski klasycznej ojczyzna traktowana była jako dobro wspólne 
(rzecz pospolita) i ściśle powiązana z religią. Z kolei okres zaborów zmusił do 
przewartościowania poglądu utożsamiającego ojczyznę z państwem. W owym 
czasie znaczenia nabrało stanowisko pojmujące ojczyznę jako14 „zbiór naczelnych 
wartości, łączących i motywujących ludzi do działania”15. Historia pokazuje też, że 
nie traci się ojczyzny z chwilą utraty państwowości, jak Polska podczas zaborów. 
Trafnie ujął to K. Libelt, twierdząc, że „bez bytu politycznego nie ma państwa, ale 
bez bytu politycznego jest ojczyzna, i to ta ogromna jest różnica między ojczyzną 
i państwem (…). Ojczyzna wyższą jest ideą, niżeli idea państwa”16. Natomiast w 
rozprawie „O miłości ojczyzny”, próbując podać istotę ojczyzny, K. Libelt wyróżnia 
trzy grupy czynników niezbędnych do jej prawidłowego rozumienia. Pierwsza grupa 
to materialne ujęcie ojczyzny. Składają się na nią: ziemia, naród, prawa oraz ustawy, 
gdyż jak twierdzi: „miłość ojczyzny jest uwarunkowana swobodami, jakie przynoszą 
ustawy polityczne”17. Druga grupa obejmuje duchową substancję ojczyzny i zawiera 
w sobie takie pojęcia jak: obyczaje narodowe, język i literatura narodowa. Trzecia i 
zarazem najważniejsza grupa to państwo, Kościół i dzieje18. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, wygłoszone w 
czasie spotkania ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 
roku 2000, które są doskonałym uzupełnieniem powyższych analiz badawczych: 
„Ojczyzna to jest dziedzictwo, które nie tylko obejmuje pewien zasób dóbr 
materialnych na określonym terytorium, ale nade wszystko jest jedynym w swoim 
rodzaju skarbcem wartości i treści duchowych, czyli tego wszystkiego, co składa 
się na kulturę narodu. Kolejne pokolenia mistrzów, profesorów i studentów 

13 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1997, s. 614-615.
14 Por. T. Ochocki, Pojęcie patriotyzmu, w: Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w 

XXI wieku, pod red. K. Gąsiorka, W. S. Moczulskiego, Warszawa 2011, s. 13.
15 J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych ję-

zykach europejskich, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1993, s. 39.
16 Pisma pomniejsze Karola Libelta, wyd. J. K. Żupański, 1849, t. 1, s. 143.
17 W. Stróżewski, Na marginesie o miłości ojczyzny Karola Libelta, [w:] Patriotyzm wczoraj i dziś, pod 

red. M. Michalewicza, Kraków 2003, s. 38-42.
18 Por. T. Ochocki, Pojęcie patriotyzmu, w: Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w 

XXI wieku, s. 13.
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Uniwersytetu strzegły tego skarbca i współtworzyły go, nawet za cenę wielkich 
ofiar. W ten właśnie sposób uczyły się patriotyzmu, czyli umiłowania tego, 
co ojczyste, co jest owocem geniuszu przodków i co wyróżnia pośród innych 
ludów, a co równocześnie stanowi płaszczyznę spotkania i twórczej wymiany w 
wymiarze ogólnoludzkim. Uniwersytet niech będzie miejscem kształtowania 
ducha patriotyzmu – takiej miłości ojczyzny, która staje na straży jej dobra, ale nie 
zamyka bram, lecz buduje mosty, ażeby dzieląc się z innymi to dobro pomnażać”19. 
Dokładna analiza tej wypowiedzi Ojca Świętego upoważnia do stwierdzenia, że 
jedyną odpowiedzią człowieka na dar ojczyzny jest postawa miłości do niej, czyli 
właśnie patriotyzm20.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione elementy konstytuujące rzeczywistość 
ojczyzny należy stwierdzić, że ojczyzna to wielki „nośnik” wartości zarówno dla 
osoby, jak i dla wspólnoty narodowej. Już etymologia słowa ojczyzny (patria, patrie, 
fatherland, vaterland, rodina) zawiera aksjologię. Współczesna myśl humanistyczna 
wyróżnia kilka obiektywnych elementów rzeczywistości ojczyzny (wspólnota 
narodowa, historia, religia, etos, terytorium). Zatem patriotyzm in concreto oznacza 
postawę miłości wobec tych aspektów ojczyzny, w tym szczególnie heimat – małej 
ojczyzny Gdyni21. Dlatego w dalszej części analiz badawczych należy podjąć szerszą 
refleksję intelektualną nad zagadnieniem „małej ojczyzny”, zaś płynące wnioski 
skonfrontować z rzeczywistością „globalnej wioski”. 

Wieloaspektowość „małej ojczyzny” 

Od najdawniejszych czasów człowiek tworzył pewne zbiorowości, wspólnoty, z 
którymi łączyły go określone więzi. Jako istota społeczna wchodzi w relacje z otoczeniem, 
w którym wychowuje się i wzrasta, kształtując tym samym swoją tożsamość. Najbliższa 
w sensie geograficznym i emocjonalnym jest dla człowieka społeczność lokalna, która 
stanowi naturalne miejsce zakorzenienia się. Tą społecznością lokalną staje się właśnie 
„mała ojczyzna” – rodzinna wioska, gmina, dzielnica w dużej aglomeracji, miasto. To z 
tych małych ojcowizn składa się wielka ojczyzna – Polska, wspólnota kontynentalna czy 
wreszcie wspólnota globalna. Poprzez zakotwiczenie się w „małej ojczyźnie” dokonuje 
się także zakorzenienie w „dużej ojczyźnie”22.

Mimo upływającego czasu, postępu naukowego i technologicznego oraz w obliczu 
procesów globalizacji, amerykanizacji, europeizacji, unifikacji i integracji, człowiek 
stając się obywatelem Europy i świata, wciąż pozostaje przypisany do „małej ojczyzny 

19 Jan Paweł II, Polska potrzebuje światłych patriotów (11 IX – Audiencja papieska dla wspólnoty 
akademickiej UJ), „L’Osservatore Romano” 2000, nr 10, s. 59-60.

20 Por. H. Słotwińska, Katecheza o ojczyźnie według nauczania Jana Pawła II, „Studia Pastoralne” 2006, 
nr 2, s. 105.

21 Por. P. Przesmycki, Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego, s. 200, 203.
22 Por. K. Mikulski, Wychowanie patriotyczne w rodzinie, „Powołanie” 2003, nr 4, s. 54.
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prywatnej” – niepowtarzalnego miejsca na ziemi kształtującego jego osobowość23. 
„Mała ojczyzna”24 to obszar będący najbliższym otoczeniem człowieka, przestrzeń 

będąca przedmiotem bezpośredniego poznania. W jej skład wchodzą takie 
substytuty, jak: ziemia, krajobraz, przyroda, lokalna społeczność, historia, kultura 
czy także świadomość historyczno-kulturowa. Proces kształtowania małej ojczyzny 
rozpoczyna się w domu rodzinnym. Z czasem staje się ona nie tylko przestrzenią, 
lecz całą treścią, która ją wypełnia: społeczną, historyczną, kulturową i przyrodniczą. 
Wydaje się zatem słusznym stwierdzenie, że mała ojczyzna jest połączeniem 
przestrzeni geograficznej, społeczno-kulturowej jak i miejscem symbolicznym. 
Odnajduje się tu element duchowości, niespotykaną więź, która na zawsze łączy z 
danym miejscem, poprzez wspomnienia czy wspólne przeżycia25. Mała ojczyzna 
jest również płaszczyzną tworzenia się więzi lokalnych oraz zakorzeniania ludzi we 
własnej tradycji26. 

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „mała ojczyzna” kojarzy się zawsze z określonym 
terytorium. W samej swojej istocie jest ono różnie definiowane, w zależności od 
analiz poszczególnych autorów podejmujących tę problematykę. Słusznym zatem 
wydaje się prześledzenie wybranych współczesnych określeń „małej ojczyzny”, 
aby wypracować w miarę pełne i jednoznaczne rozumienie tego zagadnienia. 
Takie bowiem ujęcie stanowić może podstawę do ogólnego nakreślenia problemu 
badawczego. Różnorodność interpretacji pojęcia „mała ojczyzna” sprowadzić 
można do twierdzenia, że mała ojczyzna to swoisty obszar bądź przestrzeń 
szczególnie bliskie człowiekowi. U W. Theissa termin „mała ojczyzna” kojarzony 
jest z przestrzenią psychofizyczną, wykształconą za sprawą szczególnych związków 
intelektualnych oraz emocjonalnych człowieka z jego bliskim otoczeniem. To z kolei 
powoduje zakorzenienie człowieka w świecie, wymagając od niego przy tym pełnej 
obecności w określonym miejscu i czasie27. Większość badaczy, na określenie terminu 
„mała ojczyzna”, używa pojęć literackich i poetyckich, takich jak: „dom”, „ziemia”, 
„Kościół”, „historia”, rodzina”, „ludzie” itp. Wyrażenia te oznaczają ostatecznie bliskie 
człowiekowi środowisko lokalne bądź geograficzne, inną kulturę czy sferę społeczną. 
Z kolei na określenie obszarów kształtujących proces rozwijania się i wzrastania 
osoby ludzkiej, używa się najczęściej takich terminów, jak: „lokalność”, „tutejszość”, 
„swojskość”, „krajowość”, „ojcowizna” („tatczezna”), „strony rodzinne”, „mała 

23 Por. Z. T. Gajowniczek, Gmina wiejska i miejsko-wiejska w Polsce jako obszar odniesienia w edukacji 
regionalnej. Maszynopis pracy doktorskiej, promotor: prof. dr hab. Florian Plita. Warszawa 2014, s. 37.

24 Zob. S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, [w:] Z zagadnień psychologii społecznej, ten-
że, Warszawa 1967, s. 201-226.

25 Por. M. Sakowska, Patriotyzm a ojczyzna i ojcowizna, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa 
narodowego RP w XXI wieku, pod red. K. Gąsiorka, W. S. Moczulskiego, dz. cyt., s. 21.

26 Por. S. Starczewski, Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości, w: Małe ojczyzny. Tradycja dla przyszło-
ści, pod red. S. Starczewskiego, S. Kosielińskiego, Warszawa 2000, s. 23.

27 Por. W. Theiss, Wychowanie patriotyczne w małej ojczyźnie, [w:] Dom i Ojczyzna. Dylematy wielokul-
turowości, pod red. D. Lalak, Warszawa 2008, s. 244-245.
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ojczyzna”, „ojczyzna prywatna”, „ojczyzna lokalna” lub „ojczyzna regionalna”. Bez 
względu jednak na sam termin, wszystkie te określenia oscylują wokół przestrzeni 
tak bliskiej człowiekowi, że często oddaje się ją po prostu pojęciem „dom”28. Warto 
dodać, że wszystkie wspomniane określenia „małej ojczyzny” są efemerycznie 
stosowane w życiu codziennym, mediach czy administracji, zaś periodycznie w 
różnorakich dyscyplinach naukowych, takich jak: geografii, historii, statystyce 
społeczno-ekonomicznej, socjologii, etnografii, urbanistyce itp. 

Dokonując ogólnej analizy zagadnienia małej ojczyzny, należy również 
zwrócić uwagę na fakt, że patriotyzm lokalny to ochrona przed nacjonalizmem i 
kosmopolityzmem. Zjawiska te są przeciwieństwem miłości do własnego regionu. 
Zdaniem M. Dziewieckiego, nacjonalizm to postawa, która charakteryzuje się 
wywyższaniem i idealizowaniem własnego narodu. Zwykle wiąże się z tym nienawiść 
do innych regionów, obszarów, miast, wsi czy gmin, a także chęć wywołania 
zaczepnej wojny, dążenie do podboju, dominacji, czy nawet zupełnej zagłady innych 
obszarów lokalnych29. Z tego względu znacznie groźniejsza jest druga skrajność – 
kosmopolityzm. Jak zasygnalizowano już we wstępie pracy, kosmopolita to ktoś, kto 
nie czuje więzi ze swoją małą ojczyzną i kto uważa, że żadna tego typu wspólnota 
nie jest w ogóle potrzebna. Przejawami takiej postawy mogą być naiwnie rozumiana 
tolerancja oraz slogany o nienarzucaniu innym regionom czy narodom własnej 
kultury oraz tradycji30.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że pojęcie „małej 
ojczyzny” jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Jednak dyskusja nad 
zagadnieniem małej ojczyzny, patriotyzmu lokalnego oraz ich aktualnej formy w 
dobie globalizacji jest wciąż aktualna i potrzebna. Dlatego w dalszej części badań 
wydaje się słusznym szerokie spojrzenie na zagadnienie globalizacji, by zbadać, w 
jakim stopniu wpływa ona na kształt tożsamości oraz więzi, jakie łączą człowieka 
z jego ojcowizną.

Gdynia w „globalnej wiosce”

Globalizacja to proces, którego najintensywniejsze oddziaływanie odnotowano 
w połowie XX wieku. Na znaczeniu przybrał on w latach osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych. Od tamtej pory zjawisko globalizacji stało się przedmiotem 
wielu badań. Spośród teoretyków tego zagadnienia wymienić należy między innymi 
H. M. McLuhana, który głosił teorię globalnej wioski, Q. Wrighta, twórcę koncepcji 
wspólnej kultury oraz W. Coplina głoszącego ideę kultury uniwersalnej31. 

28 Por. H. Skorowski, Regionalizm XXI wieku, [w:] Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji 
europejskiej?, „Zespoły senackie” 2013, nr 13, s. 13.

29 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie postaw patriotycznych w obecnym kontekście społecznym, [w:]Wychowanie 
do patriotyzmu, pod red. W. Janigi, Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 410-411.

30 Por. Tamże.
31 Por. T. Łos-Nowak, Encyklopedia politologii, Kraków 2002, s. 121.
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Termin „globalizacja” powstał od słowa „glob”, co wskazuje na ogólnoświatowy 
wymiar zagadnienia. Nazwa ta nie jest pojęciem jednoznacznym i określać może 
zjawiska zarówno gospodarcze jak i społeczne oraz polityczne, które obejmują 
swym zasięgiem wiele państw. Jak już wspomniano, od początku lat 90. XX wieku 
zainteresowanie globalizacją jest bardzo duże. Powszechnie mówi się, że świat staje 
się „globalną wioską”, gdzie przestają istnieć granice pomiędzy państwami i dochodzi 
tym samym do unifikacji kultur. Globalizacja jako proces intensywny, głęboki i trudny 
do zahamowania, istnieje dzięki silnym dążeniom ludzi do lepszego życia. Wpływ 
na nią ma również wzrost współzależności oraz współdziałania państw tworzących 
światowy system32. 

Po raz pierwszy pojęcie globalizacja zostało użyte przez R. Robertsona w 
1985 roku. Powiedział wówczas, że „globalizacja jest zespołem procesów, które 
współorganizują wspólny świat”33. Dlatego słusznie zauważa M. Micał, że „zagadnienie 
to nacechowane jest wielowymiarowością i charakteryzuje się wielością powiązań. 
Wielowymiarowość tego procesu objawia się w zakresie intensywności jak i czasie 
oraz prędkości zachodzących zmian”34. Z kolei A. McGrew określa globalizację 
jako wzajemność oddziaływań państw i społeczeństw oraz wielość powiązań, które 
razem kreują obecny system światowy. Dotyczy to nie tylko państw, lecz również 
poszczególnych społeczności światowych, w tym społeczności lokalnych35. 

Na podstawie przedstawionych definicji widać, że globalizacja jest zespołem 
procesów mających wielowymiarowy charakter. Integruje ona podmioty w skali 
międzynarodowej pod względem społecznym jak i ekonomicznym. Postęp ten jest 
motorem przemian niemalże w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Tym samym 
globalizacja uważana jest za „nieunikniony los świata”36.

Zarówno globalizacja jak i jej procesy w znacznej mierze kształtują również 
współczesną rzeczywistość społeczną określaną mianem „mała ojczyzna”37. 
Zagadnienie „małej ojczyzny” związane z globalizacją mieści się w obszarze 
zainteresowań wielu nauk, takich jak: socjologii, politologii, pedagogiki czy 
kulturoznawstwa. W ramach nauk o patriotyzmie, globalizacja może być rozumiana 
jako cecha cywilizacji ponowoczesnej. W pierwszym przypadku jest zjawiskiem 
przede wszystkim o charakterze społeczno-kulturowym i ma ono szeroki zasięg – 
ogarnia prawie cały świat, zaś główną jego manifestacją jest nieograniczony przepływ 

32 Por. M. Micał, Proces globalizacji we współczesnym świecie, „Zeszyty naukowe zakładu europeistyki” 
2008, nr 3, s. 148-150.

33 W. J. Cynarski, Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów 2003, s. 17.
34 M. Micał, Proces globalizacji we współczesnym świecie, „Zeszyty naukowe zakładu europeistyki”, 

s. 150-151.
35 Por. A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, 

Warszawa 2002, s. 15.
36 Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 5.
37 Por. M. Kranz-Szurek, Kultura lokalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska, „Roczniki 

nauk społecznych” 2012, t. 4 (40), nr 2, s. 11.
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informacji, ludzi, kapitału, kultury, osiągnięć, techniki i nauki, usług itp. Znamienną 
cechą jest też daleko idąca uniformizacja w dziedzinie życia i aktywności społecznej – 
lokalnej i ogólnonarodowej. W tym kontekście należy podkreślić fakt, że globalizację 
można pojmować również jako sposób korzystania z osiągnięć społecznej lokalności 
jak i współczesnej cywilizacji ogólnoświatowej38.  

Ponieważ człowiek jest celem i najwyższą wartością, to globalizacja jako narzędzie 
powinno służyć człowiekowi w umacnianiu jego więzi z miejscem zamieszkania, 
urodzenia. Z drugiej jednak strony, globalizacja będąca rezultatem postępu cywilizacji 
musi być poddawana nieustannej kontroli, szczególnie pod względem tworzonych 
i upowszechnianych wartości, zwłaszcza tych patriotycznych. W związku z tym 
powstaje pytanie natury aksjologicznej, czy wraz z globalizacją podąża miłość do 
swej „małej ojczyzny”? Czy może jednak globalizacja osłabia patriotyzm lokalny?39

Tak postawione pytania badawcze stają się przyczynkiem i zaproszeniem do 
dalszych poszukiwań naukowych nad zagadnieniem miłości do „małej ojczyzny” w 
globalnej wiosce. Jednak na tym etapie analiz można z całą pewnością stwierdzić, 
że globalizacja nie musi przynosić negatywnych skutków dla „małej ojczyzny”. 
Nie musi być także postrzegana pejoratywnie. Współczesne badania naukowe nad 
globalizacją w kontekście patriotyzmu lokalnego wskazują jednoznacznie, że ma ona 
możliwości integrowania społeczeństw, usuwania barier kulturowych, przenoszenia 
wartościowych treści z jednych społeczności lokalnych do drugich, np. z Gdańska 
do Gdyni. Globalizacja sama w sobie podkreśla też znaczenie kultury dla rozwoju 
więzi ze społecznością lokalną, z „małą ojczyzną”, chociaż z drugiej strony nie można 
oczywiście zapominać, że ma ona także siłę niszczycielską w postaci mogących rodzić 
się na tym tle wiele różnic, konfliktów czy nieporozumień40. 

Wobec powyższych analiz należy stwierdzić, że rozwój nowoczesnych technologii 
oraz postęp nauki i techniki w znacznym stopniu wpływają na więzi łączące człowieka 
z jego „małą ojczyzną”. Ponadto zachodzące reakcje w organizmie społeczno-
kulturowym wygenerowały również zmianę tożsamości lokalnych, systemu wartości 
i religii. Dlatego z jednej strony globalizacja sprzyja rozwojowi poprzez postęp 
technologiczny, dzięki czemu świat zyskuje, choć nie wszędzie w takim samym 
stopniu, to z drugiej strony postępujący rozwój globalistyczny stanowi swoiste 
wyzwanie dla patriotyzmu lokalnego, miłości do „małych ojczyzn”.  

Zakończenie

Czasy teraźniejsze postrzegają patriotyzm jako pewien anachronizm, relikt 
przeszłości. Sytuacja zagrożenia ojczyzny wywołuje reakcje jednoczenia, zwiększa 

38 Por. M. Winiarski, Środowisko życia w perspektywie lokalnej i globalnej, „Pedagogika Społeczna” 
2006, nr 4, s. 140.

39 Por. A. Roguska, Uniwersalizm, globalizacja, wartości kulturowe dawniej i dziś, [w:]Uniwersalizm i tra-
dycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, pod red. A. Roguskiej, M. Danielak-Chomać, Siedlce 2011, s. 26.

40 Por. Tamże, s. 28.
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identyfikacje rodaków zarówno z własną małą ojcowizną, jak i szeroko pojmowaną 
ojczyzną. W obliczu realnego ataku ze strony nieprzyjaciela, katastrofy bądź klęski 
żywiołowej należy przyjąć odpowiednią postawę: stanąć do bezpośredniej walki 
z wrogiem bądź podjąć wspólne działania mające na celu zmniejszenie skutków 
nieszczęśliwego zjawiska. Co jednak, gdy „mała ojczyzna” Gdynia nie stoi w obliczy 
zagrożenia? Czy trzeba podejmować jakieś wysiłki, gdy nie ma zagrożenia ze strony 
innego państwa, gdy ma się wolność słowa i bytu ludzkiego? Czy gdynianin XXI 
wieku potrafi wyciągnąć wnioski z historii i odpowiednio je wykorzystać? 41   

Wielu gdynian odpowiedziałoby zapewne, że w sytuacji względnego 
bezpieczeństwa nie ma zbytnio możliwości, by okazywać swój lokalny patriotyzm. 
Umiłowanie małej ojczyzny kojarzyć się może ze spolegliwą służbą rycerską lub 
heroicznym oddaniem życia. Tymczasem dziś, amor patriae, choć zmienia swoją 
wymowę i nie wymaga tak wielkich, bohaterskich czynów, to wciąż pozostaje zadaniem 
trudnym do wypełnienia. To, że dzisiaj gdynianie nie muszą niczym średniowieczny 
Roland czy mickiewiczowski Konrad Wallenrod zginąć na ołtarzu ojczyzny, nie 
oznacza wcale, że patriotyzm nie zobowiązuje ich do różnego rodzaju poświęceń czy 
wyrzeczeń. Wręcz przeciwnie. Bo czy dla mieszkańców portowego miasta Gdyni w 
dobie postępującej globalizacji, dużą ofiarą nie jest przyjęcie patriotycznej postawy w 
codziennym życiu?42

Analiza badawcza patriotyzmu lokalnego rozumianego jako miłość do swej 
„małej ojczyzny” Gdyni pozwala stwierdzić, że ukształtował się on na bazie 
wielowiekowych doświadczeń ludzi i tradycji. Przed współczesnym patriotą, w 
dobie wciąż zachodzących przemian globalnych, stoi wiele wyzwań. Zacieranie 
granic, zarówno tych formalnych jak i kulturowych czy ideologicznych, wiąże 
się często z zatraceniem podstawowych wartości, za które walczyli i umierali 
przodkowie. Dlatego kształtowanie współczesnego patriotyzmu lokalnego do 
Gdyni, musi uwzględniać zarówno dokonania historii miasta, jak i współczesne 
tendencje oraz wyzwania, jakie stawia dziś globalizacja. Jednak ważnym 
jest, by dyskusja na temat ojczyzny, małej ojczyzny, patriotyzmu oraz więzi, 
jakie łączą gdynian z ich ojcowizną, nie była poruszana z konieczności, lecz 
stanowiła wewnętrzną potrzebę wyrażania swoich opinii, trosk i uczuć w duchu 
patriotycznym43.

Nie ulega wątpliwości, że dziś o miłości do Gdyni mówi się trudno. Samo 
określenie umiłowania małej ojczyzny zarezerwowane jest raczej dla podniosłych 
uroczystości lokalnych. Na co dzień nie mówi się o tym. Tymczasem Gdynia 
postrzegana przez wielu jako „moja mała ojczyzna” w dobie globalizacji, stanowi 
swego rodzaju medium wielu ważkich treści, o których nie należy zapomnieć 

41 Por. M. Sakowska, Patriotyzm a ojczyzna i ojcowizna, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa 
narodowego RP w XXI wieku, pod red. K. Gąsiorka, W. S. Moczulskiego,  s. 24.

42 Por. Tamże. 
43 Por. K. Szwarc, Patriotyzm w dobie globalizacji i integracji europejskiej, [w:] Patriotyzm fundamentem 

bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku, pod red. K. Gąsiorka, W. S. Moczulskiego, s. 99.
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ani lekceważyć. Ta „mała ojczyzna” stanowi bowiem wielki zbiorowy obowiązek, 
powinna być zatem przedmiotem szczególnej troski oraz zainteresowania ze 
strony gdynian. Dlatego na koniec warto postawić pytanie mieszkańcom Gdyni, 
czy w dobie powszechnych tendencji globalistycznych, potrafią oni żyć miłością 
do swej „małej ojczyzny” i przekazać tę miłość tym, którzy idą za nimi w orszaku 
pokoleń?

SUMMARY

Gdynia – my ‘little homeland’ in the globalised world

The aim of this article is to draw attention to the importance of local patriotism or 
love for the ‘little homeland’  in the context of Gdynia. The article attempts to describe 
the basic issues concerning local patriotism, such as ‘homeland’ or ‘little homeland’. 
The complexity of these terms are often encountered while analysing this issue in 
various science disciplines’. 

Gdynia - moja „mała ojczyzna” w globalnym świecie
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Zarys historii zaślubin Polski z morzem

Ceremonia  zaślubin  z   morzem  weszła  do  polskiej  tradycji,  mimo że  zrodziła 
się  nad  Morzem Śródziemnym.  Obrzędy  związane z kultem morza  miały  swoje 
początki w Grecji, Fenicji, Rzymie, Bizancjum. Najuroczyściej  zaślubiny z morzem 
obchodzono w Wenecji. Po zwycięstwie  nad flotą  cesarza  Fryderyka I Barbarossy, 
wdzięczny  papież Aleksander III  nadał doży weneckiemu przywileje /chodzenie pod 
baldachimem, noszenia przed nim  zapalonej  gromnicy, miecza, krzesła, złotogłowia, 
trąb, chorągwi/ i wręczył  złotą  obrączkę mówiąc: „Przyjm to ode mnie, jako znak 
panowania nad  Morzem  Adriatyckim. Ty dożo i twoi następcy zaślubiajcie je co 
rok, aby potomność  wiedziała, że to jest  wasza  własność, nabyta prawem oręża, aby 
odtąd powolne było na  wasze  rozkazy, jak  żona  małżonkowi”.

Co roku, doża odnawiał  prawo do tej dzierżawy  przez  symboliczne  z morzem  
zaślubienie. Do ceremonii  zaślubin  przeznaczony był specjalny statek,  używany 
wyłącznie do tej uroczystości. „Bucentaur”, na  pokładzie którego  przebywał doża, 
patriarcha, posłowie obcych państw, panów  Rady,  napędzany setkami wioseł 
wychodził  kanałami  na  otwarte morze. Tam, przy salwach armatnich i muzyce, 
patriarcha  podawał doży pierścień, a ten rzucał go do morza wymawiając  słowa 
przysięgi: ”Zaślubiam cię morze, na znak rzeczywistego i wieczystego naszego 
panowania”.

Następnie  doża ogłaszał  karnawał morski, podczas którego wszyscy  chodzili w  
maskach. W Wenecji  organizowano  zaślubiny  specjalne, przed wypłynięciem  floty 
na wyprawę wojenną, np.  przed  wyprawą  na Turków, zakończonej  zwycięstwem  
pod  Lepanto. Po  utracie  niepodległości  zanikł w Wenecji   obyczaj  zaślubin z 
morzem. 

Po 123 latach  niewoli  obyczaj ten  odrodził się w Polsce i trwa do dziś. Rozbudzenie  
morskich  aspiracji  narodu  tworzyli  pisarze,  działacze  kultury i politycy. 12 września 
1917 r. została powołana  w Warszawie Rada Regencyjna   jako  najwyższa  władza  w  
Królestwie Polskim do czasu  wyboru  króla  lub  regenta.

Nominację na  regentów  otrzymali:  arcybiskup  warszawski  A. Kakowski, prezydent  
Warszawy  książę   Z. Lubomirski  i prawnik,  bogaty ziemianin  J. Ostrowski.
Rada  Regencyjna  wydała  szereg  dekretów: o  przejęciu  władzy  nad  wojskiem, 
powołała  rząd, utworzyła  armię narodową z szefem sztabu    gen. T. Rozwadowskim.  
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14 listopada 1918 r. Rada    wydała  orędzie  o  przekazaniu  władzy  w ręce Józefa  
Piłsudskiego  i  samorozwiązaniu się. Następnie  rząd J. Moraczewskiego  wydał 
dekret  o  mianowaniu J. Piłsudskiego  Tymczasowym  Naczelnikiem  Państwa.
Naczelnik  Państwa  i  Wódz  Naczelny  J. Piłsudski  wydał  dekret  o  treści:  „Z  
dniem  28  listopada 1918 r.  rozkazuję utworzyć  Marynarkę  Polską, mianując  jedno   
cześnie   pułkownika  marynarki  Bogumiła  Nowotnego   szefem  Sekcji  Marynarki   
przy   Ministerstwie  Spraw  Wojskowych”. 

Dekret    zaczęto  wprowadzać w  życie, organizując  port  wojenny w  Modlinie, 
powstaje Flotylla  Wiślana. Do objęcia  straży  na  wybrzeżu  zorganizowano  
1. Batalion  Morski. Na mocy traktatu    w  Wersalu  Polska uzyskała  wolny i 
bezpieczny  dostęp  do  morza, ale  bez  portu. Utworzony  Front  Pomorski  z  
dowódcą  gen. broni  Józefem  Hallerem    dokonuje  przyłączenia  Pomorza do  
Państwa  Polskiego. 

Do  Torunia  wojska  polskie wkroczyły 18 stycznia 1920 r. Następnie pociągiem 
specjalnym  gen. i goście  dotarli do  Gdańska , gdzie  po przemówieniach  powitalnych,  
starosta  dr  J. Wybicki  wręczył gen. Hallerowi  dwa  platynowe pierścienie, wykonane 
specjalnie   do  ceremonii  zaślubin z morzem. Z  Gdańska  do  Pucka pociąg  był  na  
trasie witany  wielokrotnie, stąd wynikło  jego duże  opóźnienie. 
  Ze  względu  na  późną  porę i padający deszcz  zrezygnowano  z  uroczystego  wjazdu  
na  rynek  w Pucku, ale  przy  wjeździe  pociągu  na  dworzec, czterodziałowa  bateria  
dywizjonu  artylerii konnej rozwinięta  nad  brzegiem  zatoki  oddała  salwę  honorową.  
Wysiadającemu   z pociągu  generałowi złożył  meldunek  komendant  placu.  Gościa  
witał  pierwszy  starosta  powiatu  puckiego  dr Łęcki  i dwie dziewczynki, z których  
jedna podała  chleb i sól, a druga deklamowała  wierszyk.

Gen. Haller  zbliżył się  do licznych  pocztów  sztandarowych,  a  orkiestra  grała  
hymn  narodowy. Następnie  przeszedł  przed  frontem  kompanii  honorowej  
1.Batalionu Morskiego  w  towarzystwie dowódcy  batalionu  kpt. mar. K. Jacynicza.  
Przemówienie   powitalne  w  imieniu  mieszkańców  Pucka  wygłosił  miejscowy 
lekarz dr Żynda.  Później nastąpiło  serdeczne  powitanie  generała  z  Kaszubami i 
pochód  ruszył  od  dworca  kolejowego  nad  brzeg  zatoki morskiej.  Na  koniach  
jechali  generałowie  i wyżsi oficerowie. Dalsza część  uroczystości  odbyła się  nad  
brzegiem zatoki, na terenie  lotniska, gdzie  stał  wysoki  maszt, a  przy  hangarze  
zbudowano ołtarz  polowy.

Chorążowie  ze sztandarami  ustawili się obok  masztu. Tu  gen. J. Haller  
wygłosił  patriotyczne przemówienie. Następnymi   mówcami  byli :  minister  
S. Wojciechowski, wojewoda S. Łaszewski.  Po  przemówieniach  ks. Rydlewski  
poświęcił  banderę  polską,  a  kpt. mar. E. Pławski wydał  komendę ”Bandera  na  
maszt”.  Dwaj  marynarze  zaczęli powoli wciągać  banderę, orkiestra  grała  hymn  
narodowy, wojskowi  salutowali  banderze, a  oddziały  prezentowały  broń.  Z 
ustawionych dział  bateria  artylerii  oddała 21  salw.  Następnie  odbyła się  msza 
polowa z patriotycznym kazaniem. Po  dziękczynnym „Te  Deum” rozpoczęła się  
ceremonia  zaślubin  z  Bałtykiem. 

Sławomir Sutowski
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Gen. J. Haller  wrzucił  do  morza  platynowy  pierścień  ufundowany  przez  
gdańszczan , a drugi założył  na  palec  swej  ręki. Następnie poświęcono na  brzegu  
morskim pamiątkowy  słup i wbito go w ziemię. Na koniec  podpisano  pamiątkowy 
dokument,  autorstwa  malarza  por. mar. H. Uziębły.

Po zakończeniu  uroczystości   nad  zatoką goście  powrócili do  miasta, gdzie  odbył 
się  bankiet  dla gości,  a w hangarach  przyjęcie dla  żołnierzy.  Następnego  dnia,  po  mszy  
porannej w  puckim  kościele,  niektórzy z gości  udali się  samochodem  do  Wielkiej  Wsi  
nad  pełne  morze, gdzie    czekały łodzie  rybackie, na których wypłynęli  na  pełne  morze  
i  później lądowali  w  okolicach, gdzie obecnie jest port  Władysławowo.

Ideę  Polski  morskiej  podchwyciło całe  polskie  społeczeństwo, rozpoczęto  prace  
przy  budowie portu w  Gdyni  i na  Helu, zaś  skrawek  wybrzeża  był szczególnym  
symbolem odzyskanej niepodległości.

W  okresie  międzywojennym  nie  przyjął się  zwyczaj corocznych    zaślubin  
z  morzem, jedynie harcerze  urządzali  w  tym dniu  apele morskie.  Na  10-lecie  
zaślubin  główne  uroczystości  odbyły się  w  Toruniu, a w Pucku  honorowym 
gościem   był  gen. J. Haller.

Ceremonia  zaślubin  z  morzem  miała  skojarzenia  z  nowymi  aktami , odbyły się  
zaślubiny Wisły z Bałtykiem,  Rodła z Wisłą  oraz  obchodzono  uroczyście  Święto  

Zarys historii zaślubin Polski z morzem

Zaślubiny Polski z Bałtykiem, obraz W. Kossaka.
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Morza. Zwłaszcza  w 1932 r. w  Gdyni  Święto  Morza  miało imponującą  oprawę  i 
olbrzymie  uczestnictwo  społeczeństwa. Odtąd,   aż  do wybuchu  II wojny  światowej,  
obchodzono  uroczyście  Święto  Morza.

Pamięć o    morskich  zaślubinach  była  jednak  duża i  kiedy  polski żołnierz 8 
marca 1945 r.  dotarł do Bałtyku,  to na zachód od Kołobrzegu  plutonowy  Grzejek 
i  st. strz. Pączka weszli z flagą biało-czerwoną  do wody i wbili ją  w  dno  morza.  
Żołnierze  zaintonowali  hymn o Bałtyku  i „Morze, nasze morze, będziem  Ciebie  
wiernie strzec...”.    Następnie   uroczystości  odbyły się  18 marca  1945 r. w  zdobytym  
przez  żołnierzy    WP Kołobrzegu. Po Mszy świętej goście  zajęli  miejsca  na  trybunie
i  po komendzie: Flaga  na  maszt, orkiestra wykonała    hymn  narodowy, żołnierze  
salutowali. Po przemówieniach   odznaczono  40  żołnierzy  Krzyżem Walecznych. 
Do zaślubin  został  wytypowany  kpr. F. Niewidziajło, który  przemówił,  a  następnie  
rzucił do  morza  złotą obrączkę  jako  zaślubinowy  pierścień. Oddano salwy 
honorowe  i  odpalono kolorowe  rakiety.

   Oprócz  głównych uroczystości w Kołobrzegu odbyło się  kilka zaślubin  mniejszej  
rangi, oto  niektóre z nich:
               - Mrzezino /12 marca/ 4. Brygada Artylerii Przeciwpancernej
               - Dziwnówek /15 marca/ Warszawska  Dywizja  Piechoty     
               - Mrzeżyno /17 marca/ Warszawska  Brygada  Kawalerii
               - Kołobrzeg /18 marca/ 5. Pomorska  Brygada  Artylerii  Ciężkiej

Sławomir Sutowski

Pomnik gen. J. Hallera w Pucku. Fot. S. Sutowski.
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               - Kołobrzeg /18 marca/ 1. Pomorski Samodzielny  Pułk  Moździerzy
               -  Kołobrzeg /20 marca/ 2.Pomorska Brygada Artylerii  Haubic
               - Gdynia /6 kwietnia/ Warszawska  Brygada  Pancerna
               -  Kołobrzeg /20 marca/ 2. Pomorska Brygada Artylerii  Haubic

Zaślubin  było  tak  dużo, by mogli w nich  uczestniczyć  wszyscy żołnierze, toczyła 
się  jeszcze wojna, a brzeg  morza  był wtedy linią frontu. Wielu z żołnierzy  widziało  
morze  po raz  pierwszy. Wielu z nich  zostało po wojnie  na wybrzeżu i budowało   
Polskę  morską. Na  wzór  zaślubin z morzem urządzono  po  wojnie  zaślubiny  z  
Odrą.

W PRL  wznowiono  Dni  Morza  a następnie  Święto  Morza, które obchodzono   
kolejno  w  Szczecinie, Gdyni,  Gdańsku, Kołobrzegu.  19 marca 1988 r. w  Świnoujściu  
zorganizowano odnowienie  zaślubin z morzem, gdzie wrócono do   tradycji 
wrzucania pierścienia   do  morza.

Od  tamtego czasu coroczne  Zaślubiny  Polski  z  Morzem  Bałtyckim organizuje   
Liga  Morska  i Rzeczna w porozumieniu z władzami Pucka. Podczas tych 
uroczystości,  LMiRz   nadaje  swoje  najwyższe  wyróżnienie „Pierścień  Hallera” 
osobom „zasłużonym dla morza i gospodarki morskiej”.

SUMMARY

The history of  Poland’s Wedding to the Sea

The Author outlines the historical background of the betrothal with the sea in the 
Mediterranean Sea culture. In Poland, such habit was cultivated since Poland became 
independent in 1918 and restored the access to the sea.

Zarys historii zaślubin Polski z morzem
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Kobiety w Wojsku Polskim

    
Równouprawnienie kobiet jest silnym 
narzędziem pokojowych zmian w osiąganiu 
lepszych społeczeństw i lepszego świata.
(B. Szubińska, Kobiety w Wojsku Polskim, 
Warszawa 2012, s. 7)

Od 25 lat w szeregach Wojska Polskiego kobiety mają możliwość pełnienia służby 
zawodowej na równych prawach z mężczyznami. Nie zawsze równe prawa w tym 
obszarze szły w parze z jednakowymi szansami zawodowymi. Wojsko ze swoją męską 
kulturą od setek lat stanowiło bastion męskości. Ważną rolę w przekroczeniu tej granicy 
miały przekształcenia ustrojowe w Polsce, wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej.

Aktualnie np. 30 młodych dziewcząt kształci się na studiach wojskowych w 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Można więc mówić, że kobiety  udowodniły 
o swoim profesjonalizmie i przydatności do służby w Siłach Zbrojnych III RP. Znalazły 
miejsce do trwałego uczestnictwa w obronie naszego kraju1.

Postrzeganie kobiet żołnierzy przez społeczeństwo

Przez długi okres w przeświadczeniu opinii publicznej, w rzeczywistości 
kulturowo-aksjologicznej, trudno było sobie wyobrazić uczestnictwo kobiet w roli 
zawodowych żołnierzy, w tym oficerów, podoficerów i szeregowych. Stereotypowe 
pojmowanie podziału ról na zawody typowo męskie i kobiece jeszcze bardziej 
utwierdzało to, że nie ma miejsca dla kobiet w armii, gdyż uczestnictwo w niej wiąże 
się z ogromnym poświęceniem, wysiłkiem zarówno fizycznym jak i psychicznym, a 
nawet poświęceniem własnego życia.

Cechą wiedzy potocznej jest pochopność i uogólnienie. Często na podstawie 
jednego lub kilku przypadków formułuje się sądy ogólne, a to powoduje że wiedza 
społeczna ulega stereotypom.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. art. 32, art. 33, pkt 1 i 2.
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Dochodzi do uproszczenia zjawisk w różnych aspektach życia. Jednym z rodzajów 
tego pojmowania jest swoisty obraz kobiety jako pracownika. Kobiety przez pryzmat 
stereotypowego patrzenia postrzega się jako pracujące wyłącznie po to, aby odkładać 
pieniądze. Uważa się dość powszechnie, że porzuciłyby pracę, gdyby sytuacja im na 
to pozwoliła, w prze ciwieństwie do mężczyzn, którzy bardzo silnie angażu ją się w 
swoją pracę, zależy im na sukcesie zawodowym, a kobietom znacznie mniej2.

Kobiety bardziej zadowalają się pracą, która wymaga mniej myślenia, większą 
uwagę przywiązują do społecznych i emocjonalnych aspektów pracy oraz do 
warunków, w jakich pracują.

We współczesnych społeczeństwach, gdzie granice tych tradycyjnych podziałów 
powoli zacierają się, jest to proces powolny, następuje wzrost aktywności kobiet w 
sferze publicznej.

Kobiety są coraz lepiej wykształcone i posiadają wyższe kwalifikacje oraz 
samoświadomość społeczną i prawną. Dlatego obszarem zainteresowań naukowych 
jest zjawisko chęci zostania żołnierzem zawodowym przez kobiety.

Aktualnie zauważa się, że obliczem przemian tradycyjnego systemu organizacji 
wojskowej w nowoczesną organizację jest udział w niej kobiet.

Wszystkie przejawy swoistej dyskryminacji, pojmowaniu stereotypowych ról 
kobiecych i męskich oraz brak realizowania założeń różnych aktów normatywnych 
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji kobiet i ich aktywizacja w sferze 
publicznej, ukazuje „niedorozwiniętą” pozycję Polski w kwestii dotyczącej równości 
płci we wszelakich objawach życia społeczno-publicznego.

Warto jest dojść do pojmowania równości, którą wyznaczył Leon Petrażycki3 
stwierdzając: Równość ludzi i poczucie sprawiedliwości wymagają równouprawnienia 
kobiet. Te słowa muszą zostać zrozumiałe w Polsce, aby można było mówić 
o pełnoprawnej demokracji.

Zatem w jaki sposób w tych stereotypowych ujęciach odnajdują się kobiety 
angażujące się w służbę wojskową, i w jaki sposób są one postrzegane4.

W Wojsku Polskim funkcjonuje potoczny wizerunek „prawdziwego mężczyzny”, 
który zawiera w sobie wiele atrybutów wizerunku latynoskiego „macho”: odwaga  
z odrobiną brawury, tężyzna fizyczna, powodzenie u kobiet, dbałość o 
męski honor, umiejętność przewodze nia grupie, siła psychiczna. Zupełnie 
inne oczekiwania kieruje się w stronę „prawdziwej kobiety”: uroda, urok 

 2 J. Maciejewski, Zmiana społeczna a kobiety w Wojsku Polskim. Wybrane aspekty socjologiczne, „Roz-
prawy Społeczne” 2010, nr 2 (IV), s. 138-147.

3 Leon Petrażycki (1867 – 1931) prawnik, filozof i socjolog. Pracował naukowo w Berlinie, następnie uzy-
skał stopień doktora prawa w 1897 r. w Rosji, od 1898 r. był profesorem na uniwersytecie w Petersburgu.  
W 1918 r. przyjechał do Polski, gdzie w latach 1918-1931 kierował specjalnie dla niego utworzoną ka-
tedrą socjologii na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Światowej sławy 
uczony. Według Petrażyckiego wartość naukową mają jedynie swoiste prawdy ogólne, które nazwał ade-
kwatnymi. Autor licznych prac naukowych pisanych po niemiecku, rosyjsku i polsku.

4 Tamże.
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osobisty, skromność, dobre prowadzenie się, uczciwość zawodowa, gotowość 
do poświęceń na rzecz innych, schludność. W ten stereotypowy wizerunek 
w miejscu pracy łatwo jest się wcielić gospodyni domowej, sekretarce, 
pielęgniarce. Jednak w wypadku kobiet żołnierzy mamy do czynienia  
ze swoistym paradoksem: środowisko wojska chętnie widziałoby kulturowo 
ukształtowany typ żony, matki, ewen tualnie pracownicy biurowej, 
tymczasem ma do czynienia z ambitnymi profesjonalist kami, podejmującymi 
ryzyko nietypowej kariery zawodowej, posiadającymi zwykle dużą dozę 
odwagi cywilnej, uznanymi za liderki we własnym kobiecym środowisku. 
Dokonując dużego uproszczenia można powiedzieć: instytucja wojska 
w osobach żołnierzy płci żeńskiej pozyskała „prawdziwych mężczyzn”  
w spódnicach, tymczasem środowisko stawia sobie za zadanie wychowanie ich 
według tradycyjnego stereotypu „porządnej kobiety”. Świadczy o tym m.in. 
logika argumentów, co do których w śro dowisku wojskowym istnieje zgoda, a 
mianowicie: kobiety żołnierze trafiające jako pierwsze przedstawicielki swojej płci 
do jednostek i struktur organizacyjnych powinny zachowywać się nienagannie 
(czytaj: zgodnie z obowiązującym w wojsku stereotypem kobiety) i tylko pod takim 
warunkiem środowisko je zaakceptuje. W przeciwnym wy padku cała populacja 
kobiet zostanie zdyskredytowana, jako nieprzystająca do ogólne go wizerunku 
organizacji. Problem polega na tym, że młodsze pokolenia kobiet, zwłaszcza te z 
wyższym wykształceniem, znacznie odbiegają od stereotypu. Nie można wobec 
tego oczekiwać, że do wojska będą się zgłaszać młode, wykształcone kobiety 
odpowiadające konserwatywnemu zapotrzebowaniu środowiska5. Systematyczny 
wzrost liczby kobiet zakładających wojskowy mundur rozpoczął się w 1999 r.  kiedy  
wstąpienie Polski do NATO poszerzyło ich formalnoprawne możliwości wyboru 
zawodu wojskowego. Od tego czasu rozpoczął się bowiem nabór kobiet do szkół  
i akademii wojskowych.

Rekrutacja kobiet do szkół wojskowych

Przytoczmy wynik rekrutacji do wojskowych uczelni kobiet w 2010 r. Wśród 
ponad 4500 kandydatów, ubiegających się o miejsca na studiach wojskowych  
w 4 uczelniach wojskowych, było 319 kobiet (stanowiły one 7% wszystkich 
kandydatów). Egzaminy zdało i zostało przyjętych 309 podchorążych, wśród nich 44 
kobiety (tj. 14%).

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu

Do egzaminów przystąpiło 798 chętnych, w tym 86 kobiet (ok. 11%). W wyniku 
rekrutacji na wydział zarządzania na 55 miejsc przyjęto 4 kobiety (7%).

5 M. Branka, U. Hermanowicz, M. Tański, Koedukacyjna armia. Zagadnienia równości płci dla kadry 
pedagogicznej szkół wojskowych, Warszawa 2005, s. 19.
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Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Spośród 527 kandydatów ubiegających się o przyjęcie na AMW w Gdyni było  

106 kobiet (20%). Na jedno miejsce było ponad 13 chętnych. To jeden z najwyższych 
wskaźników w kraju. Po pozytywnym orzeczeniu Wojskowej Komisji Morsko-
Lekarskiej w wyniku postępowania rekrutacyjnego, na I rok AMW przyjęto 40 osób, 
w tym 8 kobiet (20%).

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wnioski o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych  

w Dęblinie złożyło 550 chętnych, w tym 48 kobiet (ok. 9%). Ostatecznie na wydział 
lotnictwa (kierunek lotnictwo i kosmonautyka) zostało przyjętych 45 osób, w tym  
11 kobiet (24%).

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Do egzaminów przystąpiło 902 kandydatów, w tym 142 kobiety. Na 169 miejsc 

w WAT przyjęto 21 kobiet (12%)6.

Tabela 1. Liczba kandydatów spośród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na  
I rok wojskowych studiów stacjonarnych w 2011 r.

Uczelnia Limit 
miejsc

Liczba 
zgłosz.

W 
tym 

kobiet

Przyst.
do egz.

W tym 
kobiet % Liczba 

przyjętych
W tym 
kobiet %

WAT 169 1707 290 902 142 15,7 169 21 12,4
AMW 40 527 106 212 43 20,3 40 8 20,0
WSOWLąd 55 1789 86 798 86 10,8 55 4 7,2
WSOSP 45 550 48 237 48 20,2 45 11 24,0
OGÓŁEM 309 4573 530 2149 319 14,8 309 44 14,0

Źródło: Sprawozdanie Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP z 2011 r.

Akceptacja służby kobiet w środowisku cywilnym

W środowisku cywilnym częściej postuluje się, aby wyłączyć kobiety ze służby na 
stanowiskach związanych z walką.

Wojskowi też przeciwni są takiemu rozwiązaniu, ale w mniejszym stopniu niż 
cywile. Przeciwnicy udziału kobiet w wojsku wskazali na następujące powody. 
Po pierwsze wskazują na odmienne postrzeganie norm religijnych i moralnych 
przekonań. Te opinie dominują częściej w przeświadczeniu środowiska cywilnego, 
gdyż wojskowi uznają te powody za nieistotne.

Obecnie większość Polaków akceptuje dopuszczenie kobiet do pełnienia 
zawodowej służby wojskowej, tak wynika z  sondaży Centrum Badania Opinii 
Publicznej.

6  Sprawozdanie Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP z 2011 r.
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Od 1999 r. liczba zwolenników zawodowej służby wojskowej kobiet zmniejszyła 
się o 6%, zaś prze ciwników wzrosła o 4%. Najczęściej wyrażany jest pogląd (39%), 
że kobiety powinny służyć tylko w niektórych służbach, np. w korpusie medycznym  
i logistyki. 25% badanych uważa, że kobiety powinny służyć w armii bez żadnych 
ograniczeń. Według 16% respondentów, panie powinny służyć we wszystkich rodzajach 
służb, ale tylko na takich stanowiskach, które w przypadku wojny nie grożą udziałem  
w walce. 14% Polaków uważa, że kobiety w ogóle nie powinny służyć w wojsku. 
Zdania na ten temat nie miało 6% respondentów.

Można stwierdzić, iż zarówno środowisko wojskowe jak i cywilne godzi się na 
dobrowolną służbę kobiet w wojsku i jednocześnie nie godzi się, żeby ta służba miała 
charakter przymusowy. W społeczeństwie istnieje przyzwolenie na uczestnictwo kobiet  
w wojsku. Akceptacja tego stanu w znaczący sposób przyczynia się do większego 
zaangażowania kobiet w Wojsku Polskim.

Pomimo trudności związanych z wykonywaniem zawodu wojskowego, z danych 
przywołanych przez CBOS wynika, że w 1990 r. w polskiej armii służyły 32 kobiety,  
w 1995 r. było ich ponad 100, pięć lat później niemal 300, w 2005 r. około 600, w 
2006 r. prawie 700, a w 2013 r. około 2800.

Docelowo planuje się, że za kilka lat możliwość służby w wojsku będzie miało 10% 
stanu osobowego armii, czyli około 8000 kobiet – żołnierzy.

Aktualna strategia kadrowa w WP (w sprawie służby kobiet)

Resort obrony narodowej dostrzega potencjał służby kobiet i stara się 
zoptymalizować warunki jego wykorzystania. Współczesne wyzwania wojska, 
w kraju (np.: klęski żywiołowe) i za granicą (misje wojskowe, stabilizacyjne, 
pokojowe), stwarzają szeroki zakres możliwości dla żołnierzy obu płci. Charakter 
postawionego zadania powinien określać rodzaj umiejętności człowieka 
potrzebnych do jego realizacji. Nie każde zadanie da się bowiem wykonać 
z użyciem siły fizycznej, domi nacji – cech typowo męskich. Współczesne 
wojsko to również negocjacje, pomoc humanitarna, psychologiczna, gdzie 
doskonale sprawdzają się kobieca empatia, intuicja, wyczucie sytuacji. Jest to 
ważne zwłaszcza na terenach zróżnicowanych kulturowo, gdzie płeć odgrywa 
duże znaczenie (np.: kultura islamu). Koedu kacyjna armia, jest nie tyle 
faktem, co naturalną odpowiedzią na potrzeby światowego bezpieczeństwa,  
a umiejętne wykorzystanie potencjału obu płci kluczem do powodzenia 
współczesnych zadań wojska. Przedstawicielki Unii Europejskiej podkreślają, że 
kobiety wprowadzają różnicę, po części dlatego, że mają bardziej całościowy stosunek 
do kwestii bezpieczeństwa i zwracają uwagę na problemy społeczne i ekonomicz ne, 
które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte. Kobiety sprawiają, że pokojowe 
porozumienia oraz wysiłki powojenne są bardziej wydajne, skuteczne i praktyczne,  
a czynią to, angażując się w szeroki wachlarz działań, takich jak: uczestnictwo  
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w rozmowach pokojowych, rehabilitacja dzieci z rejonów objętych wojnami, 
nakłanianie ludzi z wrogich obozów do dyskutowania na tematy ważne dla 
wszystkich, jak chociażby dostęp do czystej wody, ustalanie wydatków w budżecie, 
które powinny być przeznaczone raczej na pomoc społecz ną niż zakupy wojskowe. 
Kobiety oferują także pomoc w niszczeniu uzbrojenia, działaniach demobilizacyjnych  
i reintegracyjnych. Kobiece organizacje są niezwykle aktywne, jeśli chodzi 
o inicjatywy rozbrojeniowe i reintegracyjne7.

Zagadnienia płci w wojsku

Jednorodne męskie środowisko żołnierzy zawodowych, wraz z pojawieniem 
się kobiet w mundurze prze chodzi zmianę jakościową. Funkcjonująca do tej pory 
zmaskulinizowana (męska) kultura organizacji woj ska zmienia swe oblicze w wyniku 
wzajemnego dopasowywania się kultury mężczyzn i kobiet. Zmiany tego rodzaju są 
długotrwałe, wymagają obustronnego zaangażowania i zrozumienia. Niewątpliwie 
jest to trud na społecznie sytuacja, z jednej strony poukładany formalnie i nieformalnie 
system męskiej komunikacji, z drugiej strony żołnierze – kobiety, które muszą wejść 
w ten system, wypracować w męskiej przestrzeni miej sce dla siebie i dobrze w niej 
funkcjonować. Świadomość różnic płci na poziomie kultury, a nie tylko biologii, jest 
więc podstawą wzajemnego zrozumienia, dopasowania, w konsekwencji efektywnego 
funkcjonowania żołnierzy oraz instytucji. Z analiz Wojskowego Biura Badań 
Społecznych wynika, iż męska część żołnierzy zawodowych przeżywa swego rodzaju 
dysonans poznawczy w percepcji żołnierzy – kobiet. Mężczyźni miewają wątpliwości, 
jak mają odnosić się do kobiet: tak jak do pozostałych kolegów, współpracowników, 
czy może jak do kobiet w relacjach prywatnych. Z badań Biura wynika ponadto, że 
żołnierze – kobiety oczekują postrzegania siebie w służbie przede wszystkim w roli 
żołnierzy. 

Pojęcie płci odnosi się do różnicy między kobietami i mężczyznami. Pierwsze 
rozróżnienie płci biologicz nej (sex) oraz płci społecznej, kulturowej (gender), 
wprowadzono w 1974 r. Było to wyodrębnie nie i nazwanie odmienności biologicznych 
kobiet i mężczyzn od ich społecznych ról, determinowanych przez kobiecą lub męską 
tożsamość. Aby dokładniej zrozumieć zagadnienie płci kulturowej, trzeba sięgnąć do 
antropologii i socjologii, jako nauk próbujących wyjaśniać społeczne zachowania.

Ogólnie rzecz ujmując, płeć kulturowa określa rodzaj i zakres zachowań typowych 
kobietom i mężczyznom, różny ze względu na kulturę, która go tworzy. Najczęściej 
wynika on jednak z patriarchalnego systemu, w którym mężczyźni dominują nad 
kobietami, a męskie cechy i zachowania są cenione wyżej niż kobiece. Warto mieć 

7 Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i promocji obronności. Autorytet dowód-
cy, kultura w dowodzeniu i kierowaniu podwładnymi. Koedukacyjna armia – Zagadnienia równości płci  
w armii. Zagrożenia patologii armii (mobbing, molestowanie, dyskryminacja, uporczywe nękanie itp.)  
w środowisku wojskowym. Materiał do zajęć z kształcenia obywatelskiego, pod red. M. Baran-Woj-
tachnio, Warszawa 2011, s. 8.
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jednak świadomość, że system ten nie jest uniwersalny, nie funkcjonuje w każdym 
systemie społecznej organizacji, i jak podaje literatura, nie jest jednakowo korzystny 
dla każdej grupy mężczyzn i jed nakowo niekorzystny dla każdej grupy kobiet8.

Obronność a strategia gender mainstreaming9

Obecność kobiet w Siłach Zbrojnych demokratycznych państw jest wyrazem nie 
tylko równouprawnienia, ale też równego traktowania, które są filarami strategii 
gender mainstreaming, postrzeganej w świecie jako kluczowe narzędzie rozwoju 
współczesnej cywilizacji wykorzystującej potencjał ludzki, a nie tylko jego część. 
Gender mainstreaming, oznacza systematyczne włączanie perspektywy płci do 
wszystkich strategii i działań na etapie planowania, wdrażania, monitorowania i 
ewaluacji oraz wykorzystywanie w tym celu specjalnych środków. Należy przez to 
rozumieć, że wszystkie proponowane zmiany prawne, programy, decyzje, powin ny 
być poddane ocenie względem zapewnienia równych szans obu płciom.

Rozwój wojskowej służby kobiet sprzyja poszerzaniu zasobów obronnych, 
ponadto dzieli odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 
oraz utrzymanie pokoju na świecie między obydwie płcie, ma ogromne znaczenie 
zarówno dla kwestii obronności, jak i realizacji tej strategii demokratycznym 
państwie.

Z perspektywy polskiej współpracy z NATO oraz UE można zaobserwować 
ogromny postęp w aktywizacji zawodowej kobiet w wojsku, której wymiernym 
efektem jest obejmowanie nowych stanowisk i osiąganie coraz wyższych stopni 
wojskowych przez kobiety, a także wzrost liczbowy kobiet, w tym uczestniczek misji 
poza granicami kraju, zgodnie z rekomendacjami NATO10.

Ze sprawozdań Rady do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP (2010 r.) 
(wybrane przykłady)

W dniach 24-26 marca 2010 r. kmdr Bożena Szubińska, przewodnicząca Rady 
ds. Kobiet w SZ RP – Pełnomocnik Ministra ds. wojskowej służby kobiet w 
Siłach Zbrojnych RP, uczestniczyła w seminarium pt. The Gender perspective 
into ESDP missions and operations w Madrycie. W seminarium brali udział 
przedstawiciele z 20 państw europejskich, reprezentujący różne resorty, takie 
jak: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, 

8 Tamże, s. 15.
9 Strategia polegająca na równości płci i stosowaniu praktyk podnoszących statut kobiet we wszystkich 

sferach życia społecznego i politycznego. Celem jest wprowadzenie zmian struktur instytucjonalnych, aby 
zapewnić równe traktowanie wszystkich, wykorzystanie potencjału intelektualnego, co ma spowodować 
powstanie społeczeństwa opartego na wiedzy.

10 Tamże, s. 17.
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz instytucje 
unijne i natowskie zajmujące się sprawami bezpieczeństwa, zarządzania 
kryzysowego, prawami człowieka i równości płci. Wśród uczestników były 
licznie reprezentowane kobiety w mundurach pełniące służbę w siłach zbrojnych 
różnych państw. Seminarium to było poświęcone równości płci w misjach 
i operacjach unijnych, a w szczególności implementacji przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325/2000 dotyczącej 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę kobiet 
w mundurach. Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom Narodowe Plany 
Działania w zakresie implementacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 
opracowane przez Austrię, Belgię, Finlandię, Szwecję Wielką Brytanię, Portugalię, 
Holandię i Hiszpanię. Polska znajduje się w grupie państw, które nie posiadają jeszcze 
Narodowego Planu Działania wprowadzającego w życie postanowienia Rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325. Dokument taki powinien zostać opracowany na 
poziomie krajowym przy udziale wielu resortów, które mają zadania do wykonania 
w związku z treścią rezolucji i udziałem Polski w licznych misjach organizowanych z 
ramienia struktur międzynarodowych (ONZ, NATO, UE, OBWE).

W dniach 31 marca - 1 kwietnia na zaproszenie Dowódcy Wojsk Lądowych, 
przebywała w Polsce gen. dyw. Patricia Mc Quistion, pełniąca obowiązki Dowódcy 
21. Dowództwa Wsparcia w Niemczech. Towarzyszyły jej adiutant por. Dora 
Quezada oraz st. sierż. sztab. Brenda Curfman - Pomocnik D-cy ds. Podoficerów.  
W ramach kontaktów żołnierzy – kobiet zorganizowano spotkanie z panią generał,  
w którym uczestniczyły panie z Kolegium Dowódcy Wojsk Lądowych, Pełnomocnik 
MON ds. wojskowej służby kobiet, sekretarz Rady ds. Kobiet w SZ RP, a także kadra 
kierownicza DWLąd. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w przebiegu 
wojskowej służby kobiet w Polsce oraz USA. Podczas spotkania generał dyw. Patricia 
Mc Quistion oraz st. sierż. sztab. Brenda Curfman omówiły sytuację kobiet w armii USA  
z uwzględnieniem obszarów stanowisk dla kobiet w US Army i wymagania na nich. 
Przedstawiły także obowiązki żołnierza w stosunku do armii oraz obowiązujące 
rozwiązania prawne i socjalne w tym zakresie. Z ramienia DWLąd prezentację na 
temat służby w korpusie podoficerskim w wojskach lądowych przedstawił st. chor. 
sztab. Jarosław Kołacz, natomiast kmdr Bożena Szubińska przedstawiła sytuację kobiet  
w wojsku polskim w ostatnich 20 latach. Omówiła kwestie osiągalności stanowisk, 
dostępności do szkolnictwa wojskowego oraz łączenia służby zawodowej z życiem 
osobistym. Na zakończenie spotkania generał Mc Quistion odznaczyła Medalem Army 
Achievement st. sierż. sztab. Elżbietę Grodzką – z 2. Wojskowego Szpitala Polowego  
we Wrocławiu.

W dniach 24-28 maja 2010 r. w odbywającej się w Kwaterze Głównej NATO 
w Brukseli konferencji Komitetu NATO ds. Równości Płci wzięły udział kmdr Bożena 
Szubińska oraz wiceprzewodnicząca Rady płk Ewa Krzywańska – (Radca Prawny  
w Sekretariacie Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji). W konferencji 
udział wzięły delegacje ze wszystkich państw sojuszu Partnerstwa dla Pokoju i Dialogu 
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Śródziemnomorskiego. Konferencja poświęcona była kwestiom wprowadzenia w życie 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 i działaniom Komitetu NATO ds. Równości 
Płci w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadaniem 
spotkania było przygotowanie standardu szkolenia przed wyjazdem na misję, związanego  
z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 dotyczącą kobiet, wojny 
i bezpieczeństwa, w szczególności zaś udziału kobiet w misjach poza 
granicami kraju. Prelegenci z różnych instytucji przedstawiali swoje 
doświadczenia w zakresie wprowadzenia tej rezolucji. Przedstawiono 
aktualny status dyrektywy BI-S.C. 40-1 i jej najbliższą przyszłość w związku 
z wprowadzanymi standardami szkolenia. Zaprezentowano doświadczenia  
z pracy doradcy ds. płci na misji w Afganistanie, omawiając rolę, zadania, 
odpowiedzialność i korzyści wynikające z pracy takiego doradcy na misji. Przedstawiono 
także program treningu doradców ds. płci prowadzony przez Szwecję. Przedstawicielka  
z sekcji oceny i szkolenia najlepszych praktyk Departamentu Polityki Operacji 
Pokojowych omawiała równość płci stosowaną w pracy czynników wojskowych podczas 
operacji utrzymania pokoju w strukturach narodów zjednoczonych. W związku  
z dziesięcioleciem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 przestawiono plan 
uroczystych obchodów tego wydarzenia w bieżącym roku. Celem wyjazdu było wspólne 
wypracowanie projektu standardowego szkolenia przygotowującego uczestników 
misji poza granicami kraju do funkcjonowania w warunkach prowadzonych operacji  
z uwzględnieniem specyficznych problemów płci z wykorzystaniem dotychczasowych 
opracowań NATO.

31 sierpnia w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie 
żołnierzy – kobiet z Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP oraz ppłk. Agnieszką 
Gumińską – starszym specjalistą Oddziału Społecznych Problemów Służby  
w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON. W spotkaniu 
uczestniczyło 14 kobiet na 31 zatrudnionych w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym, 
który jest strukturą podległą Inspektorowi Wojskowej Służby Zdrowia. Kobiety  
stanowią blisko 30% kobiet pełniących służbę w strukturach wojskowej służby 
zdrowia i są uczestniczkami misji poza granicami kraju. Przewodnicząca 
Rady przekazała informacje o funkcjonujących organach przedstawicielskich 
żołnierzy – kobiet w kraju oraz w NATO. Omówiła najistotniejsze zmiany 
w ustawie o zakwaterowaniu SZ, podjęte w resorcie prace w aktualizacji 
Regulaminu Ogólnego SZ, a także toczące się prace w ramach tworzenia 
procedur przeciwdziałania dyskryminacji, w tym seksualnej oraz mobbingowi.  
Ppłk Agnieszka Gumińska, jako psycholog i wielokrotna uczestniczka misji 
poza granicami kraju, przedstawiła zebranym znaczenie profilaktyki i osłony 
psychologicznej uczestników misji poza granicami kraju, w tym opieki nad 
pozostawionymi w kraju rodzinami. Zwróciła uwagę zebranych na znaczenie 
właściwych relacji międzyludzkich na misjach, ich kształtowaniu, a także sposobach 
reagowania w trudnych przypadkach. W dyskusji uczestniczki zgłosiły kilka 
problemów utrudniających im pełnienie służby w kraju oraz poza granicami kraju. 
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Były to kwestie związane z umundurowaniem, służbą na misjach, zakwaterowaniem, 
funkcjonowaniem wojskowej służby zdrowia oraz relacjami międzyludzkimi.

16 września w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach odbyły 
się obchody Święta Wojsk Lądowych połączone z Dniem Gości międzynarodowego 
wieloszczeblowego ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo, 
certyfikującego VIII zmianę Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie. Podczas 
uroczystości uczestnicy obejrzeli najnowszy sprzęt wojskowy Wojsk Lądowych, 
pokazy walki wręcz, pokazy musztry paradnej, a także koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz występy wokalne.

Aktualnie Wojska Lądowe są tym rodzajem sił zbrojnych, w którym żołnierze – 
kobiety są najliczniej reprezentowane. Jest ich 729, co stanowi 45% wszystkich kobiet 
pełniących służbę zawodową. Wśród  żołnierzy – kobiet w wojskach lądowych najliczniej 
są one reprezentowane w korpusie oficerskim (316), dalej podoficerskim (298). Korpus 
szeregowych zawodowych liczący 114 kobiet jest najmniejszy, ale stanowi ponad 50% 
wszystkich kobiet szeregowych. Podkreślić należy, że to w wojskach lądowych pełni 
służbę najwięcej kobiet na stanowiskach dowódczych niższego szczebla. Wojska Lądowe 
zatrudniają kobiety w wielu korpusach osobowych, często nietypowych wcześniej 
dla kobiet. W korpusie ogólno-wojskowym służbę pełni 135 kobiet ze wszystkich 
256 przygotowanych w tej specjalności, 56 kobiet pełni służbę w korpusie łączności  
i informatyki, 10 - w korpusie radiotechnicznym. W wojskach lądowych pełni służbę 37 
kobiet w korpusie rakietowym, w korpusie przeciwlotniczym - 45, w inżynierii wojskowej 
– 19, w OPBMR – 31, a w lotniczym - 26 pań. Na 152 kobiety z korpusu osobowego logistyki 
94 pełnią służbę w wojskach lądowych. W korpusie medycznym najbardziej popularnym 
wśród kobiet, (gdzie kobiety stanowią 17% stanu osobowego tego korpusu) – w Wojskach 
Lądowych służbę pełni 219 kobiet na 411 stanowisk tego korpusu. Drugim najbardziej 
obleganym przez kobiety korpusem osobowym w wojsku jest korpus sprawiedliwości  
i obsługi prawnej (12% kobiet), w którym 9 kobiet pełni służbę w wojskach lądowych. 
Prawie połowa wszystkich kobiet z korpusu finansowego (8) pełni służbę w strukturach 
wojsk lądowych. W korpusie wychowawczym wojsk lądowych pracuje 26 kobiet na 47  
w skali wojska.

27 września 2010 r. w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej odbyło się spotkanie żołnierzy 
– kobiet z Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP – kmdr Bożeną Szubińską oraz 
wiceprzewodniczącą Rady – mjr Aleksandrą Michalik. W spotkaniu uczestniczyło 
kilka kobiet na 17 pełniących służbę wojskową w brygadzie, oraz ich przełożeni. 
Większość pań aktualnie uczestniczy w misji PKW11 w Afganistanie. Wszystkie 
panie są absolwentkami szkół wojskowych i pełnią służbę w korpusach osobowych: 
zmechanizowanym, łączności, chemicznym, artylerii. Przewodnicząca Rady  
w prezentowanym wystąpieniu omówiła aktualną sytuację żołnierzy – kobiet w 
SZ RP, zwracając uwagę na wprowadzone zmiany prawne, umożliwiające łączenie 
kariery zawodowej z życiem osobistym (urlopy macierzyńskie, wychowawcze oraz 

11 Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie.
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opieka nad chorym dzieckiem). Przybliżyła także zgromadzonym informację na 
temat organów przedstawicielskich żołnierzy – kobiet funkcjonujących w kraju oraz 
w NATO, ich priorytetowych działaniach w świetle realizowanej strategii Gender 
Mainstreaming oraz  rezolucji ONZ nr 1325. Podczas dyskusji, która się wywiązała, 
głównym przedmiotem zainteresowania były stosunki międzyludzkie w grupach 
różnorodnych płciowo, miejsce kobiet w wojsku i ich przydatność na misjach poza 
granicami kraju, potrzeba lepszego przygotowania do zawodu żołnierza, szczególnie 
po Studium Oficerskim, oraz potrzeba kontynuacji szkoleń podnoszących 
świadomość zagadnień równości płci w celu zmian mentalności mężczyzn.

Statystyka prezentująca obraz służby kobiet – żołnierzy 1 stycznia 2015 r.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową  
w zakresie rozwoju zawodowej służby wojskowej kobiet. Zauważalny jest wzrost 
liczby kobiet w wojsku oraz ich wyznaczanie na stanowiska we wszystkich korpusach 
osobowych, a także większy niż w poprzednich latach udział kobiet w misjach 
pokojowych i stabilizacyjnych. Kobiety służą obecnie we wszystkich Rodzajach Sił 
Zbrojnych, w Dowództwie Operacyjnym, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, 
Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, jak również w Żandarmerii Wojskowej, 
Dowództwie Garnizonu Warszawa, w trzech korpusach kadry (szeregowych, 
podoficerów, oficerów). Zajmują stanowiska służbowe w korpusie medycznym, 
oraz systematycznie coraz liczniej w innych korpusach tradycyjnie zajmowanych 
wcześniej tylko przez mężczyzn.

Zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP we wszystkich trzech 
korpusach osobowych pełni 3606 żołnierzy – kobiet.
Kobiety stanowią 3,73% żołnierzy pełniących służbę.

•	 Korpus oficerski – 1174
•	 Korpus podoficerski – 725
•	 Korpus szeregowych – 1707.

W szkołach wojskowych, w tzw. służbie kandydackiej, uczy się 420 kandydatek.
•	 WAT – 138
•	 AMW – 30
•	 WSOWL (Wrocław) – 61
•	 WSOSP (Dęblin) – 42
•	 Uczelnie medyczne – 145
•	 Studium oficerskie – 4.

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych – 
akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich. Egzamin ze 
sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast 
z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

Funkcjonuje limit miejsc w szkołach wojskowych na poszczególnych kierunkach 
studiów, uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych, które są ogłaszane co roku w formie 
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decyzji Ministra Obrony Narodowej o naborze do szkół i akademii wojskowych.
Absolwentki cywilnych uczelni mogą starać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego 

we Wrocławiu (12 miesięcy), Dęblinie (20 miesięcy) i Łodzi (medyczne – 3 miesiące).
Liczba kobiet wstępujących do służby kandydackiej nie jest limitowana.
Rozmieszczenie żołnierzy – kobiet w poszczególnych Rodzajach Sił Zbrojnych

•	 Ministerstwo ON – 21
•	 Sztab Generalny WP – 1
•	 Dowództwo Generalne RSZ i JO podległe – 658
•	 Wojska Lądowe – 1380
•	 Siły Powietrzne – 522
•	 Marynarka Wojenna – 319
•	 Dowództwo Operacyjne RSZ – 42
•	 Wojska Specjalne – 43
•	 Żandarmeria Wojskowa – 78
•	 Dowództwo Garnizonu Warszawa – 82
•	 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 283
•	 Jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia – 89
•	 Pozostałe – 67
•	 Rezerwa kadrowa/dyspozycja – 21.

Rozmieszczenie żołnierzy – kobiet w poszczególnych korpusach
•	 Łączności i informatyki – 443
•	 Przeciwlotniczy – 134
•	 Inżynierii wojskowej – 165
•	 Obrony przed BMR – 69
•	 Sił powietrznych – 373
•	 Marynarki Wojennej – 129
•	 Logistyki – 639
•	 Medyczny – 489
•	 Żandarmerii Wojskowej – 59
•	 Sprawiedliwości i obsługi prawnej – 42
•	 Finansowy – 20
•	 Wychowawczy – 98
•	 Wojsk Lądowych – 483
•	 Wojsk specjalnych – 19
•	 Rozpoznania i walki elektronicznej – 115
•	 Ogólny – 300
•	 Nieokreślony – 24.

Osiągalność stopni wojskowych
•	 w randze pułkownika – 10
•	 w randze podpułkownika – 37
•	 w randze majora – 81
•	 w randze kapitana – 255
•	 w randze porucznika – 404
•	 w randze podporucznika – 387
•	 podoficerów – 725
•	 szeregowych – 1707

Grzegorz Piwnicki
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Kobiety na stanowiskach dowódczych.
Aktualnie 396 żołnierzy – kobiet pełni funkcje dowódcze na różnych szczeblach 

dowodzenia. Najliczniej są reprezentowane na stanowiskach:
•	 dowódcy kompanii – 33
•	 plutonu – 122
•	 drużyny – 69
•	 grupy ewakuacji med. – 27
•	 innych dowódczych – 145.

Udział kobiet – żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w 2014 r. 60 
żołnierzy – kobiet uczestniczyło w misjach:

•	 PKW Afganistan – 59
•	 PKW KFOR Kosowo – 112.

W Polsce kobiety pełnią służbę wojskową od ponad 20 lat. Doświadczenia 
sprzed tego okresu  sprowadzają się raczej do wspierającej roli kobiet, 
aniżeli do bezpośredniego ich udziału w walce. Realia służby wojskowej, 
zwłaszcza w specjalnościach gdzie wojsko nie kształciło określonych 
specjalistów, zade cydowały o sięgnięciu po zasoby wykształconych 
kobiet i powoływaniu ich do służby wojskowej. Obecność kobiet  
w wojsku jest efektem przemian ustrojowo-społecznych kraju oraz armii. 
Zachodzących zmian we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 
Polska nie miała tradycji w zakresie rozwoju wojskowej służby kobiet. 
Kobiety pełniły służbę w różnych okresach historii, zawsze dzielnie 
stawały na wysokości zadania, ale ich rola była wspierająca, ich udział 
w walce był raczej incydentalny i potwierdzał regułę, że wojna jest zarezerwowana 
dla mężczyzn. Otwarcie na świat i zawarcie nowych sojuszy z NATO oraz Unią 
Europejską zobowiązało nasze państwo do spełnienia odpowiednich standardów 
rozwiniętych demokracji, równe traktowanie z eliminacją wszelkich form 
dyskryminacji stanowią fundamentalne wartości13.

SUMMARY

Women in the Third Polish Republic Army

For more then 20 years women have been serving in the Polish army. Their 
presence stems from structural and political changes in Poland, started in 1989. 
Poland, the NATO and EU member, share the notion of gender equality standards, 
also as regards the army.  That is why the role of women is systematically rising.

12 http://www.wojsko.polskie.pl/pl/siły-zbrojne-rp/wojskowa służba kobiet/statystyki
13 B. Szubińska, Równouprawnienie w Siłach Zbrojnych w warunkach profesjonalizacji, Warszawa 2010; 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Służba kobiet w formacjach mundurowych, Warszawa 2008.
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Organizacja strajku w grudniu 1970 r. w Gdyni 
w relacji Jerzego Kowalczyka

Przepraszam Cię Ojcze
Przepraszam Cię Mamo
Przepraszam synku i żono
Że tak mnie poniżano.

Bity, kopany i poniżany
Patrzę na moje krwawiące rany
I kiedy myślę o was kochani
Serce me ciśnie się do krtani.

Nawet gdy będą biły pioruny
Prędzej czy później opuszczę te mury,
I walczyć będę dalej zaciekle
Chociaż bym miał smażyć się w piekle.

Ojczyznę mam jedną
Kochani rodacy
Są w niej też zdrajcy 
I wielcy Polacy.

 Wiersz ten został napisany przez więźnia politycznego Jerzego Kowalczyka, z zawodu 
elektromontera, w areszcie śledczym, w Wejherowie w dniu 19 grudnia 1970 r. Dedykował 
go swoim rodzicom oraz półrocznemu synkowi Darkowi, gdyż nie był pewien, czy 
kiedykolwiek ich jeszcze zobaczy. Było to kilkadziesiąt godzin po zatrzymaniu w 
nocy 15/16 grudnia członków Głównego Komitetu Strajkowego dla Miasta Gdyni 
w Zakładowym Domu Kultury Zarządu Portu Gdynia.   Jak napisała prokurator 
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku L. Żbikowska, „Kowalczyk próbował 
stawiać opór przed zatrzymaniem, trzymając się poręczy schodów. W związku z tym 
był bity pięściami i pałkami milicyjnymi, (…) i kopany po całym ciele.” Ponieważ 
był czynnym sportowcem (uprawiał skoki o tyczce w klubie „Bałtyk Gdynia”), 
stawiał największy opór przed zatrzymaniem. Został zakuty w kajdanki razem z 
innym strajkującym - Włodzimierzem Ilnickim (prawą ręką do prawej ręki). Jedni 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015
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milicjanci bili Kowalczyka, drudzy próbowali sprowadzić Ilnickiego schodami. 
W konsekwencji kajdanki odpięły się. Ilnicki z milicjantami spadli z impetem ze 
schodów. Do Kowalczyka podszedł oficer milicji w stopniu kapitana, mówiąc „Ja 
wam pokażę, jak się postępuje ze zdrajcami!”. Kopnął w krocze trzymającego się 
barierek Kowalczyka1. 

Prokurator L. Żbikowska kontynuuje: „Wskutek zadawanego mu bólu fizycznego 
stracił przytomność. Wówczas nieustaleni funkcjonariusze szarpiąc, ściągnęli jego 
bezwładne ciało ze schodów. Gdy Jerzy Kowalczyk – nadal nieprzytomny – został w 
ten sposób przemieszczony na dół, funkcjonariusze zrzucili na niego z góry innego, 
nieustalonego zatrzymanego”2. Kowalczyk był cały we krwi. W czasie transportu 
milicyjną Nysą do Wejherowa, towarzysz niedoli Włodzimierz Ilnicki ocierał jego 
rozcięte czoło i brodę. 

 W wejherowskim areszcie, oprócz Kowalczyka i Ilnickiego, osadzono również 
członków Głównego Komitetu Strajkowego. Ilnicki wspomina: „Byliśmy w jednej celi. 
Pomagałem Kowalczykowi zdjąć jego całkowicie zakrwawioną koszulę, oczekując 
najgorszego. Koszulę zdjąłem z jego skórą. Wtedy zdjąłem również swoją koszulę, na 
którą Kowalczyk oddał mocz i tą koszulą dezynfekując, tak jak to czynili żołnierze 
AK, obmyłem mu wszystkie rany na twarzy i na jego plecach”3. W celi znajdowały się 
dwa piętrowe łóżka. Ilnicki położył Kowalczyka i przez całą noc próbował wezwać 
pomoc dla ciężko rannego kolegi. Bezskutecznie. Podczas porannego apelu 16 
grudnia prośba o opatrzenie ran i diagnozę lekarską została zdecydowanie odrzucona. 
Kowalczyk nie mógł zasnąć, męcząc się z bólu. 

Do wczesnych godzin rannych dokooptowano do celi jeszcze kilkunastu 
zatrzymanych. Wśród nich byli również członkowie Głównego Komitetu 
Strajkowego, m.in. Kazimierz Mizerski, Krzysztof Muskała i Stanisław Słodkowski. 
Rozpoczęto przesłuchania poszczególnych zatrzymanych. Były one prowadzone w 
odrębnym pomieszczeniu więzienia przez jednego oficera Służby Bezpieczeństwa 
(SB)4 i bez świadków. Mizerski, Muskała i Słodkowski byli jednymi z pierwszych, 

1 Cytaty na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka pt. „Postać i działalność Jerzego Kowalczyka – 
sekretarza Głównego Komitetu Strajkowego Grudzień 1970 w Gdyni”.

2  Tamże.
3 W. Ilnicki, Relacja bezpośredniego świadka historii pobicia bohatera Polski z Grudnia 1970 r. Jerze-

go Kowalczyka, oświadczenie notarialne złożone w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Honolulu w 
dn. 21 lutego 2011 r.

4 Służba Bezpieczeństwa była aparatem ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) w latach 1944 (1956)-1990. W praktyce, była aparatem represji 
nadzorującym wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego w PRL; zwalczała wszelkie prze-
jawy niezadowolenia społecznego i protestu oraz inwigilowała „wrogie” środowiska, tzn. organizacje 
opozycyjne, duchowieństwo, mniejszości narodowe; odpowiedzialna za wiele mordów skrytobójczych 
i uprowadzeń, m.in. morderstwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r. – na: www.encyklopedia.pwn.pl 
(dostęp z dn. 11.07.2015 r.).
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których przesłuchano. Po powrocie do celi opowiadali pozostałym współwięźniom 
o charakterze swoich przesłuchań. Twierdzili, że SB proponowała im szybkie wyjście 
na wolność w zamian za podpisanie oświadczenia o współpracy. Wszyscy trzej 
zaprzeczyli, że się na nią zgodzili5. 

18 grudnia, trzy dni po ciężkim pobiciu, Jerzy Kowalczyk został zaprowadzony 
do lekarza więziennego. Badanie było prowadzone w obecności oficera SB. Po 
opatrzeniu ran, podaniu zastrzyku oraz tabletek przeciwbólowych, Kowalczyk został 
odprowadzony do celi. 

5 K. Mizerski (ur. 1946 r.) zobowiązał się do współpracy z SB i w dn. 29 grudnia 1970 r. został zareje-
strowany pod pseudonimem „Jakub”; K. Muskała (ur. 1948 r.) zobowiązał się do współpracy z SB i w 
dn. 9 kwietnia 1971 r. został zarejestrowany pod pseudonimem „Waldemar”; S. Słodkowski (ur. 1944 r.) 
zobowiązał się do współpracy z SB i w dn. 20 grudnia 1970 r. został zarejestrowany pod pseudonimem 
„Heniek” – Grudzień ’70, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2010, nr 12 (121), s. 96-99. 

Organizacja strajku w grudniu 1970 r. w Gdyni w relacji Jerzego Kowalczyka

Źródło: ze zbiorów J. Kowalczyka (pierwotnie znajdowało się w karcie ewidencyjnej 
Kowalczyka założonej przez Służbę Bezpieczeństwa i zostało udostępnione przez IPN).

Rys. 1. Zdjęcie Jerzego Kowalczyka z aresztu śledczego w Wejherowie, z dn. 21 
grudnia 1970 r. 
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Rankiem 19 grudnia Włodzimierz Ilnicki przyniósł do celi znalezioną w toalecie 
gazetę z dnia 18 grudnia. Treść pierwszej strony „Dziennika Bałtyckiego” była dla 
więźniów informacją szokującą. W przemówieniu premiera Józefa Cyrankiewicza 
wyczytali, że 17 grudnia w Gdyni, w starciach robotników z milicją „są ofiary w 
ludziach – kilkunastu zabitych i kilkuset rannych (…). Oto bolesne następstwa 
braku rozwagi o poczucie odpowiedzialności ze strony tych, którzy porzucili pracę 
i wyszli na ulicę, dając okazję mętom, awanturnikom i wrogom do wandalizmu, 
grabieży i mordów”6. Ta pełna kłamstw i zarazem prowokacyjna wypowiedź, została 
przyjęta przez więźniów z niedowierzaniem. Wywołała również bardzo negatywne 
emocje. Zrzucała winę za dramatyczne następstwa robotniczego strajku w Gdyni 
na robotników, jednak nikt z osadzonych nie mógł zweryfikować prawdziwości 
doniesień prasowych.

 Po paru godzinach Jerzy Kowalczyk został doprowadzony na przesłuchanie. 
W celi bez okien siedział tylko funkcjonariusz SB. Zapytał Kowalczyka, czy chce 
wrócić do żony i 6-miesięcznego syna oraz czy dalej chce pracować w „Dalmorze”. 
Poinformował również, że Kowalczyk jest już dyscyplinarnie zwolniony z pracy, a akta 
potwierdzają jego szkodliwą działalność przeciwko ustrojowi PRL. Za te czyny grozi 
10 lat pozbawienia wolności. Kowalczyk odpowiedział, że był sekretarzem Głównego 
Komitetu Strajkowego dla Miasta Gdyni i nie żałuje swojej działalności strajkowej. 
Zaczął dyskutować z funkcjonariuszem mówiąc, że „Naród Polski was rozliczy za to 
co zrobiliście 17 grudnia!”. Funkcjonariusz na groźbę odpowiedział groźbą – „Licz się 
ze słowami!”. Kowalczyk odmówił składania wyjaśnień i podpisywania jakichkolwiek 
dokumentów, po czym został wyprowadzony z sali przesłuchań7.

Kowalczyka przesłuchiwano w areszcie jeszcze dwukrotnie. Za trzecim razem SB 
delegowało do rozmowy oficera wyższego stopniem, który przesłuchanie od razu 
zaczął od gróźb. Mówił Kowalczykowi, że za działalność strajkową czeka go sąd 
wojskowy, 10-letnia odsiadka w więzieniu oraz brak widzenia z rodziną. „Wszystko 
może się jeszcze zmienić, jak pójdziesz z nami na współpracę, będziesz nam od czasu 
do czasu udzielał informacji na temat tego, co się dzieje na terenie zakładu pracy. Jest też 
możliwość, że dostaniesz pieniądze”8. Kowalczyk zdecydowanie odmówił. Stwierdził, 
że nie będzie donosić na kolegów, którzy wybrali go do Komitetu Strajkowego. Nigdy 
się nie ugnie i nie zdradzi. Odwołał się do postaci swoich rodziców – ojca, żołnierza AK 
w Lublinie, który nigdy nie zhańbił swojego honoru będąc wielokrotnie ranny w walce, 
oraz matki, sanitariuszki AK - bitej i gwałconej więźniarki niemieckiego więzienia na 
Podzamczu w Lublinie oraz obozu koncentracyjnego na Majdanku. Będąc w więzieniu 
jego rodzice nigdy nie wydali swoich kolegów z oddziału AK. Ich postawa wpłynęła na 
wiarę, patriotyczne poglądy  i determinację w działaniu Kowalczyka. 

6 Przemówienie premiera J. Cyrankiewicza, „Dziennik Bałtycki” z dn. 18 grudnia 1970 r., Rok XXVI, 
nr 300 (8219).

7 Cytaty na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka pt. „Postać i działalność Jerzego Kowalczyka – 
sekretarza Głównego Komitetu Strajkowego Grudzień 1970 w Gdyni”.

8 Tamże. 
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W odpowiedzi na postawę Kowalczyka funkcjonariusz SB gwałtownie zerwał się 
z krzesła i zaczął krzyczeć: „Co wy mi tu z Bogiem wyjeżdżacie!?! Weźcie swój honor 
i ambicje schowajcie głęboko w dupę! Wasz ojciec był bandytą, bo żołnierze Armii 
Krajowej zabijali Polaków! Dziwię się, że wasza matka takiego skurwysyna nosiła pod 
sercem! Powinni ją puścić przez komin w Majdanku!”.9 Kowalczyk z wściekłości rzucił 
taboretem w SB – eka. Dalszą część przesłuchania relacjonuje Włodzimierz Ilnicki: 
„SB tylko na to czekał i wtedy razem ze strażnikiem rozpoczęli jeszcze brutalniejsze 
bicie; (…) zaczął się nad nim pastwić do granic wytrzymałości; (…) jako wróg ludu 
został pobity tak mocno, że musiał być przywleczony na celę z mocno zakrwawioną 
twarzą”10. Kowalczyk odzyskał świadomość po kilku godzinach. Siedział przy nim 
Ilnicki, który obmywał wodą spuchniętą twarz.

22 grudnia pozwolono im po raz pierwszy wyjść na więzienny spacerniak. 
Spotkali wówczas trzech innych członków Głównego Komitetu Strajkowego, w tym 
Edmunda Hulsza: „(…) widziałem go [Kowalczyka] już w więzieniu na spacerniaku, 
chyba 21 grudnia 1970 r., Jerzy Kowalczyk wyglądał strasznie. Był cały posiniaczony 
i spuchnięty, miał też pozasychane ślady krwi na ciele. Poruszał się o własnych siłach, 
ale sprawiało mu to wyraźną trudność, ledwo chodził. Zamieniliśmy wtedy zaledwie 
kilka słów, Jerzy zdążył mi tylko powiedzieć, że w więzieniu również został pobity.”11 
Kiedy strażnik ogłosił zakończenie spaceru, Hulsz krzyknął na cały głos: „Jeszcze 
Polska nie zginęła – śmierć komunistom!”12. Za ten więzienny eksces Hulszowi 
zakazano spacerów, co w warunkach więziennych było dotkliwą karą. 

Po powrocie do celi Kowalczyk, Ilnicki i Hulsz podjęli strajk głodowy, jako 
niezgoda na złe traktowanie i zatrzymanie bez nakazu prokuratora. 23 grudnia 
odmówiono więźniom wyjścia na spacer. Nocą z 23/24 grudnia zostali zwolnieni z 
aresztu . Kowalczyka, Hulsza, Ilnickiego oraz Kazimierza Kalkowskiego wypuszczono 
jako ostatnich13.

Uwarunkowania  strajku w grudniu 1970 r. w Gdyni

„Strajki stwarzają realne zagrożenie dla gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa 
naszego państwa. Ten stan rzeczy godzi dotkliwie w nadrzędne dobro narodu (…)”14. 
W taki sposób gen. Czesław Kiszczak, jeden z przywódców PRL, określił swoje 
rozumienie strajku. Nie można się dziwić tej interpretacji podstawowej formy 

9 Tamże.
10 W. Ilnicki, Relacja bezpośredniego świadka historii pobicia…
11 Sygn. Akt S 18/11/Zk, Protokół przesłuchania świadka Edmunda Hulsza z dn. 21 października 2011 r.
12 Cytaty na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka…
13 Załącznik do pisma o sygn. DD 0511-31/08/p z dn. 5 lutego 2008 r. z Aresztu Śledczego w Wejhero-

wie zaświadczające pobyt Jerzego Kowalczyka tamże jako więźnia politycznego w dn. 16 – 20 grudnia 
1970 r. J. Kowalczyk oraz E. Hulsz twierdzą, że data zwolnienia z aresztu jest nieprawdziwa. 

14 Na: www.polskieradio.pl, „Dla władz PRL strajki były zagrożeniem bezpieczeństwa dla kraju” 
(dostęp z dn. 11.07.2015 r.).
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protestu społecznego pracowników. Dla władz PRL strajk zawsze stanowił zagrożenie 
dla jego funkcjonowania  i trwania. PRL była bowiem państwem, w której strajk był 
zakazany. Jednocześnie linię życia PRL wyznaczały protesty, manifestacje i strajki. 
Jako kategoria prawna i społeczna strajk był nieakceptowany w przestrzeni publicznej 
aż do 1982 r.15. Toteż każdy przejaw buntu był tłumiony w skali indywidualnej oraz 
ogólnokrajowej. Władze stosowały najczęściej najbardziej prymitywne formy siłowe 
jego dławienia, gdyż dialog społeczny był par excellence nieznany praktyce realnego 
socjalizmu16. Strajk miał zatem zawsze charakter polityczny, gdyż ogniskował się 
wokół narzucanej przez władze partyjno - państwowe polityki nadzoru działalności 
obywateli. Politykę tę ludzie odrzucali, gdyż skrajnie odbiegała od ich podstawowych 
potrzeb ekonomicznych i aspiracji społecznych.

Strajk w PRL miał również wymiar ekonomiczny. Gospodarowanie państwa w 
warunkach gospodarki centralnie planowanej oznaczało dla obywateli z jednej 
strony pauperyzację gospodarstw domowych wynikającą z rosnących cen, niskich 
zarobków i braku podstawowych asortymentów, a z drugiej,  brak swobody 
podejmowania działalności gospodarczej i społecznej. Gospodarka PRL nie miała 
więc poważniejszych zalet17, bowiem była gospodarką braku dóbr  i wolności.

W 1970 r., pomimo 25 lat od zakończenia wojny, ludziom w Polsce żyło się 
coraz trudniej18. Młode społeczeństwo (średnia wieku wynosiła 27,5 r.) na dorobku, 
które z trudem odbudowywało kraj po zniszczeniach wojennych, funkcjonowało w 
czasie permanentnej stagnacji gospodarczej. Średnia miesięczna pensja pracownika 
fizycznego praktycznie nie rosła. Rosły za to ceny podstawowych towarów, na które 
np. mieszkańcy województwa gdańskiego  przeznaczali średnio ok. 70 % wszystkich 
wydatków19. Z kolei, braki w zaopatrzeniu, reglamentacja towarów, trudności lokalowe 
rodzin, czy nieefektywny transport publiczny stanowiły krajobraz codzienności 
każdego Polaka. 

W Gdyni trudności te były nad wyraz widoczne. W 190 tys. mieście ponad 
40% ludności stanowili ludzie poniżej 25. roku życia. Znakomita większość z 95 
tys. zatrudnionych pracowała w największych przedsiębiorstwach państwowych, 
tj. Stoczni im. Komuny Paryskiej (największy podówczas zakład pracy - ok. 9 tys. 
pracowników i ok. 1 tys. uczniów), Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i 
Usług Rybackich „Dalmor”, Morskiej Obsłudze Radiowej Statków, Przedsiębiorstwie 
Budowy Urządzeń Chłodniczych,  Gdyńskiej Stoczni Remontowej, Zarządzie Portu 

15 Prawo do strajku, uprawnienia organizacji związkowych do organizowania strajków itd. były uregu-
lowane przepisami art. 42-52 ustawy z dn. 8 października 1982 r. o związkach zawodowych – na: www.
czasopisma.beck.pl „Strajk – synteza zjawiska”, Monitor Prawa Pracy 2/2011 (dostęp z dn. 11.07.2015 r.). 
Dość powiedzieć, że ustawę uchwalono w trakcie obowiązywania w PRL stanu wojennego (1981-1983). 

16 J. Eisler, Grudzień 1970, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 3.
17 R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2013 r., s. 31.
18 R. Przybylski, Gospodarka spod lady, Najnowsza historia Polaków, Oblicza PRL, 2007, nr 8, dodatek 

do „Rzeczpospolitej”.
19 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Zbrodnia bez kary, grudzień 1970 w 

Gdyni, Gdynia 2010, s. 9-14.
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Gdynia, Polskich Kolejach Państwowych oraz Zakładzie Okrętowych Urządzeń 
Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „Klimor”, oraz Polskich Liniach Oceanicznych. Ta 
ogromna rzesza pracowników stanowiła potencjalne zarzewie strajku. Gros z nich 
to osoby z różnych regionów Polski, poszukujące lepszych warunków pracy i życia20.

Trzeba również dodać, że bardzo duża liczba gdyńskich pracowników nie 
miała stałego miejsca zamieszkania, a rozbudowany system hoteli robotniczych 
nie zapewniał nawet minimalnych standardów lokalowych. Ponadto, Gdynia jako 
miasto portowe było zawsze „otwarte na świat”. Dziesiątki tysięcy rodzin marynarzy 
miały świadomość, że w krajach zachodnich półki sklepowe uginają się od towarów. 
Natomiast w Polsce zakup artykułów spożywczych był wielkim świętem dla każdej 
rodziny. Marynarze wiele towarów zakupionych na zachodzie sprzedawali na 
czarnym rynku w Polsce. Dla przykładu, Gdyńska Hala Targowa oferowała również 
tzw. drugi obieg towarów oraz dewizy, na które trzeba było mieć w PRL pozwolenie. 

Artykuły spożywcze były więc dostępne, ale nie dla wszystkich. Władze bowiem 
reglamentowały rynkowy obrót produktów rolnych21. Wynikało to z komunistycznej 
idei kolektywizacji rolnictwa, na podstawie której ograniczano możliwości 
rozwoju rolników indywidualnych, a dotowano skrajnie nierentowne Państwowe 
Gospodarstwa Rolne. Produkcja spożywcza również była dotowana, więc ceny 
produktów kształtowano administracyjnie, a nie rynkowo. W warunkach ogromnych 
potrzeb ludności na towary, budżet państwa nie był w stanie pokryć wszystkich 
podjętych zobowiązań. Podwyżka cen w czasach, gdy ceny wzrastały systematycznie, 
a siła nabywcza konsumentów spadała, mogła stanowić zarzewie konfliktu. 

W Gdyni niepokój społeczny można było odczuć już jesienią. Brakowało węgla, 
koksu i gazu, a w sklepach – mięsa, wędlin, masła, kawy, czekolady itd. Zmniejszono 
przydziały mięsa do gdyńskich lokali gastronomicznych, Gdyńskiej Hali Targowej i 
stołówek zakładowych. Co więcej, fatalna logistyka w porcie spowodowała opóźnienia 
rozładunku statków, przez co wielu pracowników nie otrzymało dodatkowych 
wynagrodzeń22. W wielu sklepach zanotowano nadmierny wykup towarów, gdyż o 
grudniowych podwyżkach cen wiedziano już w środowiskach partyjnych.

12 grudnia 1970 r. ogłoszono w prasie „zmianę cen detalicznych niektórych 
artykułów spożywczych i przemysłowych”, która miała stanowić część nowej 
reformy gospodarczej. Oznaczało to oczywiście podwyżki. Podniesiono ceny 
46 grup towarów, w tym: mięsa, mąki, przetworów mlecznych, dżemów, kaszy, 
czy makaronów. Równocześnie obniżono ceny 40 grup towarów, które nie były 
towarami pierwszej potrzeby, tj. pralki, lodówki, odkurzacze itd. Warto dodać, że 
o podwyżkach poinformowano oficjalnie dopiero wieczorem w przeddzień ich 

20 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska, Bunt robotników. Gdyński Grudzień ’70 z perspekty-
wy czterdziestolecia, „Rocznik Gdyński”, 2010, nr 22, s. 50.

21 A. Machnikowska, Obywatel jako posiadacz. Państwowe czyli niczyje. Własność w PRL, dodatek spe-
cjalny „Tygodnika Powszechnego” z dn. 12 czerwca 2011 r., nr 24.

22 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Zbrodnia bez kary, grudzień 1970 w 
Gdyni, Gdynia 2010, s. 9-14.
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wprowadzenia. Oznaczało to, że nikt nie mógł nabyć towarów (których i tak nie było) 
w niższych cenach, gdyż sklepy były już zamknięte. Nie ulegało jednak wątpliwości, 
że tzw. „operacja cenowa” uderzała w rodziny o najmniejszych dochodach23. Takie 
propagandowe przedstawienie zmian cen nie mogło zmienić negatywnego odbioru 
społecznego podwyżek. Elżbieta Braszka, podówczas pracownica PSS „Społem”, 
tak wspomina wprowadzenie podwyżek: „12 grudnia, o godz. 19:00 sklep został 
zamknięty. Kierowniczka sklepu oznajmiła nam, że będziemy musieli zrobić 
inwentaryzację towarów, bo właśnie ogłoszono podwyżkę. Na drzwiach sklepu kazała 
wywiesić napis „Remanent”. Zakazała mówić o podwyżce komukolwiek, włącznie 
z najbliższą rodziną. Pracowałyśmy tego dnia całą noc, aż do godz. 07:00. Kiedy 
wróciłam do domu w niedzielę rano, moja mama myślała, że poszłam się bawić. 
Oczywiście wytłumaczyłam się i przekazałam złe wieści o podwyżkach”24.

23 J. Eisler, Grudzień 1970, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 2.
24 Na podstawie rozmowy z Elżbietą Braszką.
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Źródło: www.grudzien70.ipn.gov.pl (dostęp z dn. 11.07.2015 r.).

Rys. 2. „Dziennik Bałtycki – Rejsy”. Pierwsza strona z dn. 13 – 14 grudnia 1970 r.
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Organizacja Głównego Komitetu Strajkowego dla Miasta Gdyni

W poniedziałek 14 grudnia 1970 r. rozpoczęły się pierwsze manifestacje 
stoczniowców w Gdańsku. Robotnicy kilku wydziałów stoczni im. Lenina oraz 
innych przedsiębiorstw maszerowali pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
W Śródmieściu Gdańska miały miejsce zamieszki, w których uczestniczyło ok. 15 
tysięcy osób. Władze użyły znacznych sił milicyjno – wojskowych, by do późnych 
godzin nocnych z 14/15 grudnia spacyfikować manifestacje. Nie prowadziły rozmów 
z demonstrantami, a strona robotnicza nie wydelegowała swoich przedstawicieli 
do podjęcia jakichkolwiek pertraktacji.  Manifestacje miały niezwykle burzliwy 
charakter – podpalano samochody i sklepy, zdemolowano dworzec PKP, a agresja 
słowna przeradzała się w brutalne starcia uliczne. SB niejednokrotnie prowokowała 
grupy robotników25. 

Bunt w Gdańsku stanowił inspirację do strajku dla pracowników gdyńskich 
przedsiębiorstw. 15 grudnia ok. godz. 8.00 przed budynkiem Rady Zakładowej Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni zebrało się ok. 3000 pracowników.  Pikietowali, 
dyskutowali i wznosili okrzyki. Nawoływania dyrekcji stoczni o powrót do pracy 
nie przyniosły efektu, bo większość z manifestujących pomaszerowała w kierunku 
śródmieścia miasta. W tym czasie wyruszyła manifestacja z Gdyńskiej Stoczni 
Remontowej w liczbie ok. 450 pracowników. Oba pochody spotkały się na wysokości 
ulicy Polskiej, po czym ulicami Chrzanowskiego, Wendy i Portową skierowały się do 
centrum. Strajkujący z obu zakładów pracy nie planowali takiego biegu wydarzeń, 
jednakże koincydencja sprawiła, że powstał jeden pochód strajkowy26.

W „Dalmorze” grupy robotników z Wydziału Warsztatów wznosili okrzyki                            
i dyskutowali na temat poniedziałkowych wydarzeń w Gdańsku. Jerzy Kowalczyk 
wspomina: „Widząc, co się dzieje, podszedłem do mojego brygadzisty i powiedziałem 
mu, że nie podejmuję pracy i idę na wiec. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i 
klepnął mnie po plecach mówiąc – powodzenia. Kiedy doszedłem do głównej, 
bramy zobaczyłem około 500 pracowników.  Po chwili dołączyli do nas pracownicy 
Przetwórstwa Rybnego. Kiedy zobaczyliśmy zbliżającą się dużą grupę pracowników 
Zarządu Portu i Stoczni Remontowej, na czoło naszej grupy wysunął się Edmund 
Hulsz. Dał on sygnał, aby dołączyć się do nich. W czasie przemarszu postanowiono, 
że idziemy najpierw pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej”27. 

Nie wszystkie jednak zakłady pracy strajkowały. Wiesław Braszka, podówczas 
pracownik Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego twierdzi, 
że poniedziałek 15 grudnia był normalnym dniem pracy: „Nie zgadzaliśmy się na 

25 S. Cenckiewicz, Gdańsk ’70. Zbrodnia nieukarana i bitwa o pamięć, „Biuletyn Instytutu Pamięci Na-
rodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 7-10; Śmierć za bramą nr 2, dodatek specjalny „Rzeczpospolitej” pn. „Pol-
ski Grudzień ‘70” z dn. 13 grudnia 2010 r.

26 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Zbrodnia bez kary, grudzień 1970 w 
Gdyni, Gdynia 2010, s. 55-56.

27 Cytat na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka...
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podwyżki cen i ciężkie warunki pracy. Buntowaliśmy się, ale praca jest pracą. Nikt nas 
do niej nie gonił, ale też nie zniechęcał. Można powiedzieć, że byliśmy w pracy, ale 
nie pracowaliśmy. Wiedzieliśmy, że w Gdańsku zaczynają się niepokoje. W Gdyni się 
burzyło. Nie poszliśmy jednak strajkować, bo brakowało przywództwa. Właściwie, to 
czekaliśmy na hasło do strajku”28.

Strajkujące zakłady pracy kontynuowały swój marsz. „Kiedy zbliżaliśmy się do 
Urzędu Miejskiego, Edmund Hulsz zakomunikował, że udajemy się wszyscy pod 
Komitet Miejski PZPR [KM PZPR], aby przeprowadzić rozmowę z I sekretarzem KM 
PZPR.” 29 Nie jest pewne, dlaczego pochód przemierzył całą ul. Świętojańską30, aby 
później zawrócić do siedziby władz partyjnych. Niewątpliwie jednak, strajkującymi 
kierowały dwie przesłanki: by pokazać, że Gdynia również strajkuje oraz fakt, 
że prawdziwa władza na terenie miasta jest skupiona w siedzibie partii31. Podczas 
marszu strajkujący śpiewali „Międzynarodówkę” oraz „Marsz Gwardii Ludowej”. 
Kiedy po kwadransie strajkujący tam dotarli, okazało się, że I sekretarza Hugona 
Malinowskiego nie ma. Uciekł ze swojego gabinetu, znajdując schronienie w siedzibie 
dowództwa Marynarki Wojennej przy ul. Waszyngtona. Obawiał się bowiem, że 
może dojść do eskalacji działań strajkujących, tak jak to miało miejsce w przypadku 
wydarzeń w Gdańsku. Jak się okazało, to pośpieszne działanie było zupełnie 
niepotrzebne, bo manifestacja przebiegała w sposób spokojny i pokojowy. Postawa  I 
sekretarza ma również wymiar symboliczny. Robotnicza władza partii schroniła się 
przed robotnikami „pod osłoną wojska”32.

Spośród demonstrantów spontanicznie wyłoniła się delegacja odważniejszych 
pracowników, którzy postanowili przeszukać pomieszczenia „domu gdyńskiej partii”. 
W jej skład weszli: Edmund Hulsz, Tadeusz Jaroszyński, Emilian Kozłowski, Krzysztof 
Muskała, Włodzimierz Ilnicki, Marian Walas oraz ok. 35 – letnia  pielęgniarka, 
prawdopodobnie z Zarządu Portu. Po około pół godzinie delegaci stwierdzili, że 
sekretarza Malinowskiego nie ma w budynku. Edmund Hulsz wezwał pochód do 
marszu do Prezydium33.

Drugi przemarsz przez ul. Świętojańską wywołał już reakcje postronnych ludzi. 
Wychodzili na ulicę i klaskali z okien, śpiewając razem z protestującymi „Rotę” oraz 
„Boże, coś Polskę”. Kiedy protestujący wypełnili szczelnie plac przed Urzędem, zaczęto 
wzywać Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  w Gdyni Jana 
Mariańskiego. W tym samym czasie, od strony ul. Bema, przyjechał pluton marynarzy, 
by ochraniać budynek Urzędu. Wywołało to oburzenie i konsternację wśród 
strajkujących. Mariański wyszedł na balkon, ale jego wypowiedź była zagłuszana przez 

28 Na podstawie rozmowy z Wiesławem Braszką.
29 Cytat na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka…
30 Urząd Miasta znajdował  się na drugim końcu dzielnicy Śródmieście, na  skrzyżowaniu ul. Czołgi-

stów i Świętojańskiej (dzisiaj  al. Piłsudskiego i Świętojańskiej).
31 Siedziba Komitetu Miejskiego PZPR znajdowała się na ul. Władysława IV, w budynku dzisiejszego 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
32 P. Brzeziński, Gdyński Grudzień ’70, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 26.
33 Na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka…
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skandujących. Po chwili zaproponował, by strajkujący wydelegowali pracowników – 
reprezentantów swoich zakładów pracy. Prosił również, by nie niszczyć miasta, bo 
„to polskie miasto”34. Skład delegacji był tworzony spontanicznie, aczkolwiek można 
było zauważyć, że wybrane z tłumu postaci były obdarzone przez strajkujących 
swoistym charyzmatem. Do budynku urzędu weszło kilkunastu pracowników, w 
tym m.in. K. Muskała, W. Ilnicki, M. Walas, K. Bojko oraz przypadkowo – 16 – letni 
uczeń liceum Sławomir Grześkowiak; po chwili do delegacji dołączyli wywoływani 
z tłumu Sławomir Słodkowski („Brodacz, brodacz!”) oraz Edmund Hulsz, którego 
milicjanci nie chcieli wpuścić do budynku Urzędu („Mundek, Mundek, idź do 
góry!”). Delegacja podzieliła się na dwie grupy – „negocjujących” oraz „ochronę”.  
J. Kowalczyk był jednym z „ochroniarzy”.

Należy podkreślić, że gdyńscy robotnicy, pomimo niezwykle nerwowej sytuacji 
i nadzwyczajnych okoliczności, potrafili wysunąć reprezentantów ze swojego 
grona. Były to działania improwizowane. Jest to jednak fakt godny uwagi, bowiem 
gdańskim robotnikom to się nie udało.  Kiedy gdyńscy delegaci rozpoczęli rozmowy 
z przewodniczącym Mariańskim około godz. 10:30  15 grudnia,  w Gdańsku 
podpalono budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Były już ofiary i kilkudziesięciu 
rannych. Mariański wiedział, co dzieje się w Gdańsku. Toteż jego postawa była pełna 
roztropności i zrozumienia dla robotników. Zyskał sobie zaufanie delegatów pomimo 
tego, że nie miał żadnego upoważnienia do prowadzenia rozmów, bądź podejmowania 
wiążących deklaracji. Fakt ten przedstawił stojąc na balkonie budynku urzędu oraz 
zaraz po rozpoczęciu rozmów.

Moment rozpoczęcia negocjacji z Mariańskim należy uznać za początek 
zorganizowanego strajku gdyńskich zakładów pracy. Strajkujący mieli swoich 
przedstawicieli, których delegowano bez wcześniejszej ustanowionych reguł. W 
świetle ówczesnych przepisów prawa administracyjnego i prawa pracy, było to 
przedstawicielstwo nielegalne. Jednak nikt, włączając Mariańskiego, nie podnosił tego 
faktu jako przesłanki uniemożliwiającej kontynuowanie dialogu. Poza tym delegaci 
mieli skonkretyzowane postulaty, które odzwierciedlały roszczenia ogółu  strajkujących. 
Miały one charakter wybitnie socjalny35. Obrazowały niezgodę „ludu pracującego” na 
trudne warunki ekonomiczne polskich robotników i ich rodzin, niesprawiedliwość 
społeczną, czy też niezadowolenie działalnością związków zawodowych. 

Sporządzono „Protokół porozumiewawczy między delegacją siedmioosobową 
zakładów pracy Stoczni Komuny Paryskiej, Stoczni Remontowej, Zarządu Portu i 
Dalmoru z przedstawicielami Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni spisany 
w dniu 15 grudnia 1970 r. w Prezydium MRN w Gdyni”.  W czasie negocjacji powstały 
dwie wersje protokołu – druga i ostateczna wersja zawierała postulaty  zasugerowane 
i uzupełnione przez Edmunda Hulsza. Warto zwrócić uwagę, że protokół podpisało 
ośmiu pracowników, a nie siedmiu. 

34 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Zbrodnia bez kary…, s. 57.
35 P. Brzeziński, Gdyński Grudzień ’70, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”…, s. 27.
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W skład delegacji pracowników weszli: Stanisław Słodkowski, Marian Walas, 
Krzysztof Muskała, Sławomir Grześkowiak (Stocznia Komuny Paryskiej), Emilian 
Kozłowski, Włodzimierz Ilnicki (Zarząd Portu Gdynia),  Krzysztof Bojko i Edmund 
Hulsz (Dalmor). Po podpisaniu protokołu Jan Mariański oraz Edmund Hulsz 
wyszli na balkon budynku urzędu. Hulsz odczytał treść porozumienia, po czym w 
zniecierpliwionym tłumie wybuchła euforia. Mariański wygłosił przemówienie, 
które zakończył słowami: „Robotnicy, jestem z wami!”36. Edmund Hulsz natomiast 
stał się niekwestionowanym liderem strajku. Powstała wówczas idea zorganizowania 

36 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Zbrodnia bez kary…, s. 58.

Michał Tuszyński

Źródło: www.grudzien70.ipn.gov.pl (dostęp z dn. 11.07.2015 r.).

Rys. 3. Protokół porozumiewawczy z dn. 15 grudnia 1970 r. 
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międzyzakładowego komitetu strajkowego. Hulsz bowiem przekazał zgromadzonym 
przed urzędem, aby wracali do zakładów pracy. W godzinach popołudniowych ma 
odbyć się wiec na terenie „Dalmoru”. 

Powrotowi strajkujących przez ul. Świętojańską przewodniczył Stanisław 
Słodkowski. Około godz. 14.30 odbył się zaplanowany wiec na terenie portu 
rybackiego, gdzie Hulsz  odczytał treść porozumienia. Prosił również o zachowanie 
spokoju, nawoływał inne zakłady pracy do podjęcia akcji strajkowej oraz tworzeniu 
zakładowych komitetów strajkowych. Po tym wystąpieniu pracownicy innych 
przedsiębiorstw opuścili teren portu. W „Dalmorze” powołano Zakładowy Komitet 
Strajkowy w składzie: Bogdań Palicki, Krzysztof Bojko oraz Henryk Dymek. 
Tymczasem w Gdyńskiej Stoczni Remontowej na czele komitetu zakładowego stanął 
Jerzy Tarachowicz, a w Stoczni Komuny Paryskiej Stanisław Słodkowski ogłosił strajk 
okupacyjny. 

W „Dalmorze” Jerzy Kowalczyk zaproponował, by w Zakładowym Domu Kultury 
zorganizować zebranie międzyzakładowego komitetu strajkowego. Uzgodniono, że 
odbędzie się ono o godz. 16.00. W sali widowiskowej  Zakładowego Domu Kultury 
zebrało się ponad 300 osób. Robotnicy w niewielkich grupach z poszczególnych 
zakładów zaczęli dyskutować  i spisywać swoje roszczenia. Stanisław Słodkowski 
ogłosił propozycję utworzenia wspólnej organizacji zakładowej o nazwie Główny 
Komitet Strajkowy dla Miasta Gdyni. Na przewodniczącego desygnowano i wybrano 
w wolnym głosowaniu Słodkowskiego37. Jego zastępcą został Włodzimierz Ilnicki 
i Edmund Hulsz, a sekretarzami Jerzy Kowalczyk i Marek Piasecki. Do prezydium 
wybrani zostali jako doradcy: Izydor Chłędowski, Krzysztof Muskała, Kazimierz 
Kalkowski, Kazimierz Mizerski oraz Weronika Szymańska. Pozostałe osoby pełniły 
funkcje łączników z innymi komitetami strajkowymi. Łączna liczba członków 
Głównego Komitetu Strajkowego wyniosła 33 osoby, aczkolwiek dokładna liczba nie 
jest znana38. Warto zauważyć, że do każdej funkcji były przypisane po dwie osoby. 
Wynikało to z przekonania strajkujących, że w razie aresztowania, druga osoba może 
zachować ciągłość instytucjonalną komitetu strajkowego. 

37 J. Kowalczyk oponował mówiąc, że liderem strajku jest Edmund Hulsz i to on powinien przewodzić. 
Zebrani strajkujący również uważali  Hulsza za niekwestionowanego przywódcę. Strajkujący argumen-
towali jednak, że Hulsza nie ma obecnie wśród nich i nie można go wybrać. Kowalczyk dwukrotnie od-
kładał wybór przewodniczącego w oczekiwaniu na Hulsza. Do wyboru Słodkowskiego, ten się nie poja-
wił. Hulsz, w godzinach 15:00 – 19:00, uczestniczył w spotkaniu w mieszkaniu przy ul. Szenwalda (dzi-
siejsza ul. Bp. Dominika) z byłymi żołnierzami Armii Krajowej i Gryfa Pomorskiego. Konsultował  z 
nimi  dalszy rozwój wypadków i losu strajku   – na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka…

38 R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Przywódcy Gdyńskiego Grudnia ’70, „Biuletyn In-
stytutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 91. Trzeba dodać, że pozostałe osoby uczestniczą-
ce w zebraniu Głównego Komitetu Strajkowego dla Miasta Gdyni zostali zwolnieni przez S. Słodkow-
skiego do domów, gdyż o godz. 17.00 podano zarządzenie o wprowadzeniu godziny milicyjnej na  
terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. W pomieszczeniach Zakładowego Domu Kultury pozostało więc 
tylko ścisłe grono komitetu.
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Około godz. 18.00 do Zakładowego Domu Kultury przyszedł dyrektor Zarządu 
Portu Gdynia Zygmunt Rosiak, który przekazał pomieszczenia domu kultury do 
dyspozycji Głównego Komitetu Strajkowego. O godz.  19:00 do „Dalmoru” przybyli Jan 
Mariański z Edmundem Hulszem. Mariański zaproponował wsparcie strajkującym, 
m.in. użyczając służbowy samochód i pożyczając maszynę do pisania, na której 
sekretarka z Prezydium MRN Weronika Szymańska spisywała porozumienie. Poza 
tym Mariański utwierdził strajkujących w przekonaniu, że ich działalność jest legalna 
i mogą dalej pracować.

W trakcie tych prac Słodkowski zaproponował Hulszowi objęcie przewodnictwa 
nad komitetem. Hulsz oraz członkowie Głównego Komitetu Strajkowego 
zaakceptowali tę propozycję bez sprzeciwu. Trzeba podkreślić, że pomimo 
nieobecności Hulsza podczas wyboru władz komitetu, mieli doń pełne zaufanie. 
Przyjęli zmianę przewodnictwa w sposób naturalny, aczkolwiek ponownego 
głosowania nie przeprowadzono. Hulsz został przewodniczącym Głównego Komitetu 
Strajkowego.

Komitet rozpoczął formułowanie nowych postulatów strajkowych. Powtórzono 
prawie wszystkie punkty z wyłączeniem postulatu Hulsza dotyczącym wyboru nowych 
związków zawodowych. Postulaty zakończono słowami: „Zwracamy się do Was o 
niedopuszczenie przez właściwą Waszą postawę do wystąpienia podobnych ekscesów 
chuligańskich, jakie miały miejsce w Gdańsku, w wyniku których została przelana 
krew i zniszczone Nasze dobro. Ekscesy te zdecydowanie potępiamy, jednocześnie 
zaś solidaryzujemy się z żądaniami ludu pracy m. Gdańska”39. Główny Komitet 
Strajkowy stał się tym samym pierwszym, niezależnym, oddolnie zorganizowanym 
głosem i reprezentacją pracowników w Polsce. Powstał ośrodek decyzyjny, który miał 
władztwo nadane przez najważniejsze zakłady pracy w Gdyni40. Stanowił tym samym 
władzę inną niż partyjna, którego nie można było zakwalifikować jako chuligańskiej 
rewolty, bądź kontrrewolucji. Był to więc ewenement, na który władze partyjno-
rządowe nie mogły się zgodzić. Zdecydowano o aresztowaniu Głównego Komitetu 
Strajkowego. 

„Zbliżała się godzina 24.00 i w tym momencie usłyszeliśmy potworny huk 
łamiącego się drzewa i pękających szyb. Nim się zorientowaliśmy, co się stało, 
otworzyły się w naszej sali drzwi i zobaczyliśmy wchodzących do środka, wściekłych 
z pianą na ustach milicjantów, którzy krzyczeli, aby się nie ruszać. (…) Łapiąc nas za 
włosy, przewracając na podłogę, zaczęto nas bić pałkami i kopać. Ci, którzy nie stawiali 
oporu, byli sprowadzani po schodach na dół. Widziałem, jak dwóch milicjantów 
trzymając się za ręce skakali po Edmundzie Hulszu. Widziałem także, jak w brutalny 
sposób bito i kopano Włodzimierza Ilnickiego, który stawiał im opór. Jeżeli chodzi o 
mnie, muszę się przyznać, że broniłem się za wszelką cenę. Nie zastanawiając się nad 
konsekwencjami, złapałem stolik i rzuciłem nim w milicjantów, którzy pastwili się 

39 P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Zbrodnia bez kary…, s. 60.
 R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Przywódcy Gdyńskiego Grudnia ’70, „Biuletyn Insty-

tutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 92.
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nad Hulszem i Ilnickim. (…) Dopóki starczyło sił, to się broniłem, ale w końcu i mnie 
przewrócono”41. W taki sposób, po około siedmiu godzinach działalności, Główny 
Komitet Strajkowy dla Miasta Gdyni przestał istnieć. 

*  *  *

SB doskonale wiedziała, co się dzieje w Gdyni. Na każdym etapie gdyńskiego 
strajku w dniu 15 grudnia 1970 r. funkcjonariusze, bądź ich agenci, raportowali o 
dynamice wydarzeń – pod domem partii, pod budynkiem Prezydium, podczas 
pochodów do centrum i do portu, na wiecu w „Dalmorze” oraz o ukonstytuowaniu 
się Głównego Komitetu Strajkowego. W notatce służbowej oficer SB zanotował: 
„Komitet Strajkowy uważał siebie po podpisaniu umowy za legalnie działający”. 

41R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska – Piszczewiat, Przywódcy Gdyńskiego Grudnia ’70, „Biuletyn Insty-
tutu Pamięci Narodowej”, 2010, nr 12 (121), s. 92.

Organizacja strajku w grudniu 1970 r. w Gdyni w relacji Jerzego Kowalczyka

Źródło: ze zbiorów prywatnych J. Kowalczyka (pierwotnie znajdowały się w 
karcie ewidencyjnej Kowalczyka założonej przez Służbę Bezpieczeństwa i zostały 
udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej).

Rys. 4. Notatka służbowa SB z dn. 16 grudnia 1970 r.
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Źródło: ze zbiorów prywatnych J. Kowalczyka (pierwotnie znajdowały się w 
karcie ewidencyjnej Kowalczyka założonej przez Służbę Bezpieczeństwa i zostały 
udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej).

Rys. 5.  Wykaz autorstwa  SB z dn. 18 grudnia 1970 r.
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Można postawić tezę, że informacje przekazywane do MSW i w konsekwencji 
do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie były zniekształcone. Pokazywały 
strajkujących z Gdyni jako bandytów, którzy chcą przejąć władzę i stanowić zarzewie 
ogólnopolskiego buntu. Tylko w ten sposób można wyjaśnić brutalny rozrachunek 
komunistycznych władz z Głównym Komitetem Strajkowym. Warto również 
postawić hipotezę, której jednak nie sposób zweryfikować: działalność Głównego 
Komitetu Strajkowego mogła się przyczynić do zapobieżenia masakrze robotników 
w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni. Niewątpliwe jednak, warunkiem sine qua non 
musiałaby być koncyliacyjna postawa ówczesnych władz. Niestety, stało się inaczej.

Pokojowa postawa członków Głównego Komitetu Strajkowego i ich zasadnicza 
niezgoda na pogarszający się status robotnika miała po 1970 r. negatywne 
konsekwencje. Byli oni represjonowani, więzieni, dezawuowani, zwalniani z pracy, 
przymusowo wcielani do wojska, internowani, a także bici. Sekretarz Głównego 
Komitetu Strajkowego Jerzy Kowalczyk, który aż do 1989 r. aktywnie uczestniczył 
w działalności opozycyjnej i przeżył praktycznie wszystkie formy represji 
komunistycznych, jest tylko jednym z wielu przykładów. Prokurator Instytutu 
Pamięci Narodowej w Gdańsku L. Żbikowska napisała w postanowieniu o umorzeniu 
śledztwa w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią 
komunistyczną: „Zatrzymania członków tego komitetu, w tym Jerzego Kowalczyka, 
przeprowadzone przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego realizujących cele 
polityczne i społeczne ówczesnych władz – były szczególnie brutalne i nosiły charakter 
represji za działalność komitetu. W ich toku niewątpliwie naruszone zostały prawa 
człowieka. (…) Opisane okoliczności nakazują uznać przestępstwa popełnione na 
szkodę Jerzego Kowalczyka za zbrodnie przeciwko ludzkości będącej jednocześnie 
zbrodnią komunistyczną, (…) które nie uległo przedawnieniu. Przeprowadzone 
przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Gdańsku w tej sprawie śledztwo pomimo wyczerpania możliwości procesowych 
nie doprowadziło jednak do ustalenia tożsamości sprawców tych czynów. Wynika 
to w szczególności z faktu, iż dokumenty archiwalne dotyczące przedmiotu 
śledztwa zachowały się jedynie w szczątkowym zakresie, nie dostarczając informacji 
przydatnych do ustalenia powyższej okoliczności. Ponadto sam pokrzywdzony 
ze względu na upływ długiego czasu, jak również dynamikę wydarzeń będących 
przedmiotem śledztwa, wykluczył możliwość obecnego rozpoznania bezpośrednich 
sprawców pobicia”42.

Jerzy Kowalczyk, jak i wielu innych bohaterów Grudnia 1970 r. po dzień dzisiejszy 
nie doczekało się sprawiedliwości, pomimo ich niezłomnej postawy. Zbrodniarze 
komunistyczni nie zostali osądzeni w wolnej Polsce. Działalność Głównego Komitetu 
Strajkowego może jednak stanowić wzór polskiego zaangażowania w walce o wolność                    
i pokój.  Z kolei, z psychologicznego punktu widzenia – pokazuje, jak człowiek silnie 
zmotywowany może wytrwać w trudnych warunkach, pomimo przeciwnościom 
losu. To kształtuje jego charakter oraz postawę.

42 Sygn. Akt S 18/11/Zk, Postanowienie o umorzeniu śledztwa, dn. 19 września 2012 r.
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Kowalczyk, będąc w wejherowskim areszcie, napisał jeszcze drugi wiersz:

Moją ojczyzną jest Polska
Walcząca w mroku, samotna i ciemna.
Moim pokarmem jest krew w garści chleba
A moim światłem, co błyszczy z daleka
Jest nasze prawo i prawo człowieka.

Mogę przeklinać ten bunt wiecznie żywy,
Ale bez niego nie będę szczęśliwy.
Mogę uciekać przez zmagań żałobą,
Ale już nigdy nie wyjdę przed sobą.
Wśród wielu ojczyzn, co płyną we mgle cudnej,
Ja chcę tej jednej, tej ludzkiej, tej trudnej.

Co mi po wszystkich słońcach tego świata,
Jeżeli światło zasłania mi krata,
Co mi serce wepchnęło do podziemi.
O bracia moi, a kto bez wolności
Niech w ciemnej idzie i walczy w ciemności.

Moją ojczyzną jest Polska
Walcząca w mroku, samotna i ciemna.
Czy tam czy tutaj, to jedno nas łączy.
Nurt nieśmiertelny, co się we krwi sączy
I każe w sercu taką moc natężyć
Że wbrew rozumowi musimy zwyciężyć.

Jerzy Kowalczyk zadedykował ten wiersz robotnikom, którzy zginęli podczas 
tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 r. Uważa bowiem, że tylko tych zbuntowanych, 
młodych pracowników, którzy ponieśli ofiarę życia,  można uznać za prawdziwych 
bohaterów43.

SUMMARY

The Polish 1970 Strike in Gdynia in coverage of Jerzy Kowalczyk 

The economically based protests triggered in industrial cities in Poland, including 
Gdynia. Despite tough circumstances of blues collars and no legal premise for 
protesting, workers in Gdynia managed to peacefully organise a strike. Jerzy 
Kowalczyk, the secretary of the Main Striking Comittee of the City of Gdynia, paid a 
high price for his patriotic and selfless activity. 

43 Na podstawie wspomnień Jerzego Kowalczyka…
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Kazimierz Iwaszko

Samorząd gdyński z perspektywy 25 lat 

Sytuacja polityczna w Polsce przed wyborami samorządowymi w 1990 r.

W  maju 2015 r. w całej Polsce obchodzono rocznicę  25-lecia  samorządności. 
Rocznica ta była poprzedzona  „25-leciem wolności”, wynikającym z pierwszych po 
wojnie demokratycznych wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dn. 4 i 
18 czerwca 1989 r. Wybory te nazywane kontraktowymi (kontrakt przy „okrągłym 
stole”) były tylko częściowo wolne, gdyż z 65% miejsc w Sejmie (299 mandatów) 
było z góry zagwarantowanych  perelowskim partiom tj. Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (PZPR), Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu (ZSL) i  Stronnictwu 
Demokratycznemu (SD) oraz kontrolowanym przez komunistów  organizacjom 
katolickim: Stowarzyszeniu PAX, Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu 
i Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Pozostałe mandaty (161) mogły być zdobyte 
przez kandydatów bezpartyjnych tzw. niezależnych. W pełni wolne wybory  odbyły 
się tylko do nowo powstałego Senatu. Ponieważ w pierwszej turze wyborów do 
Sejmu wielu  kandydatów partyjnych, nie uzyskało ponad połowy ważnych głosów 
i była obawa, że w drugiej turze (18 czerwca) także ich nie uzyskają oraz wobec 
nieobsadzenia przez koalicję 33 mandatów z listy krajowej,  8 czerwca „Solidarność” 
zgodziła się na zmianę ordynacji wyborczej.   Miało to zagwarantować komunistom 
obsadzenie wszystkich (swoich) mandatów w drugiej turze. Zastrzeżenia wobec 
zmiany przepisów wyborczych w trakcie  trwania wyborów mieli nawet prorządowi 
prawnicy oraz  niektórzy członkowie Rady Państwa, która to Rada dekretem z 12 
czerwca zmieniła reguły wyborcze1.
 Niska frekwencja  wyborcza (62%) w dniu 4 czerwca, dwa tygodnie później,  wyniosła 
zaledwie 25% uprawnionych do głosowania. Była to klęska obozu pezetperowskiego 
i wielki sukces antykomunistycznej opozycji, reprezentowanej przez Komitety 
Obywatelskie przy Lechu Wałęsie. 
     Z możliwych do zdobycia wówczas mandatów nie uzyskano tylko jednego. W 
woj. pilskim kandydat KO do Senatu,  Piotr Baumgart przegrał z miejscowym 
przedsiębiorcą Henrykiem Stokłosą, wywodzącym się z obozu władzy. 

1 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2005, s. 60.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015
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Pomimo zdecydowanego zwycięstwa w wyborach czerwcowych,  kierownictwo 
„Solidarności”, nawołujące m.in. w „Gazecie Wyborczej”  do głosowania w drugiej 
turze na kandydatów z list koalicyjnych, pokazało, że nie jest przygotowane i nie 
chce wykorzystać ogromnego potencjału społecznego do rzeczywistych zmian 
politycznych, i respektuje umowę zawartą przy „okrągłym stole”2. Nie przeszkadzało 
to, aby aktorka Joanna Szczepkowska w telewizji ogłosiła, że 4 czerwca 1989 r. 
skończył się w Polsce komunizm. 

W sierpniu powstaje „okrągłostołowy” rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym 
ministrami tzw. resortów siłowych zostają mianowani członkowie PZPR. W innych, 
zastępcami w randze sekretarzy stanu, pozostają także działacze tej partii. Największa 
wówczas „rewolucja” kadrowa nastąpiła w resorcie edukacji, zaś najmniejsza lub 
żadna w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) i Obrony Narodowej (MON). 
Pierwszą instytucją komunistyczną postawioną przez rząd T. Mazowieckiego w stan 
likwidacji był Urząd do Spraw Wyznań, koordynujący do tej pory walkę państwa z 
kościołem. Znaczenie tej instytucji po wyborach czerwcowych miało marginalny 
charakter i pokazywało słabość nowej władzy, która wówczas nawet nie myślała np. 
o likwidacji Służby Bezpieczeństwa (SB) czy cenzury. W przypadku cenzury, w 
styczniu 1990 r Urząd Rady Ministrów przygotował nawet projekt utworzenia nowej, 
„demokratycznej” cenzury, która zabezpieczałaby państwo przed przestępstwami prasy. 
„Pierwszy niekomunistyczny” rząd bał się  nie tylko zmian instytucjonalnych, ale także 
kadrowych. Nic więc dziwnego, że rozpoczęta jeszcze latem 1989 r akcja niszczenia 
archiwów w MSW i w Wojskowych Służbach Wewnętrznych (WSW) trwała do połowy 
1990 r. i napotykała sprzeciw tylko radykalnych ugrupowań młodzieżowych3. 

Kiedy w styczniu 1990 r. działacze trójmiejskiej Federacji Młodzieży Walczącej 
(FMW), okupując budynek byłego już Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, 
usiłowali powstrzymać palenie w nim dokumentów, to interweniujący w tej sprawie 
Jerzy Pasiński prezydent Gdańska, żądając opuszczenia budynku powoływał się na 
naciski ze strony rządu i wymieniał nazwiska nowych ministrów, tj. Aleksandra 
Halla i Jerzego Ambroziaka. Ubolewał przy tym, że młodzież ośmiesza symbole 
PZPR poprzez wystawienie  na balkon popiersia Lenina, któremu założono na głowę 
szmatławą czapkę, a obok postawiono transparent z napisem „Młodzież z partią się 
rozliczy”. Niestety, okupacyjnego protestu  nie rozstrzygnięto pokojowo. W nocy, 
na polecenie premiera Tadeusza Mazowieckiego, do budynku wtargnął specjalny 
oddział wspierający milicję  i brygada antyterrorystyczna, uzbrojona nawet w broń 
maszynową i w kilkanaście minut gmach został zdobyty, a następnie przekazany w 
ręce byłych członków PZPR4. 

Dowodem słabości rządu Tadeusza Mazowieckiego w przemianach politycznych 
była niechęć do zbudowania nowych służb specjalnych, a  likwidacja  komunistycznej 

2 Tamże, s. 62.
3 S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki, Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Łomianki 

2012, s. 497.
4 Tamże, s. 499.
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cenzury nie nastąpiła z woli rządu, ale  była inicjatywą dwóch posłów z Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego (OKP), polegającą na wykreśleniu z projektu budżetu na 
1990 r. dotacji dla tej instytucji. Poprawkę Sejm przegłosował i z braku środków rząd 
przystąpił do likwidacji tej instytucji. 

Komitety Obywatelskie „Solidarność”

Wobec powolnego tempa prac w zakresie polityki wewnętrznej państwa, w styczniu 
1990 r. gabinet T. Mazowieckiego nieoczekiwanie podjął decyzję o przyspieszeniu 
wyborów samorządowych, pomimo że był to „ rząd państwa prawa”, a kadencja 
istniejących wówczas rad narodowych kończyła się dopiero w 1992 r.5. W sprawie 
samorządowej Polski zarówno rząd jak i parlament wykazali się dużą determinacją i 
już 8 marca 1990 r uchwalono nową, w pełni demokratyczną „Ordynację wyborczą 
do rad gmin” oraz ustawę „O samorządzie terytorialnym”6. Oba akty prawne 
trafiły na dobry grunt  w środowiskach  lokalnych Komitetów Obywatelskich 
„Solidarności”(KO”S”), powołanych jeszcze przed wyborami czerwcowymi do 
Sejmu i Senatu, których zadaniem było „formowanie regionalnych list kandydatów, 
wystawianie przedstawicieli do komisji wyborczych oraz prowadzenie kampanii 
wyborczej”7.  Komitety założono nie tylko we wszystkich 49 miastach wojewódzkich, 
ale także poza nimi. Tworzyli je najczęściej działacze „S” oraz „Solidarności Rolników 
Indywidualnych” („S”RI), a także członkowie rozmaitych struktur opozycyjnych, 
w tym działającego dotąd legalnie Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK).  Podczas 
tworzenia komitetów, w niektórych regionach dochodziło do sporów między 
środowiskami tworzącymi równolegle, konkurencyjne struktury  ruchu  oraz 
pomiędzy komitetami regionalnymi a centralą w Warszawie. 

Działo się tak dlatego, że komitety stały się znaczącą siłą polityczną  i w wielu 
miastach  bardziej wpływową niż lepiej zorganizowane struktury zakładowe „S”. 
Obawy przed zdominowaniem ruchu związkowego przez obywatelski, doprowadziły 
do podjęcia, w dzień przed drugą turą wyborów parlamentarnych, uchwały Krajowej 
Komisji Wykonawczej (KKW) o rozwiązaniu regionalnych KO „S’. Decyzja ta 
doprowadziła do wielu protestów i ostatecznie nie została wszędzie wprowadzona w 
życie8.

Na bazie KO”S”  w Gdyni, 16 czerwca 1989 r powstał Gdyński Komitet 
Obywatelski „Solidarność” (GKOS) i był inicjatywą osób  wywodzących się z różnych 
środowisk, nierzadko represjonowanych nie tylko w okresie stanu wojennego, ale  
i po wydarzeniach grudniowych 70 r. Wszystkich  łączyła „Solidarność”,  niemająca 
jednak ogólnomiejskiej reprezentacji. 

5 A. Dudek, dz. cyt., s.104.
6 Dziennik Ustaw 1990, nr 16, poz. 95-96.
7 A. Dudek, dz.cyt., s. 109.
8 Tamże, s. 133.

Samorząd gdyński z perspektywy 25 lat



98

Początkowo GKOS  przejął strukturę i pomieszczenia w baraku przy al. Czołgistów 
(w podwórku za Wydz. Geografii UG), gdzie przed wyborami czerwcowymi do 
parlamentu funkcjonował KO dla obsługi tych wyborów i gdyńskich posłów: 
Czesława Nowaka  i Krzysztofa Dowgiałły. Kierownikiem biura  był inż. Wiesław 
Sujkowski, pracownik „Radmoru”, urodzony w Wilnie, gdzie dorastał podczas 
sowieckiej i niemieckiej okupacji. Później komitet przeniósł się na pierwsze 
piętro budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) przy ul. Bema 
(poprzednia siedziba Młodzieżowego Domu Kultury). Przewodniczącą GKOS 
była Franciszka Cegielska, zwolniona z pracy w Wyższej Szkole Morskiej. Niestety, 
z tamtego okresu nie zachowały się żadne dokumenty i trudno ustalić np. datę 
wyboru przewodniczącego. Wszystko wówczas działo się szybko, wszyscy pracowali 
społecznie i skutecznie m.in. dzięki sprawnemu sekretariatowi, którym kierowała 
przed wyborami majowymi Anna Stopka, migrantka z Warszawy, podobnie jak F. 
Cegielska – migrantka ze Szczecina. Obie panie były z wykształcenia inżynierami 
(F. Cegielska- absolwentka Politechniki Szczecińskiej, A. Stopka – Politechniki 
Warszawskiej) i raczej nie miały większego doświadczenia w kierowaniu ludźmi 
czy prowadzeniu marketingu politycznego.  Dla A. Stopki była to pierwsza praca 
po studiach, nie licząc działalności w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich 
(SZSP) w Warszawie. Pomimo tego komitet dobrze funkcjonował i uznawany był 
przez ówczesne władze Gdyni, które oprócz przydzielenia lokalu i jego wyposażenia 
w elementarny sprzęt biurowy, zwłaszcza w deficytowy wówczas papier, zapraszały 
przedstawicieli komitetu na posiedzenia niektórych komisji i samej Miejskiej Rady 
Narodowej, powszechnie nazywanej „Prezydium”. 

Oprócz pracy stricte politycznej, GKOS podejmował szeroką działalność 
samopomocową i charytatywną. Dysponował m.in tzw. „zrzutami” leków, żywności 
i ubrań, głównie z  Europy Zachodniej, dostarczanej dla „Solidarności” po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Trzeba  to wszystko było jakoś rozdysponowywać 
dla potrzebujących.  Różne  komisje i zespoły, w których  dyskutowano nad projektami 
zmian w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego miasta, zajmowały się także 
rozdzielaniem tych darów. 

Na wzór GKOS powstawały  komitety w poszczególnych dzielnicach, z siedzibami 
w klubach osiedlowych lub w salach przykościelnych. Zebrania tych oddolnych 
inicjatyw budziły spore zainteresowanie mieszkańców, którzy spontanicznie i bez 
pieniędzy potrafili organizować samopomoc w środowisku lokalnym. Np. KO 
na Pustkach Cisowskich utworzył drużynę harcerską i wraz z miejscową parafią 
organizował wakacje dla dzieci z ubogich rodzin. Wspomagał też Ks. Proboszcza 
Tadeusza Rogatkę w prowadzeniu kuchni dla ubogich, która raz w tygodniu, w 
soboty wydawała zupę i chleb dla ok. 80 osób. Kuchnia ta praktycznie funkcjonowała 
bez gotówki, a wszystkie produkty pochodziły od ofiarodawców, np. chleb odbierany 
był z piekarni „Bochen” na ul. Hutniczej.                      

Przedstawiciele komitetów dzielnicowych praktycznie tworzyli prezydium GKOS 
i później zgłaszali  kandydatów do nowej rady miejskiej. Zanim to nastąpiło, należało 
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zadbać o w miarę szerokie poinformowanie mieszkańców, co to jest prawdziwy 
samorząd i co może zrobić w wolnym społeczeństwie. Nie podejmowała tego, ciągle 
kontrolowana przez cenzurę lokalna prasa i dlatego  we wrześniu 1989 r. komitet 
rozpoczął wydawanie własnej gazetki- Biuletynu GKOS, gdzie w pierwszym numerze 
opisując ówczesną sytuację miasta, jednocześnie ogłoszono, …że celem samorządu 
terytorialnego powinno być zapewnienie mieszkańcom i gościom Gdyni: dostatku 
towarów i usług, ochrony zdrowia, opieki lekarskiej i pomocy społecznej, ochrony 
przed zagrożeniami, w tym ochrony środowiska naturalnego, kultury, oświaty, nauki 
i wychowania na najwyższym poziomie i w bogactwie form, sprawnych służb i firm 
komunalnych zapewniających wygodne i nowoczesne życie w mieście, atrakcyjności 
Gdyni, będącej źródłem jej dochodów, opartej na morskim rodowodzie i charakterze 
miasta9.  

Pierwsze wolne wybory do samorządu gdyńskiego

25. rocznica wyborów samorządowych nierzadko przedstawiana jest jako 
wydarzenie szczególne, które dla przeciętnego obywatela może wskazywać, że 
samorządność terytorialna powstała dopiero w  maju 1990 r. Sugeruje to także 
okolicznościowe opracowanie „25 lat gdyńskiego samorządu” wydane przez Urząd 
Miasta Gdyni10. A przecież samorządność gdyńska, choć ułomna, istniała już przed 
wojną. 

Po wyłączeniu gminy miejskiej Gdynia  z powiatu morskiego i utworzeniu z niej  
powiatu miejskiego w styczniu 1929 r. Prezydent RP wydał rozporządzenie o ustroju 
miasta Gdyni, w którym ustanowiono komisarza rządu. Posiadał on kompetencje 
łączące zakresy działań burmistrza, przewodniczącego rady miejskiej oraz starosty 
grodzkiego.

Rada Miejska składała się wówczas z 10 radnych pochodzących z wyboru oraz 
10 mianowanych przez ministra ds. wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
przemysłu i handlu oraz ministrem skarbu. W 1938 r. z powodu wzrostu liczby 
mieszkańców, wystąpiła konieczność zwiększenia liczby radnych z 20 do 48, co 
spowodowało, że 36 pochodziło z wyborów, a 12 z nominacji. Powołano zarząd 
miejski składający się z komisarza, wicekomisarza i 5 ławników. Przedłużono także 
trwanie ustroju komisarycznego do 1943 r. 

Po wyzwoleniu Gdyni  rozpoczęto nabór urzędników do zorganizowania 
polskiej administracji w mieście. 20 kwietnia 1945 r. powołano Miejską Radę 
Narodową. Rzeczywistą jednak władzę nad miastem sprawował sowiecki pułkownik   
J. Siergiejenko. Podstawę prawną działania komendanta wojskowego stanowił art. 
1 porozumienia członków Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)  

9 Por. „Biuletyn Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność” 1989, nr 1.
10 R.Toczek, Z. Zmuda-Trzebiatowski, 25 lat gdyńskiego samorządu-krótkie podsumowanie, Gdynia 

2015.
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z rządem radzieckim z 26 lipca 1944 r.11 
W marcu 1950 r., ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, 

zniesiono związki samorządu terytorialnego, rozwiązano  dotychczasowe organy 
wykonawcze samorządu. Na mocy tej ustawy powołano rady narodowe w 
gminach, w miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. 
Spełniały one funkcje uchwałodawcze, kierując działalnością gospodarczą, 
społeczną i kulturalną. Późniejsze ustawy z 1954 i 1956 r. regulowały m.in. 
liczbę osób biorących udział w pracach rad narodowych i funkcjonowanie 
organów wykonawczo-zarządzających.12 Natomiast ustawa z 1983 r. o systemie 
rad narodowych i samorządu terytorialnego umocniła funkcję ówczesnych rad 
jako podstawowych organów samorządu społecznego i jednocześnie organów 
samorządu terytorialnego. W 1988 r. nastąpiła nowelizacja tej ustawy, polegająca 
na przypisaniu radom narodowym m.in. funkcji:  terenowego organu władzy 
państwowej, państwowego organu samorządu społecznego, organu samorządu 
terytorialnego oraz wszystkich spraw dotyczących rozwoju lokalnego i 
zaspokajania potrzeb mieszkańców13. 

Na takiej podstawie, przed majowymi wyborami samorządowymi w 1990 r., w 
Gdyni funkcjonowała 100-osobowa Miejska Rada Narodowa, wybrana z klucza 
partyjnego, w której dominowali członkowie PZPR, ale byli też bezpartyjni, 
rekomendowani przez różne komunistyczne organizacje i związki, np. przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Rada ta, pod przewodnictwem Jerzego 
Jędykiewicza, od 1989 r. obradowała w budynku Izby Wełny przy ul. Kieleckiej. 
Skrócona kadencja rady miała zakończyć się 27 maja 1990 r. Zanim to nastąpiło 
już od jesieni 1989 r. wielu urzędników i instytucji, przyzwyczajonych do nadzoru 
partyjnego, zaczęło w podobny sposób traktować GKOS, przychodząc do komitetu  
po porady w najróżniejszych sprawach, konsultując  decyzje, nawet kadrowe, 
lub domagając się, aby komitet coś postanowił, gdyż jakaś miejska jednostka  
pozbawiona została warunków do funkcjonowania.  Dawne mechanizmy 
sprawowania władzy praktycznie nie istniały. Mnożyły się anonimy, w których 
pomawiano miejscowych „kacyków” i wyraziste osoby z komitetu. Dla niektórych 
działaczy GKOS rekomendacji dostarczali ks. proboszczowie. Komitet rósł w siłę i 
jednoczył, często przypadkowych ludzi, wokół wspólnego celu jakim była  Gdynia, 
którą „stworzyły dwa żywioły, rzadko ze sobą współpracujące: romantyczny zmysł 
oraz twarda i konsekwentna energia realizacyjna. Wyłącznie polskie ręce, umysły i 
serca zbudowały to miasto”14.

11 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 51-52.
12 Tamże, s. 227.
13 Por. „Biuletyn Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność” 1989, nr 1.
14 Tamże.
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Ponadto program  GKOS m.in. przewidywał: 1/ Reorganizację pracy i stylu 
działania Urzędu Miasta, 2/ Ożywienie gospodarki miasta i zapełnienie jego kasy, 
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3/ Stworzenie ludzkich warunków życia w mieście, 4/ Rozwój opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej, 5/ Rozwój szkolnictwa, nauki i kultury15.
Powyższe zadania, najważniejsze problemy i zasady życia w mieście nie stanowiły 
kompletnej listy, gdyż jak napisano w programie „problemy pojawiają się, znikają i 
przychodzą nowe, ale zasady będą stale aktualne. Są nimi: Uczciwość, Sumienność i 
Jawność Pracy przyszłego  samorządu Gdyni”16.

Przyjęty program przedwyborczy pozwolił na kompletowanie list kandydatów 
do nowego samorządu.  Kandydatów mogli zgłaszać: GKOS, NSZZ „Solidarność”, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kongres Liberałów, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej i Franciszkański Ruch Ekologiczny. Postanowiono, że tak 
zorganizowany komitet wyborczy, tj. Komitet Obywatelski i NSZZ „Solidarność” 
wystawi kandydatów na wszystkie miejsca w poszczególnych 8 okręgach wyborczych, 
na jakie podzielone było miasto.  Łącznie do wyborów samorządowych w dniu 27 
maja 1990 r. zarejestrowano w Gdyni 11 komitetów wyborczych, z których zgłoszono 
118 kandydatów, ubiegających się o 50 miejsc w nowej radzie miasta.

Tabela 1.  Komitety wyborcze i liczba kandydatów w  wyborach w 1990 r.
Lp.

Komitety wyborcze

Liczba 
okręgów, 
w których 
zgłoszono 

kandydatów

Liczba 
zgłoszonych 
kandydatów

1. Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność” 8 50
2. Gdyńska Inicjatywa Samorządowa 8 36
3. Stronnictwo Demokratyczne 6 19
4. Niezrzesz. Przyjaciel. Obłuża, Oksywia  i 

Babich Dołów
1 5

5. Unia Polityki Realnej 1 1
6. Gdy.Tow.Telekom-Niezalezna Unia 

Społeczna
1 1

7. Unia Chrześcijańsko-Społeczna 1 1
8. Gdy.Inicjatywa Samorządowa-Niezalezni 1 2
9. Grupa Wyborców Solidarni 1 1

10. Leksztoń Janusz 1 1
11. Środowisko Żeglarskie 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Woj. Gdańskiego 
Nr 22 z 1990 r. i Archiwum UM Gdyni.

Z powyższego zestawienia wynika, że do wyborów zgłoszono kandydatów z 

15 Tamże.
16 Tamże. 
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różnych komitetów, a także pojedynczą osobę. Największy był Komitet KO”S”. Na 
drugim miejscu znalazła się Gdyńska Inicjatywa Samorządowa (GIS), w której 
występowali kandydaci rekomendowani przez PZPR i z tego powodu komitet ten 
w propagandzie przedwyborczej ośmieszany był m.in. hasłem „GIS to lis”. Trzeci 
co do wielkości komitet tworzyli członkowie Stronnictwa Demokratycznego (SD), 
satelickiej partii PZPR. Pięciu kandydatów pochodziło z oryginalnego, jak na 
tamte czasy, Komitetu Niezrzeszeni Przyjaciele Obłuża, Oksywia i Babich Dołów. 
Wszyscy usiłowali jakoś dotrzeć do  wyborców i zaprezentować swoją kandydaturę. 
Największą propagandą przedwyborczą dysponował GKOS, który  powielił agitację z 
czerwcowych wyborów do parlamentu, wykorzystując rzucające się w oczy plakaty z 
kandydatami, wywieszone  w  dzielnicach oraz kolorowe ulotki z krótkimi biogramami 
startujących w poszczególnych okręgach. Ponadto wykorzystywał zorganizowane 
struktury „Solidarności” w zakładach pracy, w których poparcia szukał także GIS 
oraz SD, ale nie był to już czas ich aktywu partyjnego i agitacja przedwyborcza 
wymagała nowych rozwiązań. Na tym tle ciekawy był start pojedynczych osób, 
wśród których Janusz Leksztoń, prywatny przedsiębiorca „El-Gazu”, zdobył mandat 
w Okręgu Nr 2, uzyskując 1206 głosów. I właśnie on pozbawił w Chyloni GKOS 
jednego mandatu, podobnie jak w Okręgu Nr 8 uczynił to zupełnie nieznany Erhard 
Szymroszczyk, kandydujący z Niezrzeszonych Przyjaciół Obłuża, Oksywia i Babich 
Dołów, zdobywając 555 głosów poparcia. GKOS nie zdobył też wszystkich mandatów 
w Okręgu Nr 3 (Grabówek i Działki Leśne), gdzie jeden mandat, dzięki uzyskaniu 394 
głosów przypadł Stefanii  Zbroji z GIS-u i w Okręgu Nr 7 (Śródmieście) z mandatem 
dla Jerzego Sułkowskiego- 529 głosów, także z GIS. 

Dwa mandaty dla kandydatów rekomendowanych przez PZPR i przegrana 
Zbigniewa Koriata, urzędującego wówczas prezydenta Gdyni, była klęską 
komunistycznego systemu w Gdyni.  Spektakularny zaś sukces odniosło środowisko 
„Solidarności” uzyskując 46 mandatów i pokonując wszystkich konkurentów, w 
czterech z ośmiu okręgów wyborczych. 

Spośród kandydatów GKOS największe poparcie wyborców uzyskali: Ryszard 
Toczek (4063 głosów)- Śródmieście i Port,  Zygmunt Polański (3390 głosów) z 
Witomina oraz Piotr Milewski (3137 głosów) z Grabówka i Działek Leśnych. 
Natomiast z najmniejszą liczbą głosów z tegoż komitetu do rady miasta także 
weszli: Daniel Jewasiński (370 głosów) z Okręgu Nr 5- Wielki i Mały Kack, Orłowo 
i Wiczlino, Adam Gotner (660 głosów ) z Okręgu Nr 2 – Chylonia i Jerzy Wysocki 
(683 głosów) z Okręgu Nr 1 – Cisowa, Pustki Cisowskie i Demptowo. Franciszka 
Cegielska kandydująca w Okręgu Nr 6 (Redłowo i Wzgórze Nowotki) uzyskała  1979 
głosów poparcia.

Niestety, sukces „Solidarności” w pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach 
samorządowych, nie oddawał poparcia społecznego dla projektowanych zmian 
politycznych i gospodarczych. Frekwencja w tych wyborach, w skali kraju, wynosiła 
tylko 42 %,  49% w województwie gdańskim i niepełnych 47% w Gdyni. Najwyższa 
frekwencja (62%) była na Obłużu i Oksywiu, zaś najniższa (niepełne 43%) w Chyloni. 
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W obu dzielnicach KO „Solidarność” stracił po jednym mandacie, ale w skali miasta  
uzyskał poparcie  aż ponad 77% głosujących gdynian. Wśród 46 radnych wybranych 
z listy KO „S”, tylko 2 miało wykształcenie zasadnicze zawodowe i było robotnikami, 
8 miało średnie zawodowe, a 40 legitymowało się wykształceniem wyższym, w tym 4 
osoby miały tytuł doktora. Średnia wieku wszystkich radnych wynosiła 43 lata.

Razem z wyborami przeprowadzone było nieformalne referendum w sprawie 
wstrzymania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Organizatorem i 
propagatorem antyatomowego referendum były KO, które w lokalach wyborczych, 
zwykle na korytarzach, ustawiły Komisje Referendalne. Na poziomie Gdyni, 
Miejska Komisja Referendalna funkcjonowała w lokalu GKOS, a przewodniczył jej 
B. Stasiak.  Wyniki referendum pokazały ogromny sprzeciw mieszkańców Gdyni 
wobec budowanej elektrowni. Zaniechanie wówczas tej inwestycji nie wynikało 
jednak ze społecznego protestu, ale miało podłoże czysto finansowe. Podobnie jak i 
teraz, kiedy ważą się losy podjęcia na nowo przedsięwzięcia w oparciu o technologie 
zakupione we Francji. Brak środków na tę inwestycję nie przeszkadza w  finansowaniu 
kosztowej, projądrowej propagandy. Nierzadko więc dawni antyatomowi agitatorzy, 
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dziś „stręczą” co innego.
Początkowo obrady nowej Rady Miejskiej (takiego wówczas określenia używano), 

odbywały się praktycznie co tydzień i  zaczynały się dopiero po południu, w czasie 
wolnym od pracy zawodowej radnych. Trwały do późnych godzin nocnych i były 
obserwowane przez  mieszkańców, licznie zgromadzonych na balkonie sali 105, która 
to sala  stała się stałym miejscem obrad gdyńskiego samorządu.

Pierwsza uchwała rady była porządkowo-formalna i dotyczyła wyboru 
przewodniczącego rady. Został nim dr inż. Jerzy Biedrzycki, na co dzień pracownik 
naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, który po półtora roku stracił tę 
funkcję na rzecz Wojciecha Szczurka, wówczas  sędziego, Przewodniczącego 
Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni.

Na pierwszym posiedzeniu powołano także Komisję Doraźną „celem dokonania 
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oceny działalności inż. Z. Koriata jako Prezydenta Miasta oraz Urzędu Miejskiego 
pracującego pod jego kierownictwem”17. Jak się później okazało komisja ta była 
swoistą „bańką mydlaną” i po prawie  rocznej działalności, jej praca zakończona 
została skromnym raportem, co niektórzy radni komentowali słowami: „wy nie 
ruszacie naszych, my nie będziemy ruszać waszych”.

Na trzeciej sesji w dn. 13 czerwca radni wybrali Franciszkę Cegielską na prezydenta 
miasta oraz  Macieja Brzeskiego, Henryka Majkowskiego i Ryszarda Toczka na 
wiceprezydentów, a także Tadeusza Aziewicza, Andrzeja Boczka i Stanisława 
Szwabskiego na członków zarządu miasta (w trakcie kadencji pięciokrotnie  
zmieniano członków zarządu). Tydzień później wybrano Annę Stopkę na sekretarza 
miasta.

Były to pierwsze niekomunistyczne władze wykonawcze miasta kierowane przez 
szczególną osobę, jaką była już wówczas F. Cegielska. W tym samym czasie powołano  
Gazetę Gdyńską, jako organ prasowy będący własnością Rady Miejskiej”18.  Pracę 
rozpoczęła Miejska Komisja Inwentaryzacyjna, powołana już na drugiej sesji rady i 
w mieście podjęto „remonty” we wszystkich sferach życia publicznego.

Pomimo że rada składała się z osób o różnych poglądach i kwalifikacjach 
zawodowych, to prawie do końca kadencji stanowiła jednolity zespół, który zgodnie 
podejmował decyzje modernizujące miasto. To wówczas w wielu dziedzinach 
powstały fundamenty przeobrażeń, których efekty do dziś widać. Niestety, „wojna na 
górze”, sześciokrotnie zmieniając w tym czasie  premierów polskiego rządu, z końcem 
kadencji udzieliła się także gdyńskim radnym. W radzie zaczęły funkcjonować 
partyjne konwektykle i potworzyły się różne kluby. Wielu samorządowców stawało 
się politykami i musiało stosować się do dyrektyw swojej partii. W takiej atmosferze, 
w maju 1994 r. dobiegła końca I kadencja odrodzonego samorządu gdyńskiego.

* * *
 

19 czerwca 1994 r. po raz drugi odbyły się wolne wybory samorządowe, do 
których w Gdyni zgłoszono  373 kandydatów z  19 komitetów wyborczych. Wśród 
kandydujących było sporo nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. To w tym 
czasie, po raz pierwszy, pojawiają się publicznie takie osoby, jak: Dorota Arciszewska, 
Michał Guć, Zbigniew Kozak, Ewa Łowkiel czy Joanna Senyszyn, późniejsi znani 
politycy, wówczas przegrani w wyborach lokalnych. Z radnych I kadencji do nowych 
wyborów, z różnych powodów, nie przystąpiło 28 osób, zaś spośród  22, którzy zgłosili 
się,  mandat uzyskało tylko 12.

17 Uchwała NR 3/I/90 Rady Miejskiej Gdyni, z dn. 4 czerwca 1990 r.
18 Uchwała NR III/10/90 Rady Miejskiej Gdyni z dn. 13 czerwca 1990 r.
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Tabela 2. Komitety wyborcze i liczba kandydatów w  wyborach w 1994 r. 

Lp. Komitety wyborcze

Liczba 
okręgów, 
w których 
zgłoszono 

kandydatów 

Liczba 
zgłoszonych 
kandydatów 

1. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 6 50
2. KW Unia Polityki Realnej 6 50
3. KW Porozumienie Samorządność Unia 

Wolności
6 50

4. KW Konwencja Gdyńska. Zjednoczenie 
dla Z. Gdańskiej

6 45

5. KW Gdyński Blok Samorządowy „Nasza 
Gdynia”

6 44

6. KW „Przedsiębiorczość Gdyńska” 6 36
7. KW Bałtycka Inicjatywa Samorządowa 

(BIS)
6 26

8. KW KPN – Porozumienie prawicowe 5 18
9. KW „Bezpartyjny Blok Wyborczy 

B.B.W.R”
4 13

10. KW Unia Pracy 6 12
11. KW Porozumienie prawicowe 2 11
12. KW Rada Dzielnicy Dąbrowa i Dąbrówka 1 6
13. KW Stowarzyszenie Praworządność 1 5
14. KW Lista niezależna 2 2
15. KW Leksztoń Janusz 1 1
16. KW Akcja- władza to aktywni wyborcy 1 1
17. KW Teraz Karwiny 1 1
18. KW Komitet Niezależny „Bezpieczna 

Gdynia”
1 1

19. KW Bliżej Osiedla 1 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Woj. Gdańskiego 
Nr 14 z 1994 r. i Archiwum UM Gdyni.
      

Mandatu nie zdobył R. Toczek, dotychczasowy wiceprezydent i lider wyborów 
sprzed czterech lat, kandydujący teraz  z „Bezpartyjnego Bloku Wyborczego” i P. 
Milewski, startujący z Porozumienia Samorządność Unia Wolności (PS UW), który 
w poprzednich wyborach uzyskał trzeci wynik w mieście. Mandatu nie uzyskał także 
J. Leksztoń, zdobywając tylko 231 głosów w Chyloni. Bardzo mało głosów zdobył B. 
Stasiak, członek ustępującego zarządu miasta, na którego oddano zaledwie 161 głosów, 
ale z uwagi na wysoki wynik PS UW w okręgu, w którym startował, mandat uzyskał.  
Słaby wynik osiągnął  pierwszy przewodniczący rady – J. Biedrzycki (384 głosy), 

Samorząd gdyński z perspektywy 25 lat



108

zdobywając jednak mandat z PS UW w Okręgu Nr 2. W. Szczurek, przewodniczący 
ustępującej rady, otrzymał 1444 głosów w Okręgu Nr 6, obejmujący podobne dzielnice 
jak w poprzednich wyborach, gdzie wtedy dostał 2629 głosów poparcia.  
     Niekwestionowanym liderem tych wyborów została F. Cegielska, startując z PS UW w 
Okręgu Nr 5 zdobyła 6923 głosy. Następny w kolejności był M. Brzeski, który w Okręgu 
Nr 4 otrzymał 1726 głosów poparcia. Trzecie miejsce zdobył T. Aziewicz z 1580 głosami 
w Okręgu Nr 1. Można powiedzieć, że ustępująca prezydent, F. Cegielska, uzyskanym 
wynikiem otrzymała akceptację dla dotychczasowych działań zmieniających miasto. Jej 
wytężona praca, wykraczająca poza normalne obowiązki prezydenta, została wysoko 
oceniona przez mieszkańców, którzy wzięli udział w wyborach.  Niestety, frekwencja 
w tych wyborach była w całym kraju wyjątkowo niska i w naszym województwie 
wynosiła 35,8%, zaś w Gdyni  niepełne 34%. Najwyższa frekwencja była w Okręgu 
Nr 5, obejmującym centralną część miasta i wynosiła 44,3%, najniższa - 28,4% była 
w  Chyloni. W wyniku tych wyborów   21 mandatów przypadło koalicji Porozumienie 
Samorządność Unia Wolności, 11 - Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, 7 - Konwencji 
Gdyńskiej, 6 - Unii Polityki Realnej, 3 - Gdyńskiemu Blokowi Samorządowemu „Nasza 
Gdynia”, 1 - Komitetowi Dzielnicy Dąbrowa i Dąbrówka i 1 - „Przedsiębiorczości 
Gdyńskiej”. Do rady miasta wszedł przegrany w poprzednich wyborach Z. Koriat (z 
listy SLD) i J. Duszewski („Nasza Gdynia”), właściciel „Kuriera Gdyńskiego”, w którym 
bezpardonowo atakowano dotychczasowe władze miasta. W miarę jednolita rada 
miasta w poprzedniej kadencji, teraz podzielona zostaje na cztery  partie i zwycięzca 
– PS UW, dla rządzenia miastem,  zawarł porozumienie z Konwencją Gdyńską 
(ZChN). Razem dało to 28 mandatów przy 22 mandatach teoretycznej opozycji. Jak 
się później okazało, opozycja nie mogła być poważną siłą, gdyż tworzyli ją radni SLD 
i UPR. Bez problemów więc rada wybrała władze miasta, tj. prezydenta- F. Cegielską, 
wiceprezydentów: M. Brzeskiego, W. Byczkowskiego i Z. Urlę (obaj Unia Wolności) 
oraz H. Majkowskiego (Konwencja Gdyńska). Członkami zarządu zostali: B. Stasiak i T. 
Wolszczak (Konwencja Gdyńska). Przewodniczącym rady pozostał W. Szczurek, a na 
sekretarza miasta wybrano Jerzego Zająca. Zróżnicowana politycznie  rada, podzielona 
na pięć klubów oraz wzmocniona przez Lecha Wałęsę „lewa noga”, przy narastających 
trudnościach ekonomicznych we wszystkich sferach życia, miały znaczny wpływ na 
pracę samorządu gdyńskiego w II kadencji jego  odrodzonej działalności.  

                                                                      * * *

We wrześniu 1997 r. odbyły się wybory parlamentarne, wygrane przez Komitet 
Wyborczy nazwany Akcją Wyborczą „Solidarność” (AWS). Komitet zdobył 202 
mandaty poselskie, z tego jeden przypadł F. Cegielskiej. Na czele nowego rządu stanął 
Jerzy Buzek, a ministrem zdrowia została b. prezydent Gdyni. Wśród czterech reform, 
jakie ten rząd wprowadzał, jedna dotyczyła nowego podziału administracyjnego 
kraju i ustanawiała nowe szczeble samorządu, powiatowego oraz wojewódzkiego. 
Z tego powodu następuje przesunięcie terminu wyborów do samorządu gminnego, 

Kazimierz Iwaszko



109

które zamiast odbyć się w czerwcu, wyznaczone zostają na październik 1998 r. 
Znowelizowano też ordynację wyborczą, wg której m.in. rozszerzono  zakres 
stosowania większościowego systemu wyborczego, co w praktyce utrudniło start tzw. 
kandydatom niezależnym, czyli niepopieranym przez partie polityczne. W sumie nowa 
ordynacja była najkorzystniejsza dla najsilniejszych ugrupowań i one też okazały się 
zwycięzcami także wyborów samorządowych, w których w całej Polsce uczestniczyło 
45% uprawnionych, a w woj. gdańskim 46,5%. W Gdyni frekwencja wyniosła 45,7% i 
jak poprzednio, najwyższa była w Śródmieściu, zaś najniższa w Chyloni. Do wyborów 
zgłoszono 14 komitetów wyborczych, z których startowało 378 kandydatów.

Tabela 3. Komitety wyborcze i liczba  kandydatów w wyborach w  1998 r.

Lp. Komitety wyborcze

Liczba 
okręgów, 
w których 
zgłoszono 

kandydatów

Liczba  
kandydatów 

1. KW SLD 6 50
2. KW AWS 6 50
3. KW Ruch Patriotyczny „Ojczyzna” 5 16
4. KW Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR 6 38
5. KW Porozumienie Dzielnic 3 11
6. KW UW 6 48
7. KW „Rodzina Polska” 5 36
8. KW Konwencja Gdyńska 6 40
9. KW UPR 6 40
10. KW „Gdynia 2001” 4 16
11. KW Stow. Obrony Praw Czł. S-ni Mieszk. 2 11
12. KW Komitet Rady Mieszk. Gdynia Północ 2 8
13. KW „Niezależni” 1 6
14. KW „Niezależni” z Forum 

Demokratycznego
2 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Woj. Gdańskiego 
Nr 73 z 1998 r. i Archiwum UM Gdyni.
     

Z radnych poprzedniej kadencji do wyborów nie przystąpiło 15 osób. Wybrano 
zaś  30  radnych, którzy w wyborach wzięli udział po raz pierwszy. To wówczas w 
lokalnej polityce pojawiają się osoby, które przez następne lata stanowić będą trzon 
samorządności gdyńskiej. Takie osoby jak: Michał Guć, Marcin Wołek, Zygmunt Zmuda-
Trzebiatowski, Andrzej Bień, Ewa Łowkiel czy Jerzy Miotke pracować będą na rzecz 
miasta przez następne kadencje. Zdecydowanym zwycięzcą tych wyborów została AWS, 
zdobywając 29 mandatów, w tym 5 w Okręgu Nr 1, i po 4 w Okręgach Nr 2, 3 i 4 oraz po 
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6 w  Okręgach Nr 5 i 6. Liderami tego sukcesu i jednocześnie największymi zwycięzcami 
w całym mieście zostali: Wojciech Szczurek uzyskując 3695 głosów i Jerzy Duszewski 
(SLD) - 2524 głosy. Wśród zwycięzców z AWS, poza Wojciechem Szczurkiem, najlepszy 
wynik osiągnęli: Maciej Brzeski (1704 głosów) i Marcin Wołek (1508 głosów). Na drugim 
miejscu pod względem zdobytych mandatów, podobnie jak w poprzedniej kadencji, 
został SLD wprowadzając do nowej rady 14 radnych, w tym 9, którzy wystartowali po 
raz pierwszy. Z tej listy najwięcej głosów, poza już wymienionym Jerzym Duszewskim, 
zdobyli: Tadeusz Kluba w Chyloni i Adam Borkowski na Obłużu. Największą porażkę 
wyborczą poniosła UW zdobywając jedynie 5 mandatów, a jej lider, Wiesław Byczkowski, 
dotychczasowy wiceprezydent, otrzymał tylko 652 głosy w Chyloni/Cisowej. Źle wypadli 
też kandydaci Konwencji Gdyńskiej i mając zaledwie 2 mandaty utracili miejsce we 
władzach miasta. Po powszechnie znanej i szanowanej F. Cegielskiej, prezydentem 
Gdyni został W. Szczurek, dotychczasowy  przewodniczący rady. Z kolei na to miejsce 
wybrany został Stanisław Szwabski, zaś do pomocy nowemu prezydentowi przydzielono 
wiceprezydentów: Macieja Brzeskiego,  Bogusława Stasiaka (obaj w zarządzie miasta od 
1990r) oraz Marka Stępę i Jerzego Miotkego, rozpoczynających działalność samorządową, 
podobnie jak Ewa Łowkiel i Joanna Zielińska, powołane do  zarządu miasta. Po nagłej 
śmierci  30 listopada 1999 r. wiceprezydenta Macieja Brzeskiego, do zarządu wszedł 
Michał Guć, także nowicjusz we władzach miasta, a  Ewa Łowkiel i Jerzy Miotke zamienili 
się kompetencjami na stanowiskach wiceprezydentów.

Tak zorganizowany samorząd  Gdyni, pomimo silnej lewicowej opozycji,  sprawnie 
przegłosowywał w radzie wszystkie projekty uchwał czy rezolucji. Obok codziennego 
zarządzania miastem, jest to także czas na wdrażanie  przez  samorząd terytorialny 
czterech „epokowych” reform rządu J. Buzka.  Dwie spośród nich, szczególnie 
dotknęły władz lokalnych i dotyczyły reformy służby zdrowia oraz oświaty. Pierwsza 
z tych reform została bardzo źle przyjęta zarówno przez samorząd terytorialny, jak i 
społeczeństwo, a także personel medyczny służby zdrowia. Powstały Kasy Chorych, które 
rozpoczęły kontraktowanie usług medycznych w poszczególnych placówkach. Obok 
gigantycznego bałaganu, kontrakty miały wymusić, skądinąd potrzebne, oszczędności 
i racjonalność wydatków. Kontrastowało to z niekontrolowanymi wydatkami w samych 
kasach, przy których utworzono polityczne „rady nadzorcze”, stanowiące jeszcze jedną 
synekurę dla lokalnych działaczy, związanych z terenową władzą. Z nieco lepszym 
przyjęciem spotkała się reforma oświaty, ale i tu oceny negatywne przeważały nad 
pozytywnymi. Generalnym założeniem tej reformy było wprowadzenie 6-klasowej 
szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum. O rok skrócono naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych i wprowadzono nowy egzamin maturalny oraz nowe typy szkół 
w kształceniu zawodowym. Wszystko przebiegało w pośpiechu, bez poważnej debaty, a 
negatywne skutki reform „charyzmatycznego” J. Buzka widoczne są dotychczas.

* * *

Wybory samorządowe w 2002 r. przebiegały w zmienionej rzeczywistości 
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politycznej kraju i wg nowych przepisów ordynacji wyborczej. We wrześniu 2001 r. 
odbyły się, wygrane przez postkomunistów, wybory parlamentarne i powstał rząd 
Leszka Millera. Po SLD najwięcej mandatów w Sejmie miała nowo utworzona partia-
Platforma Obywatelska. Trzecią siłą niespodziewanie została „Samoobrona”. 

27 października 2002 r m.in. gdynianie po raz pierwszy wybierali prezydenta w 
wyborach bezpośrednich. Prezydent zaś swoich zastępców powoływał samodzielnie, 
bez akceptacji rady.  Zastępcy prezydenta nie mogli już być radnymi, ale mogli do 
wyborów przystępować i jeśli zostali wybrani, to z mandatów musieli rezygnować. 
Nowe prawo nierzadko dawało korzystne rozwiązania poprzez start miejscowego 
lidera na radnego, który po uzyskaniu mandatu z niego rezygnował, gdyż później 
powołany został do władz wykonawczych, np. na wiceprezydenta. Zwolniony 
mandat przypadał kolejnej  na liście osobie z tego ugrupowania. Było to istotne 
wobec likwidacji zarządu miasta i  zmniejszonej liczby radnych. W  Gdyni, z 
dotychczasowych 50 miejsc w radzie, od tych wyborów było ich tylko 28. 

Do wyborów, wg nowej ordynacji,  zgłoszono w Gdyni 204 kandydatów z 8 
komitetów wyborczych, zaś na prezydenta wystartowało 5 osób: Wojciech Szczurek 
(„Samorządność)), Jarosław Duszewski (SLD), Krzysztof Rasch („Samoobrona”), 
Kazimierz Wilk (LPR) i Danuta Skwiercz-Kijewska, rekomendowana przez 
środowisko prywatnych właścicieli nieruchomości.

Tabela 4. Komitety wyborcze i liczba kandydatów w wyborach w  2002 r.

Lp. Komitety wyborcze

Liczba 
okręgów, 
w których 
zgłoszono 

kandydatów 

Liczba 
kandydatów 

1. KW „Samorządność” 5 28
2. KW Wyborców „Naprzód Gdynio”-Lista 

Prawicowa
5 28

3. KW  Wyborców Unia dla Gdyni 5 28
4. KW PSL 5 22
5. KW  Wyborców Bezpartyjni-Gdynia2010 4 18
6. KW LPR 5 28
7. KW Samoobrona RP 4 24
8. KW SLD-UP 5 28

Źródło: opracowanie własne na podstawie Archiwum PKW.

Z radnych poprzedniej kadencji do wyborów nie przystąpiło 16 osób. Po raz 
pierwszy w radzie miasta znalazły się 3 osoby, a 4 osoby z mandatu zrezygnowały, 
po powołaniu na stanowiska wiceprezydentów (E. Łowkiel, M. Guć, B. Stasiak i M. 
Stępa). Ich miejsca  zajęli kolejni kandydaci z listy „Samorządności”. 
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W pierwszych bezpośrednich wyborach  prezydenta miasta Gdyni ogromne 
zwycięstwo odniósł W. Szczurek zdobywając 77,3% głosów. Drugie miejsce 
przypadło J. Duszewskiemu z prawie 14% poparciem. Pozostali kandydaci osiągnęli 
od 2 do 3% głosów.  Wynik W. Szczurka był jednym z najlepszych rezultatów 
uzyskanych w dużych miastach w całej Polsce i przy 21 mandatach zdobytych 
przez „Samorządność”, dawał swobodę rządzenia. Tylko 5 mandatów uzyskali 
postkomuniści, na których zagłosowało 18,5% gdynian. Klęskę ponieśli kandydaci z  
listy prawicowej,  którzy zdobyli 2 mandaty. Opcja ta w całym mieście uzyskała tylko 
11,8% poparcia. Wśród zwycięzców, tj. „Samorządności”, najwięcej głosów oddano 
na M. Gucia (3658) startującego z Karwin/Dąbrowy. Następne miejsce uzyskał J. 
Miotke (3220 głosów) na Obłużu/Oksywiu, zaś trzecie miejsce zdobył B. Stasiak 
(3185 głosów), ubiegający się o mandat w Śródmieściu/Orłowie. Najmniej głosów  
z listy „Samorządności” otrzymała Mirosława Borusewicz (519) i Stanisław Borski 
(528) na Karwinach/Dąbrowie. Oboje jednak mandaty uzyskali. Natomiast najwięcej 
głosów z konkurencyjnej listy SLD-UP otrzymał J. Duszewski (1759), ubiegając się o 
mandat w Śródmieściu/Orłowie. 

Dla tych wyborów i następnych,  miasto  podzielone zostało  na 5 okręgów 
wyborczych, z sumą 199 349 uprawnionych do głosowania w 2002 r.  Tym razem 
najniższa frekwencja (38,10%) była w Okręgu Nr 1 (Obłuże), a najwyższa w Okręgu 
Nr 4, w Śródmieściu.  W całym mieście frekwencja wyniosła  40.7% przy 46,5% w 
województwie. W Trójmieście najwyższa frekwencja była w Sopocie (46,9%), i w 
miastach nigdzie nie przekroczyła połowy uprawnionych do głosowania.

Nawet bezpośrednie wybory prezydenta nie zmobilizowały prawie 60% 
uprawnionych  do głosowania gdynian, aby pójść do lokalu i wrzucić kartę wyborczą 
do urny. A przecież udział społeczeństwa w wyborach świadczy o aktywności 
politycznej obywateli i ich odpowiedzialności za  wspólne dobro.

                                                            * * *

Wybory samorządowe  w 2006 r. odbyły się 12 listopada i był to czas rządów 
PiS-u. Od lipca premierem  był J. Kaczyński, a prezydentem  L. Kaczyński. Na scenie 
politycznej dominowały dwie partie: PiS i Platforma Obywatelska, które zgodnie 
głosowały tylko w jednej sprawie- likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych 
(WSI). Wszystkie inne projekty  powodowały konflikty i spory. Atmosfera ze 
„szczytów władzy” przenosiła się na społeczności lokalne i miała wpływ na decyzje 
wyborcze. W wielu miejscach samorządowi działacze, aby uniknąć skojarzeń z 
konkretną partią, tworzyli własne komitety wyborcze lub startowali w wyborach pod 
własnym nazwiskiem. To wówczas w  Gdyni  powstał Komitet Wyborczy Wyborców 
Wojciecha Szczurka „Samorządność”, który pod taką nazwą występować będzie w 
następnych wyborach.

Do wyborów na prezydenta Gdyni, podobnie jak 4 lata temu, zgłoszono 5. 
kandydatów: Wojciecha Szczurka (kandydat niezależny), Zbigniewa Kozaka (poseł 
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PiS), Marię Dobrowolską (SLD), Wojciecha Rekścia (LPR) i Annę Skuchę (Obywatele 
Krwiodawcy). Pierwszy z wymienionych uzyskał 85,8% poparcia, zaś drugi jedynie 
7,5%. 5,2% głosów otrzymała kandydatka SLD. Pozostali kandydaci nie uzyskali 
nawet 1%. 

Przy najwyższej od 1990 r. frekwencji wyborczej (48,22%), wynik W. Szczurka był 
imponujący, zaś Z. Kozaka, posła rządzącej wówczas Polską partii-klęską. Być może 
takie wyniki przewidywali działacze lokalnych struktur PO, którzy nie odważyli się 
wystawić do wyborów prezydenckich swojego kandydata. Zrobili to dopiero cztery 
lata później (Wiesław Byczkowski, wicemarszałek woj.), który  zdobył wówczas 
zaledwie 6,5% głosów gdynian, a więc  mniej niż wcześniej  poseł PiS-u.

Ogromny sukces wyborczy W. Szczurka szedł w parze z dobrym wynikiem 
„Samorządności” w wyborach do rady miasta. Firmowany przez prezydenta miasta 
komitet zdobył 17 mandatów w radzie i miał 11 osobową, teoretyczną opozycję, 
złożoną z 6 radnych PO i 5 z PiS. Opozycja ta w trakcie kadencji została uszczuplona 
z powodu przejścia 2 radnych PiS (Andrzej Denis i Grzegorz Bonk) na stronę 
„Samorządności” W nowej radzie, do której startowało 293 kandydatów, znalazło 
się sporo osób, które wygrały wybory po raz pierwszy i nowością był brak w niej 
postkomunistów. Koalicyjny KW SLD-SDPL-PD-UP uzyskując 9% poparcia, nie 
zdobył żadnego mandatu. Podobnie stało się z kandydatami z KW Wyborców 
„Solidarna Gdynia”, jak i z kandydującymi z KW Wyborców Obywatele-Krwiodawcy-
Społecznicy, Gdynianie 2006. W obozie zwycięzców największe poparcie uzyskał M. 
Guć (5928 głosów). W. Szczurek ubiegający się o mandat radnego w Okręgu Nr 2 
(Chylonia/Cisowa) zdobył 3549 głosów, co dało mu IV miejsce wśród wszystkich 
wybranych. Z „Samorządności”, ponownie najmniej głosów otrzymała  M. Borusewicz 
(479). Natomiast spośród radnych opozycyjnych największe poparcie uzyskał B. 
Krzyżanowski (2971 głosów) z PO, w poprzedniej kadencji radny „Samorządności” i 
M. Horała (2256 głosów) z PiS.  

Kolejne wybory w 2010 r. niewiele zmieniły porządek polityczny w strukturach 
lokalnej władzy. Wybory na prezydenta miasta ponownie wygrał W. Szczurek, 
powiększając dotychczasowe poparcie mieszkańców, a jego „Samorządność” 
zdobyła  21 mandatów w 28-osobowej radzie miasta. Klęskę poniósł PiS uzyskując 
tylko 2 mandaty, natomiast swobodnie rządząca krajem PO, nie miała wpływu na 
powiększenie dotychczasowego stanu posiadania w samorządzie lokalnym. PO w 
Gdyni nadal miała tylko 5 radnych.

Siódma kadencja rady, skompletowanej po wyborach 2014 r., pod względem 
politycznym jest odbiciem piątej kadencji i na tej podstawie można powiedzieć, że 
samorząd gdyński należy do najbardziej stabilnych w Polsce. Od 2002 r.  stabilizatorem 
tej sytuacji jest osoba W. Szczurka, z którym bezkonfliktowo współpracują  zastępcy 
(M. Guć, M. Stępa czy do niedawna B. Stasiak). Do tego dochodzi spokój w radzie, 
gdzie praktycznie „Samorządność” nie ma opozycji, gdyż jedyne wątpliwości bądź 
zastrzeżenia  do wnoszonych uchwał, zgłaszają głównie radni PiS,  z Marcinem 
Horałą na czele.
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Zakończenie

Odrodzony w 1990 r. samorząd terytorialny miał wielkie znaczenie w 
decentralizacji władzy w Polsce. Skutki systemowych rozwiązań nie wszędzie 
przyniosły natychmiastowe efekty i uzależnione były głównie od ludzi, 
rozumiejących samo- rządzenie w społeczności lokalnej. Powszechnie funkcjonuje 
opinia, że  od pierwszych wolnych wyborów samorządowych, mieszkańcy Gdyni 
mają szczęście do lokalnych liderów, którzy modernizując miasto, ułatwiają w nim 
życie i integrują obywateli. Gdynia systematycznie wygrywa w różnych rankingach, 
a władze miasta wyróżniane są licznymi nagrodami i odznaczeniami, także 
państwowymi. Przyjeżdżający tu ludzie zachwyceni są wyglądem i bogactwem 
miasta.  Zachwyt ten nie przekłada się jednak na pozostanie w nim, co potwierdza 
tzw. współczynnik migracji, ciągle niekorzystny dla Gdyni. To samo można 
powiedzieć o zamożności mieszkańców.  W 2014 r. dochód na osobę w Gdyni 
wyniósł 3963,64 zł przy 6052,76zł w Sopocie19. 

Ciekawym podsumowaniem 25-lecia polskiej samorządności jest ranking 
firmowany przez Związek Miast Polskich – sukces kadencji, obejmujący osiągnięcia 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w kolejnych  kadencjach władzy 
lokalnej. Za kadencję 2010-14 Gdynia uzyskała 11 miejsce w grupie  miast na prawach 
powiatu, choć w kadencji 2002-2006 miała 3 miejsce, a później spadła na 720. 

Czy mierniki sukcesu kadencji, oparte o stan finansów miasta, stopień rozwoju 
ekonomicznego gminy, stan infrastruktury czy poziom edukacji są także istotne dla 
mieszkańców Gdyni, oceniających co cztery lata  władze miasta?  Odpowiedź na to 
pytanie wymaga jednak bardziej szczegółowego opracowania.

SUMMARY

 25 years of the reborn Gdynia self – government in a framework
 
Gdynia is a role model of the Polish success. The reborn self government in 

1990 played a potent role in reaching it. Notwithstanding this fact, many social and 
economic figures put a new light on  the self-government’s heritage. 

 

19 Bogactwo samorządów, „Wspólnota” 2015, nr 13.
20 Tamże.
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Margaretta Mielewczyk

Ewolucja „Solidarności”: od wewnętrznej spójności 
do wewnętrznych podziałów

W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę zakończenia obrad „okrągłego 
stołu” i pierwszych częściowo wolnych wyborów. Obecnie mija 25 lat odrodzonego 
samorządu terytorialnego. Przy tej okazji warto odnieść się do wydarzeń, 
które doprowadziły do ukształtowania się demokratycznego systemu władzy 
w państwie. Należy podkreślić, że przebieg polskiej transformacji ustrojowej, 
zawarte porozumienia oraz ujawniające się wówczas konflikty, ukształtowały 
obecną scenę polityczną. Główne wydarzenia lat osiemdziesiątych odbywały się 
właśnie na Wybrzeżu, które uznaje się za kolebkę „Solidarności”. Strajki sierpniowe 
rozpoczęły się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, następnie podjęto akcję strajkową 
w trójmiejskim porcie, rafinerii, komunikacji miejskiej oraz Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni. Strajki rozprzestrzeniały się na całe Wybrzeże, a w konsekwencji 
na cały kraj. Również na Wybrzeżu, a dokładnie w Hali „Oliwia” w Gdańsku, odbył 
się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Związek liczył wówczas już 
niemal 10 milionów osób, co można uznać za ewenement na skalę światową.

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie ewolucji, jaką przeszło środowisko 
solidarnościowe, bowiem istnieje wyraźny kontrast między „Solidarnością” z lat 
1980-1981 a okresem ponownej rejestracji związku. Jeszcze większe różnice ujawniło 
dojście do władzy przedstawicieli tego środowiska. Zauważa się, że nastąpiło przejście 
od organizacji rewindykacyjno-roszczeniowej, ograniczającej się do obrony interesów 
pracowniczych w zakładach pracy i kontrolującej realizację zawartych porozumień, 
do organizacji proponującej reformę gospodarczą oraz polityczną i będącej gotową 
do wzięcia czynnej współodpowiedzialności za współrządzenie państwem1. Jednak 
wraz z dojściem do władzy zaczęły pojawiać się wewnętrzne spory i rozłamy w tym 
środowisku.

Za symboliczny uznaje się sierpień 1980 r., kiedy to po kolejnej podwyżce cen 
żywności doszło w Polsce do licznych strajków. Główne wydarzenia rozgrywały się 
w  Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jednak poza postulatami dotyczącymi podwyżki 
płac zgłaszano również żądania pozaekonomiczne. W stoczni został powołany 

1 NSZZ Solidarność 1980-1989. Tom 2. Ruch społeczny, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Wa-
ligóry, Warszawa 2010, s. 25.
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Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który początkowo skupiał 28 zakładów pracy, 
a pod koniec sierpnia liczba ta przekroczyła już pół tysiąca. Ponadto strajkujący 
posiadali poparcie studentów oraz  pracowników uczelni, mediów, urzędów i 
służby zdrowia. Znamienne było także wsparcie intelektualistów, którzy pełnili rolę 
ekspertów komitetów strajkowych, należeli do  nich m.in. Tadeusz Mazowiecki, 
Bronisław Geremek, Adam Michnik, Bohdan Cywiński, Jadwiga Staniszkis, Andrzej 
Tymowski, Jan Strzelecki oraz Andrzej Wielowieyski2.

Na bazie komitetów strajkowych powstały regionalne struktury nowego 
związku zawodowego. W połowie września odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich z całego kraju. I doszło do 
pierwszego wewnętrznego sporu, który dotyczył kształtu nowego związku 
zawodowego. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek i Jacek Kuroń opowiadali 
się za stworzeniem kilku lokalnych i  branżowych związków. Wyrażano obawy, 
iż związek o strukturze ogólnopolskiej może zostać w szybki i  łatwy sposób 
opanowany przez funkcjonariuszy bezpieki3. Ostatecznie postanowiono 
o  powołaniu scentralizowanego związku, opartego na organizacji regionalnej 
pod nazwą Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” z 
siedzibą w Gdańsku. Miał być kierowany przez Krajową Komisję Porozumiewawczą. 
Na przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę, a na stanowisko jego zastępców 
Andrzeja Gwiazdę i Ryszarda Kalinowskiego. 

Porozumienia z sierpnia traktowano jako przejaw demokratyzacji ustroju. 
Te  wydarzenia pokazały, że siła manifestująca się w przemocy władzy nad 
społeczeństwem pozostaje bezzasadna w obliczu siły, jaką posiada zbiorowość 
jednostek przekształcona w  społeczność połączoną wspólną więzią oraz 
zorganizowany ruch działań społecznych. W  tym okresie nastąpiła rewolucja w 
przekonaniach, wyobrażeniach, oczekiwaniach i  postawach ludzi4. Członkowie 
„Solidarności” doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że tylko wspólną pracą mogą 
doprowadzić do rzeczywistych przemian w kraju.

W kwietniu 1981 r. Bohdan Cywiński podsumowując tamte wydarzenia pisał: 
Demokracji nie można otrzymać w  darze od władzy. Ani praworządności, ani 
swobody wypowiedzi, ani prawdy w środkach masowego przekazu. Ani tym bardziej 
– przywrócenia godności człowiekowi czy społeczeństwu. Nie sposób czekać, że „oni” 
rzucą to na rynek jak importowany olej czy proszek do prania. Są wartości, które może 
stworzyć – czy odtworzyć – tylko solidarne społeczeństwo mocą własnego kosztownego 
wyboru5.

24 września w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie złożono wniosek o rejestrację 
związku, do którego należały już 3 miliony pracowników.

2 K. B. Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980–1989), Toruń 2004, s. 17.
3 R. Terlecki, Solidarność 1980-1989. Dekada nadziei, Warszawa 2010, s. 34-35.
4 I. Krzemiński, Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji, Gdańsk 2013, s. 27.
5 B. Cywiński, Tylko mocą własnego wyboru…, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 1, s. 9.
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Podkreśla się, że związkowcy chcieli uzyskać prawo głosu, by móc wyrażać swoje 
potrzeby i pragnienia bez jakiegokolwiek pośrednictwa i bez żadnych elitarnych 
i instytucjonalnych zakłóceń. Ich celem było także nadanie tym potrzebom statusu 
interesów, w czym miało pomóc zorganizowane działanie. „Solidarność” stanowiła 
autonomiczny ruch związkowy, który z ogromną starannością dbał o to, aby nie stać 
się narzędziem polityki w systemie, w jakim funkcjonował6.

Zauważa się, iż „Solidarność” z 1980 r. była naprawdę wspólnym dziełem 
poderwanego do działania i ożywionego społeczeństwa. Natomiast ponowna 
rejestracja związku odbyła się w efekcie porozumienia, pewnego przetargu między 
władzą a społeczną opozycją. Bodźcem, który pobudził większość ludzi do działania 
w 1980 r., było przekonanie o tym, że mają prawo być obywatelami, a zatem w 
ramach wspólnoty zabierać głos w kwestiach dotyczących ich losu oraz losu całego 
społeczeństwa, a także podejmować działania indywidualne lub zbiorowe, które 
nadawałyby życiu pożądany przez nich kształt7.

„Solidarność” wypracowała szczególną formę demokracji uczestniczącej. 
Określanej również jako demokrację dyskutującą czy debatującą, bowiem zwyczajni 
członkowie związku uczestniczyli w procesie przygotowywania i podejmowania 
decyzji. Ponadto struktura „Solidarności” zakładała zwoływanie zebrań, na których 
wypracowywano wspólny pogląd, co  więcej, władze związkowe nie mogły tego 
lekceważyć. Dzięki temu zaczął się tworzyć pewien wzorzec uczestnictwa w życiu 
społecznym8.

W dniach 5-10  września i  26 września-7 października 1980 r. odbył się I 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Do związku należało wtedy już 
ponad 9 milionów osób. Pierwsza część obrad zakończyła się powołaniem Komisji 
Programowej i  trzynastu zespołów tematycznych oraz przyjęciem nowego statutu. 
Ponadto „Solidarność” określiła się jako ruch społeczny o charakterze politycznym, 
który dystansuje się od porządku socjalistycznego i kwestionuje reguły tego porządku 
w skali wewnętrznej oraz międzynarodowej.

W trakcie drugiej tury obrad nasilił się konflikt między radykalnymi działaczami 
z regionów a nastawionym bardziej ustępliwie kierownictwem związku. Uwidocznił 
się on podczas wyborów władz „Solidarności”, przede wszystkim wyboru 
przewodniczącego Komisji Krajowej. O to stanowisko ubiegali się: Lech Wałęsa, 
opowiadający się za zmianami stopniowymi, Andrzej Gwiazda, prezentujący 
alternatywny wobec Wałęsy program demokracji w związku i bardziej radykalną 
postawę wobec systemu socjalistycznego, Marian Jurczyk, reprezentujący osoby, które 
czuły się marginalizowane przez otoczenie Wałęsy oraz  Jan Rulewski, posiadający 
poparcie związkowych radykałów, którzy piętnowali kierowanie się strachem wobec 
ewentualnej radzieckiej interwencji. W wyniku głosowania przewodniczącym KK  

6 I. Krzemiński, dz.cyt., s. 374.
7 Tamże, s. 42-43.
8 Tamże, s. 386-387.
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z 55% poparciem został Lech Wałęsa, drugi wynik uzyskał M. Jurczyk – 24%, 
następnie A. Gwiazda – 9% i J. Rulewski – 6%9. Ówczesny wicepremier, Mieczysław 
Rakowski, uznał, że poparcie udzielone w wyborach Lechowi Wałęsie pokazało, iż 
nie jest on niekwestionowanym przywódcą związku. A 45% delegatów, którzy nie 
oddali na niego swego głosu, to bardziej radykalna część „Solidarności” i w związku 
z tym Wałęsa będzie częściowo przesuwał się w stronę radykałów tak, aby zyskać 
także ich poparcie i być przywódcą całego NSZZ „Solidarność”10. Poza tym warto 
zauważyć, iż w obradach uczestniczyli także funkcjonariusze SB.

Podkreślano trzy cechy związku: solidarność, demokrację oraz aktywność. 
„Solidarność” była swoistym gwarantem nieodwracalności przemian w państwie. Przy 
czym nie posiadała odpowiednich instrumentów, które pozwoliłyby jej bezpośrednio 
wpływać na  reformowanie polskiej gospodarki. Co więcej, władza postrzegała 
związek jako siłę destrukcyjną, która dąży do konfrontacji i jest odpowiedzialna za 
eskalację konfliktów, a nawet za kryzys w państwie.

Zauważa się, iż część działaczy „Solidarności” bardziej skłaniała się 
ku  sukcesywnemu wywieraniu wpływu na władzę, a część opowiadała się za 
rozwiązaniami bardziej radykalnymi i bezwzględną walką z systemem. Taka sytuacja, 
z punktu widzenia partii, mogła sprzyjać wewnętrznej dezintegracji związku.

W okresie karnawału „Solidarności”, podczas gdy związkowcy mówili o 
konieczności kompromisu, władza przygotowywała się do wprowadzeniu stanu 
wojennego. Za  kompromisem opowiadał się również Kościół. Jednak różnice 
dotyczyły kwestii rozumienia granic ugody. Zarówno Kościół jak i „Solidarność” 
proponowały głębokie przemiany społeczne i gospodarcze, w wyniku których 
miało nastąpić znaczące ograniczenie władzy partii. Z kolei rząd i PZPR godziły się 
jedynie na doraźne przemiany, bowiem liczyli na powolne załamywanie się ruchu 
opozycyjnego11.

Okres stanu wojennego i rozwiązanie NSZZ „Solidarność” ograniczyły działalność 
jej członków, ale nie na tyle, aby doszło do stagnacji w środowisku solidarnościowym. 
Jej działacze nieustannie, choć ze zmiennym natężeniem wywierali presję na władzę. 
Jednak „Solidarność” nie była już tak silna jak w okresie sprzed 13 grudnia 1981 r. 
Zmniejszyła się liczba strajków i demonstracji, a jej struktury stopniowo zaczynały 
się kurczyć. Ponadto do obozu solidarnościowego przenikali funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa, a internowanie głównych działaczy solidarnościowych i 
dezintegracja związku uniemożliwiały podejmowanie wspólnych inicjatyw przeciwko 
władzy. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy 
społeczeństwo było zmęczone strajkami nieprzynoszącymi oczekiwanych korzyści i 
trudną sytuacją społeczno-polityczną.

Zespół Analiz MSW oceniał, iż taktykę działania opozycji można było określić 

9 R. Terlecki, dz.cyt., s. 60.
10 M. F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981-1983, Warszawa 2004, s. 66.
11 M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989, Kraków 

2009, s. 56.
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jako próbę aktywnego przetrwania, bowiem nie była ona zdolna do samodzielnego 
wpływania na nastroje społeczne czy do prowokowania wystąpień przeciwko władzy. 
Wskazywano na  to, że stara się wykorzystywać procesy liberalizacji systemu i w 
związku z tym podejmuje działania w ramach nowo powołanych legalnych struktur, a 
także przenika do organizacji społeczno-zawodowych i różnego rodzaju samorządów. 
Podkreślono, że kładzie silny nacisk na pozyskanie młodej kadry wywodzącej się 
głównie ze środowisk kontestującej młodzieży akademickiej i szkolnej i w dalszym 
ciągu stara się utrzymać dwudzielną naturę działań – konspiracyjną i jawną12.

„Solidarność” uaktywniła się po przeprowadzeniu tzw. operacji cenowo-
dochodowej, będącej punktem realizacji drugiego etapu reformy gospodarczej. Do 
wybuchu niezadowolenia społecznego doszło wiosną 1988 r., a druga, silniejsza 
fala strajków, nastąpiła latem. Przede wszystkim zgłaszano postulaty o charakterze 
socjalnym i płacowym. Domagano się także ponownej legalizacji „Solidarności”, 
odstąpienia od stosowania represji w stosunku do osób strajkujących oraz 
przywrócenia do pracy osób zwolnionych właśnie za taką działalność.

Pod koniec 1988 r. zaczęto dostrzegać konieczność modyfikacji formuły ruchu 
związkowego. Było to uwarunkowane wewnętrzną sytuacją kraju, ale też presją ze strony 
Zachodu. Analizując funkcjonowanie opozycji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wyznaczyło cele przeciwnika politycznego: a. Celem bliższym jest relegalizacja 
„Solidarności” i NZS oraz wprowadzenie pluralizmu społecznego i związkowego; b. Cel 
dalszy to wprowadzenie pluralizmu politycznego i ewolucyjne ograniczenie kierowniczej 
i  przewodniej roli Partii, sformułowanie prawno-konstytucyjnej opozycji; c. Cel 
strategiczny – zmiana ustroju społeczno-politycznego w Polsce13.

W nawiązaniu do zarzutów zdrady ideałów solidarnościowych w zamian 
za udział we  władzy, Akademia Nauk Społecznych, Centrum Studiów Polityki i 
Propagandy podkreślało, że głównymi osobami odpowiedzialnymi za tę zdradę 
byli Lech Wałęsa, Adam Michnik, Jacek Kuroń i Bronisław Geremek. Pisano: Stąd 
podjęte przy ich udziale ustalenia „okrągłego stołu”, zbyt ustępliwe i niekonsultowane 
później z własną bazą społeczną, mają w ocenie publicystów odzwierciedlać osobiste 
ambicje „kanapowej opozycji” i cenę wystawioną przez władzę za dopuszczenie 
„nowych wspólników”. Takie postrzeganie reprezentacji jest dość powszechne i 
stanowi podstawę do radykalnych oskarżeń – o odejście od solidarnościowego etosu 
demokratycznego, o kryptokomunizm /”Wałęsa i doradcy”/, o  monopolizowanie 
swojej społecznej reprezentatywności14.

Ponadto w środowisku solidarnościowym pojawiły się różnice zdań dotyczące 
stosunku do dekomunizacji. Komisja Analiz i Prognoz Społeczno-Politycznych 

12 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (dalej cyt. AIPN w Gdańsku), sygn. BU 
1585/774/3/13, ANALIZA I OCENA sytuacji społeczno-politycznej po X Zjeździe PZPR, Warszawa, 1987-
04-15, s. 13.

13 AIPN w Gdańsku, sygn. BU 1585/4133, INFORMACJA dot. sytuacji społeczno-politycznej w kraju w 
świetle rozpoznania wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych, s. 69.

14 AIPN w Gdańsku, sygn. BU 1102/738, Akademia Nauk Społecznych, Centrum Studiów Polityki i Pro-
pagandy, Opozycja wobec ustaleń „okrągłego stołu”, s. 22.
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KC PZPR wskazywała na występowanie następujących tendencji: rozliczeniowej i 
pojednawczej. Stwierdzono: Jakby nie było to paradoksalne, „kombatanci” opozycji, 
reprezentujący zresztą bardziej dojrzały nurt b. opozycji, wykazują najmniej 
„rozrachunkowe” tendencje. Najbardziej radykalnym nosicielem tych tendencji są 
ludzie, którzy najpóźniej dołączyli do „nowej większości” (w tym także – poza OKP – 
„młodoturcy” z SD i ZSL)15.

W 1989 r. „Solidarność” w dalszym ciągu stanowiła symboliczną i istotną 
reprezentację opozycji wobec rządu i samej PZPR, jednak należało do niej 
nieporównywalnie mniej osób niż w 1980 r. Mimo wewnętrznych sporów, 
„Solidarność” jako związek zawodowy przetrwała, ale kolejni jej liderzy w bardzo 
jednoznaczny sposób zaczęli składać deklaracje polityczne i przybierali rolę 
stronników partii politycznych16.

Przed wyborami czerwcowymi w 1989 r. kierownictwo nad kampanią wyborczą 
Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” powierzyła Komitetowi 
Obywatelskiemu. Ponadto pojawiły się propozycje budowania szerokiej koalicji, w 
skład której wchodziłyby także inne organizacje opozycyjne, za czym optowali m.in. 
Tadeusz Mazowiecki i Aleksander Hall. Jednak taka opcja została odrzucona w drodze 
głosowania. Uznano bowiem, iż należy utrzymać jedność ruchu solidarnościowego, 
a wszelkie próby poszerzenia reprezentacji opozycji społecznej, mogą jedynie 
negatywnie wpłynąć na wynik wyborów i doprowadzić do dezintegracji środowiska 
„Solidarności”.

23 kwietnia KO zaakceptował program wyborczy oraz listy wyborcze do Sejmu 
i Senatu. Jednak na listach nie znalazło się nazwisko lidera „Solidarności” – Lecha 
Wałęsy, który obawiał się o swój autorytet w przypadku słabego wyniku wyborczego, 
a  także Bogdana Borusewicza, Władysława Frasyniuka i Zbigniewa Bujaka, którzy 
woleli zająć się pracą związkową. Z kolei Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Hall i Jan 
Olszewski odmówili kandydowania, bowiem nie zgadzali się z  koncepcją wąskiej 
reprezentacji opozycji pod kuratelą Komitetu Obywatelskiego17.

Najważniejszymi punktami solidarnościowej kampanii wyborczej były zdjęcia 
kandydatów z Lechem Wałęsą oraz hasło „Drużyna Lecha”. W ten sposób podkreślano 
spójność i siłę tej listy. Jednocześnie te elementy kampanii dość jednoznacznie 
kojarzyły się wyborcom ze związkowym liderem, postacią symboliczną i opozycyjną.

W kampanię „Solidarności” aktywnie włączyli się działacze i sympatycy NZS, 
młodzież akademicka oraz licealna. Główny wysiłek propagandowy kierowano 
na wielkie skupiska ludzkie – duże miasta, wielkie ośrodki ludności robotniczej, 
zakłady przemysłowe. W sztabach wyborczych KO pracowali politolodzy, socjolodzy 

15 AIPN w Gdańsku, sygn. BU 1603/19, Komisja Analiz i Prognoz Społeczno-Politycznych KC PZPR: 
„Przewidywany rozwój sytuacji społeczno-politycznej do XI Zjazdu PZPR” opracowanie, s. 18.

16 I. Krzemiński, dz.cyt., s. 336.
17 P. Codogni, Okrągły stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009, s. 264.
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i  psycholodzy. Ponadto  przeprowadzano sondaże opinii publicznej, na podstawie 
których na bieżąco korygowano założenia strategii wyborczej18.

Po zwycięstwie wyborczym i dojściu do władzy, w „Solidarności” zaczęły pojawiać 
się widoczne wewnętrzne podziały. Było to spowodowane m.in. tym, że Solidarność” 
w tym okresie pełniła podwójną rolę, czyli związku zawodowego i partii politycznej. 
Ta dwoistość ról stanowiła istotny problem i pogłębiała różnice w tym środowisku. 
Grażyna Staniszewska wskazywała na spadek troski o  interesy pracownicze i 
postępującą dysproporcję między potrzebami ujawnianymi w  zakładach pracy a 
polityką realizowaną na szczeblu centralnym19. Skupienie się związku na sferze polityki 
doprowadziło do licznych zaniedbań w zakresie pełnienia funkcji rewindykacyjno-
obronnej w zakładach pracy.

„Solidarność” skupiała osoby różnych opcji ideowo-politycznych, ale do czasu 
objęcia władzy elementem spajającym ten konglomerat był wspólny przeciwnik. 
Dojście do władzy wiązało się z występowaniem różnic w kwestii prowadzenia 
polityki i przeprowadzania reform. A osoby wywodzące się z reformatorskiego 
skrzydła oskarżano najczęściej o zdradę interesów solidarnościowych w zamian za 
udział w sprawowaniu władzy.

Obóz „Solidarności” podzielił się na zwolenników Mazowieckiego i Wałęsy, który 
wskazywał na opieszałość rządu. Lech Wałęsa początkowo uważał, że na Tadeusza 
Mazowieckiego jako premiera, będzie miał znaczący wpływ, jednak stało się inaczej. 
Rządy premiera Mazowieckiego był to dla lidera „Solidarności” okres, w którym na 
jego oczach zaczęła go politycznie przerastać osoba, którą traktował instrumentalnie. 
W Wałęsie dojrzewa frustracja. [...] Mazowiecki okazał się silną osobowością i wybił się 
wobec Wałęsy na niepodległość, ale nie na tyle silną, żeby energicznie i zdecydowanie 
prowadzić rząd20.

W dniach 7-8 kwietnia 1990 r. w Gdańsku, na zaproszenie biskupa Tadeusza 
Gocłowskiego, odbyło się spotkanie Wałęsy, Mazowieckiego, Geremka, Halla, 
Michnika, Kuronia, Olszewskiego i Stelmachowskiego. Na spotkaniu Wałęsa 
potwierdził chęć udziału w wyborach prezydenckich. A ponadto zaproponował, aby 
Bronisław Geremek został wicepremierem, mimo że konstytucja nie uwzględniała 
takiego urzędu, a Tadeusz Mazowiecki nadal miał pełnić funkcję szefa rządu. Jednak 
nie spotkało się to z entuzjazmem ze strony Halla czy Mazowieckiego, więc Wałęsa 
oświadczył: Panowie, ja i tak będę tym prezydentem, bez względu na to, czy wy tego 
będziecie chcieli, czy nie21.

Konflikt między Lechem Wałęsą a Tadeuszem Mazowieckim był określany mianem 
„wojny na górze”. Jednak należy podkreślić, że już podczas wyborów samorządowych, 

18 A. W. Lipiński, Plebiscyt i odmowa. Studium terenowe reakcji wyborczej 1989 roku, Warszawa 1990, 
s. 52-53.

19 K. B. Janowski, dz.cyt., s. 351.
20 J. Kurski, Wódz, Warszawa 1991, s. 113.
21 Tamże, s. 23.
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które miały miejsce 27 maja 1990 r. komitety wyborcze były podzielone na 
zwolenników Mazowieckiego i Wałęsy. Mieczysław Rakowski stwierdził, iż „wojna 
na górze” była gwałtowna i brutalna, a jej uczestnicy Wyszli z niej posiniaczeni i 
potłuczeni właśnie ci, którzy walnie przyczynili się do powstania potężnego ruchu. To 
oni także w niemałym stopniu stworzyli w Polsce i na świecie wizerunek Lidera. […] 
„Przyjaciele ludu”, bojownicy o godność klasy robotniczej, ledwo co zdobywszy władzę 
pogrążyli się w swarach i kłótniach o miejsce pod słońcem, wygodne fotele itp., niewiele 
przejmując się losem tych, którzy wynieśli ich do władzy22.

Taka sytuacja stanowiła przekreślenie szans na porozumienie między dwoma 
zwaśnionymi obozami solidarnościowymi. Efektem tego było utworzenie 
Porozumienia Centrum (PC), na którego czele stanął Jarosław Kaczyński. PC 
popierało kandydaturę Wałęsy oraz opowiadało się za dynamizacją tempa 
przemian ustrojowych. Sam Wałęsa w następujący sposób przedstawiał swoją 
wizję prezydentury: Na dziś, gdy zmieniamy system, potrzeba prezydenta z siekierą: 
zdecydowany, ostry, prosty, nie certoli się, nie przeszkadza demokracji, ale natychmiast 
blokuje luki. Gdy widzi, że korzystają ze zmiany systemu, rozkradają, wydaje dekret, 
ważny do czasu uchwały sejmowej23.

W odpowiedzi na utworzenie PC powołano Sojusz na Rzecz Demokracji, 
który przekształcił się w Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna (ROAD). 
Przywódcami tej partii byli: Adam Michnik, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak, 
Jan Lityński, Henryk Wujec oraz Zofia Kuratowska. Była to partia o profilu liberalno-
socjaldemokratycznym. Powstała także centroprawicowa partia – Forum Prawicy 
Demokratycznej (FPD), która pozostawała w koalicji z ROAD w ramach Sojuszu na 
rzecz Demokracji. Do głównych liderów FPD zalicza się Aleksandra Halla, Kazimierza 
Michała Ujazdowskiego, Henryka Woźniakowskiego oraz Michała Wojtczaka24. Te 
spory w środowisku solidarnościowym doprowadziły do rozłamu w KO.

Premier Mazowiecki wystąpił do Lecha Wałęsy z propozycją rezygnacji z ubiegania 
się o urząd prezydenta i wystawienia wspólnego kandydata, którym prawdopodobnie 
miałby być Andrzej Stelmachowski. Jednak Wałęsa, w obliczu rosnącego poparcia 
społecznego, odrzucił tę ofertę.

Po wyborach prezydenckich, w których wystartowali zarówno Lech Wałęsa, jak 
i Tadeusz Mazowiecki, ówczesny premier w obliczu porażki wyborczej podjął decyzję 
o dymisji z zajmowanego dotychczas stanowiska i już następnego dnia oświadczył: 
społeczeństwo dokonało wyboru. Z tego powodu wyciągam wniosek. Postanowiłem 
złożyć dymisję rządu25. W telefonicznej rozmowie z marszałkiem Kozakiewiczem, 
Mazowiecki stwierdził: Przecież ze mną stosunki zaczęły się psuć od momentu, w 
którym on [Lech Wałęsa] poczuł, że jestem niesterowalny. On uważa, że jest jedyny 
i najmądrzejszy, a to jest naprawdę niebezpieczne. Kiedyś powiedział, że „«Solidarność»” 

22 M. F. Rakowski, Zanim stanę przed Trybunałem, Warszawa 1992, s. 53.
23 Cyt. za: A. Dudek, Historia polityczna Polski: 1989-2005, Kraków 2007, s. 105.
24 A. Dudek, dz.cyt., s. 102-103.
25 Tamże., s. 124.
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bez Wałęsy jest niczym”, a ja odparłem, że „Wałęsa bez «Solidarności» jest niczym”26.
Jednak w czasie i po okresie prezydentury Lecha Wałęsy zaczęły przeważać opinie, 

iż  Tadeusz Mazowiecki byłby lepszym kandydatem na ten urząd. 50,32% badanej 
przez autorkę młodzieży (maturzyści i studenci) prezydenturę Wałęsy określało 
dobrze i bardzo dobrze, natomiast źle i bardzo źle oceniło ją 11,76%. Zaskakujący 
może być fakt, że aż 37,91% ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii. Tak wysoki 
procent osób niezdecydowanych może być efektem pojawiających się oskarżeń 
wobec przeszłości byłego prezydenta, w  obliczu czego młodzieży trudno określić 
swój stosunek do jego prezydentury.

Rozłamy wewnątrz wszystkich sił politycznych i powstanie nowych klubów 
parlamentarnych, a dodatkowo narastające konflikty tak społeczne, jak i polityczne, 
doprowadziły do skrócenia kadencji Sejmu w 1991 r. 

Środowisko solidarnościowe podzieliło się na zwolenników liberalizmu i laickości 
oraz katolicyzmu i ludowego konserwatyzmu27. A konflikt między nimi wynikał w 
dużej mierze z osobistych urazów liderów. Doprowadziło to do powstania licznych 
partii, które swoje źródło miały w jednolitym ruchu solidarnościowym.

Zauważa się, iż partie powstałe w latach 1990-1991 były rezultatem odgórnego 
różnicowania się elit politycznych. Ich geneza w przeważającej mierze nie miała 
charakteru oddolnego, a więc powiązania z elektorem były bardzo słabe, co odbiło się 
na relatywnie niskich poziomach poparcia wyborczego i porównywalnych względem 
siebie wynikach. Główną cechą nowych formacji politycznych było to, że znacznie 
bardziej przypominały partie o charakterze indywidualnym niż partie masowe. 
Według Giovanni Satoriego taka sytuacja nie sprzyja stabilizacji sytemu partyjnego28. 
Partie te powstawały w wyniku osobistych ambicji ich liderów, a nie jako odpowiedź 
na społeczne potrzeby i nastroje. Po tym jak koncepcja „Solidarności” ogniskująca 
się wokół walki z  systemem i partią uległa dezaktualizacji, w związku zabrakło 
konkretnej wizji przyszłości.

Podziały na polskiej scenie politycznej oraz przyjęta ordynacja wyborcza 
doprowadziły w efekcie do silnej atomizacji Sejmu I kadencji, co utrudniało tworzenie 
skutecznych i stabilnych koalicji rządzących. Początkowo Lech Wałęsa rozważał 
możliwość objęcia urzędu premiera, a wicepremierem miałby zostać Jacek Kuroń, 
który otrzymał następującą propozycję: Ja zostaję premierem, ty wicepremierem. 
Pierwszym wicepremierem, więc tak naprawdę to ty jesteś premierem. Zaraz tu zwołam 
dziennikarzy i powiem im, że  skierowałem cię do misji tworzenia rządu. I jeszcze 
powinieneś wziąć Bieleckiego. On jest dobry, wykazał się, a poza tym na Zachodzie 
będzie dobry sygnał, że robimy ten sam kurs polityki29. Jednak Kuroń nie przyjął tej 
propozycji, bowiem miał świadomość, że takie rozwiązanie doprowadziłoby do 

26 M. Kozakiewicz, Byłem marszałkiem kontraktowego…, Warszawa 1991, s. 150.
27 J. Skórzyński, Od solidarności do wolności, Warszawa 2005, s. 239.
28 K. Knyżewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1998, s. 94.
29 J. Kuroń, Spoko! czyli Kwadratura koła, Warszawa 1992, s. 7.
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rozłamu w Unii Demokratycznej lub jej zależności od Wałęsy. Ostatecznie premierem 
został Jan Olszewski.

W badaniu środowiskowym przeprowadzonym przez autorkę studenci i 
maturzyści oceniali m.in. główne motywacje działalności członków „Solidarności”. 
Badani najczęściej wskazywali, że „Solidarność” dążyła przede wszystkim do 
poprawy sytuacji robotników – 62,58%, dla porównania dążenie do reprezentowania 
interesów całego społeczeństwa wskazało 22,58% osób. Za drugi najważniejszy cel 
„Solidarności” uznano walkę o prawa i  wolności obywatelskie – 58,06%. Dążenie 
do zmiany ustroju politycznego jako cel związku wskazało 37,42% ankietowanych. 
Następnie, chęć objęcia stanowisk państwowych przez członków „Solidarności” 
zaznaczyło 6,45% badanych. Wyniki tej ankiety potwierdzają, że  w  świadomości 
większości młodych osób panuje przekonanie o chęci poprawy ówczesnej sytuacji w 
kraju przez członków związku, a nie realizacji własnych, partykularnych interesów, 
o co bardzo często bywają posądzani. Jednak uznano, że „Solidarność” była przede 
wszystkim reprezentantem klasy robotniczej.

Wyborcy, którzy 4 czerwca 1989 r. głosowali na „Solidarność”, dostrzegli, że zamiast 
solidarnościowej reprezentacji, w Sejmie powstały rozmaite partie polityczne. Należy 
podkreślić, że niemal wszystkie nowe partie określały się jako prawicowe i chcące 
reprezentować nową klasę średnią przedsiębiorców. Liczebność członków tych partii 
była znikoma, a powstawały one przede wszystkim w wyniki ambicji politycznych30.

* * *

Podsumowując analizę dotyczącą ewolucji „Solidarności” na przestrzeni lat, 
można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Wspólne interesy i walka o ich realizację spowodowały połączenie silną więzią 
jednostek wchodzących w skład ruchu solidarnościowego. Warto podkreślić, że 
„Solidarność” funkcjonowała w niesprzyjających warunkach systemowych, wręcz 
wrogo nastawionych w stosunku do opozycji.

2. „Solidarność” 1980 roku była spontanicznym zrywem społecznym. Jedność i 
spójność, jakie wcześniej występowały w środowisku solidarnościowym, przerodziły 
się w konflikt i  wewnętrzne rozłamy po dojściu jego przedstawicieli do władzy. 
„Solidarność” okazała się konglomeratem osób o różnych przekonaniach politycznych 
i różnych wizjach sposobu przeprowadzenia reformy państwa. Wcześniej działalność 
związku konsolidował wspólny cel i opozycyjna działalność względem władzy.

3. Po dojściu do władzy przedstawicieli „Solidarności, środowisko to podzieliło 
się na  zwolenników Mazowieckiego i Wałęsy. Zaczęły powstawać liczne partie 
posiadające solidarnościowy rodowód, jednak to rozdrobnienie było spowodowane 
w znacznej mierze osobistymi urazami liderów poszczególnych partii.

30 R. Bäcker, A. Dudek, Z. Krasnodębski, J. Kurczewski, M. Latoszek, J. Mikułowski Pomorski, M. Muskat, 
„Solidarność” dwadzieścia lat później, Kraków 2001, s. 113.
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4. Podziały wewnątrz „Solidarności” wynikały również z pełnienia wówczas 
podwójnej roli, czyli związku zawodowego oraz rządzącej partii politycznej.  
W związku z tym pojawiały się konflikty interesów między reprezentacją zakładów 
pracy a polityką realizowaną na najwyższym szczeblu.

SUMMARY

Evolution of ‘Solidarity’ - from internal coherence to internal division

The 25th anniversary of the Round Table meeting and the first partly free elections 
in Poland as of 2014, came as a mixed feeling. The once united blue-collar movement 
‘Solidarity’ of the 1980’s, turned out to become a self-destroying and contradictory 
community of power of the 1990’s. The objective of this study is to explain the process 
of changes in ‘Solidarity’  movement and its influence on the incumbent Polish 
political scene.
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Symbole w przestrzeni publicznej Gdyni

Zamiarem autora niniejszego tekstu jest zainspirowanie do spojrzenia na Gdynię przez 
pryzmat jej przestrzeni politycznej i emocji, jakie nie tylko w mieszkańcach miasta 
wywołuje miejscowa symbolika polityczna. Symbole jako narzędzia polityki spełniają 
szereg istotnych funkcji: integrujących, komunikacyjnych, są odzwierciedleniem 
uznawanych wartości, idei, postaw, tożsamości.  

W sferze polityki mamy do czynienia z niezmiernie bogatą sferą zachowań 
irracjonalnych1 związanych z emocjami. Dotyczą one zarówno tych, co kreują 
politykę, jak i podlegających wpływom polityki. Przez irracjonalizm rozumie się na 
ogół określoną postawę umysłową opozycyjną, a nawet wrogą w stosunku do rozumu 
lub też (w przypadku kiedy nie przypisuje się jej tej opozycyjności) postawę, która jest 
pozarozumowa lub nadrozumowa, czyli pomijająca rozum lub go przekraczająca2. 
Często irracjonalizm definiowany jest nie jako postawa, lecz jako pogląd filozoficzny 
głoszący, że rzeczywistość jest niedostępna poznaniu racjonalnemu, przypisujący 
najwyższą wartość pozarozumowym środkom poznawczym. W tym kontekście jest 
to także postawa umysłowa dopuszczająca przyjmowanie przekonań nie na mocy 
argumentów rozumowych, lecz na mocy tradycji, autorytetu, wiary, instynktu, 
intuicji itp.3

Odnosząc się do sfery irracjonalności w otaczającej nas rzeczywistości, a 
zwłaszcza w polityce, dostrzeżemy owe liczne pozarozumowe środki poznawcze, 
które tyle z wiarą, co i upodobaniem przyjmujemy za nieodłączne elementy naszego 
życia, naszej cywilizacji. Wśród tychże wymienić należy przede wszystkim różnego 
rodzaju mity i stereotypy, także rytuały o charakterze kulturowym i wreszcie ściśle 
związane z poprzednimi symbole, zwłaszcza polityczne, albowiem przedmiotem 
naszego zainteresowania w tym przypadku jest przestrzeń polityczna.

Wspomniany rytuał to zespół pewnych czynności i praktyk o znaczeniu 
symbolicznym towarzyszących określonej czynności publicznej (politycznej). 
Oznacza również indywidualne i zbiorowe działania podejmowane publicznie i 
uroczyście. Psychologia społeczna podpowiada nam, że ludzie pragną uzewnętrzniać 

1 Por., S. Sutherland, Irrationality, Pinter and Martin, Londyn 2007.
2 J. Szmyd, Myślenie i zachowanie nieracjonalne. Tradycyjne i współczesne wymiary, Katowice 2012, s. 16.
3 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, T.. 1, Warszwa 1978, s. 807.
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swoje przekonania, postawy, idee, także o charakterze politycznym. Najchętniej 
dokonujemy tego w specjalnym obrzędzie, który stanowi element kultu. 

Pytanie o formy rytuału politycznego jest jednocześnie pytaniem o towarzyszącą 
mu określoną symbolikę. Ogólnie rzecz biorąc symbol jest odpowiednikiem pojęcia 
postrzeganym zmysłowo. Jest także pojęciem, ale innym, bardziej wyrazistym, 
jednoznacznym w odbiorze, mimo że jest w pewnym sensie znakiem umownym. Ta 
umowność sprawia, że symbole w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia, 
co tym samym odróżnia symbol od jednoznacznej w swym znaczeniu, związanej 
z obiegowymi konwencjami i stereotypami myślowymi oraz powszechną wiedzą o 
zjawiskach, alegorii4. Kategoria symbolu jest różnorodnie definiowana i ma wiele ujęć 
teoretycznych. Ostatnio najbardziej popularne są definicje związane z rozważaniami 
na temat funkcjonowania symbolu w kulturze autorstwa takich klasyków antropologii 
kulturowej, jak: Carl Gustav Jung, Paul Ricoeur, Ernst Cassirer czy wreszcie Mircea 
Eliade5. Najczęściej ujmują oni symbol jako pojęcie, które zastępuje myślowo inne 
zjawisko, jest swoistą figurą retoryczną mającą na celu zastąpienie nazwy jakiegoś 
przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności6.

Symbole wizualnie i werbalnie prezentują wartości i ciągłość historii kontynentów, 
narodów, państw, regionów, instytucji, także miejscowości. Z tymi symbolami 
utożsamiają się członkowie określonych społeczności. Symbole bowiem skupiają 
wokół dążeń do realizacji określonych celów, idei zarówno powszechnie uznawanych 
za godne akceptacji, jak też złych, nieakceptowanych społecznie. Symbolika jest 
również wyrazem kultury określonej grupy, w tym również kultury politycznej. 
Posługiwanie się tymi samymi symbolami w postaci wyobrażeń, przekazów 
werbalnych i piśmiennych, śpiewów, gestów stawało się wyznacznikiem wspólnej 
przynależności grupowej. Jeśli będziemy mówili o symbolach politycznych, to więź 
grupowa dotyczyć będzie sfery polityki.

Symbol był, jest nadal i zapewne długo jeszcze pozostanie najłatwiejszą formą 
przekazu. Używano go już wówczas zanim powstała mowa. Ma za zadanie wywołać 
odpowiednie reakcje w społeczeństwie. Symbol polityczny wywołuje skojarzenia 
w obrębie polityki. Symbolika polityczna powinna łączyć w sobie elementy będące 
przede wszystkim odzwierciedleniem spójności i wzajemnego zaufania, pewności 
siebie i w konsekwencji wyrazem zdolności do tworzenia wspólnej wyobraźni, które 
to czynniki gwarantowały symbolom należytą rolę we współczesnym społeczeństwie7.

4 M. Szczurowski, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II wojny światowej, 
Toruń 2013, s. 36-40.

5 Por.,  C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1981; P. Ricoeur, Pamięć, Historia, 
Zapomnienie, Kraków 2006; E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1998; M. 
Eliade, Obrazy i symbole, Warszawa 2009.

6 Por., J. Kmita, Symbolizowania jako relacja aksjologiczna i jako relacja semantyczna, [w:] Symbol  i po-
znanie, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1987, s. 188-197.

7 Por., W. Radwański, Czas odświeżyć narodowe symbole, [w:] W poszukiwaniu portretu Polaków, pod 
red. J. Szomburga, Gdańsk 2009, s. 154-166.
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O misji i znaczeniu symboli świadczy fakt, że zawsze odgrywały one kluczową 
rolę w jednoczeniu podzielonych społeczeństw, zarówno wielkich narodów jak i 
małych grup społecznych. Były również wykorzystywane do zmiany mentalności i 
mobilizacji społeczeństw wokół nowego porządku lub planu społecznego.

Odnosząc się do symboliki w przestrzeni politycznej Gdyni należy zauważyć, że 
ukształtowała ją miejscowa kultura polityczna. Pojęcie kultury politycznej posiada 
wiele definicji, między innymi: Józefa Siemieńskiego8, Kazimierza Biskupskiego9, 
Jerzego Wiatra10 czy Władysława Markiewicza11. Ten ostatni przez kulturę polityczną 
społeczeństwa rozumie te historycznie ukształtowane elementy w globalnie pojętej 
kulturze, które dotyczą wartości uznawanych i pożądanych przez daną zbiorowość, 
odnoszące się przede wszystkim, ale nie tylko, do systemu władzy państwowej. Do 
komponentów kultury politycznej Markiewicz zalicza między innymi: świadomość 
historyczną, zachowania i postawy polityczne, przywództwo polityczne, reguły gry 
politycznej, zasady pedagogiki politycznej12.

Dla porządku odnotujmy, że obecnie za wiążącą, być może za sprawą swoistej 
mody w nauce, uznaje się definicję pojęcia kultura polityczna sformułowaną przez 
amerykańskich socjologów polityki, a zwłaszcza Gabriela Almonda. Według tego 
ostatniego kulturę polityczną należy rozumieć  jako całokształt indywidualnych 
postaw i orientacji politycznych danego systemu13.

Przechodząc do sedna naszych rozważań należy podkreślić, że przestrzeń 
polityczną (kulturę polityczną) Gdyni kształtowała jej historia. Dzieje miasta 
są stosunkowo krótkie, ale jakże burzliwe i interesujące14. Na powyższą nakłada 
się niezwykle istotny czynnik, jakim jest kresowość miasta. W ujęciu ogólnym 
znakomicie przedstawił ten problem Andrzej Chodubski pisząc między innymi, 
że „kresowość” czy jego synonim „pogranicze” nie posiada w życiu politycznym 
jednoznacznej treści. Tradycyjnie rozumiane jest jako przestrzeń geograficzna, 
w pobliżu której przebiegają granice państwa, przestrzeń najdalej oddalona od 
centrum życia politycznego państwa15. Uczony zauważa, że w przestrzeni tej 
przenikały się wartości różnych kultur, tworzyła się rzeczywistość wielokulturowa 
i etniczna, kształtował się wzór mieszkańca, charakteryzujący się między innymi: 
przedsiębiorczością i przystosowawczością do zmieniającej się rzeczywistości 

8 J. Siemieński, Kultura polityczna wieku XVI, [w:] Kultura staropolska,  Kraków 1932, s. 121.
9 K. Biskupski, Zarys prawa państwowego, Warszawa 1962, s. 8.
10 J. J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 1999, s. 189
11 Por., I. Kamińska-Szmaj, Co to jest kultura polityczna, [w:] Język a Kultura, t. 11, Język polityki a współ-

czesna kultura polityczna, pod red. J. Anusiewicza i B. Sicińskiego, Wrocław 1994, s. 10-12.
12 W. Markiewicz, Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych, „Kultura i Społeczeństwo” 

1976, nr 4,  s. 28.
13 G. A. Almond, Comparative Political System, „The Journal of Politics” 1956, Vol. 18, No. 3, s. 
14 Por., Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980.
15 A. Chodubski, Pogranicze a badania politologiczne, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, nr 

1/2013, s. 68.
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politycznej, także odwagą w podejmowaniu indywidualnych decyzji, a także 
tolerancją wobec różnorodności postaw, zachowań, wartości16. Możemy jedynie 
dodać, że właśnie w takich uwarunkowaniach kształtowała się przestrzeń polityczna 
Gdyni. Równie znakomicie charakteryzuje Andrzej Chodubski współczesny obraz 
kresów, uznając je za szczególną rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjną, zwłaszcza 
w sytuacji globalizacji świata. Przyczynia się to do postrzegania pogranicza jako siły, 
pomostu  integrującego narody, państwa, społeczności. Kresowość staje się nośną 
kategorią w  rzeczywistości zacierania się granic między różnymi podmiotami życia 
kulturowo-cywilizacyjnego17.

Kresowość Gdyni przejawia się w jej peryferyjnym położeniu względem głównych 
centrów życia politycznego Polski i jej przygranicznego położenia względem nie tylko 
Rosji i Niemiec, ale również krajów, z którymi Gdynia utrzymuje kontakty drogą 
morską, zwłaszcza leżących w basenie Morza Bałtyckiego. Położenie geopolityczne 
Gdyni i dzieje miasta determinowały kształtowanie się życia społecznego i kultury 
politycznej, których niezwykle istotnymi elementami są obyczaje i obrzędy publiczne, 
ostatnio często utożsamiane z pojęciami rytuału politycznego lub ceremonii18. 

Położenie geograficzne Gdyni to bliski związek z morzem, który sam w sobie 
stanowi, co prawda nie polityczny, ale symbol. Otóż, cytując za znakomitą pracą 
Władysława Kopalinskiego: „Morze jest symbolem nieskończoności, czasu, 
wieczności; pramaterii, Chaosu, tworzenia świata; potęgi; otchłani, topieli, 
głębiny, wszechpochłaniającej bezdni; dzikości; zniszczenia; wiecznego dawcy i 
zaborcy;  niezmienności, zmienności; stanu między możliwością a rzeczywistością, 
dwuwartościowości; tajemnicy; nieprzebranego bogactwa, skarbnicy, obfitości; 
prastworzenia, niezgłębionej mądrości i prawdy, początku życia i śmierci, 
dynamicznych sił życiowych, źródła życia i odrodzenia, energii życiowej, Wielkiej 
Matki; zmysłowości, płodności, bezpłodności; zbiorowej podświadomości; 
namiętności ludzkich, nieokiełznanej wolności; wznoszenia się do Boga, wrogości 
Boga; oczyszczenia, nieczystości; wspomnienia i zapomnienia, samotności, sumienia;  
niepewności, niezdecydowania, wątpienia; działania, buntu, przygody, odkryć, 
powrotu do ojczyzny, wytchnienia19.

Już na wstępie naszych rozważań możemy skonstatować, że spektrum politycznej 
symboliki Gdyni jest tyle bogate co piękne i niezwykle barwne. Wynika to z 
historii miasta, jego burzliwych losów, okoliczności kształtowania się jego oblicza 
kulturowego, idei i wartości uznawanych przez mieszkańców, wreszcie ze specyfiki 
położenia miasta. Ze względów formalnych przedmiotem naszego zainteresowania 
będą jedynie najważniejsze z symboli, wokół których skupia się najliczniejsza rzesza 
ludzi, nie tylko mieszkańców Gdyni.

16 Tamże.
17 Tamże.
18 Z. Staszczyk, Obrzęd a obyczaj w rodzinach wiejskich Wielkopolski, Warszawa-Poznań 1985, s. 6-7; 

D. I. Kertzer, Rytuał, polityka, władza, Warszawa 2010, s. 9-247.
19 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001.
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Gdynia to symbol sam w sobie, ale jednocześnie to miasto wielce zróżnicowanych 
symboli, nie tylko politycznych. Powstanie miasta jest ściśle związane przede 
wszystkim z potrzebami gospodarczo-ekonomicznymi budującej się II RP, ale 
również z realizacją dwóch polskich mitów narodowych, których Gdynia miała 
być ucieleśnieniem. Pierwszy z nich dotyczył usankcjonowania polskich dążeń 
i zabiegów politycznych, mających na celu uzyskanie jak najszerszego dostępu do 
morza. Od chwili powstania, miasto szybko stało się jednym z największych portów 
przeładunkowych w Europie, skutecznie rywalizowało z pobliskim niemieckim 
Gdańskiem utrwalając w społeczeństwie polskim świadomość naszej obecności nad 
Bałtykiem. Podobnie było po II wojnie światowej, kiedy to z Gdyni uczyniono jedno 
z narzędzi propagandowych służących przekonaniu Polaków, że ustalenia jałtańskie 
to dobry interes dla Polski, polegający na zamianie odległych i zacofanych Kresów 
Wschodnich, na szeroki i pod wieloma względami perspektywiczny dostęp do morza. 
Gdynia, obok Gdańska i Szczecina, stanowiła podstawowy symbol zmian. 

Z kolei drugi z mitów mówi o tym, że jesteśmy narodem morskim. Budowa 
miasta i portu miała te aspiracje uprzedmiotowić. I o ile w sensie materialnym 
Gdynia symbolizuje nasze aspiracje i związki z morzem, to w sensie duchowym 
symbol pozostaje przykładem manipulacji politycznych w sferze irracjonalnej. Otóż, 
poza wyjątkami, Polacy nie są ludźmi morza, nie rozumieją go. Jako całość, także 
na skutek zaszłości historycznych, nie wykształciliśmy w sobie należytej kultury 
obcowania z morzem. Wyjątki stanowią nieliczni pasjonaci, głównie podróżnicy 
morscy, „ludzie morza” – jak chociażby kilku kapitanów żeglugi wielkiej - wykreowani 
przez propagandę komunistyczną, wreszcie gwałtownie malejące grono narodowości 
polskiej mieszkańców okolic Zatoki Gdańskiej i Półwyspu Helskiego, zajmujących 
się rybołówstwem i usługami dla wczasowiczów. W tym kontekście otwarte należy 
pozostawić pytanie o to, w jakim stopniu określenie „ludzie morza” jest adekwatne 
w stosunku do mieszkańców Gdyni w porównaniu z resztą kraju. Bez wątpienia 
pod tym względem społeczeństwo miasta wyróżnia się nie tylko spośród polskiego 
społeczeństwa, ale również wśród miejscowości nadmorskich. 

Gdynia i jej mieszkańcy to również symbol polskiego patriotyzmu, rozumianego 
tu nieco inaczej niż w innych częściach Polski. Jakby powiedział prof. Andrzej 
Chodubski jest to rodzaj patriotyzmu kresowego, patriotyzmu pogranicza. Jest on 
między innymi nakierowany na budowę i ochronę najważniejszych wartości dla Polski 
i Polaków. To Gdynianie są szczególnie wrażliwi na poczucie tożsamości państwowo-
narodowej, mają świadomość języka narodowego. Konsekwencja w utrwalaniu 
polskości swojego miasta, to również symbol miejscowego patriotyzmu, podobnie 
jak postawa Gdynian w okresie kampanii wrześniowej i okupacji niemieckiej oraz w 
czasach Polski Ludowej.

Zatem Gdynia jest przede wszystkim symbolem polskości i patriotyzmu. Na 
taką rolę była niejako skazana od początku swoich dziejów. Służyć temu miała 
zarówno budowa portu handlowego, budowa miasta, jak w równym stopniu 
budowa portu wojennego. To największe, obok stoczni, symbole materialne Gdyni 
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związane z dziejami gospodarczymi i militarnymi miasta. Koncepcja budowy 
miasta materializowała ideę umiejscowienia Polski nad Bałtykiem, spełniała 
marzenia Polaków o kontakcie duchowym i materialnym z morzem, o morskich 
przygodach. Realizację pierwotnych planowych założeń architektonicznych miasta 
szybko zastąpiono gwałtowną i często chaotyczną zabudową charakterystyczną 
dla szybko rozwijających się aglomeracji miejskich. Pozostał jednak unikatowy 
układ urbanistyczny miasta na styku z morzem, który jest wybitnym osiągnięciem 
polskiego modernizmu, przede wszystkim ze względu na jego szczególną rolę w 
rozwoju kraju i budowie polskiej tożsamości po odzyskaniu niepodległości20. O 
symbolicznym znaczeniu śródmieścia Gdyni przylegającego do Skweru Kościuszki, 
dworca kolejowego i ulicy Świętojańskiej świadczy fakt, że prezydent RP w swoim 
rozporządzeniu określił je jako symbol nie tylko Gdyni, ale II Rzeczypospolitej21. 

Port handlowy z kolei, to symbol ogromnych możliwości gospodarczych miasta, 
a w przeszłości symbol otwarcia na świat. Szczególnie w okresie PRL-u zawijające do 
portu statki, oprócz ładunków, były nośnikami wiedzy o „wolnym świecie”. To przede 
wszystkim tą drogą trafiały do Polski wszelkie informacje i wartości, które podlegały 
cenzurze. Port gdyński, obok sąsiedniego w Gdańsku i portu w Szczecinie, był 
miejscem transmisji do Polski idei wolności i demokracji, wiedzy o życiu w wolnych 
krajach. Ludzie przypływający statkami mieli ogromny wpływ na kształtowanie się 
ówczesnej, szeroko rozumianej, kultury w Polsce.

Z kolei port wojenny symbolizował bezpieczeństwo militarne na morzu, był 
ostoją okrętów strzegących morskiej granicy Polski. I choć do dzisiaj niewiele 
pozostało z nigdy nie zrealizowanych marzeń o militarnej potędze Polski na Bałtyku, 
to w świadomości nie tylko Gdynian, Oksywie kojarzone jest z kolebką współczesnej 
Marynarki Wojennej. 

Z symboli materialnych na szczególną uwagę zasługują gdyńskie stocznie. W 
okresie PRL-u, poza w dużej mierze względami ekonomicznymi, stanowiły dla 
ówczesnych władz narzędzie komunistycznej propagandy o industrialnym rozwoju 
kraju. Służyły jako argument do przeciwstawiania się rewizjonistycznym poglądom 
tych, którzy kwestionowali ustalenia jałtańskie i postulowali powrót kresów 
wschodnich do Polski. Jednak gdyńskie stocznie, na czele ze Stocznią imienia 
Komuny Paryskiej, to przede wszystkim symbol protestów społecznych w grudniu 
1970 roku, kiedy to miała miejsce masakra robotników na Wybrzeżu22, oraz strajków 
w sierpniu 1980 r. zakończonych zawarciem tzw. porozumień sierpniowych23.

Do materialnych symboli Gdyni należą również elementy przestrzeni miejskiej, 

20 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 16 marca 2015 r., Poz. 356, Rozporządze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii 
„Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia”. 

21 Tamże.
22 Por., Grudzień 1970, pod red. P. Jeglińskiego, Paris 1986; M. Piepka, M. Pruski, Czarny czwartek. 

Gdynia ’70, Warszawa 2011. 
23 Por., P. Raina, W. Szostak, Operacja Lato-80, Pelplin 2003. 
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jak chociażby skwer Kościuszki, reprezentacyjna ulica Śródmieścia Gdyni, a w 
zasadzie promenada stanowiąca wspólnie z ulicami: 10 Lutego i Świętojańską 
wizytówkę Gdyni, miejsce uważane za centrum miasta24. Skwer i jego najbliższe 
sąsiedztwo: nabrzeże Prezydenta, Molo Południowe, Basen Żeglarski im. Mariusza 
Zaruskiego symbolizują ścisłe związki miasta z morzem25. Zwraca uwagę szczególnie 
symboliczny wymiar trasy noszącej imię Eugeniusza Kwiatkowskiego, łączącej Port 
Promowy i Kontenerowy, stocznię oraz bazę Marynarki Wojennej z obwodnicą 
Trójmiasta i za jej pośrednictwem z autostradą A1. 

Liczne gdyńskie pomniki upamiętniają ważne wydarzenia historyczne lub osoby 
związane z miastem. Wśród najważniejszych dla gdynian są między innymi pomniki: 
ofiar grudnia 1970 r., symbolizujące związki miasta z morzem, postaci które odegrały 
istotną rolę w dziejach miasta. Jest także pomnik najmłodszy, szczególny odsłonięty 
w październiku 2014 r., upamiętniający wysiedlenia ludności cywilnej narodowości 
polskiej przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945.

Jak już wspomniano Gdynia narodziła się z potrzeb ekonomiczno-
gospodarczych. Przedsiębiorczość była tu zawsze w cenie. Ludzie z tzw. inicjatywą 
napotykają w mieście przyjazny klimat do robienia interesów. Symbolami 
przedsiębiorczości gdynian są między  innymi bracia Robert i Franciszek Wilke. Ich 
firma założona 1931 r. to kwintesencja gdyńskiej przedsiębiorczości i dynamizmu. 
Zaczęli od rybackiego kutra, którym w sezonie letnim zamiast łowić ryby zabierali 
na przejażdżki turystów. To co stanowiło margines ich zajęć, z czasem przerodziło 
się w specjalność firmy. Bracia sprzedali kuter, zaciągnęli pożyczki i zlecili w 
gdyńskiej stoczni budowę drewnianej motorówki, która otrzymała nazwę „Delfin”, 
potem kolejno przybywały: „Rekin”, „Bajka’ i „Gryf ” oraz dwie motorówki „Jaś” i 
„Małgosia”. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że jednym ze specjalnie wynajętych 
naganiaczy, którzy reklamowali na ulicach miasta i na dworcu kolejowym wycieczki 
po gdyńskim porcie był Kazimierz Rusinek, przyszły wiceminister kultury i sztuki, a 
potem minister pracy i opieki społecznej w rządzie Józefa Cyrankiewicza26.

Kolejny przykład przedsiębiorczości gdynian to Ryszard Krauze, inżynier, 
przedsiębiorca, jeden z najbogatszych Polaków. Mając 28 lat, wyjechał do pracy w 
RFN. Po powrocie do Polski w 1987 r. zainwestował zarobione w Niemczech 35 tys. 
dolarów w niewielką firmę komputerową Prokom. Prokom Software SA był przez 
lata jedną z największych polskich firm informatycznych. Przestał istnieć w 2008 r. 
w wyniku połączenia z Asseco Poland. Krauze był lub jest nadal właścicielem spółki 
Prokom Investments posiadającej akcje w takich spółkach jak Polnord - budownictwo, 
Beskidzki Dom Maklerski, Kompap - branża poligraficzna, czy Bioton - działający w 
sferze biotechnologii. W sierpniu 2006 r. Ryszard Krauze kupił udziały w firmach, 
mających koncesje na eksploatację złóż ropy naftowej w Kazachstanie.

24 Por., S. Kitowski, M. Sokołowska, Ulice Gdyni, Gdynia 2001, s. 78-80.
25 E. Ostrowska, Gdynia. Miasto i ludzie, Gdynia 2003, s. 145-151.
26 http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/saga-rodu-wilke-od-rybaka-do-armatora,152927,art,t,id,tm.

html, dostęp: 23.06.2015 r.
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Przestrzeń kulturową, polityczną miasta tworzą ludzie. To właśnie symbole 
osobowe są najlepiej utożsamiane z powstaniem i rozwojem Gdyni. Do tych, którzy 
najbardziej przyczynili się do rozkwitu miasta należy zaliczyć:

-   Jana Radtke, pierwszego polskiego wójta Gdyni, rzecznika wykorzystania 
miejscowości do celów turystycznych. Inicjatora nadania Gdyni praw miejskich;

- Antoniego Abrahama, którego uznaje się za obrońcę polskości Pomorza;
- Tadeusza Wendę, głównego projektanta i kierownika budowy portu Gdynia, od 

1932 roku pracownika Urzędu Morskiego w Gdyni27;
- Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, 

inicjatora budowy portu i miasta. Uważanego za jedną z bardziej zasłużonych postaci 
dla rozwoju Gdyni28;

- Franciszkę Cegielską, prezydenta Gdyni w latach 1990–1998, ministra zdrowia 
w latach 1999–200029;

- czy wreszcie Wojciecha Szczurka, działacza samorządowego, w 1998 r. powołanego 
na urząd prezydenta Gdyni. W bezpośrednich wyborach samorządowych na to 
stanowisko w 2002 r. uzyskał 77,26% głosów poparcia, w wyborach w 2006 r. uzyskał 
85,81% głosów, w kolejnych wyborach w 2010 r. został wybrany na czwartą z rzędu 
kadencję (87,39% głosów). Wybrany również na kolejną kadencję w 2014 r.  uzyskał 
79,01%. Wyniki te stanowią ewenement w skali Polski i mówią o zaufaniu Gdynian do 
swojego prezydenta30.

Jest wreszcie bogata sfera gdyńskiej symboliki duchowej wypełniająca przestrzeń 
polityczną miasta. Wymownym symbolem nawiązującym do tragicznych dziejów 
Gdyni jest bez wątpienia utwór zatytułowany Ballada o Janku Wiśniewskim, pieśń 
opisująca zastrzelenie Zbyszka Godlewskiego 17 grudnia 1970 r., a w szerszym 
kontekście wydarzenia Grudnia 1970. Autorem tekstu jest Krzysztof Dowgiałło, zaś 
najbardziej znaną wersję muzyczną skomponował Andrzej Korzyński. Tytułowy 
Janek Wiśniewski nie jest postacią historyczną - jest nią, jak wspomniano -  Zbigniew 
Godlewski, zastrzelony w trakcie starć w rejonie stacji Szybkiej Kolei Miejskiej 
Gdynia Stocznia. Autor ballady, nie znając prawdziwego nazwiska poległego, nazwał 
go Jankiem Wiśniewskim31.

Przegląd gdyńskiej symboliki w przestrzeni politycznej uzupełniają insygnia 
i symbole administracji samorządowej. Podlegają one szczególnej ochronie 
wynikającej z dziedzictwa kulturowego, uznawanego systemu wartości i uregulowań 
prawnych. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem 

27 M. Widernik, T. A. Wenda, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gier-
szewskiego, tom IV: R–Ż pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 432–433

28 M.M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław 2001, s. 118.
29 http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/historia/83_30578.html dostęp: 29.06. 2015 r. 
30 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Szczurek, dostęp: 29.06.2015 r.
31 M. Piepka, M. Pruski, dz. cyt., s. 83-100. 
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każdego obywatela. Na szczeblu administracji samorządowej Gdyni szczególna 
rola przypada szeregu symbolom w postaci: herbu, flagi, sztandaru, chorągwi, laski, 
łańcucha, pieczęci urzędowej i pieczęci uroczystej. Podczas obrzędów publicznych 
o charakterze politycznym, owe symbole uzupełniane są o inne tak materialne jak i 
niematerialne. 

Nie wszyscy czytelnicy niniejszego artykułu zgodzą się z autorem zarówno co 
do systematyki, opisu, jak i sposobu wartościowania symboliki politycznej Gdyni. 
Jest to całkiem naturalne, zgodne z istotą funkcji, jakie spełniają symbole polityczne, 
mianowicie skupiając wokół siebie zwolenników określonych myśli, przekonań, 
akceptujących wspólne wartości, zaś nade wszystko tych, którym przyświecają 
wspólne cele określone akceptowaną symboliką.  

Jednym z podstawowych pytań związanych z przedstawionym tu powyżej 
problemem jest pytanie o trwałość symboli, o ich miejsce w świadomości społecznej, 
w kulturze politycznej społeczności Gdyni. Stan tej świadomości w zakresie symboliki 
lokalnej, zarówno tej materialnej, jak i funkcjonującej w sferze duchowej jest godny 
uznania. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę skomplikowaną historię miasta, jego 
kresowy charakter. Sądzić należy, że jednym z elementów utrwalania miejscowych 
symboli politycznych są inicjatywy urzędów i instytucji publicznych związane z 
odwoływaniem do przeszłości we wszelkiego rodzaju obrzędach publicznych. Jest to 
wyzwanie dla elit kulturalno-oświatowych i politycznych Gdyni, które zazwyczaj w 
wyniku interakcji generują symbole, a następnie przekazują je reszcie społeczeństwa 
poprzez procesy społeczne, takie jak polityka, kultura czy edukacja. 

Należy mieć nadzieję, że odpowiednie czynniki w Gdyni zdają sobie sprawę z 
faktu, że z jednej strony komunikowanie symboli w czasach współczesnych zachodzi 
o wiele bardziej intensywnie niż dawniej, głównie dzięki roli środków masowego 
przekazu i technologii łączności takich jak Internet. Z kolei, z drugiej strony możemy 
zaobserwować zjawisko niedostatku pozytywnych symboli, odzwierciedlających 
transformację po 1989 r., mimo, że Gdynia jest i tak w uprzywilejowanej sytuacji 
niż większość polskich miast. Sądzić należy, że aby zakorzenić się w świadomości 
społecznej Gdynian, znaleźć swoje miejsce w kulturze politycznej miejscowej 
społeczności, symbol powinien spełniać pewne zasadnicze kryteria. Przede 
wszystkim musi być umocowany w powszechnie akceptowanych wartościach, 
normach i wspólnym doświadczeniu społeczności czy społeczeństwa miasta. 
Symbole nieautentyczne, narzucone albo szybko upadają, albo przekształcają się w 
symbole satyryczne. 

Natomiast zawsze warto pamiętać, że symbole i rytuały polityczne to nie zbiór 
metafor, to środek sprawowania władzy. Spełniają ważną rolę polityczno-społeczną, 
ale jednocześnie służą do manipulacji społeczeństwem. Symbol pozbawia wolności, 
ale jednocześnie obdarza poczuciem pewności, bo gwarantuje sens i stwarza punkt 
wyjścia dla nowego działania.
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SUMMARY

Symbols in Gdynia’s public space

Symbols and political rituals have not only a metaphorical significance but also 
epitomise real power. They play a potent socio-political role and are often utilised 
while manipulating society. A symbol though, on one hand deprives of freedom, and 
on the second, secures a sense of meaning and enables novel activity. In Gdynia, 
symbols are presumably created by public institution and popularised within the 
society by social, cultural or educational  means.

Maciej Szczurowski



Marcin Horała

Problematyka rodziny i polityki prorodzinnej 
w wybranych dokumentach strategicznych 

i programowych miasta Gdyni 
obowiązujących w 2014 r.

W ostatnim czasie zaobserwować można zwiększoną obecność tematyki 
demograficznej i powiązanej z nią tematyki polityki prorodzinnej w polskiej debacie 
publicznej1. Zjawisko to ma również miejsce na poziomie samorządów, co przejawia 
się np. poprzez wprowadzanie w kolejnych samorządach tzw. Kart Dużej Rodziny lub 
podobnych projektów. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza, w jaki sposób 
ów trend przejawia się w polityce miasta Gdyni. Jako źródła do analizy posłużyły 
wybrane dokumenty strategiczne i programowe, wyznaczające podstawowe kierunki 
działań władz samorządowych, w tym: Projekt Gdynia Rodzinna2; Gdyński Program 
Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej3; Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie4; Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych5; Studium uwarunkowań 

1  M. Gawron, Kierunki zmian w obrazie  współczesnej rodziny w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 2007, nr 2, 
s. 149-174.

2 Uchwała nr XXIV/502/12 Rady Miasta Gdyni z 31 października 2012 roku w spra-
wie przyjęcia projektu Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018, http://www.gdynia.pl/wladze/
rada/7396_80115.html (dostęp: 17.03.2014). 

3 Uchwała nr XLII/885/14 Rady Miasta Gdyni z 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiego 
Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016; http://www.gdynia.pl/
g2/2014_05/83801_fileot.pdf  (dostęp: 28.05.2014). 

4 Uchwała nr VI/66/15 Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-
2020; http://www.mopsgdynia.pl/www/pliki/2015/raporty/GPPPwR_z_uchwala-2015.pdf (dostęp: 
30.06.2015). 

5 Uchwała nr XXXVII/785/13 Rady Miasta Gdyni z 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2014 rok; http://www.
gdynia.pl/g2/2013_12/77158_fileot.pdf (dostęp:15.05.2014). 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni6; Zintegrowany Plan 
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów 
kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych 
(ZIPROM)7; Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi8; Program 
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy9; Wieloletni program 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy10.

Projekt Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018

Projekt Gdynia Rodzinna został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni uchwałą z dnia 
31 października 2012 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku). Jak czytamy w 
preambule dokumentu: „Projekt Gdynia Rodzinna stanowi kompendium realizowanej 
przez Miasto Gdynia polityki rodzinnej, która kieruje się zasadą poszanowania autonomii 
rodziny”11. I dalej: „Zadaniem projektu Gdynia Rodzinna jest zaproponowanie nowych 
działań oraz usystematyzowanie realizowanych dotychczas projektów skierowanych do 
rodzin w jeden, spójny, uzupełniający się i zaplanowany system wsparcia gdyńskich rodzin. 
Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego systemu usług odpowiadających na 
potrzeby rodzin w różnych fazach jej rozwoju oraz podejmowanie działań wspierających 
rodzinę w wypełnianiu jej różnorodnych funkcji”.

Można więc stwierdzić, iż projekt Gdynia Rodzinna ma według deklarowanych intencji 
spełniać funkcję kompleksowego programu, swoistej konstytucji polityki prorodzinnej w 
Gdyni. Analiza dalszych części dokumentu pozwoli stwierdzić czy tak jest w istocie.

Na wstępie uwagę zwraca całkowity brak części analitycznej projektu. Nie zawarto w 

6 Uchwała nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni; http://www.
gdynia.pl/g2/2014_01/78317_fileot.pdf (dostęp 25.05.2014). 

7 Uchwala nr XXXII/661/13 Rady Miasta Gdyni z 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia do-
kumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie 
miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych 
(ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM, http://www.gdynia.pl/wladze/
rada/7704_86033.html, (dostęp: 23.03.2014).

8 Uchwała nr XL/815/14 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych 
porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025, http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7880_91710.
html (dostęp: 27.03.2014).

9 Uchwała nr XL/821/14 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 
programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020, http://
www.gdynia.pl/wladze/rada/7880_91710.html (dostęp: 27.03.2014).

10 Uchwala nr XI/192/11 Rady Miasta Gdyni z 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2012-2016”, http://
www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/7078_71468.html (dostęp: 30.06.2015).

11 Preambuła, Gdynia Rodzinna… 
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nim żadnej wzmianki na temat aktualnego stanu rodzin gdyńskich. Brakuje chociażby 
podstawowych informacji statystycznych, np. na temat liczebności rodzin, ich statusu 
materialnego itp. Nie ma też analizy potrzeb i problemów, nie podano wyników (a więc 
prawdopodobnie nie przeprowadzono) żadnych ankiet, badań opinii itp. Brak również 
wzmianki o ew. konsultacjach projektu i stronach biorących w nich udział.

Projekt Gdynia Rodzinna 2013-2018
Cele (§2) Działania (§3) Rezultaty (§4)

1. Kreowanie pozytywnego 
obrazu rodziny.

2. Stworzenie przyjaznego 
klimatu dla rodziny i 
rozbudzanie wrażliwości 
społecznej na potrzeby 
rodzin.

3. Poprawa warunków życia 
i wzmocnienie kondycji 
rodzin poprzez eliminację 
ograniczeń i barier 
ekonomiczno-społecznych.

4. Zapewnienie rodzinom 
dostępu do informacji o 
ofercie oraz do korzystania 
z różnych form wspólnego 
spędzania czasu.

5. Wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci i 
młodzieży pochodzących z 
różnych rodzin i środowisk.

6. Przeciwdziałanie 
dyskryminacji dzieci ze 
względu na ich pochodzenie 
z rodzin zagrożonych 
marginalizacją.

7. Stworzenie warunków 
dla rozwoju integracji 
międzypokoleniowej w 
rodzinach w relacjach 
dziadkowie-rodzice-dzieci

1. Wyrównanie szans:
     1) Karta Gdynia 
Rodzinna Plus i Gdynia 
Rodzinna;
     2) Zasada +2
     3) Bilet komunikacji 
miejskiej dla dzieci z rodzin 4+

2. Wspólne spędzanie 
wolnego czasu:
    1) Muzeum dla dzieci;
    2) Rodzinny spacer po 
Gdyni;
    3) Szkoły otwarte;
    4) Gdyńskie Place Zabaw;
    5) Rodzinne ścieżki 
rowerowe;

3. Wsparcie edukacji:
    1) Experyment Junior;
    2) Uniwersytety dla dzieci;
    3) Biblioteki;
    4) Szkoła rodzica;

4. Wsparcie w realizacji 
zadań i rozwoju projektu:
    1) Sesja grantowa dla 
NGO;
    2) Konkurs dla Rad 
Dzielnic;

5. Współpraca z partnerami 
zewnętrznymi i stworzenie 
przyjaznego klimatu dla 
rodzin:
    1) Miejsce Przyjazne 
Rodzinie;
    2) Gdyński Dzień 
Rodzeństwa;

6. Portal.

1. Zintegrowanie 
działań różnorodnych 
podmiotów, 
publicznych i 
niepublicznych, na 
rzecz wspierania 
rodziny dwu- i 
wielopokoleniowej.

2. Promocja rodziny, jej 
wartości i stworzenie 
dobrego klimatu wokół 
tematyki rodziny.

3. Zwiększenie 
aktywności organizacji 
i instytucji działających 
na rzecz rodziny.

4. Wyrównanie 
szans dzieci z rodzin 
wielodzietnych.

5. Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu rodzin i 
jej członków.

6. Stworzenie 
skutecznego systemu 
rozwiązywania 
problemów rodzin.

7. Zwiększanie dostępu 
do informacji o 
różnorodnych formach 
wsparcia rodziny.

8. Poprawa 
bezpieczeństwa rodziny 
i jej członków.

W kolejnych paragrafach opisane zostały cele, działania oraz oczekiwane rezultaty 
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realizacji projektu. Jest to o tyle ciekawe, że rezultaty projektu nie są w pełni tożsame z 
osiągnięciem deklarowanych celów, a działania z kolei nie odpowiadają ani wszystkim 
celom, ani rezultatom (tzn. są działania, które można przypisać do jednego/kilku celów/
rezultatów; są działania, które trudno tak przyporządkować; są cele/rezultaty, w obszarze 
których pojawiają się jakieś działania; są też cele/rezultaty, dla których działań nie ma). 
Pamiętając o braku diagnozy można tylko domniemywać, czemu program przyjął takie, 
a nie inne cele, działania i rezultaty. Wzmiankowaną sytuację ilustruje tabela.

Można stwierdzić, iż konkretnym elementem programu są działania, natomiast 
zarówno deklarowane cele, jak i rezultaty, są bardzo ogólne, niemierzalne, często 
o zakresie nieprzystającym do działań oraz chaotycznie zestawione. Można uznać, 
że słowo „projekt”, a nie „program”, słusznie występuje w nazwie dokumentu. Jest 
to bardziej zebrany razem zbiór działań niż całościowy program diagnozowania, a 
następnie rozwiązywania problemów w określonym sektorze miejskiej polityki.

Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
2014-2016

Program opracowany został zgodnie z wymogami nowej ustawy o wsparciu 
rodziny i pieczy zastępczej. W rozdziale I „Diagnoza”, w podrozdziale „1. Sytuacja 
demograficzna”, znajdujemy akapity zawierające ogólne informacje o sytuacji 
demograficznej. W sposób bardziej szczegółowy przedstawiona została statystyka 
rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
problem przemocy w rodzinie, na podstawie liczby procedur wszczętych w ramach 
programu „Niebieska Karta”12.

W podrozdziale „2. Zasoby wspierające rodziny w środowisku”, w punkcie 
„2.1.1 wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”, jako 
wydarzenie realizujące ową funkcje wskazano program Gdynia Rodzinna, a 
jako podmioty je realizujące: Wydzęał Zdrowia i Wydział Spraw Społecznych 
UM, MOPS, Zespół Placówek Specjalistycznych, Biuro Porad Obywatelskich, 
Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gaudium Vitae, 
Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa, Fundacja Bomalihu, Fundacja Mamy z 
Morza. Otrzymujemy wyodrębnione informacje na temat liczby prowadzonych 
świetlic socjoterapeutycznych (13) oraz liczby korzystających z nich dzieci (ok. 
350). Otrzymujemy podstawowe informacje o działalności bibliotek miejskich, 
Młodzieżowego Domu Kultury oraz realizacji projektu „Wymiennikownia – 
innowacyjna przestrzeń dla młodzieży”13.

Punkt „2.1.2 wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin zagrożonych i dotkniętych 
kryzysem” opisuje działalność instytucji miejskich i pozarządowych zajmujących się 
wsparciem działań opiekuńczych i wychowawczych w rodzinach dysfunkcjonalnych. 
Wspomniano tu o pracy trzech Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespołu 
Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” (w tym Ogniska 

12 Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016, s. 3-4.
13 Tamże, s. 4-5.

Marcin Horała



141

Wychowawczego i Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego), Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie, Zespołu Opiekuńczego, Interwencyjnego Punktu Noclegowego, Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień14.

W kolejnym rozdziale – „2. Zasoby zapewniające opiekę i wychowanie 
dzieciom w pieczy zastępczej” znajdujemy informację statystyczną na temat 
liczby dzieci wychowujących się w zastępczych rodzinach spokrewnionych (233), 
zastępczych rodzinach niezawodowych (82), zastępczych rodzinach zawodowych 
(25) oraz w rodzinnych domach dziecka (71). Następnie przedstawiono potencjał 
gdyńskiej instytucjonalnej opieki wychowawczej (łącznie 121 miejsc w placówkach 
całodobowych)15. 

Warto przytoczyć umieszczoną w Programie analizę SWOT gdyńskiego systemu 
wsparcia dziecka i rodziny16:

Mocne Strony Słabe strony
- utrzymująca się tendencja spadkowa liczby 
dzieci trafiających do opieki instytucjonalnej;
- utrzymana korzystna proporcja pomiędzy 
rodzinnymi i instytucjonalnymi formami opieki 
nad dzieckiem;
- osiągnięcie obowiązkowych standardów 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej;
- podniesienie jakości pracy socjalnej 
poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
systemowych;
- tendencja gminy do utrzymania dalszego 
rozwoju wypracowanych standardów pracy z 
rodzinami;
-większa harmonizacja działań podmiotów w 
obszarze wsparcia dziecka i rodziny skutkująca 
wysokim poziomem reagowania systemu na 
zdiagnozowane potrzeby;
- silnie działająca gdyńska koalicja na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- wzrost samoorganizacji mieszkańców;

- niedostateczny system badań i analiz nad 
zjawiskami dotyczącymi rodziny;
- niedostateczne mechanizmy do 
systematycznej i obiektywnej oceny 
skuteczności działań;
- niewystarczające standardy planowania 
działań w koalicji;
- niepełna oferta dla młodzieży funkcjonującej 
na pograniczu demoralizacji;
- zbyt mała liczba kandydatów na rodziny 
zastępcze – ograniczony zasób kandydatów na 
niespokrewnione rodziny zastępcze;
- zbyt mała liczba specjalistycznych rodzin 
zastępczych dla rodzeństw oraz dzieci o 
specyficznych potrzebach;
- utrudniony dostęp do wsparcia dla rodzin 
zastępczych spoza powiatu;

14 Tamże, s. 6-8.
15 Tamże, s. 9-10.
16 Tamże, s. 14-17.
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Szanse Zagrożenia

- wzrastająca liczba rodzin usamodzielnionych 
od wsparcia pomocy społecznej;
- polityka samorządu wzmacniająca rolę 
profilaktyki skierowanej do rodzin szczególnie 
zagrożonych rozpadem;
- dalszy rozwój partnerstwa koalicyjnego w 
obszarze wsparcia dziecka i rodziny;
- gotowość do wymiany wiedzy i informacji 
pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w 
obszarze wsparcia dziecka i rodziny;
- dostęp do wsparcia finansowego ze źródeł 
zewnętrznych (np. MPiPS, EFS);
- udział drugiego sektora w procesie wspierania 
rodzin w ramach tzw. biznesu społecznie 
zaangażowanego.

- wzrastająca liczba rodzin napływowych z 
trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi;
- częste zmiany miejsca zamieszkania rodzin z 
wieloma problemami;
- brak motywacji części rodzin objętych 
wsparciem do zmiany swojej sytuacji życiowej;
- poszerzanie się grup dzieci i młodzieży ze 
specyficznymi potrzebami, dla których nie 
będzie adekwatnej formy opieki zastępczej;
- utrzymująca się tendencja niewielkiej liczby 
chętnych do podjęcia się funkcji rodziny 
zastępczej;
- brak wsparcia koordynatora dla rodzin 
pozostających rodziną zastępczą ponad 3 lata.

Dalsza część programu opisuje kierunki zmian w gdyńskim systemie wsparcia 
dziecka i rodziny w aspekcie organizacji pracy socjalnej. Opisany został jej trójpodział 
na regularną, pogłębioną i intensywną oraz wyodrębnienie pionów specjalizacyjnych. 
Czytelnik może zapoznać się z działaniami mającymi na celu harmonizację działań 
różnych służb i instytucji. Program zawiera dane z lat 2010-2014, wskazujące na 
postępujące przesunięcie akcentu z instytucjonalnych na rodzinne formy opieki, 
które zostały wskazane jako bardziej korzystne dla rozwoju dziecka, jak i mniej 
kosztowne dla budżetu miasta. W dokumencie można się zaznajomić z działalnością 
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, postępującą profesjonalizacją wsparcia dla rodzin 
zastępczych oraz rozszerzanie oferty dla dzieci z rodzin zastępczych ze specyficznymi 
potrzebami, w tym dzieci z niepełnosprawnością (51), z syndromem FAS (23) oraz 
leczonych psychiatrycznie (54)17.

Program stwierdza, iż celem strategicznym władz miasta jest podniesienie 
efektywności gdyńskiego systemu wsparcia dziecka i rodziny. Prowadzącymi do niego 
celami szczegółowymi mają być: 1. Uzyskiwanie kompleksowej informacji o sytuacji 
gdyńskich rodzin w oparciu o zaplanowane działania o charakterze badawczym; 
2. Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej na rzecz 
wsparcia dziecka i rodziny w Gdyni; 3. Zwiększenie poziomu adekwatności działania 
systemu wsparcia na rzecz rodzin w środowisku, poprzez rozwój form i metod 
oddziaływania w obszarze profilaktyki, reintegracji i interwencji; 4. Rozwijanie 
rodzinnych form opieki nad dzieckiem i doskonalenie standardów wsparcia 
istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych.18

17 Tamże, s. 12-13.
18 Tamże, s. 20-21.
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W programie zawarto również informacje o sposobie finansowania oraz ewaluacji 
realizacji programu, wraz z opisem konsultacji społecznych poprzedzających jego 
wprowadzenie.

Dokonując krytycznej analizy Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016 należy stwierdzić, iż jest to program 
kompleksowy, znacznie bardziej wyczerpujący od Projektu Gdynia Rodzinna 
2013-2018. Zawiera próbę diagnozy sytuacji, opis zasobów znajdujących się w 
gestii lokalnego samorządu. Wiele twierdzeń popartych jest konkretnymi danymi 
liczbowymi. Z kolei podstawową wadą programu jest skupienie się na kwestiach 
polityki socjalnej i walki z patologiami. Takie jest minimum wymagane ustawowo, 
natomiast oparcie programu w całości tylko na tej tematyce prowadzi do błędnego 
traktowania polityki prorodzinnej i wsparcia rodziny jako podsystemu polityki 
socjalnej. W takim ujęciu rodzina staje się przedmiotem zainteresowania władz 
lokalnych jedynie wówczas, gdy jest niepełna, dysfunkcyjna, dotknięta biedą czy 
patologiami. Tym samym dochodzi do swoistej dyskryminacji w polityce miasta 
rodzin nie spełniających tych cech – zostają one pozostawione same sobie i nie 
objęte systemem promocji i wsparcia. Należy więc traktować omawiany w tym 
akapicie program, wbrew jego nazwie, nie jako program wsparcia rodziny jako takiej, 
tylko jako program pracy socjalnej z rodzinami patologicznymi, lub zagrożonymi 
patologiami. Nie jest to opracowanie, które byłoby opisem kompleksowej polityki 
pro-rodzinnej w mieście.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W części opisującej diagnozę sytuacji, wątek polityki rodzinnej pojawia się w 
opisie działalności Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, 
świadczącego usługi wsparcia wobec rodzin, w tym rodzin z problemem alkoholowym19.

W obszarze „Profilaktyka selektywna i wskazująca” program przewiduje cel „2.1 
Wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu”, a w 
nim wśród działań szczegółowych m.in. dożywianie dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla dzieci z syndromem FAS 
oraz ich rodzin, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z takich rodzin, 
pomoc prawna, organizacja spotkań, wycieczek i innych form aktywności dla 
rodzin, zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla rodziców20. Innym celem z tego obszaru 
jest „2.2 przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie”21. Z kolei w obszarze 
„Leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych” znajdziemy cel „3.1 
Zapewnienie pomocy medycznej, terapeutycznej osobom uzależnionym oraz ich 
rodzinom”22.

19 Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, s. 13.
20 Tamże, s. 18-19.
21 Tamże, s. 20.
22 Tamże, s. 21.
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Oceniając całość Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych należy stwierdzić, iż w obszarze swoich zainteresowań dostrzega 
on ważną rolę rodziny. Problem alkoholowy ze swojej istoty dotyka nie tylko 
uzależnionego, ale również jego rodzinę. Program próbuje odpowiedzieć na tak 
zarysowane wyzwanie, kierując swoje działania do całych rodzin, w których występuje 
problem. Dostrzeżenie problematyki rodzinnej oraz adresowanie adekwatnych do 
niej działań, zintegrowanych z całokształtem programu, mogłoby stanowić wzór dla 
miejskich programów i strategii z innych obszarów.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-202023

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie to program poświęcony ograniczeniu i łagodzeniu skutków 
jednego z rodzajów patologii występujących w rodzinie – przemocy.

Program zawiera część analityczną, opartą o dwa człony: analizę procedur 
„Niebieskiej Karty” oraz badania socjologiczne prowadzone wśród młodzieży 
gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. 

W części dotyczącej „Niebieskiej Karty” program przekazuje informacje o liczbie 
wszczętych jak i zamkniętych procedur (ok. 300 procedur rocznie)24, jak również 
statystyki podmiotów wszczynających procedurę (w przytłaczającej większości jest 
to policja)25. Wśród przyczyn występowania zjawiska przemocy w rodzinie dominuje 
nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Innymi 
istotnie często występującymi przyczynami są: problemy socjalno-bytowe; rozpad 
lub poważny kryzys związku; problemy opiekuńczo-wychowawcze; zaburzenia lub 
choroby psychiczne26. Wśród doświadczanych form przemocy dominuje przemoc 
psychiczna (95,5% rodzin), często wraz z przemocą fizyczną (79,5%), natomiast 
zdecydowanie rzadsza jest przemoc seksualna (6,8%)27.

Z kolei najważniejsze wnioski wynikające z badań socjologicznych młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, to: wysoki poziom akceptacji dla klapsów jako metody 
wychowawczej; doświadczanie jakiejś formy przemocy w rodzinie przez zdecydowaną 
większość dzieci; przewaga kobiet jako sprawców zachowań przemocowych 
wobec dzieci; zjawisko przemocy  w rodzinie jest znacznie szersze niż krąg rodzin 
definiowanych społecznie jako „patologiczne”; stosunkowo rzadko występuje 

23 Uchwała nr VI/66/15 Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020; http://
www.mopsgdynia.pl/www/pliki/2015/raporty/GPPPwR_z_uchwala-2015.pdf (dostęp: 30.06.2015).

24 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie…, s. 4.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 5.
27 Tamże, s. 6-7.
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postawa szukania pomocy u osób spoza rodziny28.
Analiza jakościowa form stosowanej przemocy wskazuje, iż dla przemocy fizycznej 

jedyną formą powszechną są klapsy. Inne formy przemocy fizycznej stosowane są 
zdecydowanie rzadziej29. Występuje też zjawisko stopniowego zmniejszania się 
częstotliwości stosowania różnych form przemocy w ankietach z kolejnych lat. 
Wśród form przemocy psychicznej dość powszechne jest krzyczenie, a popularne 
(dotykające ok. połowy badanej populacji) są formy takie jak: zakaz korzystania z 
różnego rodzaju sprzętu, stawianie wygórowanych oczekiwań i wymagań, stosowanie 
zbyt wielu nakazów i zakazów30.

W dalszej części program omawia działania podejmowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie prewencji, interwencji i integracji osób 
uwikłanych w przemoc w rodzinie. Następnie przedstawiony zostaje stan zasobów 
wykorzystywanych do zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. Oprócz MOPS 
podmiotami zaangażowanymi w takie działania jest Policja, Straż Miejska, 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 
Biuro Porad Obywatelskich, instytucje wymiaru sprawiedliwości i organizacje 
pozarządowe.

Program identyfikuje bariery w realizacji systemu pomocy i wsparcia osób 
uwikłanych w przemoc. Przykładowo jako bariery horyzontalne, dotyczące 
wszystkich filarów systemu, definiuje: niepełny i nie w pełni usystematyzowany 
obraz zjawiska przemocy w gdyńskich rodzinach; niewystarczającą liczbę narzędzi 
monitorujących zjawisko przemocy w rodzinie; luki w regulacjach prawnych, 
wysoki poziom akceptacji społecznej dla przejawów przemocy w życiu społecznym, 
w tym w procesie wychowania dziecka; niewystarczająca specjalizacja funkcji 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w instytucjach i podmiotach zaangażowanych 
w tę problematykę31.

W części realizacyjnej program przyjmuje 3 cele strategiczne, przypisane do nich 
7 celów szczegółowych, tym z kolei przyporządkowane jest 19 kierunków działań, 
które mają skutkować 41 zakładanymi efektami. Całość została przedstawiona w 
sposób jasny i spójny logicznie, natomiast wadą opracowania jest brak jakichkolwiek 
mierzalnych kryteriów osiągnięcia założonych efektów (są one formułowane bardzo 
ogólnikowo, np. „większa trwałość systematycznej oferty wsparcia psychologicznego 
w czasie”)32. Taki sposób konstrukcji praktycznie uniemożliwia jednoznaczne 
rozliczenie osiągnięcia przez program zakładanych efektów.

28 Tamże, s. 7-8.
29 Tamże, s. 8-9.
30 Tamże, s. 9.
31 Tamże, s. 16.
32 Tamże, s. 18-21.
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Na zakończenie zawarto uwagi o monitoringu, ewaluacji i finansowaniu realizacji 
programu.

Podsumowując, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 należy uznać za kompletny, 
oparty na analizie rzeczywistego stanu rzeczy oraz spójny logicznie. Choć nie jest 
pozbawiony wad z punktu widzenia polityki prorodzinnej, z których największa 
wynika wprost z istoty programu – jest to przyczynkowość, dokładne i sumienne 
opisanie zaledwie niewielkiego wycinka problematyki rodzinnej (i to wycinka 
związanego z jej patologiami).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni33

Studium nie odnosi się do problematyki rodziny. Również w obszarach 
powiązanych z tematyką polityki prorodzinnej, jak rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, czy rozwijanie funkcji rekreacyjnej i usługowej w dzielnicach 
(priorytet „Przestrzeń”), jak również w działaniach przypisanych do priorytetu 
„Gdynianie”, rodzina nie pojawia się jako punkt odniesienia czy adresat 
podejmowanych działań34.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Gdyni w latach 2012-201635

Program dokonuje ewidencji lokali mieszkalnych należących do gminy oraz 
opisuje skalę potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta, w tym w szczególności 
liczbę rodzin na listach oczekujących na lokale komunalne i socjalne (w momencie 
sporządzania dokumentu – kilkaset rodzin).

Dokument opisuje stan techniczny i charakterystykę lokali mieszkalnych w 
posiadaniu gminy, przebieg postępowań eksmisyjnych, wysokość zaległości opłat 
czynszowych czy też planowane remonty.

 W programie w żaden sposób nie odniesiono się do problematyki rodziny, czy 
też interakcji pomiędzy polityką mieszkaniową a polityką prorodzinną. Jedynym 
kontekstem, w którym pojawia się rodzina, jest stwierdzenie, iż rodziny mające 
trwały problem z płaceniem za czynsz mogą skorzystać z pomocy programów 
MOPS.

33 Uchwała nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni; http://www.
gdynia.pl/g2/2014_01/78317_fileot.pdf (dostęp 25.05.2014).

34 Por. Studium uwarunkowań i kierunków…, s. 5-6.
35 Uchwala nr XI/192/11 Rady Miasta Gdyni z 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Wielolet-

niego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2012-2016”, 
http://www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/7078_71468.html (dostęp: 30.06.2015).
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Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 
lata 2014-2020

W rozdziale I „Diagnoza sytuacji na gdyńskim rynku pracy”, program 
stwierdza zjawiska mające również wpływ na kondycję rodziny, takie jak: ujemny 
przyrost naturalny, negatywne saldo migracji, spadek proporcjonalnego udziału 
ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym na rzecz ludności w wieku 
poprodukcyjnym, wzrastający poziom feminizacji36.

W dalszej części rozdziału znajdujemy analizę problemu bezrobocia na terenie miasta, 
z którego wynikają również wnioski istotne przy programowaniu polityki prorodzinnej: 
podwyższony poziom bezrobocia kobiet w stosunku do mężczyzn (kobiety stanowią 58,7% 
zarejestrowanych bezrobotnych) oraz szczególne nasilenie problemu braku pracy w grupie 
wiekowej młodych, w szczycie wieku rozrodczego (25-34 lata -  23,2% bezrobotnych)37. 
Zjawiska te można określić jako wysoce niekorzystne dla sytuacji rodzin, podobnie jak 
wysoki udział długotrwale bezrobotnych (40,7%)38  w ogóle pozostających bez pracy.

Jednocześnie aspekt wpływu bezrobocia na funkcjonowanie rodzin nie pojawia 
się w dokumencie ani razu. Zostało to wręcz zaznaczone we wstępie, gdzie czytamy: 
„Literatura przedmiotu podkreśla, że na zagadnienie bezrobocia należy zwrócić 
szczególną uwagę z punktu widzenia badanego podmiotu. I tak wyróżnia się wymiar 
indywidualny, rodzinny, lokalny i krajowy. Niniejsze opracowanie skupia się głównie 
na diagnozie bezrobocia indywidualnego na  lokalnym rynku pracy[…]”39. Mamy 
więc jasną deklarację abstrahowania programu od problematyki rodzinnej.

Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w 
zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych 
oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)

W rozdziale 2.5 „Rozwój społeczno-gospodarczy” zawarto ogólne informacje 
statystyczne o stanie społeczeństwa Gdyni, przydatne również do analizy sytuacji 
rodzin. Znajdziemy tu m.in. informacje na temat bezrobocia i średnich zarobków, 
struktury wiekowej mieszkańców (w tym z podziałem na dzielnice), liczby szkół 
różnych stopni i typów wraz z liczbą uczęszczających do nich uczniów, informacje 
na temat miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, strukturę zatrudnienia 
w poszczególnych gałęziach gospodarki, ewidencję placówek kulturalnych i 
muzealnych, wyliczenie placówek ochrony zdrowia, wraz z liczbą zatrudnionego 
personelu medycznego40. 

W dalszej części dokumentu, obejmującej opis terenów problemowych oraz 

36 Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020, s. 4.
37 Tamże, s. 7.
38 Tamże, s. 8.
39 Tamże, s. 3.
40 Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiek-

tów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych, s. 13-39.
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umiejscowionych na ich terenie priorytetowych inwestycji, nie znajdujemy odwołania 
do rodziny, czy też wymogów polityki prorodzinnej. Co interesujące, znaleźć 
możemy wzmiankę o problemie niezadowalającej dostępności opieki przedszkolnej 
i medycznej na terenie Gdyni Zachód – co wydaje się bezpośrednio dotyczyć 
problematyki rodzinnej – jednak nawet w tym kontekście nie pada słowo „rodzina” 
czy „polityka prorodzinna”. Wydaje się więc, iż dokument traktuje te zagadnienia bez 
osadzenia ich w kontekście rodziny.41 Podobnie ma się sprawa z opisem „Priorytetu 
II Gdynianie”, gdzie jako adresaci priorytetu pojawiają się opisywani jednostkowo 
„gdynianie” lub „mieszkańcy”, natomiast nie pojawiają się gdyńskie rodziny42. 
 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025

W rozdziale 2.5 „Czynniki demograficzne i motoryzacja”, plan odnotowuje znane 
nam już z innych planów i programów zjawisko starzenia się społeczeństwa i zwiększania 
się grupy ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do pozostałych grup43.

W dalszej części rozdziału znaleźć można ogólne informacje statystyczne, w 
tym również w dziedzinach pośrednio wpływających na kondycję rodziny, takich 
jak: wskaźnik bezrobocia, średnie dochody, liczba szkół i uczelni wyższych, liczba 
uczniów i studentów44.

Z kolei rozdział 2.7 „Czynniki gospodarcze”45 przynosi dość szczegółowe 
informacje na temat poziomu i struktury zatrudnienia. 

Odniesienia wprost do potrzeb rodzin związanych z komunikacją publiczną, lub 
prowadzeniu polityki transportowej również jako elementu polityki prorodzinnej nie 
występuje. Jedynym wyjątkiem jest niewielka wzmianka o zaspokajaniu potrzeb osób 
podróżujących z małymi dziećmi46. Słowo „rodzina” nie występuje w dokumencie ani razu.

Uwaga o Strategii Rozwoju Gdyni

Zaktualizowana Strategia rozwoju Gdyni została przyjęta uchwałą Rady Miasta 
Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. na lata 2003-2013. W roku 2014 trwały prace 
nad przygotowaniem nowej strategii. W tej sytuacji analiza dokumentu sprzed 
ponad dekady, który zasadniczo wyczerpał swój okres obowiązywania, wydała się 
bezzasadna dla niniejszego artykułu.

41 Tamże, s. 39-42.
42 Tamże, s. 42.
43 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin obję-

tych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025, s. 39-41.
44 Tamże, s. 43-45.
45 Tamże, s. 48.
46 Tamże, s. 108.
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Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w strategicznych 
dokumentach miasta Gdyni nie istnieje spójna i kompleksowa polityka prorodzinna, 
a sama problematyka rodziny traktowana jest w sposób chaotyczny i wybiórczy. Wiele 
istotnych dla polityki miejskiej dokumentów zupełnie ignoruje zagadnienia polityki 
pro-rodzinnej, czasem w ogóle ignoruje istnienie zjawiska społecznego rodziny, lub 
co najmniej dotyka go pośrednio, pobieżnie, „przy okazji”. Również sztandarowy 
dokument polityki pro-rodzinnej – Projekt Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018 – 
jest zbudowany w sposób chaotyczny, całkowicie pozbawiony części analitycznej, 
nie wyznaczający konkretnych, mierzalnych celów, które chciałby osiągnąć i nie 
posiadający usystematyzowanego i spójnego programu działań służących osiągnięciu 
owych celów. Jedynymi programami z mocną częścią analityczną i w miarę dobrą 
systematyką celów i prowadzących do ich osiągnięcia działań, są programy 
odnoszące się do patologii występujących w rodzinach, bądź dotykających rodzin, 
jak alkoholizm czy przemoc.

Autor artykułu chciałby zaproponować następującą roboczą klasyfikację obecności 
polityki prorodzinnej w polityce jednostki samorządu terytorialnego:

Poziom Charakterystyka

0.

Brak jakichkolwiek dokumentów odnoszących się do polityki 
prorodzinnej, brak instrumentów polityki prorodzinnej; tematyka 
rodziny w dokumentach strategicznych samorządu występuje 
incydentalnie lub w ogóle.

1.

Istnieją dokumenty odnoszące się do polityki prorodzinnej, jednak 
w sposób chaotyczny i niekompletny; stosowane są pewne elementy 
polityki prorodzinnej, również w sposób chaotyczny i niekompletny; 
odniesienia do problematyki rodziny oraz polityki prorodzinnej 
występują w części dokumentów strategicznych samorządu, w innych 
są nieobecne. 

2.

Istnieje kompletny dokument polityki prorodzinnej, oparty 
o szczegółową analizę potrzeb. Postanowienia dokumentu są 
uwzględnione w innych dokumentach programowych i strategicznych. 
Postawione są konkretne, mierzalne cele polityki prorodzinnej, oraz 
określone środki ich realizacji, których wdrażanie co najmniej zostało 
rozpoczęte.
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3.
Jak na poziomie 2 plus doświadczenie rzeczywistego wdrażania zasad 
polityki prorodzinnej w praktyce, wraz z udowodnionym co najmniej 
częściowym osiąganiem założonych celów.

Według tak zdefiniowanych kryteriów należy stwierdzić, iż w omawianym okresie 
polityka prorodzinna w Gdyni znajdowała się na poziomie 1.

SUMMARY

The issue of family and family policy in Gdynia according to selected strategic 
documents as of 2014

The Author has precisely analysed most relevant documents regarding family 
policy in Gdynia. As a result, he generally questions this policy, indicating its 
incoherence, lack of complexity and chaotic approach. 
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Miron Kłusak

Kryzys jako zagrożenie dla dobrobytu obywateli 
i politycznej stabilności władzy publicznej

Wstęp

W ekonomii i w polityce, tak jak i w rzeczywistości realnej, nie ma rozstrzygnięć 
ostatecznych. Życie jest bogatsze niż wszelkie teorie, a przyszłości nie da się przewidzieć 
i rację miał austriacki ekonomista Friedrich von Hayek, że zwykle ostatnie słowo ma 
ten, kto przeżyje przeciwników. Jemu to się udało, bo zmarł mając 93 lata. O 50 lat 
przeżył Johna M. Keynesa, który za życia był jego nieustannym oponentem. „Droga 
do zniewolenia” Hayeka z 1944 r., w której rozprawił się z centralnym planowaniem, 
była racją jednej strony, podczas gdy Keynes zwracał uwagę, że rynki wymagają 
nieustannych działań stabilizacyjnych, o czym pamiętano w ministerstwach finansów 
i w bankach centralnych, bo jak długi przekroczą wszelkie bariery zdrowego rozsądku, 
to wtedy nie będzie to problem ani banków, ani tych, którzy pożyczali, tylko władzy 
publicznej, która coś z tym będzie musiała zrobić. 

W ciągu ostatnich 10 lat zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego/jst/ 
wzrosło 10-krotnie i szacuje się, że obecnie sięga 70-72 mld zł. Z dużych miast 
najbardziej zadłużony jest Toruń z długiem sięgającym   95,3% dochodów miasta. 
Gdynia ma dług sięgający tylko 49,89% dochodów. W obu przypadkach np. agencja 
ratingowa Fitach potwierdza, że zadłużenie nie powoduje zagrożenia dla finansów 
tych miast. 

Rola i odpowiedzialność władzy publicznej w warunkach kryzysu

Teza, że recesja się pogłębia jest dyskusyjna, bo większość krajów podniosła się 
już w roku 2010, a w roku 2011 gospodarka światowa wzrasta – według prognoz 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego – o 4,3%, obroty handlowe o 8%. Rośnie 
Ameryka i strefa euro, przyspieszają Chiny i Indie – w tempie 9,6 i 8,2%.  Indeks 
giełdy nowojorskiej DJIA, który w 2009 r. stracił niemal połowę wartości, przez ostatnie 
dwa lata odrobił większość strat. Amerykańskie banki i korporacje, które jesienią 2008 r. 
dostały 700 mld dolarów wsparcia od amerykańskiego rządu w ramach programu 
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TARP, większość pieniędzy zwróciły. Citigroup, największy beneficjent programu 
pomocowego miał w 2010 r. ponad 10 mld dolarów zysku, a w pierwszej połowie 
2011 r. – 6 mld dolarów. Drugi na liście Bank of America miał w 2010 r. 2,2 mld 
zysku. General Motors, korporacja przez lata przynosząca straty, zarobiła na czysto 
w pierwszym półroczu 2011 r. 5,3 mld dolarów. Banki, jak dawniej, pożyczają sobie 
nawzajem pieniądze i kredytują gospodarkę. Konsumenci, jak dawniej, zaczęli brać 
kredyty, choć ich poziom jest znacznie niższy niż przed kryzysem. Nawet w Polsce 
tylko w I półroczu 2011 r. wartość kredytów hipotecznych wzrosła o 30 mld złotych1.

Eric Maskin, noblista, mówi wprost, że gdyby nie działania rządu spowodowane 
strachem przed recesją, kiedy politycy nie liczyli się z kosztami działań antyrecesyjnych 
i dotowali przemysł samochodowy oraz pobudzali gospodarkę przez wzrost wydatków, 
to bezrobocie byłoby dramatycznie większe. W krajach rozwiniętych na masową skalę 
buntują się młodzi. Madryt, Londyn, Sztokholm, Ateny, Tel Awiw stają się ogniskami 
buntu skierowanego właściwie przeciw państwu, władzy i systemowi, w którym 
przestają się odnajdywać. W Polsce mamy Ruch Kukiza. Chuligański i bandycki 
charakter zaburzeń w Londynie i w wielu innych miastach Wielkiej Brytanii wymusza 
zdecydowane reakcje państwa, bo to ono jest przede wszystkim obiektem ataku i 
agresji. Państwo stanowi porządek i musi go egzekwować. W tle występuje mechanizm 
rynkowy, który jest winowajcą bezosobowym, trudnym do identyfikacji i do trafienia. 
Z powodzeniem poruszają się po nim tylko profesjonaliści. W rękach polityków są losy 
ludzi, bo oni diagnozują sytuację oraz podejmują decyzje i działania. W warunkach 
kryzysu ekonomiści wiedzą co należy robić, ale decyzje podejmują politycy, a 
ich odpowiedzialność jest krótkoterminowa i tylko polityczna. Od ich poziomu 
kompetencji i zdolności ponoszenia odpowiedzialności zależą losy milionów 
ludzi. Narastająca potęga rynków powoduje, że kiedy stają się potężniejsze 
niż państwa, to ich okiełznanie i regulacja są możliwe tylko w ramach struktur, 
których natura jest polityczna. W sytuacjach trudnych odpowiedzialność ponoszą 
państwa i to  one muszą przywracać porządek i równowagę, obecnie już z udziałem 
podmiotów transnarodowych, jak banki czy agencje ratingowe oraz organizacje 
międzynarodowe.

Motywy buntów są różne, ale podłoże jest wszędzie podobne: poczucie zagrożenia 
kryzysem i destabilizacją oraz poczucie, że dotychczasowy ład się wyczerpuje. 
System partyjny tak użyteczny w polityce coraz bardziej staje się anachroniczny, Ale 
nie wiadomo, czym go zastąpić w sytuacji, kiedy lobbing wydaje się nieunikniony. 
Z jednej strony naturalnym stanem społeczeństwa są różnice będące gwarancją 
dynamiki i indywidualistyczną naturą systemu, zaś z drugiej strony życie jest 
wysiłkiem zbiorowym i wymaga solidarności i kompromisu. Trudno to pogodzić 
i byłoby wspaniale, gdyby wszyscy solidarnie chcieli brać udział w działaniach na 
rzecz budowania równowagi i dobrobytu, ale wiadomo że w rzeczywistości realnej 
nie da się tego osiągnąć.

1 W. Gadomski, Nie przeginaj gospodarko, „Gazeta Wyborcza”, z dn.27-28.08.2011 r., s. 19.
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Zwykle zwycięża model wolności od odpowiedzialności, co pozwala lansować 
model egzystencji na cudzy koszt. Jest z tym coraz większy problem, ponieważ 
w warunkach dobrobytu napięcia społeczne narastają w rezultacie nacisków na 
rozwiązania równościowe. W takiej sytuacji, w warunkach kryzysu, zagrożona czuje 
się klasa średnia, a to może powodować skłonność do  głosowania na ugrupowania 
ekstremalne, szukające radykalnych rozwiązań. Państwo z jednej strony musi sobie 
radzić z ludzkimi rozczarowaniami i frustracją, zaś z drugiej z problemem równowagi 
na rynku. Instytucje finansowe funkcjonują w ramach państwa, ale często także obok. 
Większość transakcji dokonują pracujący na okrągło całą dobę traderzy handlowych 
instytucji finansowych, śledząc kursy na ekranach komputerów, a instrumenty kupują 
i sprzedają za naciśnięciem klawisza. Foreign Exchange czyli forex, a po polsku rynek 
walutowy kręci się dzień i noc przez 5 dni tygodnia. Dzienny obrót wyniósł w 2010 
roku aż 4 biliony dolarów i był o 20% wyższy niż trzy lata wcześniej. W samym 
Londynie roczne obroty sięgają dwukrotności PKB Wielkiej Brytanii. To na forexie 
tydzień przed obniżką ratingu USA można było wyczytać zapowiedź późniejszych 
wstrząsów. Frank gwałtownie drożał, w miarę jak tłumy graczy szukały bezpiecznej 
waluty, żeby zaparkować swoje kapitały na czas zawieruchy w finansach. Gracze 
uciekali nie tylko z dolara, ale np. z włoskich obligacji porzucanych ze strachu przed 
rozpadem strefy euro. Handel długami państw i korporacji to drugi, co do wielkości 
rynek, dwukrotnie większy niż rynek akcji. Najmłodszym i najbardziej żywiołowym 
rynkiem są derywaty, inaczej instrumenty pochodne, jak opcje, futures czy swapy. 
W połowie sierpnia 2011 r. rekordy biły, np. CDS Francji, rodzaj ubezpieczenia od 
bankructwa kraju lub instytucji, która wyemitowała obligacje. Dla rynków to był 
kolejny sygnał, że pogłębia się kryzys strefy euro. Do londyńskiego City, do Canary 
Wharf kryzys nie dotarł. Z jednego z budynków zdjęto szyld Lehman Brothers i 
pracownicy musieli spakować swoje biurka, ale natychmiast znaleźli prace w 
sąsiednich wieżowcach. 

Kryzys wzbudzający niepewność i panikę jest wspaniałym klimatem dla spekulacji 
i manipulowania nastrojami. Zamiast inwestować w realną gospodarkę, banki skupiły 
się na manipulacjach walutowych, obligacjach, grze na cenach ropy, żywności. To 
dzięki spekulacjom tak szybko stanęły na nogi i spłaciły pożyczki od podatników. 
Najbardziej utalentowani traderzy pozakładali własne fundusze hedżingowe, które 
obstawiają najczarniejsze scenariusze: zapaść rynku nieruchomości w USA, koniec 
ropy, głód w Afryce, rozpad strefy euro. Pierwotnie takie fundusze prowadziły banki, 
by nie stracić wszystkiego w jednym kryzysie, bo hedge znaczy zabezpieczać. Ale 
prywatne fundusze hedżingowe niczego nie zabezpieczają, tylko szukają inwestycji 
obarczonych największym ryzykiem, czyli największą stopą zwrotu, a stawiając na 
katastrofę, sieją zamęt i panikę, i na tym zarabiają. Działają równolegle do banków 
depozytowych, ale różnią się tym, że nie podlegają nadzorowi finansowemu. To 
te właśnie parabanki, drugiego sektora finansowego, były katalizatorem kryzysu  
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w 2008 r.2. Ich udziałowcy wycofywali kapitał, zmuszając je do likwidacji pozycji, 
co z kolei napędzało spadki. Politykom nie tylko nie udało się uregulować sytuacji z 
ich działalnością spekulacyjną, ale ich metody zostały przejęte przez pierwszą strefę 
„białej bankowości”, bo łatwiej jest zarabiać na spekulacjach i jest większa dynamika. 

Mało skuteczna okazuje się również polityka monetarna. W strefie euro i w Wielkiej 
Brytanii „quantitative easing”  nie da się zastosować z uwagi na zbyt wysoką inflację. Z 
QE skorzysta prawdopodobnie, po raz trzeci, amerykańska Rezerwa Federalna – jak 
sądzi amerykański ekonomista Nouriel Roubini.3 Również prawdopodobnie zrobi to 
z opóźnieniem i na zbyt małą skalę. Zeszłoroczne 600 mld dolarów w drugim etapie 
QE i 1 bln w obniżkach podatków dały przez jeden kwartał wzrost zaledwie trzy 
procentowy, a już w pierwszej połowie 2011 roku spadł on poniżej 1 procenta. Efekt 
trzeciej tury QE będzie musiał być słabszy i raczej nie podbije kursów na giełdach i 
nie przywróci wzrostu.

Nouriel Roubini sugeruje, że sporo racji miał Marks, dowodząc, że globalizacja, 
dzika spekulacja oraz zagrabianie przez kapitał dochodów z pracy mogą doprowadzić 
do zagłady kapitalizmu, a razem z nim demokracji. Nie wiadomo natomiast kiedy 
będzie można zresetować pogląd Marksa o wyższości socjalizmu. Kapitalizm musi 
unikać zapętlania się w proste sytuacje, kiedy np. z powodu kryzysu firmy tną 
zatrudnienie i oszczędzają, bo spada popyt, po czym ten popyt spada jeszcze bardziej 
dlatego, że firmy oszczędzają  na kosztach pracy. Oczywiście nie ma prostych recept, 
ponieważ na horyzoncie pojawiają się nowe jakości, wymagające nowego myślenia, 
ale optymizm tej sytuacji polega na tym, że wbrew wszelkim  iluzjom i prorokom, 
znowu wygrają ci co zawsze: kompetentni, zdeterminowani i odpowiedzialni, 
którzy zadbają o to, żeby do gry nie dostali się oszuści. Oczywiście taki scenariusz 
nie może się spełnić w stu procentach, ponieważ zawsze jest tylko szansa i nie ma 
gwarancji sukcesu, a przyszłości nie da się przewidzieć. Nie można mieć złudzeń 
co do równości. Nierówność jest naturalną konsekwencją porządku rynkowego 
i służy konkurencji, nędza jeszcze długo będzie nieunikniona, a hasła społecznej 
sprawiedliwości zawsze będą atrakcyjne, natomiast dla rozwoju niezbędna jest 
równowaga i kompromis. Wolność jest kompromisem, a strategia rozwoju rynkowego 
jest strategią kompromisu. Tego wypada się trzymać i szukać rozwiązań rokujących 
na przyszłość. Należy szczególnie starannie dobierać rozwiązania szczegółowe, 
żeby nie tylko nie zakłócały funkcji całości, ale żeby były rokujące na przyszłość. 
Rozwiązania sytuują się prawdopodobnie gdzieś między anglosaskim leseferyzmem 
i reaganomiką a kontynentalnym modelem państwa opiekuńczego skazanego 
na nieustający deficyt. W praktyce musiałoby to oznaczać aktywną politykę w 
kształtowaniu infrastruktury, bardziej progresywnych podatków, wsparcia banków 
centralnych, redukcji zadłużenia niewypłacalnych gospodarstw domowych oraz 
instytucji dotkniętych niewypłacalnością, nadzoru nad systemem finansowym, 
rozbiciem oligopoli i banków zbyt wielkich, żeby mogły upaść. Patrząc na ten 

2 „Polityka”, nr 34, z dn. 17–23.08.2011 r., s. 11-13.
3 Tamże.
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zestaw koniecznych zabiegów można dojść do wniosku, że najlepiej byłoby wszystko 
anulować i zacząć od początku, czego zwykle domagają się wszystkie rewolucje, z 
tym, że w tym przypadku nie byłoby winnych i nie musiałaby polać się krew. Taki 
scenariusz, może nawet teoretycznie możliwy, byłby największą katastrofą, ponieważ 
byłby premią dla kanciarzy i oszustów, a ci co się starali wyszliby na „frajerów”, więc 
tak nie może być. Prawdopodobnie instynkt samozachowawczy będzie skłaniał ludzi 
do orientacji na konkurencję i wydajność.

Niemiecki socjolog Wihelm Heitmeyr, dyrektor Instytutu Badań Konfliktów 
i Przemocy na Uniwersytecie w Bielefeld, zwraca uwagę na charakter kapitalizmu, 
który nazywa autorytarnym4. W konsekwencji globalizacji gospodarka i kapitał 
zyskały ogromną możliwość kontroli nad społeczeństwem, wręcz go uzależniając 
kosztem osłabienia oddziaływań na poziomie narodowym. Źródła kryzysu upatruje 
w spadku znaczenia modelu państwa opiekuńczego, które służyło łagodzeniu napięć 
i nierówności. Warunkiem spójności społeczeństwa jest poczucie sprawiedliwości, 
solidarności i równego dostępu. Jeśli te warunki nie są spełnione, społeczeństwo 
się chwieje. Heitmeyer, manierą właściwą teoretykom i rewolucjonistom, nawet 
nie próbuje się zastanowić nad tym, kto ma to zrobić i ile to ma kosztować, i czyim 
kosztem będzie to zrobione, i jakie wynikną z tego konsekwencje. Jego racja jest tak 
bezwzględnie nadrzędna, że nie widzi potrzeby jakiejkolwiek dyskusji, w której można 
by o cokolwiek zapytać. Rozgrzesza przemoc, którą uważa tylko za usprawiedliwioną 
formę zwrócenia uwagi na problemy do rozwiązania. Rozruchy w Londynie były 
próbą zwrócenia uwagi na problemy zmarginalizowanych, co przynależy do fazy 
rozwoju systemu, który możemy nazwać postdemokracją i nie można tu mówić o 
jakimś bandytyzmie, mimo że formy protestu były żywiołowe i wręcz bandyckie. Oni 
domagali się tylko uznania  przynależnego im miejsca w społeczeństwie, a formy 
bandyckie przypisane im zostały przez polityków, media i policjantów. Wprawdzie 
wszyscy widzieli co innego, ale zjawisko poddane interpretacji teoretycznej nabiera 
zgoła całkiem innych wymiarów, zwłaszcza wchodząc w obszar ocen w kategoriach 
moralnych. 

Wybitny socjolog Niklas Lubmann zwykł twierdzić, że im więcej mówi się o 
moralności, tym mniejsze są szanse na porozumienie. 

Kiedy w roku 2005 wybuchły na przedmieściach Paryża rozruchy, ówczesny 
minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy mówił o konieczności wytępienia 
robactwa. Heitmeyer nie kwestionuje bandytyzmu, ale grzęźnie w usprawiedliwieniach, 
nie próbując definiować jakiejś w miarę adekwatnej diagnozy, natomiast polityce 
Camerona zarzuca krótkowzroczność i niedostrzeganie głębokich uwarunkowań 
społecznych. Jednak nie sposób nie zauważyć, że gdyby Cameron chciał się oprzeć 
na diagnozach Heitmeyera, to właściwie oprócz głaskania, płacenia i niezdawania 
pytań, nie miałby żadnego innego ruchu. W praktyce jednak polityka „law and 
order” brytyjskiego rządu przynosi pozytywne rezultaty. Oczywiście zawsze można 

4 Wywiad z Wilhelmem Heitmeyrem, „Gazeta Wyborcza”, z dn 20-21.08.2011 r., s. 21.  
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powiedzieć, że polityka „zero tolerancji” nie może być uprawiana na dłuższą metę, 
bo nie uwzględnia uwarunkowań społecznych, które doprowadziły do wybuchu.  
I to też jest racja, ale najpierw trzeba było gasić pożar, a dopiero potem można mówić, 
jak to odbudować i kto ma za to zapłacić, a po drodze konieczne jest pociągnięcie do 
odpowiedzialności podpalaczy tak, żeby im się odechciało. W warunkach porządku 
liberalnego nierówności, napięcia i konflikty są nieuniknione, ich natura ciągle się 
zmienia i trzeba ciągle je na nowo oswajać. 

Związek między nierównomiernym rozwojem kapitalizmu i narastającą 
indywidualizacją zauważał socjolog Ulrich Beck. Zwracał uwagę, że powodowało 
to w konsekwencji narastającą sprzeczność między wolnością a społecznymi 
więziami. Dla Becka źródłem frustracji, szczególnie dla ludzi młodych, jest nacisk na 
elastyczność i mobilność, co sprzyja zrywaniu społecznych więzi. Jest to racja, ale ma 
to związek z konkurencyjnością i wydajnością i raczej należy się do tego dostosować 
niż  czynić z tego zarzut, ponieważ elastyczność i mobilność zwiększają szanse na 
rozwój. Robienie z tego zarzutu, że to niszczy ludzi jest nadużyciem, mimo że pewnie  
niektórych niszczy, ale jest to kategoria ludzi, których niszczy wszelki wysiłek i 
wszelka konieczność poniesienia odpowiedzialności. 

W warunkach kryzysu zrozumiały jest odruch w kierunku stabilności, 
bezpieczeństwa materialnego oraz bardziej tradycyjnych wartości, co dotyczy 
szczególnie młodych poszukujących swojego miejsca w społeczeństwie. Zachowują 
się różnie. W Anglii mnóstwo młodych dziewczyn samotnie wychowuje dzieci. We 
Włoszech młodzi nie chcą wyprowadzać się od rodziców, bo to wrzuca ich w życie 
dorosłych pełne bardzo niewygodnej odpowiedzialności. Podobnie jest w Niemczech 
wschodnich. W Hiszpanii tradycyjne więzy rodzinne asekurują społeczne napięcia. 
Wszędzie młodzi mieli okazję zauważyć znaczący awans społeczny i cywilizacyjny 
swoich rodziców, podczas gdy dla nich nie ma możliwości awansu, mimo że nie 
można się użalać na poziom wolności i możliwości wyboru. Nie sposób w tym 
miejscu nie zauważyć, że awans ich rodziców był koniecznością na drodze do 
osiągnięcia dobrobytu, a osiągnięty przez nich poziom niekoniecznie mobilizuje 
młodych do wysiłku i społecznego awansu. Wymaga to bowiem mobilności i 
elastyczności, (była już o tym mowa), co jest frustrujące, ale czy może  być inaczej i 
równocześnie sensownie? A potem zwykle niezadowalający poziom prestiżu staje się 
powodem do konfliktów. Jest na to sposób polegający na mnożeniu szans, ale to musi 
się dokonywać z udziałem młodych, ponieważ to oni muszą dostrzec interesującą ich 
szansę i zamienić ją na sukces. Rezygnacja z udziału, kiedy są możliwości wyboru, 
jest społecznie naganna, ponieważ prowadzi do lansowania możliwości życia na 
cudzy koszt i na cudzą odpowiedzialność.

Timothy Garton Ash zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z polityki 
gospodarczej krajów południa, politycznie rozchwianych, które pogłębiają zadłużenie 
i nie są w stanie zreformować gospodarki, co zwykle łączy się z koniecznością 
oszczędzania. Ich polityka jest zagrożeniem dla stabilności wewnętrznej ich krajów, 
ale są również zagrożeniem dla całej strefy euro. Postulowanie uwspólnotowienia 
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długów czy konfliktów jest drogą wiodącą do unikania odpowiedzialności, a 
dokładniej do oczekiwania, że ktoś inny, bądź cała wspólnota, wezmą na siebie czyjeś 
winy, czy czyjeś zobowiązania.5

John B. Taylor dostarcza dowodów empirycznych, że działania i interwencje rządu 
USA spowodowały, przedłużyły i pogorszyły kryzys finansowy. Mylna była diagnoza 
sytuacji na rynkach kredytów bankowych, co spowodowało niewłaściwą politykę w 
stosunku do niektórych instytucji finansowych i wierzycieli. 16 grudnia 2008 r. George 
D.Bush powiedział: „… w celu upewnienia się, że gospodarka nie ulegnie załamaniu, 
porzuciłem zasady wolnego rynku, w celu ratowania systemu wolnorynkowego”. 
Również Barack Obama wyraził przekonanie, że tylko rząd może przerwać zaklęte 
kręgi paraliżujące naszą gospodarkę.”6 Właściwie to można powiedzieć, że niezbędne 
reformy wymagają daleko idących zmian w architekturze światowych finansów. J.B. 
Taylor zauważa, że w celu utrzymania polityki stóp procentowych na właściwych 
torach byłoby wskazane wprowadzenie bezpośredniego celu inflacji dla całego świata, 
co mogłoby zapobiec gwałtownym cięciom stóp procentowych w jednym kraju.7

Milton Friedman jest autorem często cytowanego poglądu, że „Wielki kryzys, 
podobnie jak większość innych okresów ciężkiego bezrobocia, został sprowokowany 
złym zarządzaniem rządu bardziej niż jakąkolwiek wewnętrzną niestabilnością 
gospodarki opartej na własności prywatnej”.8 Taylor potwierdza, że można to również 
odnieść do obecnego kryzysu finansowego i okresu ciężkiego bezrobocia.

Zakończenie

Nie ma możliwości wyjścia z kryzysu bez uporządkowania finansów publicznych. 
Sektor publiczny musi być odchudzony, a państwo wówczas może stać się tańsze i 
bardziej mobilne. Sztuką jest uniknięcie w tej sytuacji stagnacji i recesji.

Unikać należy upolitycznienia systemu, ponieważ wówczas kapitał staje się 
potężnym instrumentem, w rękach władzy, w walce politycznej. Gwałtownie rozrasta 
się wówczas administracja, która musi kontrolować efektywność ręcznego sterowania 
gospodarką. Biurokracja łatwo udowadnia swoją niezbędność, a pieniądz znakomicie 
służy kupowaniu głosów wyborców. Świadczy o tym ciągły rozrost administracji po 
kolejnych wyborach, także samorządowych i wiele urzędów miasta lub gminy jest 
obecnie największym miejscowym pracodawcą. Pomimo że prezydent, burmistrz czy 
wójt rozdaje miejscowe etaty i apanaże, nie likwiduje to jednak problemu jakości 

5 T. G. Ash, The Crisis of Europe. How the Union Came Together and Why It’s Falling Apart, “Foreign 
Affaires”, September/October 2012, s. 2-15. 

6 J. B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy. Warszawa 2010, s. 136; J. B. Taylor to wybitny specjalista w  
dziedzinie makroekonomii, profesor ekonomii na Uniwersytecie Stanforda, twórca  słynnej reguły Taylo-
ra określającej zasady właściwego prowadzenia polityki pieniężnej. Doradca banków centralnych i współ-
twórca polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych.

7 Tamże, s. 101.
8 Tamże, s.  118 – 119.

Kryzys jako zagrożenie dla dobrobytu obywateli i politycznej stabilności władzy publicznej 
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przywództwa, zwłaszcza w sytuacjach stagnacji i kryzysu.   Słabe rządy nie są bowiem 
w stanie skutecznie reagować w stanach zagrożenia, kiedy trzeba diagnozować 
trudne sytuacje i stosować adekwatne środki dla przywrócenia równowagi. Silne 
przywództwo weryfikuje się w sytuacjach wymagających niepopularnych reform 
strukturalnych, konieczności dyscyplinowania finansów publicznych, cięcia 
wydatków itp. Słabe przywództwo jest w takiej sytuacji zagrożeniem dla stabilności 
rozwoju i bezpieczeństwa społeczności lokalnych i obywateli państwa. 

SUMMARY

Crisis as a threat for prosperity and socio-political stability

Because crisis is a global scale phenomenon, it requires building a compromise. 
There is no remedy for crisis without stabilizing public finance. The public sector 
though must be constrained and the state - more active and vital. The crux of this 
matter is omitting stagnation and recession.

 

Miron Kłusak



Mariusz Kardas

Zabudowa mieszkaniowa w Gdyni w świetle 
przedwojennych regulaminów i instrukcji

Rozporządzeniem Prezydenta RP z 23 lutego 2015 r. historyczny układ urbanistyczny 
śródmieścia Gdyni został uznany za Pomnik Historii1. Objęty ochroną obszar zawarł 
ukształtowaną w okresie dwudziestolecia międzywojennego część centrum Gdyni. 
Władze naczelne państwa uznały, że tzw. założenie urbanistyczne śródmieścia Gdyni 
wyróżniają wyjątkowe wartości historyczne, artystyczne, naukowe, a także, że jest 
ono największym w Polsce zespołem zaprojektowanym i zbudowanym według zasad 
modernizmu powstałego na styku miasta z morzem. Przyjęto, że historyczny układ 
urbanistyczny śródmieścia Gdyni jest wybitnym osiągnięciem polskiego modernizmu, 
a „ze względu na jego szczególną rolę w rozwoju kraju i budowie polskiej tożsamości 
po odzyskaniu niepodległości, uchodzi za symbol II Rzeczypospolitej”2. Zgadzając 
się z tą tezą należy przypomnieć, że jego twórcami byli - zaliczeni do czołowych 
- polscy urbaniści i architekci dwudziestolecia międzywojennego, jak Wacław 
Tomaszewski czy Włodzimierz Prohaska. Znawcy i badacze kwestii urbanistycznych 
i architektonicznych – nie tylko z kraju, ale i z zagranicy - uznają, że wiele powstałych 
w śródmieściu Gdyni budynków naznaczonych jest wysokim, europejskim 
poziomem rozwiązań architektonicznych i artystycznych, nawiązujących do dzieł 
projektowanych przez najwybitniejszych twórców, m.in. Ericha Mendelsohna, Miesa 
van der Rohe czy Waltera Gropiusa. Zwracają uwagę na autentyczność w zakresie 
rozplanowania urbanistycznego i zabudowy, a także wielokrotnie – pomimo upływu 
czasu i zmian ustrojowych - utrzymanie pierwotnych funkcji użytkowych.

Gdynia jest unikatowym w skali kraju, ale i jednym z niewielu w Europie i świecie 
(Littoria, Tel-Aviv), przykładem miasta budowanego wraz z portem od podstaw. 
Związek z morzem zauważalny jest w architekturze poszczególnych budynków, 
a w sposób symboliczny podkreśla niepowtarzalne pod względem urbanistycznym i 
krajobrazowym rozwiązanie, jakim jest Molo Południowe zlokalizowane na przedłużeniu 
reprezentacyjnej osi śródmieścia. Miasto, uznawane w dwudziestoleciu międzywojennym 

1 Rozporządzenie Prezydenta RP z 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Gdynia – hi-
storyczny układ urbanistyczny śródmieścia”, „Dziennik Ustaw” 2015, poz. 356. 

2 Tamże.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015
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za polską „bramę na świat”, stało się symbolem polskich możliwości, szczególnie 
ważnym w kontekście rozwoju i modernizacji kraju oraz budowy narodowej 
tożsamości po odzyskaniu niepodległości. Z ośrodkiem związane były czołowe 
postaci polskiej polityki i gospodarki, a także sztuki okresu międzywojennego z 
wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim i gen. dyw. Gustawem Orlicz-Dreszerem 
na czele. Gdynia pozostawała długo symbolem propagandowym polskiego sukcesu 
ekonomicznego, a tym samym i państwowego. Była dla naszego kraju również… 
swoistego rodzaju niespodzianką pod względem społecznościowym, bombą 
demograficzną, eksperymentem urbanistycznym, a także po prostu wielkim placem 
budowy.

Przypomnijmy. Pierwszy plan założenia urbanistycznego tworzącego się z niebytu 
miasta, autorstwa Romana Felińskiego i Adama Kuncewicza, powstał w 1926 r. w 
Ministerstwie Robót Publicznych w Warszawie. Kolejny – wprowadzający zmiany do 

Mariusz Kardas

Fot. 1. Historyczny układ urbanistyczny Śródmieścia. Źródło: http://www.gdynia.pl.
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nieaktualnych częściowo założeń, autorstwa samego Kuncewicza – powstał w 1928 r. 
Projekty te stały się podstawą dla budowy śródmieścia. Główną, reprezentacyjną osią 
założenia miała być ulica 10 Lutego oraz znajdujący się na jej zakończeniu wydłużony 
plac – Skwer Kościuszki. 

W 1936 r., po ukończeniu budowy Mola Południowego, stanowiącego przedłużenie 
osi głównej, pojawiła się możliwość realizacji otwartej na morze Dzielnicy 
Reprezentacyjnej. Jej ostateczna wersja urbanistyczna z 1938 r., będąca efektem 
prac projektowych prowadzonych w Komisariacie Rządu w Gdyni pod kierunkiem 
Stanisława Filipkowskiego, łączyła układ Mola Południowego z sąsiadującym z nim 
obszernym, otwartym na morze placem, tzw. Forum Morskim, na którym planowano 
zbudować m.in. ratusz i Bazylikę Morską3. Z powodu wybuchu II wojny światowej 
powstały tylko niektóre elementy Dzielnicy Reprezentacyjnej. W wyniku działań 
wojennych poważnym zniszczeniom uległ port, natomiast śródmieście właściwie nie  

3 Por., M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 242-244.

Zabudowa mieszkaniowa w Gdyni w świetle przedwojennych regulaminów i instrukcji

Fot. 2. Plan regulacyjny m. Gdyni wg koncepcji zabudowy z 1928 r.
Źródło: APB, sygn. 9024, Wydział samorządowy UWP 1929-1931, [b.p.].
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ucierpiało. Dzielnicy Reprezentacyjnej do dnia dzisiejszego nie udało się ukończyć4.
Gdynia to jednak nie tylko śródmieście, ale cały obszar błyskawicznie 

rozrastającego się terytorialnie miasta. Miasta, charakteryzującego się początkowo 
chaotyczną zabudową, którą z biegiem lat zaczęto ujmować w karby reguł, 
wynikających z przyjmowanych dla miasta ww. założeń urbanistycznych. Nie ulega 
wątpliwości, że aby Gdynia jako miasto mogła powstać, potrzebne były rozwiązania 
prawne. Te w sposób nowoczesny zaczęły kształtować sferę zabudowy przestrzennej 
w Polsce, w tym i w Gdyni, dopiero od roku 1927. Tylko odnoszących się do kwestii 
budowlanych ustaw i rozporządzeń oraz niższego rzędu zarządzeń ministerialnych 
dotyczących Gdyni można w okresie międzywojennym wymienić kilkadziesiąt. 

4 Por., R. Hirsch, Zabytki Gdyni, „Renowacje i zabytki” 2010, nr 4 (36), s. 84-99; J. Sołtysik, Moderni-
styczna Gdynia – dziedzictwo lat międzywojennych, „Renowacje i zabytki”, 2010, nr 4 (36), s. 60-73; J. 
Sołtysik, Modernizm gdyński – modernizm europejski. Inspiracje i analogie, [w:] Modernizm w Europie 
– modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona, pod red. J. Sołtysik, R. Hirscha, 
Gdynia 2009, s. 69-79; J. Sołtysik, Modernistyczne centrum miasta – ewolucja idei Dzielnicy Reprezenta-
cyjnej Gdyni 1926-2007, [w:] Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej poło-
wy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, pod red. J. Sołtysik, R. Hirscha, Gdynia 2011, s. 51-62; 
A. Szczerski, Gdynia – nasza brama na świat, [w:] Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010, s. 203-258.

Mariusz Kardas

Fot. 3. Plan ostatecznej wersji projektu Dzielnicy Reprezentacyjnej z Forum Morskim z 
kwietnia 1938 r. z Bazyliką Morską usytuowaną u podnóża Kamiennej Góry. Źródło: S. Kitowski, 
Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Gdynia 1997.
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W czerwcu tegoż roku - rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 
czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu 
Gdyni - wprowadzono szereg ulg i przywilejów dla młodego municypium, a tym 
samym dla osób i inwestujących w obszarze miasta5. Do 1939 r. rozporządzenie 
to zmieniano trzykrotnie, dostosowując je do szybko zmieniających się gdyńskich 
realiów6.

Ważną legislaturą okazało się przyjęcie zapisów rozporządzenia prawa 
budowlanego z dnia l6 lutego 1928 r.7, które w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 
1936 r.8 stały się podstawą do usystematyzowanych działań urbanistycznych na 
terenie państwa polskiego, a także – co nas interesuje w tym tekście najbardziej - 
miasta Gdyni. W ślad za ww. rozporządzeniem wydano szereg kolejnych, które 
miały stać się swoistymi aktami wykonawczymi dla podejmowanych działań w 
zakresie budowlanym. Ważkim elementem prawa w tej sferze było niewątpliwie 
rozporządzenie wykonawcze z 1930 r. dot. tworzenia planów zabudowania9. 
Rozporządzenie to – wobec zniesienia w maju 1932 r. Ministerstwa Robót Publicznych 
– utraciło moc obowiązującą na rzecz wydanego w formie rozszerzonej i uzupełnionej 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1936 r.10. 
Dla Gdyni ważna stała się treść zarządzenia Ministra Robót Publicznych, wydanego 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 1930 r. w 
sprawie zatwierdzania projektów zabudowania terenów położonych w sferze interesów 

5 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i roz-
woju gospodarczego miasta i portu Gdyni (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 452).

6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popiera-
niu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni (Dz. U. RP 1930 nr 80, poz. 631); ustawa 
z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerw-
ca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni (Dz. U. RP 1935 nr 25, 
poz. 169) oraz ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni (Dz. U. RP 
1937 nr 27, poz. 190).

7 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabu-
dowaniu osiedli (Dz. U. RP nr 23 poz. 202). Rozporządzenie zmieniono w trybie legislacyjnym w roku 
1930 /Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. zmieniające rozporządze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. 
U. RP 1930 nr 86 poz. 663)/ i 1934 /Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 
1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji pań-
stwowej (Dz. U. 1934 nr 110 poz. 976)/, a następnie w roku 1936 (patrz przyp. niżej).

8 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 
1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. RP 1936 nr 56, poz. 405).

9 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 kwietnia 1930 r. o sposobie opracowania pla-
nów zabudowania (Dz. U. RP 1930 nr 41, poz. 362).

10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1936 r. o sposobie opracowa-
nia planów zabudowania (Dz. U. RP 1936 nr 85, poz. 594).

Zabudowa mieszkaniowa w Gdyni w świetle przedwojennych regulaminów i instrukcji
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mieszkaniowych m. Gdyni11. W rozporządzeniu, sygnowanym przez Ministra Robót 
Publicznych Maksymiliana Matakiewicza i Ministra Spraw Wewnętrznych Henryka 
Józefskiego, Warszawa zastrzegła sobie zatwierdzanie projektów planów zabudowania 
osiedli, względnie części osiedli, położonych w sferze interesów mieszkaniowych 
miasta Gdyni ustalonej zarządzeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 
1929 r.

W tym miejscu należy szczególną uwagę zwrócić na ostatnie wymienione 
zarządzenie, które w swej treści, zgodnie z zapisami rozporządzenia z 1928 r., 

11 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 25 kwietnia 1930 r. w sprawie zatwierdzania projek-
tów zabudowania terenów położonych w sferze interesów mieszkaniowych m. Gdyni - wydane w porozu-
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, „Monitor Polski” 1930, nr 102, poz. 49.

Mariusz Kardas

Fot. 4. Mapa-szkic obszarów zabudowania dla m. Gdyni w 1930 r. Źródło: APB, sygn. 
9024, Wydział samorządowy UWP 1929-1931, [b.p.].
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tworzyło sferę interesów miasta Gdyni12. Kwestie przeznaczenia i parcelacji gruntów, 
położonych w sferze interesów mieszkaniowych miast i ośrodków przemysłowo-
fabrycznych, uregulowało z kolei rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 
czerwca 1930 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych i Spraw 
Wewnętrznych13. Akt ten nawiązywał do zapisów artykułów ustawy o reformie rolnej 
z 1925 r.14, która pozwalała na zakup nadwyżek gruntów przez samorządy i instytucje 
lub wykup na własność przez Skarb Państwa w promieniu do 15 km od centrum 
dużych miast. Do takich zaliczona została również w 1929 r. Gdynia.

Zasięg „oddziaływania” Gdyni na obszary pozostające w najbliższym otoczeniu miasta 
ulegał, wraz z rozszerzaniem się jego granic, sukcesywnej zmianie. Akty prawne dotyczące 
Gdyni konsekwentnie wskazywały priorytet miasta i portu we wszystkich działaniach 
na Wybrzeżu, uznając, że „ze względów wyższej użyteczności mogą być w przypadkach 
gospodarczej konieczności wywłaszczane na rzecz Skarbu Państwa, miasta lub portu w Gdyni 
nieruchomości położone w granicach gminy Gdyni, jej sfery interesów mieszkaniowych 
oraz powiatu morskiego, potrzebne dla celów rozbudowy urządzeń i zakładów oświatowych 
i użyteczności publicznej oraz rozbudowy przemysłu, którego istnienie związane jest z 
handlem morskim oraz dla celów mieszkaniowych i zagospodarowania wybrzeża”15. 
Kwestie wywłaszczeń związanych z budownictwem – co stawało się coraz bardziej sprawą 
naglącą – oraz zezwoleń budowlanych wydawanych w obszarze gminy Gdynia i w sferze 
interesów mieszkaniowych miasta, uzależniono w latach trzydziestych każdorazowo od 
opinii Komisariatu Rządu Miasta Gdyni oraz od zgodności ze sporządzanymi planami 
zabudowania osiedli opracowanymi dla tych terenów. Plany - sporządzane przez 
urzędników Komisariatu - zatwierdzane były przez powoływane w tym celu komisje. 
Należy w tym miejscu zauważyć, że komisje (później podkomisje) dla niektórych obszarów 
rozrastającego się terytorialnie miasta i sfery jego interesów mieszkaniowych (terenów 
leżących poza granicami municypium), ze względu na przewlekłą procedurę konsultacyjną 
z właściwymi ministerstwami, powoływano wielokrotnie z opóźnieniem lub też do końca 
okresu międzywojennego nie powołano wcale.

Z każdorazowym przystąpieniem do sporządzania planu zabudowania Gdyni i 
sfery jego interesów mieszkaniowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wnosiło 
do Wojewody Pomorskiego o zarządzenie przedstawienia wniosku (na zasadzie art. 
23 prawa budowlanego z dnia l6 II 1928 r.) w sprawie powołania komisji władnej 
do procedowania tych spraw. Dnia 16 lutego 1931 r. Urząd Wojewódzki Pomorski, 
wykonując polecenie reskryptu Ministerstwa Robót Publicznych, powołał specjalną 
komisję dla sporządzania planu zabudowania osiedli położonych w sferze interesów 

12 Zarządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1929 r. (M. P. nr 155, poz. 396).
13 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych, z dnia 7 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Mi-

nistrami: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych w sprawie przeznaczenia i parcelacji gruntów, poło-
żonych w sferze interesów mieszkaniowych miast i ośrodków przemysłowo-fabrycznych (Dz. U. 1930 nr 
51 poz. 430).

14 Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. RP 1926 nr 1, poz. 1).
15 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 

1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni (Dz. U. RP 1937 nr 27, poz. 190).
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miasta Gdyni. Przewodniczącym Komisji został mianowany pełniący obowiązki 
prezydenta miasta Mieczysław Bilek. W następstwie wejścia w życie specjalnej ustawy 
„komisarycznej” dla Gdyni ustanowiono dla miasta Komisarza Rządu16. Dlatego też 
każdorazowy komisarz stawał się przewodniczącym komisji do sporządzenia planu 
zabudowania m. Gdyni. Zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z 
grudnia 1933 r. przewodniczącym komisji został Komisarz Rządu Stefan Franciszek 
Sokół17, który tę funkcję pełnił aż do wybuchu wojny.

Różna interpretacja przepisów powodowała kolizję rozumienia zapisów 
rozporządzenia, a ostatecznie doprowadziła do wytworzenia się sytuacji, w której 
powyższa komisja stawała się nadrzędną dla kolejnych. Różnica interesów pomiędzy 
Komisariatem Rządu a społecznościami lokalnymi, zamieszkałymi na peryferiach 
miasta oraz na terenach do niego przyległych, nie prowadziła do konsensusu w tej 
sprawie. Dlatego też w 1934 r. zalecono, by przy tworzeniu komisji brać pod uwagę 
wymóg, aby ich skład liczebny był ograniczony, tj. aby komisje były powoływane 
w miarę możności dla sporządzania planów zabudowania nieznacznej ilości 
osiedli. Pożądane było również, aby przewodniczącym komisji był mianowany 
każdorazowo Komisarz Rządu w Gdyni, członkami zaś z nominacji (zgodnie z 3 
ustępem art. 23 prawa budowlanego) w poszczególnych komisjach byli - w miarę 
możności - ci sami ludzie, a to w tym celu, aby utrzymać ciągłość i jednolitość prac 
w komisjach18. W Gdyni przyjęto, że tworzone przez Komisariat Rządu komisje 
składały się z ośmiu osób: przewodniczącego i jego zastępcy, trzech przedstawicieli 
gminy Gdynia oraz trzech reprezentantów gminy, dla której miał być sporządzany 
plan zabudowania19.

Początkowo powołano trzy komisje: Komisję do sporządzenia planu 
zabudowania m. Gdyni i majątku państwowego Chylonia Leśna, Komisję do 
sporządzenia planu zabudowania m. Gdyni i majątku państwowego Redłowo oraz 
Komisję do sporządzenia planu zabudowania m. Gdyni i majątku państwowego 
Witomino. Specjalne komisje dla sporządzenia planu zabudowania pozostałych 
osiedli miały być powoływane w miarę potrzeby na wniosek przewodniczącego 
komisji20. W połowie 1934 r. funkcjonowało – jak się wydaje – 19 komisji. Ostatnią, 
którą utworzono w tym czasie, była komisja dla nowo utworzonej gminy Orłowo 
Morskie21.

Nie uwzględniając obrębów należących już administracyjnie do Gdyni, w 
1934 r. zaczęła zachodzić potrzeba stworzenia planu zabudowania dla wszystkich 

16 APG o/Gdynia, sygn. 682/1587, Komisariat Rządu w Gdyni 1887-1939, Plan zabudowy sfery inte-
resów miasta w Kacku Wielkim, Pismo do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z 16 V 1934 r., k. 277.

17 Tamże, k. 278.
18 Tamże, Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Wojewody Pomorskiego z 6 III 1934 r., k. 239.
19 Tamże, Pismo do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z 18 VIII 1934 r., k. 266.
20 Tamże, Pismo do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z 16 V 1934 r., k. 277.
21 APG o/Gdynia, sygn. 682/1587, Komisariat Rządu w Gdyni 1887-1939, Plan zabudowy sfery inte-

resów miasta w Kacku Wielkim, Pismo do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z 16 V 1934 r., k. 278.
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samodzielnych administracyjnie sfery interesów m. Gdyni22. Ponieważ z punktu 
widzenia proceduralno-administracyjnego problem klonowania komisji nawarstwiał 
się, wicekomisarz Rządu inż. Włodzimierz Szaniawski zwrócił się do Urzędu 
Wojewódzkiego Pomorskiego o decyzję, czy należy powoływać kilka komisji 
zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy też jest możliwość 
powołania jednej specjalnej komisji do sporządzenia ogólnego planu zabudowania. 
Taka interpretację zapisu art. 23 prawa budowlanego z dnia l6 II 1928 r. wywiedli 
bowiem prawnicy Komisariatu Rządu23. Ostatecznie utworzono jedną stałą Komisję 
Zabudowy m. Gdyni, nie rezygnując jednak z powoływania jednostkowych komisji 
(podkomisji) do sporządzenia planów zabudowania dla poszczególnych osiedli. 
Należy w tym miejscu nadmienić, że w 1937 r. dla powstania ogólnego planu 
zabudowania obszarów należących do sfery interesów miasta z uwzględnieniem 
terenów pozostałych, powołano jeszcze jedną jednostkę - Komisję dla sporządzenia 
planu zabudowania Wybrzeża, której przewodniczącym władze rządowe mianowały 
także Komisarza Rządu S. F. Sokoła24.

Wraz ze wspomnianym już pismem z lutego 1931 r. przesłano przygotowane 
przez Magistrat m. Gdyni do Ministerstwa Robót Publicznych projekty regulaminu 
i instrukcji dla technicznego biura komisji. Pierwszy projekt Instrukcji dla 
Technicznego Biura Specjalnej Komisji Zabudowania osiedli położonych w sferze 
interesów mieszkaniowych w Gdyni powstał z końcem 1930 r. Projekt Regulaminu 
Specjalnej komisji do sporządzenia planu zabudowania gminy miasta Gdynia 
oraz sąsiednich osiedli sygnowany jest w brudnopisie kwietniem 1933 r. Dopiero 
jednak w 1934 r. inżynier Stawiski, Dyrektor Departamentu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, powołując się na pismo b. Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 

22 Przykładem niech będzie Rumia, dzisiaj samodzielne miasto, a przed wojną wieś, na terenie któ-
rej rozpoczęto budowę lotniska dla Gdyni. Geograficzne usytuowanie Gdyni miało decydujący wpływ 
(chociaż nie jedyny) na przestrzenne umiejscowienie miasta w sieci dróg lotniczych, co z biegiem czasu 
znalazło przełożenie na wielkość przewozów i użyteczność komunikacji lotniczej dla Wybrzeża i reszty 
kraju. Na 9 polskich miast posiadających w okresie międzywojennym połączenia lotnicze Gdynia przed 
wojną sytuowała się na 6 miejscu pod względem intensywności ruchu lotniczego, za w kolejności: War-
szawą, Lwowem, Krakowem, Katowicami i Poznaniem, pozostawiając w tyle Wilno, Bydgoszcz i Łódź. 
Por., M. Mikulski, A. Glass, Polski transport lotniczy 1918-1978, Warszawa 1980, s. 85. Z tego punktu wi-
dzenia wszystkie kwestie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej na terenie gminy Rumia podporząd-
kowano założeniom budowy lotniska i niezbędnej dla niego infrastruktury lądowej. Decyzyjność leża-
ła po stronie urzędników Komisariatu Rządu w Gdyni oraz odnośnych ministerstw w Warszawie, a nie 
władz gminnych Rumi i powiatowych w Wejherowie. Przykładowo, w 1933 r. przewłaszczenia terenów 
przylotniskowych następowały przez Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu, za zgodą Komisariatu 
Rządu w Gdyni i Ministerstwa Komunikacji. Por., APG o/Gdynia, sygn. 212/2366, Starostwo Morskie w 
Wejherowie, De Langeron Dymitr – parcelacja terenów, Pismo z 22 V 1933, [b.p.]. 

23 APG o/Gdynia, sygn. 682/1587, Komisariat Rządu w Gdyni 1887-1939, Plan zabudowy sfery interesów 
miasta w Kacku Wielkim, Pismo do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z 16 V 1934 r., k. 278. 

24 M. Kardas, Stefan Franciszek…, s. 245-246; M. Kardas, Gdynia i jej władze w latach 1926-1950. 
Główne problemy polskiej administracji publicznej miasta, Toruń 2013, s. 370-373, 377. 
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24 V 1930 r. (sygn. L.VlIl-1753/30), prosił Wojewodę Pomorskiego o zarządzenie 
przedstawienia Ministerstwu do zatwierdzenia regulaminu dla powoływanej komisji 
oraz instrukcji dla wydziałów technicznych Komisariatu Rządu w Gdyni i Wydziału 
Powiatowego w Wejherowie. Pozwoliło to na unormowanie prac nad powstawaniem 
planów zabudowy miasta i terenów przyległych do Gdyni.

Przygotowany przez wiceprezydenta Bilka projekt instrukcji z roku 1930 dla 
Technicznego Biura Specjalnej Komisji Zabudowania osiedli położonych w sferze 
interesów mieszkaniowych w Gdyni w § 1. zakładał, że przy Magistracie m. Gdyni 
tworzy się Techniczne Biuro Komisji, którego zadaniem będzie opracowanie 
planów zabudowania sąsiadujących z Gdynią osiedli urbanistycznie z nią 
związanych lub w przyszłości związać się mogących oraz przygotowanie wszystkich 
technicznych, gospodarczych i prawnych prac i aktów, potrzebnych do powzięcia 
przez specjalną komisję do sporządzenia planu zabudowania odnośnych osiedli 
uchwał, ustanawiających ogólne i szczegółowe plany zabudowania, stosownie do 
postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o 
prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.

Techniczne Biuro Komisji miało wejść w skład Miejskiego Wydziału Technicznego 
Magistratu m. Gdyni. Urząd miał prowadzić korespondencję niezastrzeżoną dla 
Prezydenta miasta, jego zastępców, względnie innych wydziałów Magistratu i 
prowadzić czynności związane z zadaniem opracowania planów zabudowania osiedli 
urbanistycznie z Gdynią związanych (§ 2).

Na czele Technicznego Biura Komisji wchodzącego w skład Wydziału 
Technicznego Magistratu miał stanąć kierownik, mianowany przez Prezydenta m. 
Gdyni jako przewodniczący (wymienionej w § 1) Specjalnej Komisji. Kierownik 
Biura Zabudowy miał odpowiadać za: programowe wykonywanie planów na 
zasadzie podporządkowania interesów lokalnych osiedli interesom zabudowy całego 
obszaru sfery interesów mieszkaniowych m. Gdyni i za wczesne podjęcie inicjatywy 
w zakresie działalności biura na zasadzie istniejących w tym dziale służby przepisów 
prawnych stosunków faktycznych oraz interesu publicznego (§ 3). W wykonaniu 
zadań (wymienionych w § 3) niniejszej Instrukcji Kierownik Biura miał:

1/ kierować całokształtem prac poruczonych przez Specjalną Komisję zabudowania 
do wykonania technicznemu Biuru Komisji,

2/ przedkładać przewodniczącemu specjalnej komisji program prac i ich kolejność,
3/ sprawować nadzór nad podległym mu personelem i rozdzielać prace, a także 

przeprowadzić faktyczną kontrolę podległych mu referatów oraz informować 
przewodniczącego specjalnej komisji, względnie jego zastępcę o postępie prac Biura(§ 4).

Według § 5. Kierownik Biura miał być upoważniony do podpisywania wszystkich 
pism wychodzących z Biura Zabudowy z wyjątkiem:

1/ wniosków i sprawozdań do władz państwowych,
2/ wniosków na posiedzenia specjalnej Komisji,
3/ odpowiedzi na interpelację specjalnej Komisji,
4/ decyzji i wniosków w sprawie etatów stanowisk biura, awansów i zwolnień 
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sił pracowniczych, których ostateczna aprobata i zatwierdzenie było zastrzeżone 
kompetencji przewodniczącego specjalnej komisji, względnie jego zastępcy.

Zastępstwo kierownika Biura sprawować miał wyznaczony przez przewodniczącego 
specjalnej komisji urzędnik biura. W czasie nieobecności kierownika kompetencje 
określone w §§3-5 przechodzić miały na jego zastępcę (§ 6).

W instrukcji zakładano, że działalność urzędników Biura Zabudowy miała 
być dostosowana do przepisów tejże instrukcji oraz poleceń władzy przełożonej 
w szczególności kierownika Biura względnie jego zastępcy (§ 7). Zgodnie z treścią 
projektu, urzędników Biura mianował, awansował i zwalniał Prezydent Miasta Gdyni 
na wniosek kierownika Biura w granicach ustalonego etatu stanowisk (§ 8).

Szczegółowe instrukcje co do zakresu pracy poszczególnych referatów Biura 
Zabudowy ustalić miał, łącznie z kolejnością i programem, kierownik Biura w 
porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Technicznego Magistratu (§ 9). W kwestii 
tzw. manipulacji biurowej przyjęto, że zastosowanie znajdą przepisy instrukcji 
biurowej Magistratu m. Gdyni (§ 10). Czynności kancelaryjne Technicznego Biura 
Komisji spełniać miały oddziały kancelaryjne Magistratu m. Gdyni, w szczególności 
główna kancelaria Magistratu oraz kancelaria Wydziału Technicznego, stosownie do 
istniejących w tej dziedzinie przepisów (§ 11)25.

O sprawach proceduralnych mówiła treść przygotowanego w kwietniu 1933 r., tj. już 
w czasie pełnienia funkcji Komisarza Rządu przez S.F. Sokoła, projektu regulaminu 
dla Specjalnej Komisji do sporządzenia planu zabudowania gminy miasta Gdynia oraz 
sąsiednich osiedli, której powołanie przewidywano w § 1 wyżej omówionej instrukcji. 
Według § 1. regulaminu, decyzje specjalnej komisji zapadać miały w formie uchwał. 
Do prawomocności uchwały miała być potrzebna połowa ogólnej ilości członków 
Komisji, bez zaliczenia do tej liczby przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 
Uchwały Komisji zapadać miały zwyczajną większością głosów. Ostateczna uchwała, 
dotycząca ustalenia ogólnego planu zabudowania, miała być podejmowana w 
obecności 3/4 ogólnej ilości członków Komisji oraz przewodniczącego.

Komisja obradować miała na podstawie ustalonego przez przewodniczącego 
porządku obrad, przesłanego każdemu z członków łącznie z zaproszeniem nie później 
niż 3 dni przed terminem posiedzenia (§ 2). Poza ustalonym porządkiem (zgodnie § 
2), przedmiotem obrad mogły być wnioski złożone do rąk przewodniczącego przed 
zagajeniem posiedzenia, o ile ich nagłość uchwaliła Komisja. W razie gdyby Komisja 
nagłości wniosku nie uchwaliła, przewodniczący mógł rozpatrzyć możliwość 
umieszczenia sprawy będącej przedmiotem wniosku na porządku obrad najbliższego 
posiedzenia. Wnioski, których dotyczyły przepisy tego paragrafu, powinny być 
podpisane najmniej przez 1/3 ogólnej liczby członków Komisji. Wnioskom nie 
posiadającym powyższego wymogu przewodniczący miał nadawać bieg zwyczajnego 
podania, przez odesłanie go do Technicznego Biura Komisji celem rozpatrzenia (§ 3).

25 APG o/Gdynia, sygn. 682/1587, Komisariat Rządu w Gdyni 1887-1939, Plan zabudowy sfery intere-
sów miasta w Kacku Wielkim, Instrukcja dla Technicznego Biura Specjalnej Komisji Zabudowania osiedli  
położonych w sferze interesów mieszkaniowych w Gdyni, k. 273-274. 
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Posiedzenia Komisji miały być jawne. Z założenia udział w nich mogli brać z 
prawem głosu tylko członkowie Komisji, a z głosem doradczym osoby zaproszone w 
charakterze rzeczoznawców względnie doradców (§ 4). Według § 5. przewodniczący 
zagajał, prowadził obrady i zamykał posiedzenia Komitetu, kierując się zasadami 
regulaminu obrad obowiązującego dla Rady Miasta Gdyni. W razie nieobecności 
przewodniczącego, prawa i obowiązki jego przenoszone być miały na jego zastępcę. 
Materiał pod obrady oraz prace związane z wykonaniem uchwał Komisji wykonywać 
miało Techniczne Biuro Komisji, utworzone przy Magistracie m. Gdyni, do którego 
mieli być powołani specjalni rzeczoznawcy. Zadania Technicznego Biura Komisji 
Zabudowy oraz jego organizację określać miała instrukcja biurowa (§ 6). Zgodnie z 
§ 7 regulamin miał wejść w życie z dniem uchwalenia go przez Komisję26. Niezbędna 
jednak była akceptacja przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych regulamin dla powoływanej 
komisji oraz instrukcje dla wydziałów technicznych Komisariatu Rządu w Gdyni (oraz 
Wydziału Powiatowego w Wejherowie) odbiegały jednak od przygotowanych wcześniej 
projektów. Zaaprobowany przez Warszawę Regulamin Komisji Zabudowy osiedli, 
położonych w sferze interesów mieszkaniowych m. Gdyni, był przede wszystkim 
bardziej precyzyjny niż wcześniejszy projekt. W pierwszej kolejności przywołano 
podstawę prawną. W § 1. stwierdzono powołanie Komisji w celu sporządzenia planu 
zabudowania osiedli, położonych w sferze interesów mieszkaniowych m. Gdyni, na 
podstawie art. 23 wym. już rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 
lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. Nazwę Komisji ustalono w 
brzmieniu: „Komisja Zabudowy”, a siedzibą ustanowiono m. Gdynię.

W § 2. potwierdzono, że w skład sfery interesów mieszkaniowych m. Gdyni 
weszły - na podstawie zarządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1929 r. 
wydanego w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w sprawie określenia 
Sfery interesów mieszkaniowych m. Gdyni - następujące gminy i obszary dworskie: l) 
Gdynia, 2) Chylonia-leśna, 3) Cisowa, 4) Wielki-Kack, 5) Chwarzno-dwór, 6) Kolibki, 
7) Mały Kack, 8) Redłowo-dwór, 9) Witomino, 10) Rumia-gmina, 11) Rumia-dwór, 
12) Zagórze, 13) Obłuże – gmina, 14) Obłuże – dwór, 15) Pogórze, 16) Dębogórze, 
17) Kosakowo, 18) Stefanowo, 19) Pierwoszyno i jako 20) Suchy Dwór.

Zgodnie z regulaminem Komisja składała się z przewodniczącego, jego zastępcy, z członka: 
i wybieranych przez reprezentacje gmin, względnie obszarów dworskich, wymienionych 
w § 2 tegoż regulaminu w liczbie 3 z każdego osiedla oraz z członków mianowanych 
przez władzę nadzorczą w takiej ilości, aby łącznie z zastępcą przewodniczącego oraz 
członkami, wybranymi przez jedną gminę, stanowili połowę ogólnej liczby członków. 
Przewodniczącym był każdorazowo Prezydent Miasta/Komisarz Rządu w Gdyni, a 
zastępcą przewodniczącego zostawał Naczelnik Wydziału Technicznego Magistratu Gdyni, 
wchodzący w skład Komisji Zabudowy w drodze mianowania przez władzę nadzorczą na 
podstawie ww. art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. (§ 3).

26 Tamże, Regulamin Specjalnej komisji do sporządzenia planu zabudowania gminy miasta Gdynia 
oraz sąsiednich osiedli, k. 275.
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Zgodnie z zapisami § 4. decyzje Komisji Zabudowy zapadały w formie uchwał. Do 
prawomocności uchwały potrzebna była połowa ogólnej liczby członków Komisji, 
nie wliczając w tę liczbę przewodniczącego. Uchwały Komisji zapadały zwyczajną 
większością głosów. Ostateczna uchwała w przedmiocie ogólnego planu zabudowy 
osiedli wymienionych w § 2 regulaminu zapadała zwykłą większością głosów przy 
obecności ¾ ogólnej ilości członków komisji oraz przewodniczącego.

Gdy zebranie Komisji nie dochodziło do skutku w związku z nieobecnością 
wymaganej w § 4 ilości członków, kolejne zebranie było zdolne do powzięcia uchwały 
bez względu na liczbę członków (§ 5). Komisja obradowała na podstawie ustalonego 
przez przewodniczącego porządku obrad, przesłanego każdemu z członków łącznie z 
zaproszeniem, najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia (§ 6).

Poza ustalonym w § 6 porządkiem obrad rozpatrywane mogły być wnioski złożone 
do rąk przewodniczącego przed zagajeniem posiedzenia, o ile ich nagłość uchwaliła 
komisja. W razie gdy komisja nagłości wniosku nie uchwaliła, przewodniczący 
rozpatrywał możliwość umieszczenia sprawy, będącej przedmiotem wniosku, na 
porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wnioski, których dotyczyły przepisy 
tego paragrafu, musiały być podpisane przez najmniej ¼ ogólnej liczby członków 
komisji. Wnioskom nie posiadającym niniejszego wymogu przewodniczący nadawał 
- zgodnie z § 16 tegoż regulaminu - bieg zwyczajnego podania przez odesłanie go do 
Biura Zabudowy celem rozpatrzenia (§ 7).

Posiedzenia Komisji były tajne. Udział w niej brali tylko członkowie Komisji 
Zabudowy oraz osoby zaproszone w charakterze rzeczoznawców, względnie 
doradców (§ 8). Zgodnie z § 9. przewodniczący zagajał, przewodniczył i rozwiązywał 
posiedzenia Komisji Zabudowy. W tym celu przysługiwała mu władza dyskrecjonalna 
w stosunku do osób obecnych na sali obrad, określona w prawie przywoływania do 
porządku, odebrania głosu, wreszcie wykluczenia z obrad i nakazu opuszczenia 
sali. Przewodniczący mógł wykluczyć z obrad i nakazać opuścić salę członkowi 
Komisji, o ile ten poprzednio dwukrotnie został przywołany do porządku, lub też 
o ile mimo odebrania głosu w dalszym ciągu przemawiał. W razie nieobecności 
przewodniczącego jego prawa i obowiązki przechodziły na zastępcę.

Członkowie Komisji sprawowali swoje obowiązki honorowo. Ci, którzy mieszkali 
poza miejscem wyznaczonym na posiedzenia, otrzymywali diety oraz zwrot 
kosztów podróży, obliczonych wg grupy VI płac urzędników państwowych (§ 10). 
Zgodnie z § 11. członek Komisji był zobowiązany do przestrzegania przepisów 
omawianego regulaminu, do brania udziału w posiedzeniach oraz do przyczyniania 
się w miarę możności do załatwiania spraw Komisji zgodnie z poczuciem dobra i 
interesu publicznego. Zachowanie przeciwne postanowieniu tego regulaminu 
mogło spowodować utratę członkostwa, uchwaloną przez Komisję większością 3/4 
obecnych członków. Utrata członkostwa, uchwalona przez Komisję w stosunku do 
członków mianowanych, musiała być zatwierdzona przez władzę mianującą. W razie 
opróżnienia się stanowiska członka Komisji Zabudowy, następowało uzupełnienie w 
drodze ustanowionej w § 3 niniejszego regulaminu (§ 12).

Zabudowa mieszkaniowa w Gdyni w świetle przedwojennych regulaminów i instrukcji
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Dla każdego osiedla, wymienionego w § 2 tego regulaminu, Komisja Zabudowy 
wyłaniała z siebie podkomisję składającą się z przewodniczącego oraz z 6 członków. 
Przewodniczącego oraz 3 członków podkomisji wyznaczał przewodniczący Komisji 
Zabudowy. Pozostali 3 członkowie byli wybrani w myśl § 3 przez reprezentację 
odnośnej jednostki komunalnej (§ 13). Do obrad podkomisji stosowały się 
analogicznie przepisy §§ 4-9 regulaminu (§ 14).

Uchwały Komisji Zabudowy oraz podkomisji mogły być zawieszone przez 
przewodniczącego Komisji Zabudowy, gdy treść ich była sprzeczna z interesem 
publicznym, w ciągu 3 dni, licząc od dnia następującego po powzięciu uchwały. Gdy 
zawieszenie dotyczy podkomisji, sprawę rozstrzygała Komisja Zabudowy uchwałą 
powziętą zwykłą większością głosów. Gdy zaś zawieszenie odnosiło się do uchwały 
Komisji, sprawę rozstrzygała ostatecznie władza nadzorcza (§ 15).

Materiał pod obrady oraz prace związane z wykonaniem uchwał podkomisji i 
Komisji Zabudowy wykonywało Biuro Zabudowy, utworzone przy Magistracie m. 
Gdyni. Zadania Biura Zabudowy oraz jego organizację określała z kolei instrukcja 
biurowa przyjęta dla Komisariatu Rządu (§ 16).

Należy zwrócić uwagę, że przy Biurze Zabudowy utworzona została Rada 
Zabudowy jako ciało opiniodawcze i doradcze. W skład Rady Zabudowy wchodziły 
osoby mianowane przez przewodniczącego Komisji Zabudowy z grona przedstawicieli 
zainteresowanych urzędników państwowych, przedstawicieli samorządu 
terytorialnego i gospodarczego, a także – co należy podkreślić - kół zajmujących się 
naukowo zagadnieniami wchodzącymi w zakres czynności Biura Zabudowy. Rada 
Zabudowy zbierała się na zaproszenie przewodniczącego Komisji Zabudowy w miarę 
uznanej przez niego potrzeby. Do członków Rady odnosiły się przepisy § 10 tegoż 
regulaminu, mówiące o pełnieniu przez nich funkcji nieodpłatnie (§ 17).

Ten ważny w obszarze proceduralnym dokument wszedł w życie z dniem 
ukonstytuowania się Komisji Zabudowy27. Wraz z Regulaminem Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przesłało Instrukcję dla działającego przy Komisariacie Rządu w 
Gdyni Biura Zabudowy osiedli położonych w sferze interesów mieszkaniowych m. 
Gdyni. Instrukcja w sposób szczegółowy dookreśliła funkcjonowanie tej jednostki 
urzędu komisarycznego. W § 1. stwierdzono przede wszystkim, że „Biuro Zabudowy” 
utworzono przy Magistracie m. Gdyni. Zadaniem powołanej jednostki było – w 
myśl instrukcji - opracowanie planu zabudowy osiedli wchodzących w skład sfery 
interesów mieszkaniowych m. Gdyni oraz przeprowadzenie formalności związanych 
z jego uchwaleniem przez Komisję Zabudowy i zatwierdzeniem przez władzę 
nadzorczą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 16 lutego 1928r.

Paragraf  2 określał strukturę Biura, a § 3 rzeczowy podział czynności urzędniczych. 
Biuro Zabudowy dzieliło się na:

l) Sekretariat Komisji Zabudowy,

27 Tamże, Regulamin Komisji Zabudowy osiedli, położonych w sferze interesów mieszkaniowych 
m. Gdyni, k. 297-300.
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2) Referat Urbanistyczny,
3) Referat Ekonomiczny.
Sekretariat Komisji Zabudowy miał obowiązek: 
1) prowadzić korespondencję Biura Zabudowy,
2) przygotować materiały pod obrady Komisji i podkomisji,
3) ustalać porządek obrad Komisji i podkomisji,
4) prowadzić protokoły posiedzeń,
5) przeprowadzać formalności związane z uprawomocnieniem planu zabudowy 

(ogłoszenia publiczne, wykładanie do wglądu publicznego, przedkładanie do 
zatwierdzenia itd.).

Referat Urbanistyczny miał przypisane w czynnościach:
1) opracowanie projektów planów regulacyjnych osiedli wchodzących w sferę 

interesów mieszkaniowych m. Gdyni,
2) projektowanie dzielnic,
3) sprawy komunikacyjne, w tym: a/ koleje normalnotorowe, b/ kolejki, c/ wody, 

kanały, d/ drogi kołowe i e/ lotniska,
4) sprawy higieny osiedli, w tym: a/rezerwaty leśne, b/rezerwaty rolne, c/

aprowizacja, warzywnictwo, ogrodnictwo, d/zaopatrzenie w wodę (wodociągi) i e/
odprowadzenie ścieków (kanalizacja),

5) bieżące sprawy zabudowy.
Oddział Ekonomiczny prowadził sprawy związane z:
1) założeniami gospodarczymi planu zabudowy,
2) założeniami socjalnymi planu zabudowy,
3) opiniowaniem dla Referatu Urbanistycznego.
W myśl § 4 instrukcji, Biuro Zabudowy wchodziło organizacyjnie w skład 

Wydziału Technicznego Magistratu m. Gdyni, podlegając bezpośrednio Naczelnikowi 
tego Wydziału jako zastępcy przewodniczącego Komisji Zabudowy. Na czele Biura 
Zabudowy stał dyrektor mianowany przez Prezydenta m. Gdyni/Komisarza Rządu 
jako przewodniczącego Komisji Zabudowy. Kierownik Biura Zabudowy odpowiadał: 
za programowe wykonywanie planów na zasadzie podporządkowania interesów 
lokalnych osiedli interesom zabudowy całego obszaru zgodnie z § 1 oraz za wczesne 
podjęcie inicjatywy w zakresie działalności biura na zasadzie istniejących w tym dziale 
służby przepisów prawnych, stosunków faktycznych oraz interesu publicznego (§ 5).

W wykonaniu zadań wymienionych w § 5 instrukcji kierownik Biura:
sprawował nadzór nad podległymi mu referatami, przedstawiał przewodniczącemu 

program prac i ich kolejność, rozdzielał prace w myśl ustalonego w § 3- podziału 
czynności, przeprowadzał faktyczną kontrolę podległych mu referatów oraz 
informował przewodniczącego Komisji Zabudowy, względnie jego zastępcę, o 
postępie prac Biura (§ 6). Kierownik Biura był – zgodnie z § 7 - upoważniony do 
podpisywania wszystkich pism wychodzących z Biura Zabudowy z wyjątkiem:

l) wniosków i sprawozdań do władz państwowych,
2) wniosków na posiedzenia Komisji Zabudowy,
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3) odpowiedzi na interpelacje Komisji,
4) decyzji i wniosków w sprawie etatów stanowisk biura, mianowań, awansów 

i zwolnień sił pracowniczych, których ostateczna aprobata i zatwierdzenie było 
zastrzeżone w kompetencji przewodniczącego Komisji Zabudowy względnie 
jego zastępcy. Zastępstwo Kierownika Biura sprawował wyznaczony przez 
przewodniczącego Komisji Zabudowy urzędnik biura. W czasie nieobecności 
kierownika kompetencje określone w §§ 5-7 przechodziły na zastępcę (§ 8).

Zakładano, że działalność urzędników Biura Zabudowy miała być dostosowana do 
przepisów instrukcji oraz poleceń władzy przełożonej, w szczególności Kierownika 
Biura, względnie jego zastępcy (§ 9). Urzędników Biura mianował, awansował 
i zwalniał przewodniczący Komisji Zabudowy na wniosek Kierownika Biura w 
granicach ustalonego etatu stanowisk (§ 10).

Szczegółowe instrukcje co do zakresu pracy poszczególnych referatów Biura 
Zabudowy /§ 3/ ustalał łącznie z kolejnością i programem Kierownik Biura. Instrukcje te 
i program podlegały zatwierdzeniu przez przewodniczącego Komisji Zabudowy (§ 11).

W sprawach manipulacji biurowej instrukcja zakładała stosowanie przepisów 
instrukcji biurowej Magistratu m. Gdyni, o ile nie zawierały sprzeczności z omówionymi 
tutaj przepisami (§ 12). Czynności kancelaryjne Biura Zabudowy spełniały oddziały 
kancelaryjne Magistratu m. Gdyni, w szczególności główna kancelaria Magistratu oraz 
kancelaria Wydziału, stosownie do istniejących w tej dziedzinie przepisów (§ 13)28.

Podsumowując, zaprezentowane powyżej zapisy regulaminów i instrukcji 
usprawniły procedury działania, w tym decyzyjności w kwestiach zabudowy na 
terenie miasta, w sferze interesów mieszkaniowych, tj. obszarów przyległych do 
Gdyni, a od 1937 r. także w obszarze całego Wybrzeża. Formalizowały opracowanie 
planów zabudowy poszczególnych dzielnic i osiedli oraz czynności związanych z jego 
uchwaleniem przez Komisję oraz Biuro Zabudowy Komisariatu Rządu. Pamiętać 
jednak należy, że zwłaszcza na terenach przyległych do granic miasta, leżących w 
sferze interesów mieszkaniowych m. Gdyni, realizacja zabudowy - pomimo powstania 
planów regulacyjnych - uzależniona była od zatwierdzenia przez władzę nadzorczą w 
postaci właściwych ministerstw.

SUMMARY

The  housing development in Gdynia in view of interwar period instructions 
and rules

In 2015, Gdynia’s historical district Śródmieście urban layout has been proclaimed 
a national monument.  This part of city centre was build in the interwar period on 
the premise of modernist concept. The instructions and rules fostered the decision-
making process as regards the housing development in that period.

28 Tamże, Instrukcja dla Biura Zabudowy osiedli położonych w sferze interesów mieszkaniowych m. 
Gdyni, k. 301-304.

Mariusz Kardas
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Wpływ Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej 
na obraz kultury lokalnej

Powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej

Pomysł powołania Stowarzyszenia Przyjaciół 
Cisowej (dalej skrót: SPC) zrodził się w styczniu 2012 r. 
z inicjatywy ks. Mirosława Gawrona, wikariusza parafii 
pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej. 
Inicjator zwrócił się do liderów cisowskich, a w tym m.in. 
do Łukasza Cichowskiego, wówczas radnego miasta Gdyni, 
z propozycją zorganizowania w środowisku lokalnym 
stowarzyszenia. Wymieniony radny i wiele innych osób 
przekazały informację cisowianom, a w tym członkom 
rodzin od dawna zamieszkałym w Cisowej (Barlikowscy, 
Bieszke, Hildebrandt, Mayer, Neumann, Lubner, Pranga, 
Reinhardt, Schroeder), radnym w Gdyni Cisowej, nauczycielom,  którzy pozytywnie 
odpowiedzieli na przedstawianą inicjatywę.

Pierwsze spotkanie planowano u Danuty i Bogdana Sentkowskich przy  
ul. Janowskiej w Cisowej, którzy zaproponowali miejsce rozmów organizacyjnych, ale 
ilość chętnych i zainteresowanych tematem osób spowodowała, że wybrano większą 
salę u Elżbiety Kaczmarek (również przy ul. Janowskiej). 

26 kwietnia 2012 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto decyzję o 
powołaniu stowarzyszenia, a także wybrano komitet założycielski, który tworzyli: ks. 
Mirosław Gawron (inicjator powołania stowarzyszenia), Łukasz Cichowski i Marcin 
Horała (radni miasta Gdyni). Wówczas uzgodniono, że siedziba stowarzyszenia 
będzie się mieściła przy ul. Zbożowej 4/63 w Gdyni Cisowej, a miejscem kolejnych 
spotkań Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej będzie Zespół Szkół Ekologicznych przy 
ul. Chylońskiej 237 w Gdyni Cisowej.

30 sierpnia 2012 r. wybrano Zarząd SPC w osobach: prezes - ks. dr Mirosław 
Gawron, wiceprezes - mgr inż. Andrzej Orzeł, skarbnik - Ewelina Terlecka, sekretarz 
- mgr Łukasz Cichowski oraz podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej, w którym napisano, że stowarzyszenie działa na 

Logo SPC
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podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 
(Dz.U.1989 r. nr 20 poz. 104 ze zmianami). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, 
trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i 
działań sprzyjających promocji i rozwojowi Cisowej – dzielnicy miasta Gdyni. 

Działalność społeczno-kulturalna

Na spotkaniach SPC dominowało kilka głównych tematów. Pierwszy koncentrował 
się wokół zagadnienia martyrologii ludności Gdyni. Działania SPC prowadziły 
do uświadamiania społeczności lokalnej ofiar, jakich ludność cisowska doznała w 
okresie okupacji niemieckiej. Badania tych zagadnień prowadzi obecnie Instytut 
Pamięci Narodowej, ale dotychczas nie są znane nazwiska większości osób, które 
zostały zabite, np. w lasach Piaśnicy. Drugi temat podejmowany na spotkaniach SPC 
dotyczył kultury miejscowej ludności, a w tym historii języka kaszubskiego, tradycji 
i zwyczajów.

a) Pierwszy segment zagadnień podejmowali m.in. mgr inż. Kazimierz Małkowski1 
i prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych mgr Benedykt Wietrzykowski. 

1  Mgr inż. Kazimierz Małkowski (1933-2012),  ichtiolog, ekonomista i andragog. Popularyzator wie-
dzy i przewodnik turystyczny, publicysta, badacz i kronikarz dziejów Gdyni. Podczas wojny łącznik w 
Tajnym Hufcu Harcerzy gdyńskich. Wychowawca wielu pokoleń ratowników wodnych i przewodników 
turystycznych. Autor licznych publikacji i przewodników po Gdyni i Trójmieście.

Ks. Mirosław Gawron

Grupa założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej, 2012 r.
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Kazimierz Małkowski omawiał dokonane zniszczenia miasta i portu  podczas 
okupacji hitlerowskiej. Podkreślał zaplanowane etapy zniszczeń w Gdyni2:

1. Walki lądowe oddziałów niemieckich w okolicach Gdyni z polskimi wojskami 
Lądowej Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.,  

2. Bombardowania przez niemieckie lotnictwo i ostrzał artylerii okrętowej 
podczas walk o Gdynię w 1939 r.3,

3. Bombardowania okupowanej „twierdzy gdyńskiej” - „Festung Gotenhafen” 
przez lotnictwo alianckie (sowieckie, angielskie i amerykańskie) w latach 1942-19454, 

4. Zniszczenia dokonane podczas walk przy zdobywaniu Gdyni przez wojska 2 
Frontu Białoruskiego marszałka Konstantego Rokossowskiego w marcu 1945 r.,

5. Szkody dokonane w mieście i porcie po zakończeniu walk w Gdyni - po 28 
marca 1945 r. 

Prezes Wietrzykowski kilkakrotnie wygłaszał przemówienia na temat martyrologii 
ludności Gdyni, a w tym kolejarzy, którzy byli ofiarami w okresie II wojny światowej. 
Podkreślał fakt, że eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu już od pierwszych 
dni okupacji niemieckiej była zorganizowana na kształt sprawnie działającej 
maszyny zbrodniczej. Okupant niemiecki wymordował jesienią 1939 r. ok. 50 000 
osób. Liczba ofiar niemieckiego terroru znacznie przekraczała skalę innych zbrodni 
dokonywanych przez okupanta. Miejscowości, gdzie dokonano masowych morderstw 
ludności polskiej, są następujące:

1. Szymankowo – stacja kolejowa na trasie Tczew – Malbork, gdzie 1 września 
1939 r. o godzinie 4.50 zamordowano 20 Polaków, w tej ilości większość stanowili 
kolejarze obsługujący stację kolejową Szymankowo: Roman Grubba, Artur Okroy, 
Jan Żelewski i jego żona oraz inni. Zakopano ich na gminnym śmietniku stawiając 
tablicę „Tu leży polska mniejszość”.

2. Wolne Miasto Gdańsk – utworzone na podstawie Traktatu Wersalskiego po I 
wojnie światowej. Koleje były pod polskim nadzorem, a obsługa składała się z ok. 
2000 osób w proporcji 50% Polaków/ 50% Niemców. Ok. 850 osób zamordowanych 
w różnych miejscach i miejscowościach, a w tym również w KL Stutthof, gdzie mordu 
dokonano m.in. w Wielki Piątek w lesie, obok obozu, wraz z księżmi z Gdańska 
(ks. Marianem Góreckim, ks. Bronisławem Komorowskim, ks. Franciszkiem 
Rogaczewskim) i innymi działaczami Polonii Gdańskiej.

1 września 1939 r. na Westerplatte o godzinie 4.45 został zastrzelony kapral 
Wojciech Najsarek, zawiadowca stacji, zatrudniony jako pracownik cywilny do 
obsługi transportów kolejowych z Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Zbrodni 

2 K. Małkowski, Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i walk od pierw-
szego do ostatniego dnia II wojny światowej, „Zeszyty Gdyńskie” 2009, nr 5, s. 77-84; K. Małkowski, 
D. Małszycki, Nowy Bedeker Gdyński, Gdańsk 2013, s. 320-324.

3 Kriegstagebuch Linienschiff „Schleswig-Holstein” - „Dziennik działań bojowych pancernika 
„Schleswig-Holstein” od 25.08. do 7.09.1939 r., Kraków 1995.

4 A. Kaźmierczak, Port gdyński w latach wojny, „Rocznik Gdyński” 1977, nr 1; A. Kaźmierczak, 
Ostatnie dni okupacji Gdyni (w świetle materiałów niemieckich), „Rocznik Gdyński” 1978-1979, nr 2; 
K. Małkowski, Hitlerowska okupacja Gdyni  (część I i II), „Rocznik Gdyński” 1986, nr 11-12.
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Spotkanie SPC, 2013 r. Od lewej: ks. Mirosław Gawron, Łukasz Cichowski, 
Marcin Horała.

Spotkanie SPC z mgr. inż. Kazimierzem Małkowskim, 2013 r.
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Łukasz Cichowski prezentuje temat budżetu obywatelskiego, 2014 r.

Spotkanie SPC, 2014 r. Od lewej m.in. wiceprezes Andrzej Orzeł.



180 Ks. Mirosław Gawron

Spotkanie SPC z radnym miasta Gdyni Marcinem Horałą i przewodniczącym 
Rady Dzielnicy Cisowa Jerzym Drelą, 2014 r.

Spotkanie SPC z mgr. inż. Benedyktem Wietrzykowskim, 2014 r.
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Spotkanie wigilijne SPC, 2014 r. Od lewej: Łukasz Cichowski, ks. Mirosław 
Gawron, prof. zw. dr. hab. Edward Breza. 

Spotkanie wigilijne SPC, 2014 r.
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dokonała piechota morska, która atakowała teren WST Westerplatte od strony lądu.
5 października 1939 r. na cmentarzu na Zaspie, który nosił nazwę i był przeznaczony 

dla pohańbionych, dokonano mordu na pocztowcach, którzy bronili 14 godzin Poczty 
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Mordu dokonano przez rozstrzelanie decyzją sądu 
polowego z dnia 5 października 1939 r., który odbył się na Biskupiej Górce w Gdańsku.

3. Szpęgawsk – jest to miejsce, gdzie spoczywa ok. 5000 do 7000 ofiar niemieckiego 
mordu ludności Pomorza, Kociewia, miast: Pelplina, Tczewa, Starogardu, i innych 
miast i wsi. Spoczywają tam urzędnicy, księża, celnicy, nauczyciele, kupcy, rolnicy, 
kolejarze, policjanci oraz chorzy psychicznie z Zakładu w Kocborowie.

4. Kolejarze w Gdyni zostali zmilitaryzowani podobnie jak pocztowcy, straż p. 
pożarowa i inni. Kolejarze oraz mundurowi zmilitaryzowani zostali zmuszeni do 
podpisania Niemieckiej Listy Narodowościowej (niem. Deutsche Volksliste DVL). 
Mieszkali w domach kolejowych przy ul. Podjazd, Śląskiej 33/35, Osiedlu Kolejowym 
na Grabówku, Osadzie Kolejowej na Pustkach Cisowskich i własnych domach na 
terenie miasta. Kolejarze, którzy odmówili podpisania DVL, zostali w podstępny 
sposób zamordowani w lasach kaszubskich wzdłuż trasy Gdynia - Kościerzyna i 
okolicy, takich jak Olpuch, Dziemiany.

Wybitnych działaczy, społeczników kierowano do KL Stutthof i innych KL. Dzieci, 
młodzież męska od 16-17 lat zostały skierowane do Wehrmachtu. Za podpisanie 
DVL przez rodzeństwo nie wysiedlano, gwarantowano natomiast dodatkowe racje 
żywnościowe i sorty – odzież. Młodzież i dzieci uczęszczali do niemieckich szkół i 
brali udział w różnych imprezach propagandowych. NLN gwarantowała swobodne 
przemieszczanie się na terenie miasta i między miastami; odwiedzanie, kina, okrętów 
wojennych m.in. „Bismarcka” itp.

Ludność cywilną narodowości polskiej wysiedlano do Generalnej Guberni i Kraju 
n/Wartą. Ojców i synów, którzy bronili Ojczyzny, skierowano do obozów jenieckich.

Dn. 11 listopada 1939 r. na Obłużu w Gdyni rozstrzelanoo 10 chłopców i w ten 
sposób zorganizowano Święto Niepodległości w Gdyni. W tym dniu w Piaśnicy 
rozstrzelono 357 mieszkańców Gdyni. Działania Adolfa Hitlera były zaplanowane w 
programie czystki etnicznej ludności polskiej.

Benedykt Wietrzykowski poświęcił osobny rozdział osobom duchownym, które 
doświadczyły martyrologii (księża oraz siostry zakonne i pracownicy kościelni). 
Największe straty pod względem procentowym odnotowało środowisko księży w 
diecezji gdańskiej i chełmińskiej. Na łączną liczbę 720 kapłanów zamordowano 
450. Gdynia i powiat morski całkowicie zostały pozbawione duchowieństwa. 
Wśród ofiar znalazł się ks. Bolesław Witkowski – proboszcz z Mechowej, który 
przed wybuchem I wojny światowej był obrońcą polskości, prezesem Towarzystwa 
Ludowego, organizatorem kółek rolniczych, które były skierowane przeciwko 
niemieckiej kolonizacji, odznaczony został Orderem „Polonia Restituta”. Z 
Gdyni zginęli także: ks. Teodor Turzyński, ks. Binikowski, ks. Mieczysław Żurek 
(dyrektor gdyńskiego Caritas), jezuici i franciszkanie. Niezbadane są losy innych 
duchownych.

Ks. Mirosław Gawron
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Prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych wykazywał opieszałość Instytutu 
Pamięci Narodowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która 
powoduje, iż do dnia dzisiejszego, tj. prawie 70 lat po zakończeniu II wojny światowej 
w Polsce brak jest imiennych list osób, które zamordowano w latach 1939-1945 na 
terenie Pomorza. Listy imienne są niezbędne dla ustalenia strat II wojny światowej. 
Wg naukowców, archiwistów, którzy dokonują kwerend w zbiorach niemieckich, 
posiadamy informację, że owe listy znajdują się w zbiorach na terenie Niemiec. 
Strona polska zachowuje się przez 68 lat biernie wg oceny rządzących „poprawnie 
politycznie”, co uniemożliwia zlikwidowanie białych plam historycznych.

Badany temat martyrologii Pomorzan podjął kapelan Stowarzyszenia Rodzina 
Piaśnicka oraz kustosz Sanktuarium w Piaśnicy, ks. prałat Daniel Nowak5 z Wejherowa.

Kustosz przedstawił słuchaczom historię związaną z tragedią, która miała miejsce 
na kaszubskiej ziemi, w Piaśnicy, w czasie okupacji hitlerowskiej. Podkreślił, jak 
ważnym nakazem dla naszego pokolenia, u progu nowego XXI stulecia jest podjęcie i 
utrwalenie uwolnionej po 1989 r. prawdy historycznej jako podstawy naszej lokalnej 
tożsamości oraz szkoły patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń środowiska 
wejherowskiego. Ks. Daniel Nowak stracił w Piaśnicy dziadka i wujka, stając się dziś 
głównym strażnikiem pamięci o tej piaśnickiej nekropolii.

Piaśnica była miejscem największego mordu ludności Pomorza. Jesienią 1939 r. 
Niemcy rozstrzelali w tutejszych lasach ok. 12000 osób z terenu Kaszub i Wolnego 
Miasta Gdańska. Wśród ofiar byli przede wszystkim przedstawiciele inteligencji 
pomorskiej - księża, zakonnicy, naukowcy, urzędnicy, nauczyciele oraz żołnierze. 
Wśród zamordowanych w Piaśnicy jest błogosławiona siostra Alicja Kotowska ze 
zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek, którą rozstrzelano 11 listopada 1939 r.  
13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II włączył siostrę Alicję do grona błogosławionych 
męczenników II wojny światowej.

Kolejnym badaczem, który opisuje temat mordu hitlerowskich Niemiec na 
ludności gdyńskiej, był ks. dr Mirosław Gawron. Przedstawił plany dyskryminacji 
Kościoła katolickiego na Pomorzu Gdańskim, a w tym w przestrzeni Gdyni Cisowej.

Gdynia Cisowa pod względem administracji państwowej w 1939 r. należała 
do  powiatu morskiego, a w strukturze kościelnej - do diecezji chełmińskiej, której 
ordynariuszem był bp Stanisław Wojciech Okoniewski. Od 1 września 1939 r., po 
wkroczeniu Rzeszy Niemieckiej i okupacji obszaru Polski, teren ten znalazł się w Okręgu 
Gdańsk-Prusy Zachodnie. Bp Okoniewski wyjechał przez Rumunię do Rzymu, a na 
jego miejsce nuncjusz apostolski w Berlinie, włoski abp Cesare Orsenigo mianował 
5.12.1939 r. administratorem diecezji chełmińskiej obywatela Wolnego Miasta 
Gdańsk z Sopotu, biskupa gdańskiego Karla Marię Spletta. Ten w 1940 r. ustanowił na 

5 Ks. prałat Daniel Nowak jest proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej s. Alicji Ko-
towskiej w Wejherowie, kapelanem Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Stowarzyszenia Rodzina Piaśnic-
ka. Za swoją wybitną działalność dla środowiska wejherowskiego i regionu został wyróżniony Statuetką 
Jakuba Wejhera przez władze miasta Wejherowa.
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terenie diecezji gdańskiej i chełmińskiej komisarzy biskupich, których zakres władzy 
odpowiadał urzędowi dziekana i obejmował teren powiatu. Mieli oni reprezentować 
sprawy kościelne i wizytować kościoły na terenie komisariatu. Komisarzem dla Gdyni  
(w okresie okupacji niemieckiej Gotenhafen) był członek NSDAP, rodem z Sopotu,  
ks. lic. Karl Knop (syn Dawida Knopczyńskiego) z parafii Świętej Trójcy z Wejherowa6. 
W planach III Rzeszy Pomorze miało stać się niemieckie, dlatego trzeba było usunąć 
wszystkich, którzy utrudniali zniemczeniu tego terenu, a w tym inteligencję polską 
i duchowieństwo katolickie. 12.09.1939 r. zapadła decyzja o zlikwidowaniu księży 
polskich. 6.09.1939 r. zakazano w świątyniach używania języka polskiego i śpiewania 
pieśni w języku polskim, 25.05.1940 r. zakazano nawet używania języka polskiego 
podczas spowiedzi, ograniczono ilość świąt kościelnych. W kwietniu 1940 r. 
nakazano prowadzenie katechizacji tylko w języku niemieckim. Niszczono świątynie, 
zamieniano na koszary lub magazyny, konfiskowano majątek kościelny. Grabiono 
dzwony, archiwa i biblioteki. Członkowie Hitlerjugend i Selbstschutzu nocą niszczyli 
cmentarze, krzyże przydrożne, a w tym szczególnie te, które posiadały napisy i 
symbole polskie. Przy świątyni Przemienienia Pańskiego w Cisowej sprofanowano 
wówczas krzyż misyjny.

Szczególnym zadaniem gestapo i policji niemieckiej była bezwzględna likwidacja 
szlachty polskiej, nauczycieli i duchowieństwa, jako warstwy kierowniczej 
społeczeństwa polskiego, a w tym członków Polskiego Związku Zachodniego 
oraz Żydów. Proces eksterminacji realizowano w kilku etapach: bezpośrednia, 
czyli biologiczna przez rozstrzeliwanie, wieszanie bez dochodzeń; wysiedlanie do 
Generalnego Gubernatorstwa, umieszczanie w obozach koncentracyjnych, obozach 
pracy, a w tym u bauerów niemieckich w całej Europie.

Nazwiska najcenniejszych patriotów polskich, przeznaczonych do zagłady, 
podawali na Listę Gończą członkowie Hitlerjugend i Deutsche Vereinigung, 
działający aktywnie w okresie międzywojennym w Chyloni, Cisowej i Demptowie. 
Sam mord na Polakach został wykonany m.in. w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy koło 
Wejherowa przez formację Volksdeutscher Selbstschutz, do której należeli miejscowi 
Niemcy i Volksdeutsche.

Ks. Mirosław Gawron ustalił sześć ofiar z Gdyni Cisowej, które rozstrzelano 
na jesieni 1939 r. w Piaśnicy – dwóch księży i cztery osoby cywilne. Ze względu 
na symboliczną wagę tematu, a także starania SPC, aby wymienieni doczekali się 
pomnika w przestrzeni lokalnej, poniżej przedstawiono ich krótkie biogramy. 

1. Duszpasterze z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej:  
Ks. Anastazy Fierek (1904-1939) - proboszcz. Urodził się 18 marca 1904 r. w 

Mosnej. Święcenia kapłańskie przyjął 21.07.1929 r. Rok posługiwał jako wikariusz 
6 Komisarzowi podlegało wówczas dziewięć parafii: św. Józefa w Gdyni Orłowie, NSP Jezusa w 

Gdyni, św. Józefa w Gdyni Grabówku,  Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej, św. Mikołaja 
w Gdyni Chyloni, św. Andrzeja w Gdyni Obłużu, Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu i Krzyża 
świętego w Gdyni  Witominie.

Ks. Mirosław Gawron
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w Drzycimiu, a w latach 1930-1936 w Lisewie. W 1936 r. został proboszczem w 
Cisowej. Wiadomo że przed okupacją niemiecką działał w Cisowej antysemicki Ruch 
Narodowy.  Ustalono, że członkowie tego ruchu udali się do proboszcza ks. Anastazego 
Fierka,  aby przegonić Żyda Działoszyńskiego, który prowadził naprzeciw świątyni 
sklep. Z ważnego ekonomicznie miejsca musiał on przenieść się kilka domów dalej w 
kierunku Gdyni, na ul. Chylońską. Działalność patriotyczna i relacje z Żydami były 
powodem zatrzymania ks. Anastazego Fierka i aresztowania 2.11.1939 r. w Gdyni, 
wraz z innymi kapłanami gdyńskimi. 14.11.1939 r. został zabity w Piaśnicy.

Ks. Leon Rompca (1910-1939)  - wikariusz. Urodził się 2 lutego 1910 r. w 
Toruniu Pogórzu. Święcenia kapłańskie przyjął 14.03.1937 r. Rok posługiwał jako 
wikariusz w Małym Kacku, a następnie rok w Gdyni Cisowej. Został aresztowany 
w listopadzie 1939 r. i prawdopodobnie również zabity w Piaśnicy. Razem z ks. 
Anastazym Fierkiem był podejrzewany o wspieranie działalności patriotycznej.

2. Dotychczas ustalono, że ze społeczności cisowskiej oprócz osób duchownych w 
Piaśnicy zostali zamordowani cywilni mieszkańcy Gdyni Cisowej: 

Franciszek Grabarczyk (1894-1939) – działacz społeczny. Rodzina 
Grabarczyków wywodzi się z Wronek koło Poznania. Przodek - Mikołaj Grabarczyk 
- poszukując pracy przeprowadził się z rodziną do Duisburga koło Essen. Tam 
Franciszkowi i Stefanii Grabarczykom urodziły się dzieci – Franciszek i Anna. W 
1920 r. Franciszek i Stefania Grabarczykowie wrócili do Wronek. On zatrudnił się w 
miejscowej mączkarni i dobrze zarabiał. W 1932 r. w okresie kryzysu ekonomicznego 
Grabarczyk dostał wypowiedzenie z pracy.  Wówczas postanowili wyjechać z Wronek 
do Gdyni, gdzie mieszkał stryj Edmund Grabarczyk i wuj Czekalski, który zatrudniał 
trzy osoby na taksówkach, a w tym Edmunda. Franciszek Grabarczyk był patriotą 
i aktywnym działaczem społecznym. Założył w Cisowej Związek Rezerwistów, w 
którym był prezesem.  Sekretarzem Związku Rezerwistów był aktywny działacz 
społeczny Pietraszek, komisarz celny w porcie gdyńskim. Dla rezerwistów założył 
klub sportowy i wybudował w pobliżu posiadłości Ryszarda Heitemayera barak, w 
którym była świetlica dla członków klubu. Na początku listopada 1939 r. Franciszek 
Grabarczyk był ofiarą denuncjacji Adelajdy Mety Hirsch, córki prezesa Deutsche 
Vereinigung Roberta Hirscha i Erny Fürste z Cisowej7. Podczas przesłuchania 
powiedział oficerowi gestapo, że jego ojciec Mikołaj Grabarczyk podczas I wojny 
światowej walczył w armii pruskiej. Na te słowa został przez Niemca spoliczkowany. 
Franciszek Grabarczyk wraz z urzędnikami, nauczycielami i księżmi z Pomorza 
został rozstrzelany w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy.

Jan Pawelczyk (1899-1939), urzędnik pocztowy. Rodzina Pawelczyków wywodzi 
się z Grzybna pod Kartuzami. Jan Pawelczyk urodził się 1.01.1899 r. w Tuchlinie koło 
Kielna. W 1929 r. Pawelczykowie osiedlili się w Cisowej. Jan Pawelczyk pracował 
w Urzędzie Pocztowym Gdynia 4 do wybuchu II wojny światowej. W tym 

7 M. Gawron, Ofiary z Gdyni Cisowej zamordowane w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy, „Zeszyty Gdyńskie” 
2014, nr 9, s. 187-198.
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okresie należał do organizacji: Byłych Powstańców i Wojaków im. Gen. Hallera, 
później do Ligii Morskiej i Kolonialnej, do Narodowej Demokracji i Polskiego 
Związku Zachodniego, gdzie czynnie udzielał się w organizowanych spotkaniach 
i czynach społecznych. Patriotyzm, imię dobrego Polaka, życiowe zaangażowanie 
i prawdopodobnie zmagania jego ojca Augustyna Pawelczyka z urzędnikami 
pruskimi, były przyczyną umieszczenia go przez Niemców na liście niebezpiecznych 
Polaków8. Jan Pawelczyk został aresztowany przez gestapo 7 listopada 1939 r. i 
przewieziony do więzienia przy ul. Starowiejskiej w Gdyni. Również stał się on 
ofiarą donosu byłej lokatorki, zalegającej z płaceniem czynszu. Wraz z innymi 
polskimi patriotami został przewieziony do więzienia w Wejherowie, a następnie 
rozstrzelany 11.11.1939 r. w Piaśnicy. Podczas ekshumacji w 1946 r. Bronisława 
Pawelczyk rozpoznała swojego męża. Jan Pawelczyk został pochowany na cmentarzu 
w Gdyni Redłowie9.

Władysław Pobóg-Malinowski (1893-1939) - nauczyciel i patriota. Urodził się 
3.09.1893 r. w Bydgoszczy w rodzinie szlacheckiej herbu Pobóg. Ojciec Leon Pobóg-
Malinowski był  urzędnikiem w Inowrocławiu. Władysław Pobóg-Malinowski 
za postawę patriotyczną zesłany był do Ziegmariengen, a następnie do Kolonii w 
Niemczech. Służył w wojsku pruskim w Toruniu. Za poglądy siedział w więzieniu w 
Gdańsku. Stąd uciekł z powrotem do Kolonii, a następnie do Szwajcarii. Po I wojnie 
światowej wrócił z Halerczykami do Polski. Ustalono, że w 1925 r. był dyrektorem 
Szkoły Zawodowej w Krasnymstawie. W 1927 r. poprosił Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie o zgodę na wyjazd w sprawach 
naukowych do Czechosłowacji, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Anglii, Belgii, 
Holandii i Niemiec. Ok. 1930 r. kupił w Gdyni Cisowej dworek i posiadłość po cegielni 
Niemca Penara, który wyjechał do Niemiec i pani Rucz10. Został nauczycielem 
języków w Szkole Handlowej Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Wejherowie. 
Należał do Towarzystwa Szkoły Handlu i Techniki Portowej w Gdyni. W 1938 r. był 
tłumaczem przysięgłym języków – angielskiego, francuskiego i niemieckiego przy ul. 
Pierackiego 11 w Gdyni. Należał do Polskiego Związku Zachodniego. W listopadzie 
1939 r. aresztowany i zabity w Piaśnicy. 

Marian Tuligowski (1894-1939) - kupiec i patriota. Pochodził z powiatowego 
miasta Szubin w woj. kujawsko-pomorskim. W latach 30. XX w. przyjechał do 
Gdyni.  Ożenił się tu z Pelagią Błaszkiewicz i miał trzech synów. Marian Tuligowski z 
kolegami - Januarym Ruszkowskim i Hipolitem Ruszkowskim z Gdyni - pracowali w 
sklepie rzeźniczym przy placu Kaszubskim w Gdyni. Należał do Polskiego Związku 
Zachodniego. Pod koniec września 1939 r. został aresztowany przez gestapo 
w drodze do pracy podczas tzw. łapanki i uwięziony na Kamiennej Górze. Stąd  

8 Relacja Janusza Pawelczyka, wnuka Jana Pawelczyka, zamieszkałego w Gdyni Karwinach.
9 Relacja Jana Pawelczyka, syna zamordowanego w Piaśnicy Jana Pawelczyka, zamieszkałego w 

Gdańsku Przymorzu.
10 Relacja Andrzeja Jeziorowskiego, zamieszkałego w Gdyni Cisowej. 
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z innymi więźniami przewieziony samochodami ciężarowymi zwanymi „kibitkami” 
do więzienia w Wejherowie. Rozstrzelany 11 listopada 1939 r. w Piaśnicy. W 
1946 r. w czasie ekshumacji został zidentyfikowany przez swoją teściową Weronikę 
Błażkiewicz z Gdyni. Poznano go m.in. po kluczu, który miał schowany w skarpecie 
w bucie. Pochowany został na cmentarzu w Gdyni Redłowie11.

Wymienieni dotychczas nie doczekali się należnej im czci  i pomnika w przestrzeni 
publicznej Cisowej.  

b) Drugi segment zagadnień na spotkaniach SPC podejmował wybitny 
językoznawca prof. zw. dr hab. Edward Breza12. Podczas kilku spotkań omawiał m.in. 
tematy: Skąd pochodzą nasze imiona? i Słownictwo religijne i obyczajowe związane 
z Okresem Zwykłym Roku Kościelnego13.

Na spotkaniach SPC publikacje swoje prezentowali: ks. Mirosław Gawron - Karty 
z dziejów Gdyni Cisowej, dziennikarka, autorka i wydawca wielu książek i albumów, 
m.in. inicjatorka i współautorka Encyklopedii Gdyni Małgorzata Sokołowska - 
Cisowa i Chylonia; Paweł Różyński zapoznał zebranych z tematem materiałów 
archiwalnych, które zawierają dane genealogiczne o przodkach.

c) Trzeci rodzaj spotkań SPC dotyczył spraw społecznych, które prezentowali: 
kandydat na Prezydenta Gdyni, radny mgr Marcin Horała, radny mgr Łukasz 
Cichowski i przewodniczący Rady Dzielnicy Cisowa Jerzy Drela. 

Miasto Gdynia uruchomiło w 2014 r. po raz pierwszy niezwykle popularny 
w Europie model partycypacji obywatelskiej o nazwie Budżet Obywatelski. 
Przeznaczono na ten cel kwotę 3 mln zł i podzielono ją proporcjonalnie do 
liczby mieszkańców i powierzchni na wszystkie gdyńskie dzielnice. Zgodnie z 
tym podziałem mieszkańcy Cisowej decydowali o wydatkowaniu kwoty ponad 
170 tys. zł. Do 24 lutego 2014 r. mieszkańcy mogli składać propozycje projektów, 
które następnie w maju poddane były pod głosowanie, w którym mogli wziąć 
udział wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Mieszkańcy Cisowej decydowali czy w 
dzielnicy powstanie nowe boisko, zostanie wyremontowana ulica albo chodnik, 
czy powstanie sygnalizacja świetlna, czy też może kawiarenka w parku. Łącznie dla 
dzielnicy Cisowej pojawiło się 7 projektów.

Łukasz Cichowski i Jerzy Drela prezentowali kilkakrotnie sprawy dotyczące 
społeczności Gdyni Cisowej, które podejmowała na spotkaniach rada dzielnicy.

11 Tamże.
12 Prof. zw. dr hab. Edward Breza, członek Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowa-

nium (Belgia), zajmujący się historią języka polskiego, zwłaszcza na Pomorzu, współczesną polszczyzną 
z kulturą języka, dialektologią z kaszubistyką. Autor ponad 2200 publikacji (książkowych, artykułów, w 
tym gazetowych). Wielokrotnie nagradzany; m.in. w 2006 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy nadał mu tytuł doktora honoris causa. w 2013 r. Honorowy Obywatel Kościerzyny.

13 E. Breza, Słowo Pańskie trwa na wieki. Ze studiów nad słownictwem religijnym i obyczajowym, 
Gdańsk 2015, s. 13-308.
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d) Wyjątkowy rodzaj spotkań gromadził najliczniejszą grupę osób z okazji świąt 
bożonarodzeniowych. Członkowie SPC i sympatycy środowiska przygotowywali 
uroczyste biesiady wigilijne, podczas których prof. zw. dr hab. Edward Breza wyjaśniał 
słownictwo religijne i obyczajowe związane z rokiem kościelnym14.

*  *  *

Stowarzyszenie Przyjaciół Cisowej wpisało się w obraz życia kulturowego 
Gdyni Cisowej. Realizuje cele statutowe, promuje społeczność cisowską, a w tym 
szerzy kulturę lokalną, buduje pamięć o ofiarach, które poległy w okresie okupacji 
hitlerowskiej, zdobywa nowych członków i zwolenników, którzy odwiedzają stronę 
internetową i facebook. Stanowi ważne ogniwo przemian społecznych.

Summary

The impact of the Association of Cisowa’s Friends on the local culture in 
Gdynia-Cisowa

The Association of Cisowa’s Friends was founded in 2012 and brings together over 
30 members. The main goal of the association is a socio-cultural activity in the local 
community. During meetings its members take action which is aimed, inter alia, at 
commemorating the martyrdom of Gdynia’s inhabitants, studying the local culture, 
including the Kashubian language, and local traditions and customs.

14 Tamże.
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Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych w Gdyni
w życiu kulturalnym miasta

Życie kulturalne w międzywojennej Gdyni było wypadkową potrzeb jej mieszkańców 
w sferze kultury oraz ich możliwości twórczych i artystycznych, a także poczynań 
władz państwowych i lokalnych w tym zakresie. Rozwój Gdyni nastawiony był 
przede wszystkim na budowę portu i miasta. Kultura pozostawała w tle przemian 
społeczno-gospodarczych w mieście. Życie miasta obfitowało w przedsięwzięcia 
kulturalne, związane zwłaszcza z promocją jego osiągnięć gospodarczych i morskich, 
czego odbiciem były relacje prasowe. Już w okresie międzywojennym dostrzegano 
zaniedbania w dziedzinie kultury, której rozwój nie nadążał za szybko rozwijającym 
się miastem.   

Badaniem przemian kultury w Gdyni w okresie międzywojennym zaczęto 
zajmować się dopiero na przełomie lat 60. i 70. Z okazji 50-lecia miasta Gdyni 
ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Romana Wapińskiego, w której znalazł 
się też artykuł Kazimierza Chruścińskiego, poświęcony życiu kulturalnemu 
Gdyni w minionym półwieczu1. Wcześniej autor przedstawiał problematykę życia 
kulturalnego w Gdyni w piśmie „Litery”2. Kazimierz Chruściński stwierdzał, że 
„Gdynia międzywojenna była na etapie dorabiania się środowiska kulturotwórczego 
o zróżnicowanym profilu. Działały mniej lub bardziej prężnie profesjonalne związki 
twórcze – literatów, muzyków, plastyków, architektów, a także towarzystwa naukowe. 
Gdynia, w obliczu zagrożenia niemieckiego, przejawiała ambicje stania się centrum 
kulturalnym i naukowym północnej Polski”3. Uważał, że „Gdynia międzywojenna w 
przeciwieństwie do portu powstawała chaotycznie i bezplanowo” i „nie może więc 
uchodzić za „przykład miasta świadomie tworzonego” /T. Jędrzejewski/”4.

Andrzej Bukowski, który u schyłku lat 70. badał życie kulturalne i literackie Gdyni 
w okresie międzywojennym, podzielił je na poszczególne etapy: wyjście z punktu 

1 K. Chruściński, Półwiecze życia kulturalnego w Gdyni (1926-1976). Próba bilansu dokonań i potrzeb, 
[w:] 50-lecie miasta Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Gdynia 1976, s. 1-26.

2 K. Chruściński, Środowisko artystyczne międzywojennej Gdyni, „Litery” 1971, nr 1, s. 19-21.
3 K. Chruściński, Półwiecze..., s. 20.
4 K. Chruściński, Półwiecze..., s. 21. Por., T. Jędrzejewski, Architekt w Gdyni, „Architektura i Budownictwo” 

1936, nr 5, s. 169. 
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zerowego (1920-1925), „wdzieranie się cywilizacji w pierwotność” (1926-1930), „nie 
tylko miasto pracy, ale i kultury” (1931-1936), wybijanie się Gdyni na główny ośrodek 
kultury Polski Północnej (1936-1939)5. Jego zdaniem rozwój kulturalny Gdyni do 
1931 r. odbywał się dzięki „wyłącznie inicjatywom prasy, organizacji społecznych 
i indywidualnych działaczy. Brak było zupełnie przedsięwzięć i pomocy ze strony 
władz komunalnych, zaabsorbowanych zaspokajaniem potrzeb materialno-bytowych 
zwiększającej się w szalonym tempie liczby mieszkańców”6. Wraz z wprowadzeniem 
komisarycznego zarządzania miastem w 1930 r. trudności obiektywne nie sprzyjały 
rozwojowi kultury, ale go też nie zahamowały. Widoczny był „nawet znaczny postęp 
w wzbogaceniu kierunków i form działalności w tej dziedzinie”7. 

Gdynia w okresie międzywojennym nie stała się znanym centrum kultury, 
aczkolwiek jej atrakcyjne nadmorskie położenie i prężny rozwój przyciągały 
do miasta także licznych twórców kultury. Władze zaś kulturę traktowały 
drugorzędnie, wykorzystując ją najczęściej jako oprawę różnych uroczystości 
o charakterze politycznym bądź gospodarczym. Tuż przed II wojną światową 
Henryk Chudziński krytykował dysproporcje między rangą spraw gospodarki 
morskiej a kompleksem spraw kultury miasta8. Z zaniedbań w sferze kultury 
zdawał sprawę Komisarz Rządu Franciszek Sokół, na co zwracał uwagę w 1935 r.: 
„Wobec palących zagadnień w zakresie szkolnictwa, zdrowia publicznego i opieki 
społecznej, gminie miasta Gdynia brakło środków na popieranie sztuki i kultury”9. 
W 1939 r. przyznał, że cała uwaga była skupiona na porcie, a nie na mieście, 
dlatego „nie posiadamy dostatecznej ilości szkół powszechnych”, „nie znajdujemy 
w obecnym stanie majątkowym miasta możliwości zapewnienia teatru, jak też 
wielkiej sali koncertowej”10. W 1937 r. krytycznie o kulturze w Gdyni wypowiadał 
się Zygmunt Cywiński: „Gdynia w dziedzinie dóbr materialnych, sunąca w 
siedmiomilowych butach, przypomina w pracy kulturalnej... krok żółwia. (...) 
Oblicze kulturalne Gdyni to właśnie jej pięta Achillesowa... Nie ma tu żadnej 
skrystalizowanej myśli ogólnej, planu, któryby pozwolił, choćby cieszyć się myślą 
przyszłą, że będzie lepiej”11. Poziom kultury w Gdyni krytykowali publicyści, m. 
in. Jerzy Wyszomirski12.

W latach 1926-1929 władze Gdyni niemal całkowicie ignorowały potrzeby ludności 
w zakresie kultury, nie było odpowiedniego urzędnika, który odpowiadałby za tą sferę 

5 A. Bukowski, Życie kulturalne i literackie Gdyni w latach 1920-1939, [w:] Gdynia. Sylwetki ludzi. 
Oświata i nauka. Literatura i kultura, pod red. A. Bukowskiego, Gdańsk 1979, s. 91-189.

6 Tamże, s. 114.
7 Tamże, s. 115.
8 H. Chudziński, Domy, Ludzie, Architekci. Satyra – i coś więcej, Gdynia 1937. 
9 F. Sokół, Miasto Gdynia, [w:] XV lat polskiej pracy na morzu, Gdynia 1935, s. 268.
10 F. Sokół, Gdynia – miasto aktualnych potrzeb. Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni, Toruń-Lwów 

1939, s. 60.
11 Z. Cywiński, Sztuka i kultura Gdyni, „Torpeda”, nr 28, z dn. 11.07.1937 r., s. 6.
12 J. Wyszomirski, Szczedrinowskie motywy, „Wiadomości Literackie”, nr 27, z dn. 27.06.1937 r., s. 17.
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życia społecznego13. Około 1930 r. utworzono referat kulturalno-oświatowy, który 
wkrótce został podniesiony do rangi Oddziału Oświaty i Kultury Wydziału Ogólnego 
Komisariatu Rządu w Gdyni. Powołano Miejską Komisję Kulturalno-Oświatową jako 
organ doradczy władz miejskich w zakresie spraw oświaty pozaszkolnej i ogólnych 
potrzeb kulturalno-oświatowych miasta. Ustanowiono Miejską Radę Szkolną, 
uruchomiono Bibliotekę Miejską14. W rzeczywistości sprawami kultury w Gdyni 
zajmowały się niemal wszystkie wydziały Komisariatu Rządu15. 

Wprawdzie w 1931 r. powstał Związek Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą 
w Gdyni, ale nie rozwinęło się własne środowisko literackie. Starano się więc głównie 
sprowadzać wybitniejszych pisarzy i krytyków z centrum kraju16. Podobnie nie udało 
się stworzyć stałego teatru, z powodu braku odpowiedniego gmachu, a goszczące teatry 
częściej nastawione były na rozrywkę, niż na ambitny repertuar17. Życie muzyczne 
sprowadzało się najczęściej do koncertów gościnnie występujących muzyków18.   

W okresie powojennym gdyńskie środowisko plastyczne nie stanowiło przedmiotu 
szczegółowych badań. W 1975 r. Edgar Milewski na łamach „Głosu Wybrzeża” w 
związku z ukazaniem się pracy „Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939” stawiał 
pytania: „Czy przetrwały wojenną pożogę i okupacyjne grabieże prace marynistyczne 
tak znakomitych i zasłużonych artystów plastyków jak Tadeusz Kulisiewicz 
czy Marian Szyszko-Bohusz oraz liczne obrazy Nałęcza, Weissa, Lindemana, 
Cieślewskiego, Dybowskiego, Filipkiewicza, Sołtana, Skorupki, Sipińskiego i innych 
mało komu dzisiaj znanych malarzy, eksponowane w głośnej niegdyś gdyńskiej 
Galerii Morskiej i na dorocznych Wystawach Morskich w warszawskiej Zachęcie? 
Gdzie podział się twórczy dorobek, całe morskie malarstwo Ferdynanda Szwocha? 
Niezależnie od kryteriów artystycznych są to przecież fakty kulturowe przynależne 
do dziejów pomorskiej sztuki. Co pozostało w świadomości społecznej z wieloletniej 
działalności prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, założonej niemal nazajutrz 
po odzyskaniu niepodległości w Grudziądzu i przeniesionej potem do Gdyni, gdzie 
działała niemal do przedednia drugiej wojny światowej? Co pozostało z ambitnego 
programu Wakacyjnego Instytutu Sztuki powołanego w latach trzydziestych przez 
środowiska twórcze stolicy przy Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni? Co w ogóle 
wiadomo współczesnym mieszkańcom Wybrzeża – w szczególności adeptom 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku i studentom Uniwersytetu 
Gdańskiego – o tradycjach artystycznych Wybrzeża? O ciągłości dziejów sztuki 
polskiej na Pomorzu?”19 

13 K. Chruściński, Ośrodek życia kulturalnego, [w:] Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 
1980, s. 166.

14 Tamże.
15 K. Chruściński, Półwiecze..., s. 23.
16 Tenże, Ośrodek..., s. 166-169; A. Bukowski, Życie kulturalne..., s. 91-189.
17 K. Chruściński, Ośrodek..., s. 169-172; A. Bukowski, Życie..., s. 91-189.
18 K. Chruściński, Ośrodek..., s. 173-175; A. Bukowski, Życie..., s. 91-189.
19 E. Milewski, Utrwalanie tradycji, “Głos Wybrzeża, nr 124, z dn. 31.05.1975 r., s. 4.
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W opracowaniach ogólnie przedstawiano to środowisko, wskazując na jego 
zróżnicowanie i tendencje. Najszersze badania w tym zakresie prowadziła w latach 70. 
Krystyna Fabijańska-Przybytko, która zajęła się szczególnie Pomorską Szkoły Sztuk 
Pięknych Wacława Szczeblewskiego, docierając do dokumentów oraz byłych uczniów20. 
Przygotowywała też monografię życia plastycznego Gdyni lat międzywojennych i 
wojennych, która miała zostać wydana w 1977 r. w formie odrębnej publikacji21. W 
stulecie urodzin Wacława Szczeblewskiego przypomniał go Grzegorz Niewiadomy22. W 
czerwcu 1995 r. z okazji 30 rocznicy śmierci Wacława Szczeblewskiego Muzeum Miasta 
Gdyni przygotowało wystawę poświęconą artyście i Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdyni, której towarzyszył wydany katalog ze wstępem Krystyny Fabijańskiej-
Przybytko oraz reprodukcjami prac artysty i 21 byłych uczniów Szkoły23. Jak w nim 
napisano „założeniem wystawy było ukazanie postaci i dorobku artystycznego Wacława 
Szczeblewskiego oraz prac uczniów Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, do których 
udało się dotrzeć w wyniku kwerendy przeprowadzonej w 1995 r. przez Muzeum Miasta 
Gdyni”24. Ukazało się kilka artykułów w prasie25. W 2003 r. Elżbieta Grot przedstawiła 
historię Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w „Roczniku Gdyńskim”26. Ostatnio życiem 
i działalnością artystyczno-oświatową Wacława Szczeblewskiego zajęła się Anna Śliwa 
z Muzeum Miasta Gdyni, organizując w 2012 r. wystawę jego prac oraz publikując o 
nim odpowiednie teksty27.

Pierwsze lata Gdyni jako miasta nie sprzyjały rozwojowi sztuki. Miejscowe 
środowisko plastyczne jeszcze nie istniało, aczkolwiek w Gdyni pojawiali się malarze, 
których urzekało morze i wielka budowa portu. Przyjeżdżali z głębi kraju, przeważnie 
latem, dla malowania morskich i gdyńskich krajobrazów. Od 1928 r. w Gdyni osiadł 
na stałe Antoni Suchanek28. 

20 K. Fabijańska-Przybytko, Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Gdyni, 
“Gdańskie Studia Muzealne” 1976, t. 1, s. 99.

21 Tamże, s. 100; dopiero w 1979 r. ukazał się artykuł K. Fabijańskiej-Przybytko  Z dziejów malarstwa w 
przedwojennej Gdyni w „Roczniku Gdyńskim 1978/1979” (Gdynia 1979), s. 161-167. 

22 G. Niewiadomy, Z dziejów pomorskiej kultury: Wacław Szczeblewski – twórca zapomniany, “Delta. 
Dodatek społeczno-kulturalny “Głosu Wybrzeża”, nr 65, z dn. 3.11.1988 r., s. 1-2.

23 Wacław Szczeblewski i Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych w Gdyni (katalog), Gdynia 1995.
24 Tamże, [brak numeracji stron].
25 (ANK.), Obrazy Szczeblewskiego w muzeum. Przeciw niepamięci, “Dziennik Bałtycki”, nr 150, z dn. 

30.06.1995 r., s. 7; A. Kościelecka, Wacław Szczeblewski i jego uczniowie, “Pomerania”, 1995, nr 7-8, s. 65.
26 E. Grot, Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Grudziądzu I Gdyni w latach 

1922-1939, “Rocznik Gdyński Nr 15”, Gdynia 2003, s. 151-166; Patrz też: E. Grot, O wdzięczną pamięć 
dla pomorskiego artysty Wacława Szczeblewskiego, “Gwiazda Morza” 2004, nr 3-4, s. 46-47. 

27 A. Śliwa, Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza, “Bliza” 2012, nr 2 (11), s.  206-212; A. Śliwa, 
Wacław Szczeblewski artysta z Pomorza, [w:] Wacław Szczeblewski artysta z Pomorza, Malbork [2012], 
s. 2-11. Chciałabym w tym miejscu podziękować Annie Śliwie i Annie Spychalskiej z Muzeum Miasta 
Gdyni za udostępnienie materiałów i okazaną życzliwość przy pisaniu artykułu. 

28 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. Opowieść o narodzinach i życiu miasta 1918-1939, Łódź-
Gdynia 2013, s. 105.; K. Fabijańska-Przybytko, Z dziejów..., s. 161.
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Miejscowe środowisko plastyczne zaczęło kształtować się na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych. Wtedy odbyły się pierwsze wystawy plastyczne w 
Gdyni, głównie dzięki działaniom światłych miejscowych obywateli, zmierzających 
do ożywienia ruchu artystycznego. W 1931 r. otwarto wystawę obrazu „Grunwald” 
Wojciecha Kossaka, w 1932 r. – wystawę Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych z 
Grudziądza, w 1933 r. - wystawę obrazów A. Laszenki i M. Siemińskiego, „Ruchomą 
Wystawę Sztuki” przeniesioną z Warszawy z zakresu malarstwa, rzeźby i grafiki29. 
W 1933 r. przeniesiono z Grudziądza do Gdyni Prywatną Pomorską Szkołę Sztuk 
Pięknych Wacława Szczeblewskiego30.

Od 1934 r. w budynku „Lido” przy ul. 3 Maja  działała „Galeria Morska”, założona 
przez Mariana Mokwę z udziałem innych malarzy marynistów: Kazimierza Jasnocha, 
prof. Szwocha, prof. Nostic-Jackowskiego i prof. Włozimierza Nałęcza31.  Była ona 
pierwszym salonem stałej ekspozycji obrazów. Prezentowano na niej 44 obrazy 
marynistyczne, przedstawiające historię Polski na morzu. Poza ekspozycją na piętrze 
mieściły się 3 sale, w których organizowano wystawy czasowe i indywidualne. Galeria 
pełniła ważną rolę edukacyjną, oświatową i propagandową32. 

W latach 1935-1939 artysta malarz Zygmunt Cywiński organizował literacko-
artystyczne „Wieczory Czwartkowe”, które początkowo odbywały się w tzw. domku 
Żeromskiego (na rogu ulicy Świętojańskiej i 10 Lutego), w kawiarni Fangrata przy 
Skwerze Kościuszki, potem w „Polskiej Riwierze” oraz od stycznia 1937 r. w kawiarni 
Albrechta (Cafe Bałtyk)33. Zapraszał na nie ówczesnych wybitnych literatów, m.in.: 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskiego, Marię 
Dąbrowską, Zofię Kossak, Zofię Nałkowską, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Boy-
Żeleńskiego. Spotkania cieszyły się wielką popularnością, a tym samym podnosiły 
poziom życia kulturalnego w Gdyni. W kawiarni Albrechta spotykali się też plastycy 
gdyńscy o orientacji zbliżonej do kolorystów, wystawiając tam swoje prace, m.in. 
Marian Szyszko-Bohusz, Bolesław Just, Marian Mokwa, Hanna Jasińska-Żuławska. 
W 1933 r. podjęto próbę zorganizowania Związku Artystów Plastyków Nadmorskich 
na czele z Marianem Mokwą jako prezesem. W 1934 r. powstał gdyński oddział 
Centralnego Związku Artystów „Czar”34. W lipcu 1936 r. Grupa Gdyńskich Artystów 
Plastyków: Marian Szyszko-Bohusz, Zofia Szyszko-Bohuszowa, Zygmunt Cywiński, 
Anna Lityńska, Czesław Raczewski, Aleksander Wysocki zorganizowała pierwszą 
wystawę35. 17 stycznia 1937 r. powołali gdyński oddział  Związku Zawodowego Polskich 

29 A. Bukowski, Życie..., s. 144, 147.
30 K. Fabijańska-Przybytko, Z dziejów malarstwa w przedwojennej Gdyni, „Rocznik Gdyński 1978/1979”, 

Gdynia 1979, s. 161. 
31 A. Bukowski, Życie..., s. 147.
32 A. Tarkowska, Gdynia..., s. 105.
33 A. Bukowski, Życie..., s. 168-169.
34 Tamże, s. 147. 
35 A. Bukowski, Życie..., s. 173; Z. Cywiński, Notatka kronikarska, „Teka Pomorska”, 1938, r. 3, s. 70-71.
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Artystów Plastyków36. Prezesem został Marian Bohusz-Szyszko, wiceprezesami byli 
inżynier-architekt Jerzy Müller i artysta malarz Czesław Raczewski, sekretarzem 
– Zygmunt Cywiński, skarbnikiem – artysta malarz Aleksander Wysocki, zaś 
członkami Komisji Rewizyjnej – inżynier architekt Tadeusz Jędrzejewski i artysta 
dekorator Feliks Smosarski37. Oddział ZPAP mieścił się przy ulicy Świętojańskiej 116. 
Początkowo należało do niego 9 malarzy, 3 grafików, 1 rzeźbiarz i 3 architektów38, a 
w 1938 r. – było w nim 30 członków i kandydatów39. Wśród nich byli m.in.: Maria 
Zabłocka, Maksymilian Kasprowicz, Jan Gasiński, Jacek Żuławski, Hanna Jasińska-
Żuławska, J. Rogowski40.  

Związek organizował salony artystyczne oraz propagował sztukę na łamach prasy 
lokalnej41. Zorganizowano 16 wystaw, m.in. w marcu 1937 r. w lokalu „Rzut” przy ul. 
Świętojańskiej 38 otwarto Salon ZZPAP, w sierpniu urządzono doroczny kiermasz, 
w grudniu otwarto Salon Zimowy, w lutym 1938 r. – pośmiertną wystawę prac Cz. 
Raczewskiego42.

Szczególną rolę w życiu kulturalnym Gdyni odegrała Pomorska Szkoła Sztuk 
Pięknych Wacława Szczeblewskiego, która w 1933 r. została przeniesiona z Grudziądza 
do Gdyni. Przyciągała ona głównie utalentowaną plastycznie młodzież z Pomorza, 
zapoznawała ją ze sztuką oraz poza wiedzą dawała możliwości prezentacji dorobku 
młodych artystów. Stanowiła ewenement w systemie szkolnictwa gdyńskiego, gdyż 
była szkołą prywatną, mającą uprawnienia szkoły publicznej, podlegającej pod 
kuratorium oświaty w Poznaniu. 

Jej twórcą i właścicielem był Wacław Szczeblewski (1888-1965), rodowity 
Pomorzanin z Pelplina, absolwent Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie 
(1918). Po I wojnie światowej osiadł w Grudziądzu, gdzie w 1922 r. zorganizował 
Pomorską Szkołę Sztuk Pięknych. Był także profesorem rysunków w Państwowym 
Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Staszica w Grudziądzu43. Pomorska 
Szkoła Sztuk Pięknych została otwarta 1 listopada 1922 r. Szkołę proponował otworzyć 
w Grudziądzu sam Józef Piłsudski, który zwiedził pierwszą wystawę sztuk pięknych 
artystów pomorskich w Grudziądzu (7 czerwca – 1 września 1921 r.). Propozycję poparł 
ówczesny prezydent miasta Józef Włodek44. W pierwszym roku działalności szkoła 
liczyła 14 uczniów, wśród których byli m. in.: Maria Bar, porucznik Henryk Kulesza, 

36 K. Chruściński, Półwiecze..., s. 15-16; A. Bukowski, Życie..., s. 173.
37 K. Fabijańska-Przybytko, Z dziejów..., s. 161-162; A. Bukowski, Życie..., s. 173.
38 A. Tarkowska, Gdynia..., s. 105.
39 K. Chruściński, Półwiecze..., s. 16.
40 K. Fabijańska-Przybytko, Z dziejów..., s. 163; K. Chruściński, Półwiecze..., s. 16.
41A. Tarkowska, Gdynia..., s. 105.
42 A. Bukowski, Życie..., s. 174; J. Kuropatwiński, Wystawa Związku Plastyków w Gdyni, “Torpeda”, nr 10, 

z dn. 7.03.1937 r., s. 9; J. Nowak, Gdyński Salon Zimowy, “Kurier Bałtycki”, nr 243, z dn. 19.12.1937 r., s. 6.
43 E. Markot, Działalność Wacława Szczeblewskiego w Grudziądzu (1920-1933), [w:] Wacław Szcze-

blewski artysta z Pomorza, Malbork [2012], s. 26-33.
44 Tamże, s. 26-27.
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Franciszek Nadrowski45. Szkoła miała trzyletni cykl nauki i obejmowała następujące 
przedmioty: 1. studium aktu, głowy, martwej natury i pejzażu; 2. malowanie z natury: 
portret, pejzaż, kompozycja, 3. modelowanie w glinie, 4. kompozycje ornamentu 
na podstawie pierwiastka regionalnego (motywów kaszubskich), 5. techniki: 
ołówek,węgiel, pióro, kredka, pastel, olej, akwarela, tempera, klej, 6. wykłady: 
anatomia,perspektywa, historia sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki 
polskiej46. W 1924 r. PSSP otrzymała koncesję Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. Od 1923 r. odbywały się doroczne wystawy prac uczniów, 
którzy wykonywali także zamówienia w zakresie sztuki stosowanej i dekoracyjnej.  
Łącznie w latach istnienia PSSP w Grudziądzu przewinęło się przez nią 106 uczniów47. 
Prace sześciu z nich zachowują się w zbiorach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 
w Grudziądzu48.

W 1932 r. z okazji 10-lecia szkoły odbyła się w dniach 3 lipca – 15 sierpnia w Szkole 
Powszechnej w Gdyni przy ulicy 10 Lutego wystawa jubileuszowa pod patronatem 
wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa. Ukazano na niej dorobek szkoły z plenerów 
Pojezierza Kaszubskiego oraz samego wybrzeża i morza. W zbiorach Muzeum Miasta 
Gdyni zachowały się zaproszenia na nią: „Pod protektoratem JWPana Wojewody 
Pomorskiego Kirtiklisa Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych z Grudziądza urządza w 
Gdyni, w salach Szkoły Powszechnej przy ul. 10 Lutego wystawę regjonalną opartą 
na motywach kaszubskich, której otwarcie nastąpi w dniu 3 lipca br o godz. 13-ej. 
Na uroczystość powyższą mam zaszczyt  JWP. jaknajuprzejmiej zaprosić Wacław 
Szczeblewski kierownik szkoły”49. 

 Wystawę otworzył minister Leon Kozłowski w obecności Komisarza Rządu 
Franciszka Sokoła. Wystawiono na niej 228 obrazów 20 uczniów. Wystawa cieszyła 
się wielkim powodzeniem, a wśród zwiedzających odnotowano Aleksandra 
Majkowskiego, artystów malarzy Jana Cybisa, Teodora Axentowicza50. Pisały o niej 
pisma fachowe: „Światowid”51, „Sztuki Piękne”52. 

Wystawa była też okazją do rozmów na temat utworzenia filii PSSP w Gdyni. 
Inicjatywę poparła miejscowa inteligencja, która zorganizowała w tej sprawie spotkanie 
w Domu Ludowym i zaprosiła na nie Wacława Szczeblewskiego: „Niniejszym mamy 
zaszczyt zaprosić J.W.P. Profesora Wacława Szczeblewskiego z małżonką na zebranie 

45 Tamże, s. 33; Artyści malarze w Grudziądzu, “Głos Pomorski”, 31.12.1922 r., s. 4, artykuł w zbiorach  
Muzeum Miasta Gdyni (MMG); W tekście wymieniono osoby w Niemczech i w Polsce, które posiadały 
obrazy W. Szczeblewskiego.

46 E. Markot, dz. cyt., s. 27.
47 Tamże, s. 33.
48 Tamże.
49 MMG/HM/I/2206, Zaproszenie.
50 L. Reppel, Wacław Szczeblewski /11.VI.1888 – 23.VII.1965/, maszynopis z dn. 15.V.1974 r., MMG 

(osobna teczka),  s. 14-15. 
51  Z tygodnia, „Światowid”, nr 34, z dn. 20.08.1932 r., s. 2.
52 Kronika artystyczna, „Sztuki Piękne” 1932, r. 8, s. 274.
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dyskusyjne w sprawie otwarcia w Gdyni oddziału Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
w Grudziądzu, będącej pod dyrekcją Wacława Szczeblewskiego. Zebranie odbędzie 
się w sali „Domu Ludowego” w Gdyni przy ul. Świętojańskiej w dniu 19-go grudnia 
b.r. o godzinie 20-tej. Za komitet: Hilary Ewert-Krzemieniewski, Witold Kukowski, 
Henryk Chudziński”53. W czasie spotkania podjęto decyzję o wsparciu finansowym 
budowy filii szkoły w Gdyni przy ulicy Pomorskiej 18 na działce zakupionej przez 
Wacława Szczeblewskiego. 

4 maja 1933 r. uzyskano pozwolenie na budowę: „Komisarjat Rządu w Gdyni, 
Wydział Techniczny, Nadzór Budowlany – udziela pozwolenia na budowę willi i 
pracowni w Gdyni przy ul. Pomorskiej nr parc. 204”54. Architekt Zbigniew Kupiec55 
zaprojektował budynek szkoły w formie modernistycznej w nowo powstającej 
dzielnicy na Działkach Leśnych. Budynek składał się z dwóch zasadniczych brył o 
zróżnicowanej tektonice. Podział był funkcjonalny – w jednej bryle zaplanowano 
pracownie malarstwa i rzeźby, w drugiej - mieszkanie i część administracyjną. Do 
części szkolnej zaprojektowano specjalne oświetlenie, aby pracownie rzeźby miały 
duże okna, zwrócone na północ, a malarstwa na wschód56. 

24 maja 1933 r. o godz. 17-tej odbyło się „poświęcenie kamienia węgielnego pod 
Szkołę Sztuk Pięknych w Gdyni na Działkach Leśnych, naprzeciw Kasy Emerytalnej 
przy Szosie Gdańskiej (obok Posterunku Policji Państwowej)”. W programie znalazły 
się powitanie, wmurowanie aktu erekcyjnego, poświęcenie kamienia węgielnego przez 
ks. dziekana Teodora Emiliana Turzyńskiego, przemówienia gości, podziękowanie57.

Budowa posuwała się w szybkim tempie. W dniu 6 lipca 1933 r. została odebrana 
1-piętrowa willa i pracownia sztuk plastycznych oraz zezwolono na wykończenie 
budynku58. 20 października 1933 r. Wacław Szczeblewski zawiadamiał Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zamiarze otwarcia 28 października w 
Gdyni Oddziału Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Grudziądzu, mieszczącym się w 
gmachu własnym w Gdyni przy ulicy Pomorskiej 18: „Komunikując powyższe proszę 
uprzejmie [o] wciągnięcie oddziału Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych do rejestru 
tamt. Ministerstwa, przyczem program wykładów pozostaje bez zmiany. Nowy rok 
szkolny w oddziale w Gdyni zamierzam rozpocząć dnia 28 października br. Pozwalam 
sobie prosić Wysokie Ministerstwo o udzielenie mi nadal Swej niezbędnej opieki i 
poparcia, jakiemi miałem zaszczyt cieszyć się dotychczas. Szkoła składa się z dwóch 

53 MMG/HM/I/2202, Zaproszenie.
54 MMG/HM/I/2246, Pozwolenie na budowę z dn. 4.05.1933 r.
55 K. Butelski, Architekt Zbigniew Kupiec 1905-1990. Od modernizmu do regionalizmu, Kraków 2012.
56 Tenże, Negatyw idei modernistycznego budynku – studium przypadku, Gdynia, ul. Pomorska 18, [w:] 

Architrektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, pod red. M. J. Sołtysik, 
R. Hirsza, Gdynia 2014, s. 229-232. 

57 MMG/HM/I/2211/1, Zaproszenie.
58 MMG/HM/I/2247, Zaświadczenie odbioru budowy w stanie surowym, z dn.12.07.1933 r. 

Helena Głogowska



197

przepisowych klas, dwuch gabinetów i jednego pokoju kancelaryjnego”59. Podobne 
pismo skierował do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańsko-Pomorskiego w 
Poznaniu, prosząc „o udzielenie mi nadal Swej niezbędnej opieki i poparcia, jakiemi 
miałem zaszczyt cieszyć się dotychczas”60. 

28 października 1933 r. o godz. 17-tej odbyło się poświęcenie i otwarcie 
nowozałożonego Oddziału w Gdyni Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych61. Oznaczało 
to też ostateczne przeniesienie Szkoły z Grudziądza do Gdyni, o czym świadczy 
zachowane pismo Zarządu Miejskiego Miasta Grudziądza z 16 stycznia 1934 r., 
informujące Wacława Szczeblewskiego o przyjęciu do wiadomości jego informacji o 
przeniesieniu Szkoły do Gdyni62.   

1 lutego 1934 r. Wacław Szczeblewski skierował do wykładowców-prelegentów 
Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni instrukcję, w której przedstawił 
założenia ideowe: „W celu utrzymania jednolitego kierunku wychowawczego 
zwolenników i twórców sztuki rodzimej, opartej na podłożu regjonalizmu 
pomorskiego i kaszubszczyzny, oraz marynizmu, - kurs nauk podstawowych i 
pomocniczych, wykładanych w Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych, formalnie i 
materjalnie należy ściśle dostosować do programu strukturalnego i kultywować go 
z całą skrupulatnością, posuniętą do pedanterji. Wszelka dowolność w realizowaniu 
programu jest niepożądana, gdyż może spowodować zwichnięcie jednolitych założeń 
podstawowej sztuki rodzimej, wykwitłej na podłożu odwiecznych dążeń ducha 
lechickiego plemion pomorskich, której szkoła hołduje, którą kultywuje i do skarbca 
ogólnego dorobku kulturalnego pragnie dorzucić  twórczość własną, a tem samem 
przyczynić się do zwycięstwa nad Bałtykiem – morzem polskiem – autochtonicznej 
sztuki i kultury lechickiej nad nawałą teutońską”63.

W sprawozdaniu za rok szkolny 1933/34, przesłanym do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego opisał osiągnięcia szkoły w pierwszym roku 
działalności oraz przedstawił kadrę pedagogiczną: „Zachęcony wynikami prac 
uczniów podczas wycieczki krajoznawczej po wybrzeżu polskiem w roku 1932, 
postanowiłem przenieść moją Pomorską Szkołę Sztuk Pięknych, po 11 latach jej 
istnienia w Grudziądzu – do Gdyni, otwierając najprzód oddział P.S.S.P. w Gdyni 
od jesieni r. 1933. Ponieważ jednak utrzymywanie nadal Szkoły w Grudziądzu było 
zbyt kosztowne, a sama budowa gmachu w Gdyni kosztowała mnie 58,000. – zł, 
przeto z wiosną r. 1934 Szkołę przeniosłem całkowicie na grunt gdyński. W dniu 

59 MMG/HM/I/2085, Pismo W. Szczeblewskiego do Ministerstwa Wyznań Religii i Opieki Społecznej 
Wydział Kultury i Sztuki w Warszawie, z dn. 20.10.[193]3, kopia.

60 MMG/HM/I/2086, Pismo W. Szczeblewskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańsko-
Pomorskiego w Poznaniu z dn. 20.10.1933 r.

61 MMG/HM/I/2201, Zaproszenie.
62  MMG/HM/I/2088, Pismo Zarządu Miejskiego Miasta Grudziądza do W. Szczeblewskiego, z dn. 

16.01.1934 r. 
63 MMG/HM/I/2090, Instrukcja dla Panów Wykładowców – Prelegentów Pomorskiej Szkoły Sztuk 

Pięknych w Gdyni, Gdynia, 1.02.1934 r. 
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28 października r. 1933 odbyło się otwarcie w Gdyni oddziału Pomorskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, przy licznym udziale władz, z Panem Komisarzem Rządu, mgr. 
praw Franciszkiem Sokołem na czele. W przemówieniach podnoszono znaczenie 
Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni dla krzewienia regjonalizmu w sztuce 
i to zarówno ze strony przedstawicieli władz, jak również licznych przedst.[awicieli] 
społeczeństwa. Podniosła to także prasa w Gdyni i w in. miejscowościach Pomorza. 
Budynek szkolny wzniesiony jest przy ulicy Pomorskiej 18 i składa się z 2 dużych 
sal wykładowych, oraz 3 pokoi, przeznaczonych do prac, - wszystko zaopatrzone 
w przepisowe urządzenia, co stwierdził Pan Naczelnik Wydziału Woydyno. W 
pierwszym roku szkolnym zapisało się ogółem 24 uczniów, w tem 5-ciu ze Szkoły 
grudziądzkiej, reszta z adeptów gdyńskich i z okolic. Wykładowców wraz ze mną było 
trzech: dr. med. Jerzy Neyman wykładał tygodniowo 1 godzinę anatomję, inż.-arch. 
Zbigniew Kupiec wykładał wiadomości o perspektywie w teorji i praktyce – po 2 
godziny tygodniowo i ponadto 1 godzinę tygodniowo o stylach w architekturze, oraz o 
powszechnej historji sztuki. Rok szkolny 1933/34 przeszedł pod znakiem organizacji, 
co pociągnęło za sobą znaczne wydatki, a stąd powstały pewne braki w budżecie; na 
częściowe usunięcie tych braków gdyńska Rada Miejska przyznała Pomorskiej Szkole 
Sztuk Pięknych 2,000.- zł. Połowa uczniów, zależnie od ich uzdolnienia, korzysta 
bądź to z ulg częściowych, bądź całkowitego zwolnienia od opłat szkolnych, oraz z 
materjałów i in. przyborów malarskich, dostarczanych przeze mnie; są to uczniowie 
utalentowani, lecz nieposiadający środków na kształcenie się. Wskutek tego Szkoła, 
niemająca ustalonych dochodów, nie mogła zrównoważyć swego budżetu, ani ustalić 
gospodarki, ani tem samem – urzeczywistnić zamierzeń, jednakże trudności te 
pokonywane są skutecznie. W czasie istnienia Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
w Gdyni, uczniowie wykonali polichromje regjonalne: 1/ szkoły powszechnej przy 
ul. 10-go Lutego w Gdyni; 2/ reprezentacyjnego lokalu „Dwór Kaszubski” przy ul. 
Starowiejskiej w Gdyni; 3/ kaplicy w szpitalu gdyńskim, przy placu Kaszubskim; 
4/ kaplicy św. Antoniego w kościele farnym w Wejherowie. (...) Przy sposobności 
uprzejmie donoszę, że istniejące braki w wewnętrznem urządzeniu Szkoły powinny 
być jak najprędzej usunięte, na co jednakże potrzebna jest stosowna subwencja, gdyż 
środki moje są za szczupłe. Z subwencji tej zakupiłbym też przyrządy do wyrabiania 
kilimów, celem propagowania i pod tym względem sztuki regjonalnej”64. 

Z zestawienia statystycznego ówczesnych uczniów wynikało, że było wśród nich 
5  kobiet, 19 mężczyzn; 22 uczniów było wyznania rzymskokatolickiego (3 kobiety, 
19 mężczyzn), 1 - ewangelickiego (kobieta), 1- mojżeszowego (kobieta). 22 uczniów 
podawało narodowość polską (4 kobiety, 19 mężczyzn), 1 (kobieta) – inną. Według 
stanu cywilnego było 17 kawalerów, 4 - panny, 2 – żonatych, 1 – zamężna. Wśród 
24 uczniów szkoły wykształceniem wyższym legitymowały się 2 osoby (kobieta 
i mężczyzna), średnim - 10 (1 kobieta, 9 mężczyzn), niższym – 12 (3 kobiety, 9 
mężczyzn). Jako cel nauki w szkole 17 uczniów (3 kobiety, 14 mężczyzn) podawało  

64 MMG/HM/I/2232, Do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wydział Sztuki 
w Warszawie. Sprawozdanie za rok szkolny 1933/34, z dn. 27.02.1935 r., kopia.
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przygotowanie do zawodu, a 7 (2 kobiety, 5 mężczyzn) kształciło się dla rozrywki65.
Jak wynika z zachowanych sprawozdań z działalności Szkoły, od początku istnienia 

w Gdyni borykała się ona z trudnościami natury materialnej, uczniowie często nie byli w 
stanie opłacać czesnego 100 zł za semestr (20 zł miesięcznie). Była to szkoła prywatna z 
prawami państwowych szkół publicznych – od 1934 r. miała nazwę Prywatna Pomorska 
Szkoła Sztuk Pięknych. Wacław Szczeblewski zwracał się do różnych instytucji o pomoc 
finansową, m.in. do Komisarza RP w Gdyni. Funkcjonowanie Szkoły w drugim roku 
jej działalności w Gdyni ilustruje sprawozdanie za rok szkolny 1934/1935: „W roku 
sprawozdawczym 34/35, a drugim roku szkolnym po przeniesieniu siedziby do Gdyni 
Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych zmuszona była pracować w odmiennych warunkach 
terenowych. Jedną z najdotkliwiej godzących w byt Szkoły spraw okazały się trudności 
materjalne z jakiemi Szkoła zmuszona była walczyć po wybudowaniu własnego gmachu 
kosztem 58.000 zł. przy nikłej pomocy kredytowej B.G.K. /5.000 zł./ oraz T.B.O. /4.000 
zł/, składającego się z dwuch sal wykładowych i 3 pokoji przepisowo urządzonych. Mimo 
trudności prace w Szkole postępowały normalnie, według z góry ustalonego programu. 
Główne przedmioty praktyczne obejmowały rysunek, malarstwo, studja w naturze, 
rzeźbę. Z przedmiotów teoretycznych: perspektywę /2 godz. tygodniowo/, anatomję /1 
godz. tygodn./ i historję sztuki. Wykładowcami przedmiotów teoretycznych byli: inż 
arch. Zbigniew Kupiec, dr. Jerzy Neyman. Uczniów ogółem uczęszczało 21, w tem cztery 
kobiety, 8-iu zamiejscowych z terenu W.M.Gdańska, pow. morskiego i tczewskiego. 
W dalszym ciągu Szkoła, kładąc nacisk na działalność regjonalną w sztuce, dokonała 
restauracji szeregu wnętrz, a mian.: polichromję w Szkole Powszechnej Nr. 1 w Gdyni, 
kościoła Farnego w Wejherowie, kaplicy w Gdyni, Dworu Kaszubskiego w Gdyni.  
W związku z tem, iż uczniowie w znacznej części korzystają z pomocy w materjałach i 
utensyljach udzielanych przez Szkołę, Komisarjat Rządu w Gdyni wyasygnował roczną 
subwencję w wysokości 2.000, która jest stopniowo realizowana. Szkołę kilkakrotnie 
wizytował z ramienia M.W.R.i O.P. p. nacz. Woydyno, który wysoce dodatnio opinjował 
działalność Szkoły”66. 

Jak wynikało z zestawienia statystycznego za rok szkolny 1934/1935 liczba 
uczniów zamiast wzrosnąć, zmniejszyła się - razem było 21 uczniów (3 kobiety, 18 
mężczyzn; 19 wyznania rzymskokatolickiego, 2 – ewangelickiego; 19 – narodowości 
polskiej, 2 – innej; 18 – wolnego stanu, 2 - mężczyzn żonatych, 1 kobieta zamężna; 19 
posiadało obywatelstwo polskie, 2 – inne; z wykształceniem wyższym była 1 kobieta, 
ze średnim – 1 kobieta i 7 mężczyzn, z niższym – 1 kobieta, 11 – mężczyzn)67. Z tych 
danych wynika, że środowisko uczniów było najbardziej zróżnicowane pod względem 
poziomu wykształcenia. Jak wspomniano w jednym ze sprawozdań w roku szkolnym 

65 MMG/HM/I/2233, Zestawienie statystyczne Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni. Rok sz-Zestawienie statystyczne Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni. Rok sz-
kolny 1933/1934. 

66 MMG/HM/I/2226, Sprawozdanie za rok szkolny 1934/35 do Kuratorjum Szkolnego Okręgu 
Poznańsko-Pomorskiego w Poznaniu z 11 listopada 1935 r., kopia.

67 MMG/HM/I/2231, Zestawienie statystyczne Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni na rok szk. 
1934/35.
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1934/1935 „zapisanych uczniów było 21. (...) Opuściło w roku szkolnym 10 uczni, z 
powodu braku środków do kształcenia się”68.   

29 maja 1935 r. z inicjatywy Wacława Szczeblewskiego, aby sprostać trudnej sytuacji 
materialnej szkoły, zawiązał się Patronat Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni, 
w skład którego weszli przedstawiciele miejscowych obywateli kaszubskich pod 
przewodnictwem  Jana Radtkego. Wiceprezesem Patronatu był Henryk Chudziński, 
sekretarzem – Aleksander Majkowski, skarbnikiem – Józef Skwiercz, a członkami: 
Inger Borchsenius, Agnieszka Grubbówna, Jan Grubba, Franciszek Grzegowski, Jan 
Kamrowski, Józef Konkel, Augustyn Krauze i Wacław Szczeblewski69. W sierpniu 
1935 r. Szkoła urządziła staraniem Patronatu doroczną wystawę prac uczniów, którą 
zwiedziło przeszło 1600 osób, w tym znaczna ilość wyborców do Sejmu, gdyż w 
lokalu Szkoły mieściła się Komisja Wyborcza. Wstęp na wystawę był bezpłatny70. 
Wystawiało ogółem 15 uczniów łącznie 227 obrazów, z czego 24 sprzedano. Wpływ 
ze sprzedanych obrazów otrzymali uczniowie71.

Mimo, że Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych w Gdyni istniała od 1933 r., 13 lipca 
1936 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego informowało 
Wacława Szczeblewskiego, że spełnił on warunki przewidziane w ust. 1 art. 2 
ustawy z dn. 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych 
i wychowawczych (Dz.U. R.P. nr 33, poz. 334) i może otworzyć szkołę „w ciągu 
roku od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia”72. Szkoła wydawała uczniom 
odpowiednie legitymacje szkolne73. Uczniowie szkoły poza prezentowaniem swoich 
prac na wystawach dorocznych organizowali też inne wydarzenia artystyczne, m.in. 
Herbatkę Artystyczną 22 lutego 1936 r. o godz. 20-tej74.

Szczególnym wydarzeniem kulturalnym w życiu Szkoły oraz miasta była wystawa, 
otwarta 12 grudnia 1937 r. (trwała do 26 grudnia) w Państwowej Szkole Morskiej 
w Gdyni z okazji 15-lecia Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Patronat nad nią 
objęli wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz, ks. biskup Stanisław Wojciech 
Okoniewski, generał brygady Wiktor Thomee, kurator Pomorskiego Okręgu 
Szkolnego Antoni Ryniewicz. Pisano o niej w „Wieczorze Warszawskim”: „Otwarto 
tutaj uroczyście wystawę z okazji 15-lecia Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
Wacława Szczeblewskiego. Wystawę (...) otworzył komisarz rządu m. Gdyni mgr. 
Sokół w obecności przedstawicieli sfer kulturalnych i artystycznych, podkreślając 
w swym przemówieniu wielkie osiągnięcia tej placówki kulturalnej na Wybrzeżu, 
mimo trudnych warunków materialnych. Wystawiono około 300 prac 42 uczni tej 

68 MMG/HM/I/2227, PSSP w Gdyni. Sprawozdanie z działalności za rok szkolny 1934/35 do Minis-MMG/HM/I/2227, PSSP w Gdyni. Sprawozdanie z działalności za rok szkolny 1934/35 do Minis-
terstwa W.R.i O.P. Wydział Kultury i Sztuki z dn. 11.11.1935 r.

69 Encyklopedia Gdyni, t. 1, Gdynia 2006, s. 551.
70  MMG/HM/I/2226, Sprawozdanie...
71  MMG/HM/I/2227, PSSP...
72 MMG/HM/I/2089, Pismo MWRiOP do W. Szczeblewskiego, Warszawa, 13.07.1936 r.
73 blankiet w zbiorach MMG, t. 12.
74 MMG/HM/I/2210, Zaproszenie.
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szkoły, wśród których zwracały uwagę portrety pani Inger Borchsenius, akwarele 
Patoka, śmiałe studia rybackie Dziekana, pejzaże i rzeźby Pietrowcówny i innych. (...) 
W roku 1933 szkoła została przeniesiona do Gdyni, gdzie znalazła w społeczeństwie 
szereg szczerych sympatyków”75.

W wydanym z tej okazji katalogu przedstawiono historię szkoły w Gdyni oraz jej 
znaczenie w społeczności lokalnej miasta: „W roku 1933 zostaje uczelnia przeniesiona 
do Gdyni do własnego budynku wystawionego kosztem prof. Szczeblewskiego, gdzie 
nadal chlubnie się rozwija, mimo ustawicznej walki o finanse, mimo walki z nowym 
terenem, który jakże często trzeba przeorywać. Na terenie Gdyni wykonuje szkoła 
również portrety wyżej wymienionych oraz Gen. Orlicz-Dreszera. Przeprowadza 
polichromie Kaplicy św. Antoniego w Wejherowie w stylu kaszubskim, Kostnicy w 
Szpitalu w Gdyni, odnawia Szkołę Powszechną w Gdyni – jest to pierwsza szkoła w 
Polsce utrzymana w stylu regionalnym – kaszubskim. Całkowita polichromia „Dworu 
Kaszubskiego” jest również dziełem rąk uczniowskich. Na każdy „Dzień Morza” 
przygotowują uczniowie wozy dekoracyjne, ostatnio wykonano smoka wawelskiego. 
Komisarz Rządu mgr praw Franciszek Sokół otacza szkołę serdeczną opieką, popiera ją 
materialnie, a w dniu jej otwarcia i poświęcenia dokonuje własnoręcznie „Postrzyżyn” 
według starosłowiańskiego obrządku. Postrzyżyny te to symbol torowania drogi kulturze 
regionalnej. Życzliwość p.[ana] Kom.[isarza] Rządu Sokoła dla Szkoły przejawiała 
się znamiennie w chwili, gdy przybyłą do Gdyni w charakterze rewizyty specjalną 
delegację miasta Kopenhagi zaprasza na wystawę prac szkoły. Wśród społeczeństwa 
gdyńskiego znalazła szkoła również wielu szczerych przyjaciół i sympatyków, którzy 
pomagają kierownictwu uczelni w dążeniu do jej ogólnych zadań, a wśród nich 
wymienić należy pp. ref. (? - nieczytelne – przyp. H. G.) Chudzińskiego, dyrektora 
KKO Linkego, radnego Malata (? - nieczytelne – przyp. H. G.) i architekta inż. Kupca, 
który stworzył również projekt gmachu szkoły w Gdyni. Rozgłos zatacza coraz szersze 
kręgi, przybywają uczniowie również z zagranicy jak: Danii, Estonii, Niemiec i W. M. 
Gdańska. I stała się szkoła poważną ostoją rodzimej sztuki na Pomorzu. Tu właśnie na 
prastarym naszym szlaku stała się ona wedetą polskiej kultury nad Bałtykiem. Ożyło 
wydobyte z pod szarzyzny pyłu i zapomnienia piękno ludowe, a celem szkoły jest to 
rozwijać i szerzyć, pięknem tym rozjaśnić każdą dziedzinę szarego życia”76. 

Jak podała Krystyna Fabijańska-Przybytko wystawa miała retrospektywny 
charakter i brali w niej udział byli uczniowie z Grudziądza oraz z Gdyni. 34 
uczestników wystawiło 446 prac – malarstwo, rysunki, rzeźba i płaskorzeźba 
oraz wyroby rzemiosła artystycznego77. Cieszyła się wielkim powodzeniem wśród 
zwiedzających. Recenzje jej ukazały się w prasie pomorskiej i ogólnopolskiej. Spotkała 

75  Malarze nad morzem. Jubileusz Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, „Wieczór Warszawski”, nr 355, 
z dn. 17.12.1937 r., artykuł w zbiorach MMG.

76 J. Su., W 15-lecie Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych (Zarys historii szkoły), [w:] Wystawa 15-lecie Pomor-
skiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Gdyni od 12 do 26 Grudnia 1937 r. [katalog], s. 6, 
w zbiorach MMG, teczka 12, sygn. 294z/R.

77 K. Fabijańska-Przybytko, Pomorska..., s. 112.
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się także z krytyką wśród gdyńskich artystów i krytyków, zwłaszcza Artura Marii 
Swinarskiego78. Jego artykuł wywołał dyskusję także na posiedzeniu Rotary Clubu 
w Gdyni 4 stycznia 1938 r. Prezes Henryk Chudziński powtórzył przemówienie 
wygłoszone na otwarciu Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Rotary Club negatywnie 
ocenił krytykę Szkoły: „Jak wiadomo, wystawa i działalność tej szkoły spotkała się 
z bardzo ostrą krytyką na łamach prasy miejscowej, a przede wszystkim na łamach 
„Kuriera Bałtyckiego”, pióra A.[rtura] M. Świnarskiego. Artykuły te, niezmiernie 
agresywne, spowodowały dyskusję na łamach „Kuriera Bałtyckiego” i „Gazety 
Morskiej”, dyskusję, w której głównie wziął udział członek Związku Zawodowego 
Plastyków w Gdyni prof. Marian Szyszko-Bohusz. Nowoczesne prądy w plastyce 
posłużyły za temat do dyskusji na zebraniu klubowym, w której żywy udział wziął 
szereg kolegów z kol. Stefanowiczem i Grabowskim na czele. Na ogół przeważało 
zdanie, że działalność Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, chociaż może nie dogadza 
niektórym gustom, a w szczególności – zapatrywaniom artystów reprezentujących 
najnowsze kierunki w malarstwie, to jednak jako placówka pionierska zasługuje na 
wyróżnienie, tym bardziej że prace uczniów cieszą się uznaniem szerokich rzesz 
publiczności”79.              

Szkoła poza trzyletnim trybem artystycznego nauczania młodzieży, organizowała 
3 trzymiesięczne kursy dokształcające dla mistrzów, czeladników i uczniów rzemiosła 
malarskiego. Pierwszy taki kurs malarski z inicjatywy Cechu Malarskiego w Gdyni 
został urządzony dla wszystkich uczniów (47) rzemiosła malarskiego przy Pomorskiej 
Szkole Sztuk Pięknych w Gdyni. Trwał on od grudnia 1935 r. do 29 kwietnia 1936 r. 
Prelegentami byli: prof. Szczeblewski wykładał rysunek, perspektywę w przestrzeni, 
technikę malarstwa, style w architekturze; ks. Fr. Dąbrowski – symbolikę w ikonografii 
religijnej, Ignacy Sobczak i Fr. Grien – imitację drewna i marmuru, Marian Piechocki 
– technologię klei i farb. Na zakończenie kursu 29 kwietnia 1936 r. po wygłoszeniu 
ostatniego wykładu przemówił ks. Fr. Dąbrowski, „wskazując na duszę artysty, 
która powinna być wyrobiona nie tylko pod względem społecznym o charakterze 
szlachetnym, idealnym, ale co bodaj najważniejsze dla malarza religijnego, musi 
przesiąknąć duchem Chrystusowym. To jest bardzo ważne, bo w obecnych czasach 
budzi się mocno duch liturgiczny, znajomość zatem starochrześcijańskich symbolów 
jest niezbędna nie tylko dla malarzy ale też dla szerszego ogółu”80. Kolejne kursy w 
Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych zorganizowano odbył od 7 grudnia 1936 r. do 6 
marca 1937 r.  Trwały one 13 tygodni po 5 dni w tygodniu (oprócz sobót i niedziel) 
- razem 65 dni, po 2 godziny dziennie. W ramach kursów realizowano następujący 
program: 1. sztuka czysta – 58 godz., 2. sztuka dekoracyjna – 13 godzin, 3. historia 

78 A. M. Swinarski, Na marginesie, „Kurier Bałtycki”, nr 243, z dn. 19.12.1937 r., s. 6.
79 MMG/HM/I/2243, Rotary Club – Gdynia. Sprawozdanie za 1 kwartał 1938 r., s. 1; H. Chudziński wy-

stąpił w obronie szkoły w „Kurierze Bałtyckim”, nr 4, z dn. 5.01.1938 r., s. 3; nr 5, z dn. 6.01.1938 r, s. 3  
(Krytyka krytyków. W obronie P.S.S.P.).  

80 MMG/HM/I/2216, Zakończenie kursów dla uczniów rzemiosła malarskiego przy Pom. Szkole Sztuk 
Pięknych w Gdyni (maszynopis).
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i ikonografia kościelna – 13 godz. 4. technologia materiałów – 7 godz. 5. imitacja 
drewna i marmurów – 26 godz., 6. kalkulacja, ustawodawstwo przemysłowe, 
skarbowość – 13 godz. (razem  - 130 godz.). Komisarz Rządu na wniosek Cechu 
Mistrzów Malarskich z 11 lutego 1937 r. udzielił subwencję na kursy dokształcające 
dla czeladników i uczniów malarskich w Gdyni w wysokości 200 zł81. Celem kursów 
było „należyte wyszkolenie rzemieślników i uczniów tego rzemiosła oraz skuteczna 
walka z partactwem”82. 

Borykając się z trudnościami materialnymi Wacław Szczeblewski zabiegał o 
subwencje dla swojej szkoły w różnych miejscach. 17 kwietnia 1937 r. pisał do  
Komisarza Rządu Franciszka Sokoła: „Mam zaszczyt przy niniejszym przedłożyć 
Panu Komisarzowi budżet Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława 
Szczeblewskiego w Gdyni na rok 1936/37 i najuprzejmiej donieść, że jesienią 
b.r. szkoła obchodzić będzie 15-lecie istnienia. Szkoła, posiadająca od r. 1936 
prawa państwowych szkół publicznych, powstała z inicjatywy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w r. 1922. Ówczesny Naczelnik Państwa Marszałek Józef  Piłsudski, 
podczas Jego pobytu w Grudziądzu w r. 1921, dokonał w obecności przedstawicieli 
Ministerstwa Kultury i Sztuki – otwarcia zorganizowanej przeze mnie pierwszej 
„Wystawy obrazów artystów pomorskich” i zachęcił mnie do założenia tej szkoły, 
którą uruchomiłem w r. 1922 w Grudziądzu, gdzie zarząd miejski przydzielił szkole 
bezpłatny lokal, światło, opał i obsługę. Przez 11 lat szkoła czynną była w Grudziądzu 
i spełniła tam swoje zadanie, to też w r. 1933 przeniosłem ją do Gdyni i tu jesienią 
b.r. upłynie 15 lat od czasu jej istnienia. – Przez cały czas działalności szkoły wydała 
ona szereg talentów, których prace znajdują się w pomorskich kościołach, szkołach, 
lokalach reprezentacyjnych lub domach prywatnych. – Głównym zadaniem szkoły 
jest krzewienie w sztuce regionalizmu kaszubsko-pomorskiego, mało znanego w 
innych stronach Rzeczypospolitej, a stanowiącego znaczny dorobek polskiej kultury 
narodowej. – Spośród uczniów, utalentowanych wychowanków szkoły wypada mi 
wymienić chociażby p. Inger Borchsenius, rodowitą Dunkę, pochodzącą z Kopenhagi, 
której prace, zwłaszcza portretowe – znane są w Gdyni. – Jesienią r. 1936 urządziła 
p. Inger Borchsenius wystawę swych prac w pomieszczeniach mej szkoły; wystawę tę 
zaszczycił Swą obecnością Pan Komisarz Rządu, z delegacją miasta Kopenhagi i rządu 
duńskiego. Eksponaty zwieziono z poszczególnych dzielnic Gdyni, dzięki łaskawemu 
bezinteresownemu przyznaniu do tego samochodu Komisariatu Rządu, mimo to 
jednak wystawa /jej urządzenie/ pociągnęła za sobą pewne koszty, których jednakże 
nie wliczyłem do budżetu szkoły na r. 1936/37. – Z ważniejszych wydarzeń w szkole 
wypada wymienić kurs dokształcający dla czeladzi i uczniów rzemiosła malarskiego, 
zorganizowany w mej szkole i pod moim kierownictwem z inicjatywy Cechu Mistrzów 
Malarskich w Gdyni. Był to dalszy ciąg kursu, urządzonego w r. 1935/36. Tym razem 

81 MMG/HM/I/2214, odpis pisma Komisariatu Rządu w Gdyni Wydział Finansowy do Cechu 
Mistrzów Malarskich, Gdynia 31 marca 1937 r.

82 MMG/HM/I/2218, Pismo kierownika Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni 
z 25.11.1936 r. (kopia).
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zapisało się na kurs 26 uczestników, a ukończyło go 14. Każdy z uczestników miał 
opłacać na rzecz szkoły po 5. zł miesięcznie, ale wpłaciło tylko 18 uczniów ogólną 
kwotę 90 zł. Pan Komisarz przyznał mi łaskawie na ten cel 200 złotych. Zadaniem 
kursu, który będzie powtarzany corocznie, jest wyspecjalizowanie rzemieślników 
malarskich, oraz walka z anonimowym partactwem. – Uczestnikami kursu, który 
trwał od 15 grudnia 1936 r. do 15 marca 1937 r. byli ludzie biedni i bezrobotni, gdyż 
w sezonie zimowym panuje zastój w rzemiośle malarskim. – W związku z 15-leciem 
istnienia szkoły odbędzie się wystawa, nad którą protektorat raczył łaskawie objąć 
Pan Komisarz Rządu. – Z zestawienia budżetowego przychodu i rozchodu wynika, że 
niedobór wynosi 4,379.80 zł. Ponieważ szkoła nie posiada znikąd żadnych dochodów 
i, nie jest placówką handlową, lecz wybitnie ideową, przeto najuprzejmiej upraszam 
Pana Komisarza o łaskawe przyznanie stosownej subwencji. Patronat Prywatnej 
Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, mimo szczerych chęci ze strony jego członków 
zarządu, za dwa lata swego istnienia nic nie mógł zdziałać, by materialnie dopomóc 
szkole. – Obecnie szkoła posiada 29 uczniów, z tych jednak czesne po 15 zł miesięcznie 
opłaca tylko 15, reszta to ludzie niezamożni, a utalentowani, którym nie można 
odmówić możności kształcenia się w sztuce. Katalog wystawy, oraz inne druki, jako 
materiał propagandowy, przeznaczony będzie zwiedzającym wystawę, oraz rozesłany 
będzie po całym Pomorzu osobom, interesującym się sztuką – inteligencji pracującej, 
kierownictwu różnych zakładów naukowych, duchowieństwu, a przede wszystkim 
przedstawicielstwu władz samorządowych. Wraz z katalogiem, jako jego uzupełnienie, 
- ukaże się drukiem historia szkoły”83. Do tego pisma był dołączony budżet szkoły na 
rok 1936/1937. Jak wynika z zestawienia kosztów, związanych z funkcjonowaniem 
szkoły i dochodów, Szkoła była placówką deficytową. Na wydatki składały się: 1. lokal 
szkolny – 2 sale i 3 pokoje oraz przepisowe ubikacje – po 200.00zł (miesięcznie – 
2,400.00), oświetlenie – 10 punktów świetlnych  350.00, opał 432 m3 – 429.00, woda i 
kanalizacja – 150.00, utrzymanie porządku w lokalu szkoły – kobieta do sprzątania po 
20.00 zł miesięcznie – 240.00, mydło, ręczniki, oliwa do podłóg, miotły, ścierki, środki 
dezynfekcyjne – 120.00, przybory kancelaryjne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe 
– 300.00, sprzęt szkolny – zakup nowych, koniecznych urządzeń: sztalugi, koziołki 
rzeźbiarskie, naprawa i konserwacja – 100.00, pomoc naukowa – modele gipsowe 
(odlewy), zakup pierwowzorów zdobnictwa kaszubskiego, glina modelarska i t.p. – 
50.00, biblioteka – zakup wydawnictw o sztuce i fachowych – 30.00, modele żywe – 5 
m-cy po 26 dni /5 godz. dziennie/ po 0.50 za godz. – 325.00, wycieczki uczniów dla 
studiów krajobrazu morskiego /6 uczniów i kierownik szkoły/ na 3 tygodnie po 2.00 
zł dziennie na osobę: wyżywienie i noclegi; przejazdy koleją lub statkami, dojazdy 
do Gdyni, celem uzupełniania materiałowe – 300.00, fundusz premiowy za prace 
konkursowe i nagrody – 150.00, wystawa z racji 15-lecia istnienia szkoły – zakup ram, 
zorganizowanie i urządzenie wystawy – 350.00, katalogi wystawowe, zawiadomienia, 
afisze i inne druki – 500.00, zapomogi dla niezamożnych uczniów w materiałach – 

83 MMG/HM/I/2221, Pismo W. Szczeblewskiego do Komisarza Rządu Mgr. Praw Fr. Sokoła w Gdyni, 
z dn. 19.04.1937 r., kopia.
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500.00, świetlica dla uczniów: czasopisma, traktujące o sztuce, oraz 5 dzienników 
– po 1 z Krakowa, Warszawy, Poznania, Torunia i Gdyni – 200.00, kierownik szkoły 
i prelegenci – razem 6,694.80. Dochód Szkoły stanowiły: czesne od 15 uczniów po 
15.00 zł miesięcznie – przez 9 miesięcy – 2,025.00, kurs uzupełniający dla czeladzi i 
uczniów rzemiosła malarskiego (od 15 grudnia 1936 do 15 marca 1937) subwencja 
Komisariatu Rządu – 200.00, uczestnicy kursu wypłacili 90.00 (razem 2,315.00)84.   

W sprawozdaniu za rok 1935/1936 Wacław Szczeblewski wymieniał główne 
osiągnięcia szkoły oraz wydatki związane z jej funkcjonowaniem: „W roku 
sprawozdawczym kształciło się w Prywatnej Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych 
ogółem 28 uczniów, w tem płci męskiej 18, żeńskiej 10; na tę liczbę przypadało 
26 obywateli polskich, 1 obywatelka duńska i 1 gdańska. Według wyznań było 26 
osób, wyznania rzymskokatolickiego i 2 ewangelickiego. – Niemal połowa uczniów 
niezamożnych nie opłacała czesnego korzystając z subwencyj pieniężnych oraz 
w materjałach, udzielanych przez zarząd Szkoły. Ponieważ byli to uczniowie już 
zaawansowani i utalentowani, przeto nie można im było odmówić możności 
kształcenia się i, mimo, że Szkoła istnieje w warunkach trudnych, - należało tej 
pomocy udzielać. (...) W Grudziądzu, oraz w latach poprzednich w Gdyni Szkoła 
łatwiej pokonywała trudności, gdyż były jej przyznawane większe subwencje od 
Komisarjatu Rządu, a w Grudziądzu zarząd miejski opłacał pomieszczenia na Szkołę, 
światło, opał i służbę. W Gdyni w roku sprawozdawczym, dzięki życzliwości Pana 
Komisarza Rządu, na skutek uchwały Rady Miejskiej, Komisarjat wypłacił Szkole 
1,200 złotych subwencji, za co Panu Komisarzowi składam wyrazy głębokiego 
szacunku. W końcu maja 1936 r. wizytował Szkołę delegat Ministerstwa W.R. i O.P. 
z Wydziału Kultury i Sztuki, p. radca Woydyno, który o Szkole wyraził się dodatnio. 
Nastepnie p. radca Woydyno, podczas nieobecności Pana Komisarza – wraz ze 
mną odwiedził Pana Wicekomisarza, któremu przedstawił znaczenie i zadania 
Szkoły. Utworzony w r. 1935 „Patronat Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych”, złożony 
z przedstawicieli społeczeństwa pomorsko-kaszubskiego, zwracał się do starostw 
i magistratów pomorskich o subwencje, lecz zabiegi te nie odniosły skutku, gdyż 
samorząd odmowę tłumaczył brakiem funduszów. Jesienią r. 1935 urządzono pod 
protektoratem Pana Komisarza Rządu i pod egidą Patronatu w budynku Szkoły 
wystawę szkolną prac uczniów; otwarcia dokonał Pan Komisarz Rządu. Wystawę 
zwiedziło ponad 1,600 osób. Podczas wystawy odbywały się wybory do Sejmu, na 
który to cel oddano bezinteresownie pomieszczenia Szkoły. Patronat przeznaczył 
150.- zł na ramy do studjów – prac uczniów, umieszczonych na wystawie. Przez cały 
czas działalności Szkoły na Pomorzu wydała ona szereg talentów oraz miłośników 
i propagatorów sztuki regjonalnej, a prace praktyczne uczniów lub absolwentów 
znajdują się w niejednym kościele pomorskim lub w lokalu publicznym. – W 
okresie sprawozdawczym wszyscy uczniowie wykazali znaczne postępy w sztuce 

84 MMG/HM/I/2222, Budżet Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni na rok 1936/37 z 
19.04.[193]7 r., kopia.
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malarskiej i plastyce, a wśród nich jest kilku celujących w dziedzinie regjonalizmu 
pomorsko-kaszubskiego. Dorocznym zwyczajem urządzono w karnawale 1936 r. 
wieczorek dla uczniów Szkoły i sympatyków. Pani mecenasowa Chudzińska ofiarowała 
całe zaopatrzenie bufetu; pan mecenas Józewicz 60.- zł gotówką i 25 centnarów węgla 
dla uczniów; pan konsul Kukowski z Kolibek – 50.- zł na wieczorek i ponadto 90.- zł 
na nagrody dla uczniów, biorących udział w małym konkursie akwarelowym. Niektóre 
warstwy społeczeństwa należycie doceniają znaczenie Szkoły dla Gdyni i wybrzeża, a 
dowodem takiego zainteresowania jest inicjatywa gdyńskiego Cechu Malarzy – urządzenia 
w Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych kursu dokształcającego dla mistrzów i czeladzi 
malarskich. – w kursie, trwającym bez wakacyj przez 3 miesiące, do dnia 29 kwietnia 
1936 r. włącznie, brało udział 47 czeladników i uczniów malarskich, a liczni mistrzowie 
malarscy byli na wykładach podczas kursu, którym kierował prof. Wacław Szczeblewski. 
– Wykładano: 1/ sztukę czystą – perspektywę, rysunek z natury, rozmachowy i z pamięci, 
ołówkiem i akwarelami, krajobraz; 2/ sztukę dekoracyjną – wartość psychologiczną 
i symboliczną barw oraz linij w malarstwie, zdobnictwie i grafice; 3/ ornament i 
stylizację /krótka historja/; 4/ projektowanie i kompozycję; 5/ stronę techniczną i cechy 
charakterystyczne sztuki ludowej oraz regjonalizmu pomorskiego w dobie dzisiejszej; 6/ 
technologję materjałów, imitację drewna i marmurów; 7/ kalkulację, ustawodawstwo i 
skarbowość. Uczestnicy kursu wpłacili na rzecz Szkoły 150.- złotych, natomiast Cech 
Malarzy dotąd jeszcze zalega z uiszczeniem należności. Na tegoroczne Święto Morza 
uczniowie Szkoły wykonali pod mojem kierownictwem dekoracje malarskie, sceny 
lub postacie do korowodu podczas tej uroczystości. Na zjazd kaszubski wykonano też 
tablicę z podobizną Antoniego Abrahama. W październiku r. 1936 Szkoła rozpoczyna 
15-ty rok swej działalności, z czego 11 lat przypada na jej dawną siedzibę – Grudziądz, 
a nadchodzący rok 4-ty na Gdynię, dokąd placówkę tę przeniosłem w r. 1933 i dzięki 
życzliwemu ustosunkowaniu się do niej Pana Komisarza Rządu – uruchomiłem jesienią 
tegoż roku. Załączam odpis postanowienia Pana Ministra W.R. i O. P., zatwierdzającego 
mnie jako kierownika „Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych”. Z nowym rokiem 
szkolnym, który rozpocznie się z dn. 1-szym września 1936 r., Szkoła podejmuje dalszy 
etap swej pracy w krzewieniu regjonalizmu i zamiłowaniu do sztuki, co dzięki łaskawemu 
poparciu Władz z Panem Komisarzem Rządu na czele, oraz społeczeństwa – wierzę, iż 
powiedzie się i przeprowadzone będzie skutecznie dla dobra kształcących się pokoleń i 
dla dobra kraju, jako jedna z cegiełek podwalin sztuki i kultury polskiej Pomorza”85.  Takie 
samo sprawozdanie wysłano do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu86. Wskazano 
w nich na osiągnięcia Szkoły oraz jej zaangażowanie w życie wspólnoty lokalnej. 

Głównym problemem właściciela i kierownika Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
Wacława Szczeblewskiego był brak środków na jej funkcjonowanie. Dlatego ciągle 
ponawiał prośby do Komisarza Rządu Franciszka Sokoła o subwencje na działalność 
dydaktyczną. W sprawozdaniu za rok 1936/1937 pisał: „W roku sprawozdawczym 

85 MMG/HM/I/2229, Do Pana Komisarza Rządu Mgr. Pr. Fr. Sokoła w Gdyni, z dn. 21 lipca 1936 r., kopia.
86 MMG/HM/I/2230, Do Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Poznaniu, z dn. 21.07.1936 r., kopia.
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kształciło się ogółem 32 osób, w tej liczbie 20 płci męskiej i 12 żeńskiej, ogółem 31 
narodowości polskiej i 1 duńska /pł. żeńskiej/. Uczniowie, wśród których było wielu nie 
zamożnych, wykazali znaczne postępy w poszczególnych dziedzinach programu Szkoły. 
(...) W zestawieniu ogólnym przychodu i rozchodu za rok sprawozdawczy 1936/37 
figuruje subwencja złotych 1,150.-, przyznanych przez Pana Komisarza Rządu. Z sumy tej 
udzieliłem subwencji nie zamożnym uczniom: w materiałach złotych 460.- i pieniężnych 
złotych 690.- /pokwitowanie załączam/. Na opłacanie modeli żywych wydałem w 
roku sprawozdawczym złotych 234.- sumy tej jednak nie włączyłem do ogólnego 
sprawozdania. Jak z powyższego wynika – Szkoła w dalszym ciągu pokonywać musi 
trudności materialne, gdyż jest placówką wybitnie ideową, nie obliczoną na zyski, krzewi 
w sztuce regionalizm kaszubsko-pomorski i pomaga licznym talentom wykształcenie się 
w sztuce, udzielając nie zamożnym wydatnych subwencji. Jesienią roku 1937 Prywatna 
Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych obchodzić będzie 15-lecie istnienia. Powstała ona z 
inicjatywy Marszałka Piłsudskiego w r. 1922 w Grudziądzu, gdzie prowadziłem ją przez 
lat 11, przy znacznej pomocy zarządu miejskiego, a czwarty rok działalności przypada 
na Gdynię, dokąd ją przeniosłem w r. 1933 i uruchomiłem we własnym budynku. Z racji 
15-lecia odbędzie się wystawa prac uczniów obecnych i możliwie wszystkich dawnych; 
urządzenie to związane jest z dużymi kosztami, które aby móc pokryć, - zwróciłem się 
swego czasu z uprzejmą prośbą do Pana Komisarza Rządu o łaskawe udzielenie stosownej 
subwencji na ten cel. Ponieważ prace organizacyjne, celem urządzenia wystawy już 
rozpocząłem, przeto najuprzejmiej upraszam Pana Komisarza o łaskawe zarządzenie 
możliwie rychłego wypłacenia subwencji. W dziedzinie pracy społecznej Szkoła bierze 
żywy udział i, jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku – wykonywane są przez uczniów 
Szkoły, pod moim kierownictwem różne prace dla tutejszych stowarzyszeń lub instytucji 
publicznych. Wykonano dotąd urządzenie stoiska Koła Miast Pomorskich na Targach 
Gdyńskich – graficznie ujęte dane statystyczne i geograficzne; dalej podobne prace dla 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, również na Targi Gdyńskie i w toku znajdują 
się prace, związane z urządzeniem malowniczego pochodu podczas tegorocznego Święta 
Morza w Gdyni /transparenty, postacie, wozy i różne dekoracje/. Prywatna Pomorska 
Szkoła Sztuk Pięknych w Gdyni, służąc dobrej sprawie i współdziałając ze społeczeństwem, 
pragnie nadal spełniać to zadanie, dla chwały istnienia Polski i dla dobra naszych rubieży. 
Wszystkie wyżej wymienione prace wykonane zostały lub są wykonywane tylko za ceną 
własnych kosztów, bez chęci zysku, przyświeca nam bowiem w pierwszym rzędzie dobro 
społeczne, któremu nadal chcemy służyć, w miarę naszych możności. Panu Komisarzowi 
Rządu za łaskawe popieranie mej placówki dotąd – wyrażam w imieniu własnym i 
wszystkich uczniów gorące podziękowanie, prosząc o łaskawe, dalsze Jego poparcie”87. 

Wacław Szczeblewski w trudnej sytuacji finansowej zwracał się do Urzędu 
Skarbowego w Gdyni o zwolnienie z płacenia podatku od początku istnienia Szkoły: 
„podaję wykaz rodzajów przychodów i rozchodów Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
za r. 1934. Zestawienie dotyczy wydatków, ponieważ Szkołę w r. 1934 jeszcze urządzałem 

87 MMG/HM/I/2228, Do Pana Komisarza rządu mgr. praw Fr. Sokoła w Gdyni z dn. 24.06.[193]7 r., kopia.
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na gruncie gdyńskim, zaopatrując ją w potrzebne sprzęty. Uczniów płatnych w r. 1934 
nie było, wskutek czego nie mogę podać żadnych dochodów, ponieważ uczniowie 
czesnego w tym roku nie płacili. Wydatki pokrywałem z dochodów z czynszu 
mieszkaniowego. Urządzanie Szkoły, zakładanie instalacji, osuszanie, ogrzewanie i 
oświetlanie wszystkich ubikacyj szkolnych, oraz prace pedagogiczne z uczniami nie 
zamożnymi – pociągały za sobą wydatki duże, co jest tym łatwiej zrozumiałe, że każda 
placówka kulturalna przynosi niedobór. Proszę uprzejmie o łaskawe zwolnienie mnie 
od płacenia podatków, w myśl podania mego z dn. 10.IV.1937 (z załącznikami na 
9-ciu arkuszach), zwłaszcza, że i w Grudziądzu, gdzie placówkę tę prowadziłem przez 
lat 11, była ona zwolniona od wszelkich świadczeń – ze względu na to, że przynosiła 
niedobór, oraz że Władze starały się iść na rękę tej placówce kulturalnej”88.  

Wacław Szczeblewski co roku składał Komisarzowi Rządu preliminarz budżetowy, 
wykazując w nim znaczną rozbieżność między przychodami i wydatkami. 
Przyznawane subwencje były niewspółmierne do wydatków. Przeznaczano je głównie 
na pomoc dla biednych uczniów oraz na zakup pomocy naukowych, w tym farb. 
W 1938 r. wskazywał na trudną sytuację finansową szkoły i jej uczniów, zwracając 
uwagę na nieodpłatną pracę nauczycieli: „Mam zaszczyt przy niniejszym złożyć Panu 
Komisarzowi Rządu preliminarz budżetowy Szkoły Sztuk Pięknych na rok szkolny 
1938/39, w wydatkach 12,287.80 zł, dochodach 2,700.00 zł i w ogólnym niedoborze 
9,587.80 zł. Uprzejmie zaznaczam, że dotąd niedobór corocznie pokrywałem 
częściowo z łaskawie przyznawanej mi przez Pana Komisarza subwencji i częściowo 
z czynszu mieszkaniowego mego budynku, w którym mieści się Szkoła Sztuk 
Pięknych. – Gdyby wszyscy uczniowie opłacali czesne przez 9 miesięcy czynności 
szkoły po 20. -  złotych miesięcznie, wyniosłoby to 2,700.00 zł, ale wśród uczniów 
znajdują się także niezamożni, którzy albo nie płacą nic, albo po tyle, po ile mogą; 
trudno ich jednak nie uwzględnić, gdyż są wśród nich utalentowani, którym trzeba 
dopomóc. – Za moją czynność również nie pobieram nic, a także bezinteresownie 
wykładają dotąd: lekarz, inżynier-architekt i historyk. – Zainteresowanie szkołą 
wzrasta, do czego dopomogła też wystawa z racji 15-lecia istnienia placówki. W roku 
bieżącym otrzymałem od Komisariatu Rządu dotąd 600. – zł subwencji, które Pan 
Komisarz był łaskaw dotąd okazywać placówce, szerzącej i krzewiącej regionalizm 
kaszubsko-pomorski – ku chwale Ojczyzny89. Dowodem na trudną sytuację 
materialną szkoły był dołączony preliminarz budżetowy na rok szkolny 1938/1939: 
„wydatki administracyjne: lokal szkoły, składający się z 2 sal i 3 pokojów oraz 
przepisowych ubikacyj – 2,000.00 zł, światło – 10 punktów świetlnych – 350.00, opał 
432m3 do ogrzewania według normy ustawowej 429.80, woda i kanalizacja – 110.00, 
utrzymanie porządku – 180.00, przybory kancelaryjne, ogłoszenia w prasie, opłaty 
pocztowe – 100.00; inwentarz szkoły: sprzęt szkolny: warsztat kilimkarski 800.00, 
do rysunków – 100.00, do malarstwa – 100.00, do rzeźby – 300.00, do grafiki i in. 

88 MMG/HM/I/2225, Pismo do Urzędu Skarbowego z dn. 14.12.1937 r., kopia. 
89 MMG/HM/I/2219, Pismo W. Szczeblewskigo z dn. 15.02.1938 r. (odpis).
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– 650.00 – 1,950.00 razem; pomoce naukowe: zakup tablic anatomicznych, modeli 
gipsowych (odlewy), pierwowzorów zdobnictwa kaszubskiego i t.p. – 850.00. (…) 
Studio: modele żywe – akt, główka – przeciętnie 2 godziny dziennie po 1 zł za 1 
godz. 52 godz. w 1 miesiącu – 468 godz. w 9 miesiącach czynności szkoły – 468.00, 
wycieczki na studia pejzażu morskiego: koszty przejazdów, utrzymania, opłaty 
kwater za uczniów i kierownika szkoły – 600.00, Świetlica i biblioteka – zakup dzieł 
i czasopism fachowych, uroczystości narodowe, wieczorki towarzyskie i t.p. w szkole 
– 950.00. (…) Wydatki personalne: kierownik szkoły W. Szczeblewski: wykładowca 
rysunków, malarstwa, rzeźby, sztuki dekoracyjnej i regionalnej – 200 zł miesięcznie / 
9 wykładowych, 3 miesiące wakacyjne – 2,400.00, wykładowca z dziedziny ceramiki, 
instruktor kilimkarski – 300.00, dekoracji wnętrz – 5 mies. po 100zł – 500.00, grafiki 
– 5 mies. po 100zł -500.00, prelegenci: doktor medycyny – anatomia – 200, inżynier-
architekt – architektura, perspektywa – 200.00, historyk sztuki i ikonografii – 200.00 
– ogółem 12,287.00 zł. Przychód: czesne od 15 uczniów po 20. zł miesięcznie – 
2700.00 przez 9 miesięcy czynności szkoły”90. 

Jak wynika z danych na 20 maja 1939 r. w Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych były 3 
oddziały, w których uczyło się 25 uczniów (13 – w pierwszym, 6 – w drugim, 6 – w trzecim), 
w tym 19 chłopców, 6 dziewcząt. Nauczało ich 5 nauczycieli (1 stały, 4 – dochodzacy)91.

Większość uczniów uczących się w Szkole ujawniała talenty plastyczne, ale 
jednocześnie pochodziła z niezamożnych rodzin. Nie wszystkich było stać na 
opłacanie czesnego. Z przyznawanych przez Komisarza Rządu w Gdyni dotacji 
wypłacano im zapomogi pieniężne. Zachowały się dokumenty to potwierdzające:  w 
roku szkolnym 1935/1936 zapomogi otrzymali: Anna Pietrowcówna – 160 zł, Alfons 
Lidziński – 60 zł, Alojzy Patoka – 160 zł, Emiljan Pawlak – 70 zł, Władysław Dziekan 
– 50 zł, Rajmund Pietkiewicz – 60 zł, Antoni Rajewicz – 40 zł, Jan Leszczyński – 
60 zł (razem 660 zł z subwencji 1200 zł)92; w roku szkolnym 1936/1937: Rajmund 
Pietkiewicz – 60 zł, Jan Leszczyński – 35 zł, Antoni Rajewicz – 120 zł, Anna 
Pietrowcówna – 150 zł, Alfons Lidziński – 60 zł, Józef Łakomiak – 50 zł, Władysław  
Dziekan – 50 zł, Zygmunt Hofman – 80 zł, Władysław Mielczyński – 25 zł, Emiljan 
Pawlak  - 60 zł (razem 690 zł)93; w roku szkolnym 1937/1938: Antoni Rajewicz – 35 
zł, Wanda Łozińska – 55 zł, Wiktor Berg – 100 zł, Rajmund Pietkiewicz – 55 zł, Józef 
Łakomiak – 55 zł, Inger Borchsenius – 100 zł, Pietrowcówna Anna – 200 zł (razem 
600 zł)94; w roku szkolnym 1938/1939: Pietrowcówna Anna – 20 zł, Żydziun Leon – 

90 MMG/HM/I/2220, Preliminarz..., kopia.
91 MMG/HM/I/2242, Formularz statystyczny Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni, 

z dn. 20.05.1939 r.
92 MMG/HM/I/2197, Rok szkolny 1935/36. Wykaz uczniów korzystających z subsydjów pieniężnych 

Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych. 
93 MMG/HM/I/2195, Wykaz zapomóg pieniężnych udzielonych uczniom Prywatnej Pomorskiej 

Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni w roku szkolnym 1936/37.
94 MMG/HM/I/2193, Wykaz zapomóg pieniężnych udzielonych uczniom Prywatnej Pomorskiej 

Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni w roku szkolnym 1937.
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100 zł, Władysław Mielczyński – 110 zł, Józef Łakomiak – 130 zł, Marian Kujawski 
– 125 zł, Zygmunt Hofman – 100 zł  (razem 585 zł)95. 

Subwencje Komisariatu Rządu w Gdyni były głównym zewnętrznym źródłem 
dochodów, daleko odbiegającym od potrzeb szkoły. Na rok szkolny 1935/1936 
przyznano 1200 zł96, w lipcu 1936 r. - 1000 zł97,  w grudniu 1937 r. - 600 zł jako 
zapomogę na stypendia dla uczniów, pomoce szkolne, opłacenie opału i utrzymanie 
lokalu98, w marcu 1938 r. - 400 zł99.

27 lipca 1936 r. Wacław Szczeblewski pisał do Komisarza Rządu Franciszka Sokoła 
o dramatycznej sytuacji Szkoły: „Przedkładając Panu Komisarzowi sprawozdanie 
z działalności Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych oraz zestawienie 
dochodów i rozchodów na rok szkolny 1935/36, pozwalam sobie uprzejmie 
zauważyć, że blisko 2,000. – złotych niedoboru  za jeden tylko rok, nie licząc poborów 
moich, jako kierownika i trzech dalszych wykładowców, - postawiły mnie w takiem 
położeniu, że, aby dalej nie dokładać i nie stracić wszystkiego, co stanowi mój ciężki 
dorobek długoletniej pracy artystycznej, - musiałbym całkowicie zlikwidować 
moją placówkę. – Pocieszam się jedynie tem, że jesienią r.b. Szkoła rozpoczyna 15-
ty rok swej działalności, jednakże gdyby i w tym nowym roku miał być tak wielki 
niedobór, - muszę powziąć ostateczną decyzję i budynek szkolny przekształcić raczej 
na mieszkanie. Ufam jednak, że będzie lepiej, że Pan Komisarz, jak dotąd – łaskawie 
nadal udzieli tej placówce Jego cennego poparcia, ufam też, że społeczeństwo należycie 
doceni znaczenie przybytku sztuki i nie dopuści do zlikwidowania tej placówki”100.

Komisariat Rządu poza subwencjami wspomagał Pomorską Szkołę Sztuk 
Pięknych zamawiając prace malarsko-dekoracyjne. Na podstawie jednego z 
zachowanych rachunków wynika, że wykonano je na sumę 857 zł. Obejmowały 
one prace malarsko-dekoracyjne dla Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni: malowanie 
pokoju ślubnego i przedpokoju, 4 obrazów olejnych z ramami (portret prezydenta 
RP, Marszałka Piłsudskiego, Marszałka Rydza-Śmigłego, fragmentu regionalnego - 
widok z okna) i godła RP w gipsie, meble dla poczekalni USC w stylu kaszubskim, 3 
talerze ścienne i popielniczka w stylu kaszubskim101.

Nie zawsze jednak zlecano wykonanie prac malarsko-dekoracyjnych Wacławowi 

95 MMG/HM/I/2190, Zapomogi pieniężne wypłacone uczniom Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych w  Gdyni w roku szkolnym 1938/39. 

96 MMG/HM/I/2184, Pismo Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Patronatu Po-MMG/HM/I/2184, Pismo Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Patronatu Po-
morskiej Szkoły Sztuk Pięknych z dn. 21.07.1936 r. 

97 MMG/HM/I/2182, Pismo Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Patronatu Po-MMG/HM/I/2182, Pismo Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Patronatu Po-
morskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego z dn. 12.12.1935 r.

98 MMG/HM/I/2181, Pismo Naczelnika Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Pry-MMG/HM/I/2181, Pismo Naczelnika Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Pry-
watnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych z dn. 27.12.1937 r.

99 MMG/HM/I/2180, Pismo Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Prywatnej Po-MMG/HM/I/2180, Pismo Wydziału Finansowego Komisariatu Rządu w Gdyni do Prywatnej Po-
morskiej Szkoły Sztuk Pięknych z dn. 31.03.1937 r.

100 MMG/HM/I/2183, pismo W. Szczeblewskiego do Pana Komisarza Rządu Mgr. Praw Fr. Sokoła, z 
dn. 27.07.1936 r., kopia.

101 MMG/HM/I/2097, Rachunek dla Komisariatu Rządu Wydział Techniczny w Gdyni z dn. 5.07.1938 r.
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Szczeblewskiemu i jego uczniom. 16 sierpnia 1938 r. wyraził on żal, że do 
odnowienia Szkoły Powszechnej (którą wcześniej Wacław Szczeblewski dekorował)  
przy rozpisywaniu przetargu pominięto Szkołę Sztuk Pięknych102. W odpowiedzi 
informowano go, że „roboty w związku z odnowieniem szkoły nr. 1 przy ul. 10 Lutego 
zostały oddane na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w prasie103. 

Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych była wykorzystywana w czasie wyborów do 
Rady Miejskiej - 5 lutego 1939 r. mieściła się w niej Obwodowa Komisja Wyborcza104.

Funkcjonowanie Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych przerwała II wojna światowa.  
Jej znaczenie z perspektywy czasu nie budzi wątpliwości. Mimo sprzecznych sądów 
o niej w przedwojennym gdyńskim środowisku artystycznym, wpisała się ona w 
tradycję szkolnictwa artystycznego na Pomorzu. Kształcili się w niej późniejsi wybitni 
twórcy, związani w Wybrzeżem po II wojnie światowej: Rajmund Pietkiewicz, Józef 
Łakomiak, Anna Pietrowiec, Maksymilian Kasprowicz, Alojzy Trendel, Beata 
Słuszkiewicz, Elżbieta Szczodrowska, Bolesław Just. 

W 1933 r. wśród celów Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych z prawami 
państwowych szkół publicznych Wacław Szczeblewski „na plan pierwszy wysunął 
staranne wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia artystów polskich w duchu 
sztuki rodzimej opartej na pierwiastkach regionalizmu pomorsko-kaszubskiego. 

102 MMG/HM/I/2098, Pismo W. Szczeblewskiego do Komisarza Rządu w Gdyni z dn. 16.08.1938 r.
103 MMG/HM/I/2099, Pismo Komisariatu Rządu w Gdyni Wydział Techniczny do Prywatnej Pomorskiej 

Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Gdyni, z dn. 27.09.1938 r.
104 MMG/HM/I/2091, Pismo komisarza Rządu w Gdyni do Dyrektora Pom. Szkoły Sztuk Pięknych z 

dn. 28.12.1939 r.
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Przeniesione z grudziądzkiej szkoły wzory wzbogacił o nowe formy kształcenia: 
włączył do programu szkoły studia w zakresie rzemiosła artystycznego i liternictwa, 
wprowadził projektowanie dekoracyjne i zajęcia plenerowe. W większości prac 
poza portretem dominował temat marynistyczny i kaszubski.  Szkoła szybko 
wrosła w środowisko miasta wzbogacając jego życie artystyczne i świadcząc liczne 
usługi. Społeczeństwo Gdyni doceniając jej pionierskie poczynania otoczyło ją 
zainteresowaniem i sympatią. Poza działalnością dydaktyczną, W. Szczeblewski 
rozwinął szeroko program popularyzowania sztuki wśród społeczeństwa gdyńskiego. 
Prowadził wieczorowe dokształcające studium malarskie dla nauczycieli, kursy 
popołudniowe dla uczniów szkół średnich, organizował cykle wykładów, spotkania 
ze sztuką w formie dorocznych wystaw prac uczniów. 15-letni dorobek artystyczny 
szkoły ukazał na jubileuszowej wystawie w grudniu 1937 r.105. 

Powojenne przywracanie pamięci o Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych zaczęło się 
stosunkowo późno. Po II wojnie światowej w zmienionej rzeczywistości społeczno-
politycznej Wacław Szczeblewski nie mógł prowadzić prywatnej szkoły plastycznej, 
a władze miejscowe nie zaproponowały mu pracy w utworzonym w 1945 r. Liceum 
Plastycznym w Orłowie. Utrzymywał się głównie z malowania kościołów. Po 1945 r. 
środowisko artystyczne na Wybrzeżu tworzyli głównie przybysze z Wilna, Lwowa, 
Warszawy i Krakowa. Było ono zamknięte dla miejscowych twórców, którzy musieli 
walczyć o obecność w sztuce pomorskiej. W latach 70. zaczęto przywracać pamięć 
o istniejącej w okresie przedwojennym gdyńskiej szkole plastycznej. W efekcie 
nazwisko jej twórcy Wacława Szczeblewskiego pojawiło się w wydawnictwach 
słownikowych i encyklopedycznych106. 11 czerwca 1990 r. na budynku byłej Pomorskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych zamieszczono tablicę pamiątkową. Powstałe w maju 1992 r. Koło 
Plastyków przy Towarzystwie Miłośników Gdyni obrało sobie za patrona Wacława 
Szczeblewskiego. W tym samym roku Rada Miasta Gdyni nadała też jego imię jednej 
z ulic. Świadczy to o tym, że Wacław Szczeblewski i jego szkoła  po latach niepamięci 
na trwale wpisali się w środowisko miasta.

Summary

Pomeranian School of Fine Arts in Gdynia’s cultural life

The Pomeranian School of Fine Arts was established in the interwar period in 
Gdynia. Its predominant objective was to educate and forge a specifically Polish 
artistic sensibility amid the young blood artists. In the early days, the School had 
been numerously enriching the cultural life of Gdynia. Its development was stopped 
by the outbreak of The Second World War. 

105 MMG 294/R, Wacław Bernard Szczeblewski (1888-1965) artysta malarz, założyciel Pomorskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych popularyzator kaszubskiej sztuki ludowej, maszynopis, s. 1-2. 

106 R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk 1974, s. 414; Encyklopedia Gdyni, Gdynia 
2006, s. 785; Polski Słownik Biograficzny, t. XLVII/2, z. 193, Warszawa-Kraków 2010, s. 217-219.
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Violetta Łuba

Działalność fotograficzna i oświatowa Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich

Niewiele wydaje się łączyć młode portowe miasto, jakim jest Gdynia ze starym, 
pełnym zabytków Wilnem. Okazuje się jednak, że wpływ tego kresowego miasta 
na rozwój życia artystycznego Gdyni jest znaczny. Przyczynili się do tego wileńscy 
artyści fotograficy - Bolesława i Edmund Zdanowscy. Ich życie  zostało wyrokiem 
losu podzielone na dwa odmienne etapy. Pierwszy – właśnie wileński, ściśle związany 
z  pracownią ojca polskiej fotografii Jana Bułhaka, i  drugi – powojenny gdyński. 
Jako  mieszkańcy Gdyni po 1945 r. z zapałem uczestniczyli w  codziennym życiu 
artystycznym miasta i regionu, ale na kartach miejskiej historii zapisali się przede 
wszystkim jako współtwórcy gdyńskiej szkoły plastycznej. Szkoły, która z sukcesami 
działa i rozwija się dotychczas.

Biograficzna opowieść o artystach

Bolesława Zdanowska (z d. Tałłat-Kiełpsz) urodziła się 18 lutego 1908 r. w 
Warszawie1. Dzieciństwo spędziła w  Lipawie, w rodzinnej wsi ojca, na  Żmudzi. 
Oboje jej rodzice zajmowali się zawodowo fotografią. Naukę rozpoczęła w szkole 
podstawowej w Moskwie, a kontynuowała po I wojnie w Lipawie. Później kształciła 
się jeszcze w  Państwowym Gimnazjum Rosyjskim. Po śmierci ojca, zamieszkała z 
matką i siostrą w Kownie, gdzie całkowicie poświęciła się pracy w prowadzonym 
przez  matkę zakładzie fotograficznym i dodatkowo dorabiała grając na pianinie 
w niemym kinie2. Po wielu latach fotograficznych doświadczeń dostrzegła jednak, 
że w matczynym zakładzie niczego więcej się nie nauczy i podjęła decyzję o wyjeździe 
do Wilna i dalszym kształceniu w pracowni Jana Bułhaka. Był rok 1928, w atelier 
Bułhaka poznała swego przyszłego męża Edmunda Zdanowskiego.

Edmund Zdanowski urodził się 14 czerwca 1905 r. w Wilnie. Był najstarszym z 
rodzeństwa i dlatego po rozstaniu rodziców, w 1917 r., to na niego spadł obowiązek 

1 W dokumentach i życiorysach podpisanych przez Bolesławę widnieją różne daty jej urodzin. Raz jest to 
data 5 lutego 1905 r., innych razem 16 lutego 1908 r. lub 18 lutego 1908 r. 

2 B.  Zdanowska, Życiorys, mps, b.d., Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.
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pomocy w utrzymaniu rodziny3. Edukację rozpoczął przed wojną w szkole 
rosyjskiej,  a  kontynuował już  w  szkole polskiej, którą ukończył w 1921 r. Krótko 
potem otrzymał swoją pierwszą poważną pracę jako uczeń – terminator w zakładzie 
fotograficznym Jana Bułhaka. Jednocześnie, pracując u Bułhaka, kontynuował naukę 
w Seminarium Nauczycielskim im. Tomasza Zana w Wilnie. Po ukończeniu szkoły 
w 1929 r. otrzymał stanowisko instruktora w Zakładzie Fotografii Artystycznej na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie Jan Bułhak 
w latach 1919 - 1939 był kierownikiem. Bolesława i Edmund wzięli ślub w roku 1930 
i zamieszkali w małym mieszkanku przy Zaułku Literackim. Jak wynikało z tradycji, 
Bolesława zajmowała się domem, a Edmund, poza pracą na uniwersytecie, dorabiał 
kursami fotografii dla amatorów w wileńskim radiu4. Wspólnie wykonywali natomiast 
popularne wówczas pocztówki z widokami Wilna oraz zdjęcia dla Agencji Fotograficznej 
„Światowid”, wileńskiego oddziału Ilustrowanego Kuriera Codziennego”5. Zdanowski 
pracował na uniwersytecie aż do wybuchu wojny w 1939 r.

3 J. Sobieraj, Życie i twórczość Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, Praca dyplomowa Wyższego Studium 
Fotografii w Warszawie, mps, Warszawa 1993, s. 3. Zbiory Muzeum Miasta Gdyni.

4 J.  Sobieraj, dz.cyt., s. 7-8.
5 M. Majewska, Przedwojenne Wilno w Krakowie, http://www.fotopolis.pl/index.php?n=977. 
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Edmund Zdanowski, Droga zimowa, 1926,  Zbiory Muzeum Miasta Gdyni.
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Okres wileński

Bolesławę i Edmunda łączyły silne związki ze środowiskiem wileńskich artystów. 
W okresie międzywojennym miało ono znaczący wpływ na całą fotografię polską. 
W dużej mierze przyczynił się do tego Jan Bułhak, artysta dojrzały, wszechstronny, 
świetny teoretyk sztuki i znawca technik. Jako piktorialista, czy  to  fotografując 
przyrodę, czy architekturę, w swych pracach odnosił się zawsze do  estetyki 
malarskiej. W pracach Zdanowskiego, zarówno tych z okresu wileńskiego, jak i 
późniejszych, także możemy odnaleźć ową bułhakowską obrazowość, przejawiającą 

się promienistością słońca w kontraście do ciemnych krętych uliczek, a także spore 
zainteresowanie pejzażem. W  tym  przypadku nie bez znaczenia były z  pewnością 
jego młodzieńcze fotograficzne wyprawy po kraju u boku Bułhaka. To właśnie ten 
gatunek fotografii przez całe twórcze życie pozostawał u niego wyraźnie naznaczony 
manierą mistrza. Polegała ona na  nienagannym kadrowaniu i  doskonałym 
odnajdywaniu światła, a  przede  wszystkim wyczuwaniu panującego nastroju 
oraz  na  komponowaniu obrazów panoramicznych o  szerokiej perspektywie6. 
We wczesnej twórczości Bolesławy i Edmunda odnaleźć możemy ich zainteresowanie 
fotografią o tematyce społecznej. Widać to wyraźnie w  cyklu prac z 1939 roku 
zatytułowanych Uchodźcy wojenni. Prawdopodobnie upodobanie do niej wzięło 
się z  ich sympatii do  młodzieżowych środowisk lewicowych i idei komunizmu. 

6  L .  Grabowski, Jan Bułhak, Warszawa 1961, s. 19.
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Bolesława i Edmund Zdanowscy, Uchodźcy wojenni, 1939, LIMIS.
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Zdanowscy, ze  środowiskiem komunistycznym związali się już w  przedwojennym 
Wilnie, gdzie włączyli się w  walkę z panującym ustrojem i przystali do grupy 
młodych konspirujących intelektualistów działających na Uniwersytecie. Reportaże 
z tego okresu mogą być dowodem na to, że Zdanowscy zaczęli postrzegać fotografię 
nieco bardziej społecznie niż ich nauczyciel. Lewicowe sympatie Zdanowskich 
zaowocowały udziałem w I Wystawie Fotografii Robotniczej w Polsce, która miała 
miejsce w Miejskim Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie w  grudniu 
1936 roku. Zorganizował ją Związek Zawodowy Pracowników Fotograficznych 
chcąc, jak podano, inicjatywą swą przysłużyć się dobrze klasie robotniczej. Wystawa 
„zgromadziła (…) sto kilkadziesiąt prac przeważnie z małymi wyjątkami związanych 
z życiem robotniczym”7. Oprócz Zdanowskich na wystawie zaprezentował swoje 
prace jej główny organizator - Władysław Bednarczuk. Pozostali zrzeszeni fotograficy 
zignorowali ją.

Dorobek gdyński

Wspomniane już sympatie lewicowe możemy zauważyć także w ich pracach 
powojennych, które powstawały w  okresie budowania nowego, socjalistycznego 
państwa opierającego się  na  sojuszu ze  Związkiem Radzieckim. Wówczas władza 
zaczęła dostrzegać olbrzymie możliwości drzemiące w fotografii. Ta nowa dziedzina 
sztuki dawała sporą możliwość manipulacji. Twórcom narzucono rygory i postulaty  
udziału w rozwoju społecznym kraju. Z jednej strony działania w obszarze fotografii 
były kontynuacją działań przedwojennych, z drugiej jednak zaczęły pojawiać się prace 
o charakterze społecznym, wynikające z reakcji na bieżącą sytuację w zniszczonym 
wojną kraju. Typowe dla tego okresu były fotografie człowieka pracy, kobiety 
na traktorze czy też walka z żywiołem, materią i zwycięstwo nad nimi. Analizując 
twórczość Zdanowskiego oraz śledząc jego prace teoretyczne z tego okresu można 
stwierdzić, że doskonale odnalazł się on  w  specyfice owych czasów. Był  jednym 
z tych fotografów powojennych, którzy rzeczywiście wierzyli w zwycięstwo i rozwój 
systemu komunistycznego. Artysta z  doskonałym przygotowaniem warsztatowym, 
a także o  wielkiej wrażliwości, tworzył fotografie tematycznie poprawne i  zgodne 
z  ówczesnym zapotrzebowaniem. W jednej ze swych licznych prac teoretycznych 
zamieszczonej w czasopiśmie „Świat Fotografii” z 1947 roku Zdanowski wskazywał  
zadania, jakie stoją przed artystami w dźwigającym się po wojnie kraju. „W pracach 
fotografików dzisiejszych – pisał - musi odzwierciedlać się we wspaniałej formie 
praca nad rozbudową i odbudową rolnictwa, przemysłu, ziem odzyskanych i spraw 
morskich, zabytków historycznych i piękna naszego kraju, oraz  obraz dzisiejszego 
człowieka pracy. Spełniwszy zamierzone zadania potwierdzimy doniosłą rolę 
fotografiki w odzwierciedleniu tak doniosłej epoki, w uczczeniu bohaterstwa pracy 
i obowiązku estetycznego wychowania szerokich rzesz obywateli naszego kraju”8. 

7 A.  Garlicka, Druga robotnicza, „Fotografia” 1987, nr 3, s. 1.  
8 E .  Zdanowski, Temat i nagroda, „Świat fotografii” 1947, nr 6, s. 8. 
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Był więc Zdanowski niewątpliwie oddanym przedstawicielem socrealizmu w polskiej 
fotografii, ale  jednocześnie pozostawał wierny bułhakowskiej teorii fotografii 
ojczystej. Fotografii dokumentującej kraj w sposób romantyczny, obrazującej potęgę 
narodową w połączeniu z polską tradycją, uwzględniającej przy tym wszelkie walory 
artystyczne.

W realizacjach obojga artystów okresu powojennego znaleźć możemy tematy 
należące do tak odmiennych formacji jak  piktorializm, z nadmorskimi pejzażami 
i  estetyką zbliżoną do ich prac z okresu przedwojennego, i realizm socjalistyczny 
wyrażany poprzez portret czy reportaż. Prace reportażowe były zwykle ściśle 
związane z  ich nadmorskim miejscem zamieszkania. Portrety przedstawiały 
robotników sfotografowanych w ich miejscach pracy. Wśród zdjęć reportażowych 
najbardziej znane są fotografie Zdanowskiego dokumentujące gdyńskie zakłady 
pracy, wykonywane dla Marynarki Wojennej i gdyńskiego portu. Edmund angażował 
się także w akcje repolonizacyjne. 

Od  1949 r. oboje byli członkami Związku Polskich Artystów Fotografików, 
kontynuującego tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Byli także członkami 
Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego zadaniem było między innymi 
rozwijanie umiejętności fotograficznych wśród fotografów amatorów. Członkowie 
Towarzystwa od początku swej działalności wydawali biuletyny, zawierające 
fotografie i artykuły, oraz sprawozdania z podejmowanych przez organizację działań. 

Działalność fotograficzna i oświatowa Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Edmund Zdanowski, Okładka czasopisma ,,Fotografia”, wrzesień 1955 r.            
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Edmund wielokrotnie zabierał głos w owych biuletynach pisząc o szkole, w której 
oboje pracowali, a także o  fotografii reportażowej. Należał także do ekspertów 
w  dziedzinie fotografii teatralnej, dokumentując działalność trójmiejskiej sceny. 
Był autorem fotografii przedstawiających twórczość Iwo Galla9, Aliny i Jerzego 
Afanasjewów oraz Gdańskiego Teatru Rapsodycznego Malwiny Szczepkowskiej10. 
Znane są jego fotografie ze spektakli  Wesele Wyspiańskiego, Homer i  Orchidea 
Gajcy oraz Wiśniowy Sad Czechowa. Twórczość artystyczna Bolesławy z tego okresu 

pokazuje, że  pozostała wierna fotografii portretowej uprawianej ze szczególnym 
zamiłowaniem już w  Wilnie. Pisała o niej także we wspomnianych biuletynach 
Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, wskazując sposoby uatrakcyjnienia pracy 
w studio oraz możliwości lepszego wykorzystania światła i uzyskiwania ciekawszych 
efektów fotograficznych.

Edmund poza uprawianiem własnej twórczości brał czynny udział w organizacji 
trójmiejskich wystaw fotograficznych. Był współorganizatorem Festiwali Sztuk 
Plastycznych w  Sopocie, imprez, które odbywały się cyklicznie od 1948 roku. 
Do  organizacji włączył także uczniów Państwowego Liceum Fotografiki. Oboje 

9 Polski reżyser i scenograf teatralny. W latach 1946-1949 dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 
10 M. Abramowicz, Teatralia w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, 1.09.2000 r., http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/5782,druk.html.
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Bolesława Zdanowska, Spojrzenia, Lata sześćdziesiąte, Zbiory Muzeum  Miasta 
Gdyni.        
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aktywnie uczestniczyli w życiu artystycznym regionu i kraju prezentując swe prace 
na  wystawach fotograficznych. Do najciekawszych w ich powojennej twórczości 
należały: I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki zorganizowana w  Poznaniu w 1947 
roku, gdzie oboje pokazali kilka swoich realizacji, a praca Edmunda Słoneczna droga 
otrzymała III nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Kolejnym sukcesem zakończyła się 
dla Zdanowskiego Wystawa Sztuk Plastycznych w Sopocie w roku 1948, gdzie za pracę 
pod tytułem Na przyboju otrzymał nagrodę Ligii Morskiej, a za zdjęcia Bulwar w 
Gdyni, Państwowe Centrum Wychowania Morskiego, Gdynia w nocy i Krajobraz 
polarny wyróżnienia. Bolesława natomiast zdobyła na tej wystawie wyróżnienie za 
prace Puk i W słońcu i piasku. Jesienią 1949 roku Edmund pokazał swój dorobek 
na indywidualnej prezentacji zorganizowanej we Wrocławiu (w ramach II Wystawy 
Fotografiki), na której zobaczyć można było fotografie tematycznie związane z 
Gdynią, Gdańskiem i Łebą. W  latach 1952–1962 oboje wielokrotnie prezentowali 
swój dorobek na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki w Warszawie. W 1960 r. odbyła 
się ich wspólna wystawa pod tytułem Sopot w Fotografice Bolesławy i  Edmunda 
Zdanowskich, a już w kolejnym 1961 r. wystawa Gdańsk i Gdynia w  Fotografice 
Bolesławy i Edmunda Zdanowskich. Ponadto w 1964 r. Edmund zaprezentował 
swe prace pod hasłem „Stocznia im. Komuny Paryskiej w fotogramach Edmunda 
Zdanowskiego”. Przedstawiane przez Edmunda realizacje najczęściej dotyczyły 
tematów morskich. Prace Bolesławy były  nieco spokojniejsze i bardziej melancholijne 
od prac Edmunda, jak choćby Wielbłądzie garby, fotografia przedstawiona na 
Festiwalu Plastyki w Sopocie w 1949 r. czy portret w nadmorskim pejzażu pod tytułem 
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Bolesława Zdanowska, Wielbłądzie garby, 1949, Zbiory Muzeum Narodowego w 
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Samotność prezentowany na Toruńskiej Wystawie Fotografiki w 1951 r. Ponadto 
wykonywała ona nadal artystyczne zdjęcia portretowe jak Spojrzenia, ale  tworzyła 
swe realizacje także poza studiem, jak w przypadku fotografii Iwo Galla czy portretu 
młodego mężczyzny zatytułowanego Egzotyczny gość.

Przedstawione przykłady publikacji i twórczości Zdanowskich wskazują, 
że  w  czasie czynnego życia twórczego oboje bardzo szeroko pojmowali fotografię 
i w swych działaniach wykraczali poza jeden wybrany kierunek. Artyści wyrośli z 
nurtu piktorialnego, a więc uwrażliwieni  na piękno formy, realizowali różne projekty, 
zawsze pozostając w zgodzie z naukami, jakie wynieśli z pracowni Bułhaka. W ich 
pracach pejzażowych z lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych nadal napotykamy 
nastrojowość i wileński liryzm, a prace Bolesławy z tych lat, w większym stopniu niż 
jej realizacje przedwojenne, nawiązują do maniery ich mistrza. Charakteryzują się 
olbrzymią subtelnością, często zawierają w obrazie elementy malarskie przedstawiane 
w szerszej perspektywie. Oboje Zdanowscy wykonywali także prace odnoszące się 
do fotografii ojczystej, podkreślającej wartości narodowe, i  tak  jak  ich  nauczyciel, 
uwzględniali w  nich walory artystyczne i piękno naszego kraju. Nie  rezygnując 
z  dawnych doświadczeń rozwijali swą działalność, tworząc fotografię typowo 
socrealistyczną na miarę czasów, w jakich przyszło im żyć. O twórczości Zdanowskich 
można powiedzieć, że  charakteryzowała się niebywałą otwartością na  wszystkie 
kierunki w fotografii.  Także po zakończeniu pracy zawodowej, już na emeryturze, 
oboje brali czynny udział w życiu trójmiejskiego środowiska fotograficznego.

Violetta Łuba

Edmund Zdanowski, Dary jesieni, 1960, Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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Działalność edukacyjna 

Gdynia została wyzwolona w marcu 1945 roku i natychmiast po tym, nowe władze 
miasta podjęły działania w kierunku wznowienia nauki w polskich szkołach. Pierwsze 
z nich zaczęły działać już w kwietniu 1945 r.11, czyli jeszcze przed ostatecznym 
zakończeniem wojny. W  prace te  zaangażowali się zarówno rdzenni mieszkańcy 
Gdyni, jak i ludność napływowa, przybyła z różnych stron kraju w ramach repatriacji. 
Obok szkół podstawowych i  zawodowych ruszyło także szkolnictwo artystyczne. 
Ważną rolę w jego rozwoju odegrał absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie Józef Bodziński, który już wiosną 1945  r. rozpoczął 
starania o utworzenie w Gdyni liceum o profilu plastycznym. Do  organizacji 
placówki nowo mianowany dyrektor Bodziński zaprosił doświadczonych pedagogów, 
rzeźbiarzy i malarzy, a do działu fotografii artystów z Wilna - Bolesławę i Edmunda 
Zdanowskich12.

Bolesława i Edmund Zdanowscy przyjechali do Gdyni z córkami i matką Bolesławy 
w październiku 1945 r. Ich córka Aldona Hosbein – Zdanowska miała wówczas 11 lat 
i tak wspominała, jak wyglądały ich pierwsze dni w nowym mieście: „Dwa tygodnie 
mieszkaliśmy w wagonie, zanim rodzice znaleźli mieszkanie. Przyznano im je przy 
ulicy 3 Maja, dzięki temu, że  od  razu zaczęli pracować w  Liceum Fotografiki na 

11 M. Sikora,  Początki gdyńskiej powojennej oświaty, http://gdyniawktorejzyje.blogspot.com/2012/11/
poczatki-powojennej-gdynskiej-oswiaty.html.

12 J. Bodziński, Muzy odradzają się z popiołów wojny, „Dziennik Bałtycki”, czerwiec.1945, s. 4.  
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Pierwsza siedziba Liceum przy ulicy Fredry w Gdyni, 1945 r., Archiwum 
Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.            
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Kamiennej Górze (…) zanim jeszcze na dobre się rozpakowaliśmy, rodzice już latali 
z aparatami po mieście. Żyli fotografią właściwie 24 godziny na dobę: w dzień uczyli 
w szkole (…) w nocy przesiadywali w ciemni”13. Pierwszą siedzibą szkoły był dom 
przy ulicy Korzeniowskiego 28 (obecnie ulica Fredry 4)14. Piękny, wprost stworzony 
dla artystów, ale bardzo zniszczony po sześciu latach wojny.

Oboje Zdanowscy tworzyli tę szkołę od samego jej początku. Byli także twórcami 
programu nauczania obowiązującego w Liceum Fotografiki. W pierwszym roku działania 
placówki naukę rozpoczęło 15 uczniów15, a w kolejnych chętnych było coraz więcej; w 
1948 r. szkoła liczyła 68 uczniów Liceum Plastycznego i 69 Liceum Fotografiki16. Coraz 
większa liczba uczących się spowodowała, że „wystarczająca z początku salka i kuchnia 
służąca za atelier, pracownię jasną i  salę wykładową, za  ciemnię i laboratorium, za 
gabinet pomocy naukowych i za magazyn, stały się  rozpaczliwie ciasne”17. Wówczas 
dzięki opiece ówczesnej władzy oraz Komisji Oświaty i Kultury M.  R.  N. w Gdyni, 
jak pisze Zdanowski, nauczanie przedmiotów ogólnokształcących zostało przeniesione 
do gmachu Liceum żeńskiego przy ul. Czołgistów. Nadal jednak brakowało „pracowni 

13 A. Hosbein Zdanowska, Piękne zdjęcia Gdańska. Kto je kupi?, Wolne Forum Gdańska, http://wolne-
forumgdansk.pl/viewtopic.php?t=955, (19.02.2014).

14 Magistrat Miejski w Gdyni, Zaświadczenie,  Gdynia 8 V 1945, [archiwum Zespołu Szkół Plastycz-
nych w Gdyni].

15Tamże.
16 10-lecie Liceum Sztuk Plastycznych i Fotografiki w Gdyni, s. 2.
17 E. Zdanowski, O szkole słów parę…, „X Biuletyn Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Fotograficznego” 1950. 
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Bolesława Zdanowska, Pierwsi absolwenci Liceum Fotografiki 1948 r.,
Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.
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zawodowych, które stanowiły podstawę kształcenia artystycznego”18. Nową siedzibę, 
przy ulicy Bohaterów Stalingradu, Liceum otrzymało w 1950 r. W tym samym 
roku szkoła została przekształcona w pięcioletnią, a kandydaci przyjmowani byli 
po  ukończeniu szkoły podstawowej. Od roku 1952 oficjalną siedzibą szkoły stało 
się Orłowo, natomiast w  budynku przy  ul.  Korzeniowskiego została urządzona 
pracownia fotograficzna. Dodatkowo liceum zaczęło wykorzystywać jako pracownię 
artystyczną także pomieszczenia w budynku Adlera, w Orłowie przy ul. Orłowskiej 8. 
W owym czasie budynek ten w zasadzie pełnił funkcję internatu męskiego szkolnictwa 
artystycznego Wybrzeża19.

Kolejne lata działalności placówki przyniosły wiele zmian i jej dynamiczny 
rozwój. W  1952 r. z  połączenia obu szkół (Liceum Fotografiki i Liceum 
Plastycznego) działających dotychczas pod wspólnym adresem  powstało Państwowe 
Technikum Sztuk Plastycznych z działem liternictwa i  reklamy oraz  fotografiki20. 
W  kalendarium szkolnym możemy natomiast przeczytać, że w 1963 r., po  trzech 
latach prac budowlanych, oddany zostaje do użytku zespół pracowni fotograficznych 
i  plastycznych we wspomnianym już  budynku internatu. Usytuowanie owych 
pracowni nad samym morzem, w niezwykle malowniczym zakątku, tuż przy małym 
rybackim porcie i molo z pewnością doskonale wpływało na twórczość przyszłych 

18 10-lecie Liceum…, s. 2.
19 H. Skiba, 50 lat Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie, Zarys historyczny 

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, Gdynia 1995. 
20 Tamże.

Działalność fotograficzna i oświatowa Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Zajęcia szkolne z Bolesławą Zdanowską, 1947 r.,  Archiwum Zespołu Szkół 
Plastycznych w Gdyni.
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gdyńskich artystów. Kolejną zmianę przynosi rok 1968, wówczas liceum zmienia profil 
kształcenia i przyjmuje nazwę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni21. 

Także  w  1968 r. zmienia się  program nauczania dla działu fotografii artystycznej. 
Zostaje do niego włączona fotografia barwna.

Oboje Państwo Zdanowscy pracowali w gdyńskiej szkole do emerytury, na 
którą przeszli w 1970 r. Do tego czasu wychowali 492 absolwentów. Przez 25 lat 
pracy zawodowej przekazywali swoim uczniom tajniki fotograficznej wiedzy. 
Począwszy od  pracy w ciemni, szklanych klisz, płaskich błon atelierowych i 
filmów, a  skończywszy na  recepturach wywoływaczy i utrwalaczy”22. Wielu ich 
wychowanków po zakończeniu nauki wróciło do szkoły w roli nauczycieli, aby tę ich 
wiedzę przekazywać kolejnym pokoleniom. W uznaniu zasług Bolesława otrzymała 
w 1955 roku Medal 10-lecia PRL, w 1961 roku Nagrodę miasta Gdyni za całokształt 
działalności w dziedzinie fotografii artystycznej oraz Złoty Krzyż Zasługi i Medal 
Związku Polskich Artystów Fotografików w 1975 r. Edmund Zdanowski otrzymał w 
1954 r. Srebrny Krzyż zasługi, a także w 1961 r. Nagrodę miasta Gdyni za całokształt 
działalności w dziedzinie fotografii artystycznej. W 1970 r. został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Bolesława Zdanowska zmarła 22 marca 
1982 r., a Edmund Zdanowski 12  stycznia 1984 roku. Oboje pochowani są  na 
cmentarzu w Gdyni Orłowie23. 

Artyści Bolesława i Edmund Zdanowscy pozostawili po sobie okazały zbiór fotografii. 
Ich prace znajdują się w Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Narodowym w Gdańsku 
w zbiorach Fotografii Kresowej. 87 prac ich autorstwa, które stanowią własność rodziny, 
pozostaje w  gdańskim muzeum jako depozyt. Ponadto kilkanaście prac Edmunda 
Zdanowskiego znajduje się w Dziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi; 
kilkadziesiąt fotografii Edmunda oraz jedną pracę Bolesławy można znaleźć w Dziale 
Fotografii Muzeum Sztuki Współczesnej (oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu). 
Sporo prac pozostaje w rękach prywatnych i rodziny.

SUMMARY

Educational and photographic activity of Bolesława and Edmund Zdanowski

The Zdanowski marriage were higly renowned artists, photographs and teachers 
who established a first photographic school in Gdynia. Later on, the school turned 
into State High School of Fine Arts in Gdynia. Their heritage still exists and inspires 
many adepts of photography. 

21 Tamże..
22 M. Frankowski, Nie sprzedaje się duszy, http://www.wbp.poznan.pl/att/x-archiwum/5_58_pl_p_

nie_sprzedaje_sie_duszy_wnetrze.pdf, (01.04.2015). 
23 Foto – Info.pl Informator fotograficzny, Zdanowski Edmund (1905-1984), http://www.foto-info.pl/

fotografia-w-polsce-czytelnia-172/1507-edmund-zdanowski-1905-1984.html, (18.11.2013).

Violetta Łuba



Szymon Kawałko

Podmioty ochrony zdrowia w Gdyni na tle 
polskiej polityki zdrowotnej

Zdrowie, będąc szczególną wartością kulturową, jest jednym z podstawowych  
dóbr cenionych przez społeczeństwo. W wymiarze indywidualnym zdrowie jest 
czynnikiem warunkującym jakość życia oraz możliwość realizacji zadań i pełnienia 
ról. Zdrowie rozumiane jako odrębna kategoria, określane jest mianem zdrowia 
pozytywnego i wiązane z potencjałem, jakim dysponuje człowiek oraz jakością jego 
życia1. Zły stan zdrowia może być powodem utraty zdolności do pracy i w takiej 
sytuacji prowadzić do obniżenia jakości życia osób chorujących i znaczących kosztów 
ponoszonych przez społeczeństwo. Powoduje on także konsekwencje dla budżetów 
gospodarstw domowych – niewystarczające środki przeznaczane na ochronę zdrowia 
ze środków publicznych skutkują ponoszeniem przez pacjentów dodatkowych opłat 
w tym zakresie2. Efektywna strategia działania w obszarze ochrony zdrowia wymaga 
współdziałania na wielu płaszczyznach, co zobrazowano na rys. 1.

Rys. 1. Strategia działania w obszarze zdrowia publicznego 

1 Encyklopedia socjologii, cz. 4, Warszawa 2002, s. 344. 
2 I. Laskowska, Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, 

Łódź 2012, s. 22-27.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015

Źródło: S. Poździoch, Strategia 
działania w dziedzinie zdrowia 
publicznego, [w:] Zdrowie publiczne 
t. I, pod red. A. Czupryna,  
S. Poździoch, A. Ryś, C. 
Włodarczyk, Kraków 2000, s. 28.
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Na powyższym schemacie przedstawiono ochronę zdrowia jako 
wielopłaszczyznowy proces obejmujący swym zakresem działania zorientowane na 
zapewnienie i poprawę zdrowia społeczeństwa. Obejmuje on różne aspekty zdrowia 
obywateli i stanowi integralny element polityki społeczno-ekonomicznej państwa, co 
znajduje potwierdzenie w jego związku z różnymi sferami polityki.  

System zdrowotny, rozporządzając rosnącymi możliwościami interwencji 
medycznych, które nie tylko ratują życie i przywracają zdrowie, ale wpływają także na 
jakość życia, może stać się źródłem specyficznych napięć3. Jest to szczególnie istotne w 
sytuacji rosnącego popytu na usługi zdrowotne i wydłużającej się przeciętnej długości 
życia, która na przestrzeni zeszłego stulecia w krajach wysoko rozwiniętych wzrosła 
prawie dwukrotnie i pod koniec XX wieku osiągnęła przedział od 75 do 85 lat4.   

Najważniejszym podmiotem w zakresie ochrony zdrowia na poziomie 
narodowym jest państwo, postrzegane jako działające w interesie całego 
społeczeństwa, co stało się przesłanką do budowy modelu racjonalnej polityki 
zdrowotnej. Przyjmuje się, że państwo jako podmiot decydujący, realizuje funkcje 
organizacji i realizacji polityki zdrowotnej nastawionej na osiąganie pozytywnych 
celów w tym zakresie.

Polityka zdrowotna państwa, poprzez regulacje prawne, definiuje cele 
danego systemu ochrony zdrowia, oraz zapewniając środki wpływa na ich 
realizacje. Realizacja potrzeb zdrowotnych społeczeństwa wymaga dobrze 
zorganizowanego i funkcjonującego zarówno sektora zdrowotnego, jak i 
systemu gospodarczego, politycznego i społecznego5. Jest to szczególnie istotne 
w sytuacji oczekiwanego dalszego wzrostu wydatków na ochronę zdrowia. 
Według prognoz banku światowego średnie wydatki krajów Unii Europejskiej 
na ochronę zdrowia w 2030 roku mogą wynieść nawet 14% PKB (w 2010 roku 
nakłady te wyniosły średnio 8% PKB)6.  Istotnym zadaniem sektora zdrowotnego 
jest tworzenie sposobów dla ochrony i działań na rzecz poprawy stanu zdrowia 
społeczeństwa. Realizowane jest to zarówno przez medycynę naprawczą, 
działania medyczne wspierające zdrowie i zabezpieczające przed chorobą,  
jak i działania niemedyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia7.

3 S. Golinowska, Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności 
w zdrowiu, Warszawa 2007, s. 36. 

4 Finansowanie ochrony zdrowia, usługa zdrowotna – dobro publiczne czy towar, [w:] Rola państwa we 
współczesnej gospodarce, pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2006, s. 174.

5 B. Owcorz-Cydzik, Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1990-2005 – zasady 
kształtowania rynku świadczeń zdrowotnych w systemie publicznym, [w:] Ochrona zdrowia w regionie: 
aspekty organizacyjne i prawne, pod red. A. Frąckiewicz-Wronka, Katowice 2005, s. 158.

6 J. Hady, M. Leśniowska, Nakłady na ochronę zdrowia a kondycja sektora ochrony zdrowia w wybranych 
krajach Unii Europejskiej, „Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2011, Vol. 7, nr 4, s. 27. 

7 V. Korporowicz, Zadania sektora ochrony zdrowia a dostęp do usług medycznych, [w:] Kierunki roz-
woju systemu ochrony zdrowia w Polsce, pod red. E. Nojszewskiej, Warszawa 2009, s. 117.
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Obecnie funkcjonujący system ochrony zdrowia rozróżnia podmioty 
zapewniające opiekę zdrowotną stacjonarną (w szpitalach i innych instytucjach, 
takich jak instytucje opieki rehabilitacyjnej, długoterminowej i paliatywnej) 
oraz ambulatoryjną. Zgodnie z ustawą, świadczenia opieki zdrowotnej mogą być 
zapewniane przez dwa typy świadczeniodawców: podmioty lecznicze oraz praktyki 
medyczne.

Opieka zdrowotna jest jednym z kluczowych elementów polityki publicznej 
państwa, a także jednym z obowiązków wobec obywateli, wynikających z 
gwarancji konstytucyjnych8. Obecne normy prawne polskiej polityki zdrowotnej 
państwa uregulowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej 
przez Zgromadzenie Narodowe 4 kwietnia 1997 roku i przyjętej w referendum 
powszechnym przez społeczeństwo 25 maja 1997 roku. 

Obowiązek zapewnienia finansowania i dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej jest po stronie władzy publicznej9. W Polsce za finansowanie 
usług medycznych osobom ubezpieczonym oraz ich kontraktowanie ze 
świadczeniodawcami, odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Gdynia jako miasto na prawach powiatu, będące pośrednią jednostką podziału 
administracyjnego państwa, powinna wykonywać zadania w obszarze ochrony 
zdrowia przypisane przez ustawodawstwo10.  

Na bazie obowiązującego prawa świadczeń zdrowotnych udzielać mogą:
•	 zakłady opieki zdrowotnej (publiczne i niepubliczne),
•	 indywidualne praktyki (lekarskie, pielęgniarskie i położnych),
•	 grupowe praktyki (lekarskie, pielęgniarskie i położnych).

Powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest około 98% 
społeczeństwa. Analizując udział wydatków zdrowotnych, należy stwierdzić, że 
ochrona zdrowia jest przede wszystkim finansowana ze środków publicznych11. 
Jednak udział wydatków prywatnych w całkowitych wydatkach na ochronę zdrowia, 
pomimo iż system zapewnia szeroki zakres świadczeń, jest w Polsce wyższy niż w 
większości krajów członkowskich UE12. Istotny wpływ na rozmiar i strukturę potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa ma bieżąca sytuacja demograficzna. Na poniższych 
rysunkach przedstawiono przestrzenny rozkład miejsc zamieszkania najmłodszych 
oraz najstarszych członków populacji w Polsce.

8 D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 216-218. 
9 M. Dercz, Wymogi prawne dla prowadzenia niepublicznego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego 

w Polsce,  „Problemy  Zarządzania” 2004, nr 4, s. 22-26.
10 J. B. Karski, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 40. 
11 K. Ryć, Z. Skrzypczak, Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych „krajach starej” i „nowej” 

Unii Europejskiej, [w:] Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, Olsztyn 2009, s. 3.
12 WHO, Raport Polska: zarys systemu ochrony zdrowia, Warszawa 2012, s. 81. 
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Rys. 2. Odsetek mieszkańców Polski w wieku powyżej 85 lat w ogólnej liczbie 
mieszkańców powiatów

W Gdyni podobnie jak w regionach wschodnich oraz regionie centralnej Polski 
widoczny jest wysoki odsetek ludzi w przedziale wiekowym powyżej 85 lat. Powinno 
to pociągać za sobą m.in. wzrost liczby łóżek szpitalnych na oddziałach geriatrycznych 
i opieki długoterminowej, co nie jest obecnie uwzględnione w strategii przestrzennej 
Ministerstwa Zdrowia.  

Rys. 3. Odsetek mieszkańców Polski w wieku od 0 do 16 lat.

Największy udział młodszej generacji społeczeństwa występuje w pasie Polski 
północnej i w pobliżu zachodniej granicy kraju. W Gdyni jak i całym Trójmieście 

Szymon Kawałko

Źródło: J. Ruszkowski, 
Zwiększenie bezpieczeństwa 
zdrowotnego, Warszawa 2010, 
s. 15.

Źródło: J. Ruszkowski, 
Zwiększenie bezpieczeństwa 
zdrowotnego, Warszawa 
2010, s. 15.
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współczynnik ten kształtuje się na poziomie poniżej 17,7% i jest jednym z 
najniższych w kraju. Oprócz innych potrzeb zdrowotnych będzie to miało także 
wpływ na rozwój kapitału społecznego zarówno miasta Gdyni jak i regionu. 
Potwierdzają to także szczegółowe dane dotyczące Gdyni, co przedstawiono na 
rys. 4.

Rys. 4. Struktura ludności Gdyni według wieku w latach 2006-2013 (w tysiącach 
mieszkańców)

Widoczna jest tendencja wzrostowa w liczbie ludności w wieku 65 i więcej. 
Obecnie na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypada w Polsce 2,6 
osoby potencjalnie produktywnej, a prognozuje się, że w 2030 roku będzie to 
tylko około 1,5 osoby. Istotne jest budowanie zachęt do dłuższego zachowania 
aktywności  zawodowej, np. przez dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb 
osób starszych. Uważa się, że osoby aktywne zawodowo, społecznie i fizycznie, 
poprzez dłuższe zachowanie zdrowia, stanowią mniejsze obciążenie dla sektora 
zdrowotnego13. Szczegółowy podział ludności Gdyni według płci i wieku 
przedstawiono na rys. 5.

13http://wiadomosci.onet.pl/kraj/eksperci-polityka-zdrowotna-musi-uwzgledniac-starzenie-sie-
spoleczenstwa/l6ckl  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów: GUS w Gdańsku 
Województwo pomorskie 2014, s. 92-93, oraz GUS w Gdańsku Rocznik statystyczny 
Gdyni 2011, s. 111         
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Rys. 5. Ludność Gdyni według płci i wieku – stan na 31.12.2010

W populacji mieszkańców Gdyni szczególnie widoczna jest większa liczba kobiet  
w wieku poprodukcyjnym oraz w części segmentu osób w wieku produkcyjnym.  
Oczekiwane jest nasilenie się procesu depopulacji i starzenia się społeczeństwa, co 
przedstawiano na rys. 6.

Rys. 6. Historyczne oraz prognozowane piramidy wieku i płci dla Polski w latach 1990–2060

Szymon Kawałko

Źródło: raport GUS w Gdańsku Rocznik statystyczny Gdyni 2011, s. 109.   

Źródło: Ernst & Young, Polska Izba Ubezpieczeń, raport Rola i funkcja 
dodatkowych ubezpieczeń we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza 
i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2013, s. 7.      
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Widoczny jest zwiększający się segment osób starszych przy jednoczesnym 
zmniejszaniu się grupy osób w wieku produkcyjnym. Prognozuje się, że tendencja 
ta ulegnie nasileniu i w 2060 roku segment osób w wieku produkcyjnym będzie 
stanowił mniej niż 50% populacji. 

Istotnym wyzwaniem dla efektywnego funkcjonowania profilaktyki pierwotnej  
i całego systemu ochrony zdrowia są antyzdrowotne zachowania obywateli. 
Utrudniają one implementację procesu zorientowanego na niedopuszczenie do 
występowania choroby lub jej powikłań. Właściwe wydaje się przygotowanie 
dostosowanych programów prozdrowotnych, dedykowanych dla danej grupy 
docelowej i wymagań, jakie są przez nią stawiane oraz holistycznego traktowania 
każdej osoby14. Skuteczność promocji zdrowia zwiększa się, jeśli jest ona prowadzona 
równolegle na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, przy wykorzystaniu 
instrumentów dostosowanych do celów danej placówki, segmentu oraz cech danej 
społeczności lokalnej15. Znaczący wpływ na finansowanie ochrony zdrowia ze 
środków publicznych w poszczególnych województwach ma migracja pacjentów, co 
zobrazowano na rys. 7.

Rys. 7. Bilans rozliczeń migracji pacjentów pomiędzy poszczególnymi oddziałami 
wojewódzkimi NFZ w 2012 i 2013 r.

     

14 M. Cempa, Zachowania antyzdrowotne jako główny determinant problemu dla prewencji pierwotnej 
promocji zdrowia, [w:] Promocja zdrowia wyzwaniem XXI w., T. 1, pod red. W. Tracz, T. Kasperczyka, 
Kraków 2012, s. 27. 

15 H. Mruk, Sposoby skutecznej promocji zdrowia, [w:] Zagrożenia cywilizacyjne. Wybrane problemy, 
pod red. M.D. Głowackiej, E. Mojs, Poznań 2009, s. 20.
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Źródło: Najwyższa Izba Kontroli, raport Realizacja Zadań Narodowego 
Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 r., Warszawa 2014, s. 32.     
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Występujące różnice w braku wystarczającej liczby personelu i dostępu do 
świadczeń są jednym z powodów migracji pacjentów, co z kolei przekłada się na 
dysproporcje w liczbie świadczeń przypadających na 10 tys. osób ubezpieczonych 
w poszczególnych województwach. Najwyższy bilans dodatni obserwuje się w 
województwach mazowieckim i śląskim, podczas gdy największa liczba pacjentów 
migruje z województw łódzkiego i podkarpackiego. Zarówno w 2012 jak i 2013 roku 
w województwie pomorskim odnotowano ujemny bilans migracji.

Poza uwarunkowaniami finansowymi zasoby systemu ochrony zdrowia są 
najważniejszymi determinantami jakości jego funkcjonowania. Stopień ich 
wykorzystania oraz jakość i zarządzanie nimi w dużej mierze zależą od osób 
zajmujących się administracją zarówno na niższych szczeblach jak i od administracji 
centralnej, posiadającej inicjatywę ustawodawczą i wydającej rozporządzenia 
określające zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej16. Obserwuje się duże 
zróżnicowanie w dostępności łóżek w poszczególnych regionach Polski, co 
przedstawiono na rys. 8. 

Rys. 8. Ilość łóżek w szpitalach  ogólnych w Gdyni na tle wszystkich województw  
w Polsce w 2013 r., wskaźnik na 10 tys. ludności

16  Ochrona zdrowia na świecie, pod red. K. Rycia, Z. Skrzypczak, Warszawa 2011, s. 61.

Szymon Kawałko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletynu statystycznego 
Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 
Warszawa 2014, s. 69 oraz GUS w Gdańsku Województwo pomorskie 2014, s. 214.    
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W województwie pomorskim występuje najniższy współczynnik dostępności łóżek 
szpitalnych - ogólnych spośród wszystkich województw w Polsce. Gdynia z poziomem 
37,42 łóżka szpitalnego ogólnego na 10  000 mieszkańców jest znacząco poniżej 
średniego poziomu dla województwa pomorskiego.  Rozmieszczenie geograficzne 
szpitali, wykazujące duże zróżnicowanie, wynika z uwarunkowań historycznych  
i niekoniecznie odzwierciedla potrzeby zdrowotne populacji w danym regionie kraju17.  

W systemie zabezpieczenia bazowego ochrony zdrowia w Gdyni 
funkcjonują 3 szpitale publiczne. Największą jednostką jest Szpital św. 
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. funkcjonujący od 1928 roku, w skład którego 
wchodzą szpital udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
szpitalnych, zespół przychodni specjalistycznych i rehabilitacyjnych, 
udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz zakład diagnostyki 
obrazowej. W szpitalu hospitalizacja odbywa się na ponad 400 łóżkach,  
a liczba leczonych chorych kształtuje się na poziomie około 20.000 pacjentów 
rocznie. Ponad 75% pacjentów korzystających ze świadczeń szpitala to mieszkańcy 
Gdyni18. 

Szpitalem mającym kluczowe znaczenie z punktu widzenia ochrony zdrowia  
w Gdyni jest też funkcjonujący od 1958 roku Szpital Morski im. PCK. 
Jednostka dysponująca 39 oddziałami i 12 poradniami specjalistycznymi 
udziela mieszkańcom Gdyni i okolicznym gminom województwa pomorskiego 
stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, specjalistycznych 
porad ambulatoryjnych oraz usług medycznych w zakładach, pracowniach i 
laboratoriach będących integralną częścią placówki19. 

Szpitalem o specjalistycznym profilu działalności jest Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, będące jedną z najstarszych placówek 
naukowo-badawczych w Polsce - funkcjonujące od w 1938 roku. Strukturę szpitala 
tworzy 9 zakładów i klinik oraz działające tu trzy krajowe specjalistyczne ośrodki 
referencyjne: Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, Krajowy Ośrodek 
Medycyny Morskiej i Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej. Jednostka jako 
jedyny szpital w Polsce została wyznaczona przez Ministerstwo Zdrowia do 
pełnienia tzw. Służby TMAS - morskiej teleasysty medycznej, która stanowi 
medyczne wsparcie kapitanów statków morskich20. 

W Gdyni funkcjonuje także Clinica Medica, działający od 1996 roku pierwszy  
w województwie pomorskim i Polsce północnej prywatny szpital zabiegowy. 
Szpital wykonuje rocznie około 800 operacji, 12 000 badań diagnostycznych, 
udziela około 25 000 porad specjalistycznych i hospitalizuje blisko 1 600 
pacjentów21.

17 WHO, dz. cyt., s. 113.
18 http://szpitalwincentego.pl/o-szpitalu/
19 http://www.szpital-morski.pl/index.php/szpital-pck
20 http://www.ucmmit.gdynia.pl/
21 http://www.clinica-medica.pl/o-klinice
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Podobnie jak w przypadku szpitali obserwuje się zróżnicowaną sytuację w 
ilości przychodni ambulatoryjnych, co przedstawiono na rys. 9.

Rys. 9. Liczba podmiotów ambulatoryjnych w Gdyni na tle wszystkich województw 
w Polsce (przychodni i praktyk lekarskich) na 10 000 tys. mieszkańców w latach 
2012-2013.

Największa   ilość   przychodni  przypadająca  na 10 000 mieszkańców zlokalizowana była  
w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i opolskim. Sytuacja odmienna 
tzn. największa ilość mieszkańców przypadająca na jedną przychodnię występowała w 
2012 r. w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Gdynia  
z poziomem 4,1 przychodni na 10  000 mieszkańców plasuje się znacząco poniżej 
średniego poziomu dla województwa pomorskiego. Ilość poradni w danych regionach 
kraju nie przekłada się bezpośrednio na dostępność do lekarzy i na ilość udzielonych 
w 2012 roku porad lekarskich. Udzielono ich w największym wymiarze w powiatach w 
województwach lubelskim, łódzkim, śląskim oraz podlaskim22. W ochronie zdrowia 
proces planowania zasobów ludzkich, rozumianych jako przewidywanie niezbędnej  
w określonym czasie i miejscu liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  
oraz zmian w stanie i strukturze zatrudnienia jest utrudniony ze względu  
na zmieniający się model podaży i popytu usług zdrowotnych oraz strukturę 
pracowników medycznych, jak i zmieniające się potrzeby zdrowotne (determinowane 
zmianami demograficznymi, epidemiologicznymi i kulturowymi)23. Jednocześnie 

22 Główny Urząd Statystyczny, raport Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 roku, Warszawa 2013, s. 99.
23 A. Domagała, Planowanie zasobów ludzkich systemu opieki zdrowotnej – aktualne problemy, [w:] Na-

mysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej – europejskiej – zdrowotnej, pod red. I. Kowalskiej, 
A. Mokrzyckiej, Warszawa 2013, s. 282.

Szymon Kawałko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów: Zdrowie i ochrona 
zdrowia w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013, s. 98 oraz GUS w Gdańsku 
Województwo pomorskie 2014, s. 215. 
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obserwuje się w Gdyni rosnącą ilość jednostek ambulatoryjnych i ilości udzielonych 
porad lekarskich, co przedstawiono na rys. 10 i 11. 

Rys. 10. Liczba podmiotów ambulatoryjnych w Gdyni w latach 2006-2013

Rys. 11. Liczba porad lekarskich w Gdyni w latach 2006-2013 (w tysiącach)

Podmioty ochrony zdrowia w Gdyni na tle polskiej polityki zdrowotnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów:  GUS w Gdańsku 
Województwo pomorskie 2014, s. 215 oraz GUS w Gdańsku Rocznik statystyczny 
Gdyni 2011, s. 208.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów:  GUS w Gdańsku 
Województwo pomorskie 2014, s. 215 oraz GUS w Gdańsku Rocznik statystyczny 
Gdyni 2011, s. 208.
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Widoczny jest wyraźny trend wzrostowy w ilości jednostek ambulatoryjnych 
funkcjonujących na terenie Gdyni. W trakcie analizowanych 8 lat ilość poradni 
wzrosła o 87% i wyniosła 86 placówek w 2013 r. 

Liczba porad lekarskich udzielonych w Gdyni w ostatnich latach wykazuje 
niewielkie zróżnicowanie i kształtuje się na poziomie 1811-1993 tysiąca porad. 
Oznacza to, że na jednego mieszkańca Gdyni rocznie zostaje udzielonych około 8 
porad lekarskich. 

Przy planowaniu i prognozowaniu ilości świadczeń medycznych należy pamiętać, 
że w systemach zdrowotnych widoczne są czynniki wpływające na wzrost popytu na 
opiekę zdrowotną i jednocześnie ograniczenie zarówno po stronie podaży jak i źródeł 
finansowania. Oba te zjawiska mogą prowadzić do powiększania się dysproporcji 
między potrzebami pacjentów a możliwościami ich zaspokajania24.

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwości dalszego rozwoju ochrony 
zdrowia zarówno w Gdyni, jak i skali całego kraju byłby spadek nakładów na 
opiekę zdrowotną, wynikający m.in. z procesu depopulacji, spadku udziału w 
populacji osób w wieku produkcyjnym, zmniejszającego się poziomu aktywności 
ekonomicznej społeczeństwa, co przełożyłoby się na spadek wpływów do NFZ, 
budżetu centralnego i jednostek samorządu terytorialnego25. Dodatkowym 
wyzwaniem będzie prognozowany w społeczeństwach rozwiniętych, dynamiczny 
wzrost chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, choroby krążenia oraz 
nowotwory, wynikających m.in. z nieracjonalnego odżywiania, otyłości, 
nadużywania środków farmakologicznych czy alkoholu. Dalszy wzrost 
występowania przypadków tych chorób, wraz ze starzeniem się społeczeństwa,  
w sposób istotny będzie obciążał zarówno budżet wydatków na ochronę zdrowia jak  
i wykorzystanie zasobów sektora medycznego. GUS prognozuje, że w Polsce od 
około 2020 r. odnotujemy stały ujemny przyrost naturalny, przy jednoczesnej 
stałym wzroście wskaźnika umieralności, czyli wydłużeniu się przeciętnej długości 
trwania życia. Podobnie duże obciążenie stanowią choroby onkologiczne i układu 
krążenia, które są głównymi przyczynami zgonów w Polsce. Wysoka umieralność 
z tych przyczyn w Polsce, w porównaniu do innych rozwiniętych krajów, świadczy 
o tym, że jest to dziedzina wymagająca podjęcia działań w zakresie zapobiegania, 
wczesnego wykrywania i leczenia, co wraz ze starzeniem się społeczeństwa wiąże 
się z poważnymi nakładami ze strony systemu ochrony zdrowia26. 

24 H. Mruk, M. Michalik, Sposoby zwiększania skuteczności działania podmiotów w opiece  zdrowotnej, 
[w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie, pod red. K. Rycia, 
A. Sobczak, Warszawa 2010, s. 167.

25 G. Magnuszewska – Otulak, Ochrona Zdrowia. Co dalej?, „Social Policy” 2012,  nr 1, s. 14.
26 W. Wróblewska, Demograficzne i zdrowotne aspekty ochrony zdrowia w Polsce, [w:] System ochrony 

zdrowia, Problemy i możliwości ich rozwiązań, pod red. E. Nojszewskiej, Warszawa 2011, s. 403.
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W refleksji uogólniającej można stwierdzić, że:

1. Zdrowie powszechnie uważane jest za jedno z fundamentalnych praw i wartości,  
a działanie na rzecz jego ochrony jest wpisane w katalog priorytetów państwa i 
jednostek samorządu terytorialnego, co widoczne jest w działaniach Urzędu Miasta 
Gdyni z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

2. Ramy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce opierają się 
na zasadzie zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.  Obserwuje się wyraźny 
trend wzrostowy w ilości jednostek ambulatoryjnych w Gdyni, wynoszący w ciągu 
ostatnich 8 lat aż 87%.

3. Jednym z warunków skutecznego funkcjonowania sektora ochrony zdrowia 
jest efektywny system zabezpieczenia społecznego, zapewniający bezpieczeństwo 
socjalne ogółu, co widoczne jest w inicjatywach i działaniach samorządu miejskiego 
w Gdyni,

 4.  Czynnikami determinującymi zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  
są zachodzące zmiany demograficzne, postęp cywilizacyjny i technologiczny, 
charakterystyczne także dla Gdyni, gdzie występuje jeden z najwyższych odsetków 
mieszkańców w przedziale wiekowym powyżej 85 lat,

5. Zwiększające występowanie chorób przewlekłych oraz proces starzenia się 
społeczeństwa, stanowią główne obciążenie funkcjonującego systemu ochrony 
zdrowia, powodując konieczność poszukiwania nowych rozwiązań systemowych, 
takich jak model zintegrowanej opieki zdrowotnej czy holistycznego ujęcia potrzeb 
medycznych. Przykładem tego może być proces konsolidacji szpitali św. Wincentego 
a Paulo  i szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

SUMMARY

Health care entities in Gdynia in view of Polish health care policy

Health is commonly regarded as a fundamental human right and a cornerstone 
of democracy. The legal framework of health care system in Poland secures services’ 
accessibility for all citizens. The system’s efficiency depends on i.e. adequate social 
security. Yet, demographic and technical changes in Poland determine the system’s 
functionality. In Gdynia, those social phenomenon’s  are particularly challenging and 
up-to-date. 
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Znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku Rolnego 
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w finansowaniu rolnictwa w województwie pomorskim

Wstęp

     Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór 
sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki 
finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając 
od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych 
aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. 
agencją wykonawczą. 

Gdyński oddział ARR, powstały w 2003 r., odgrywa istotną rolę w wspieraniu 
rolnej działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego. Działalność 
oddziału jest zgodna z przypisanym mu zadaniom z zakresu wspólnej polityki 
rolnej i mechanizmów krajowych. Do najważniejszych należą: programy wspierania 
konsumpcji („Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”), dopłaty do materiału 
siewnego oraz obsługa podmiotów wpłacających środki na fundusze promocji. Stale 
rozwijane są działania związane z promocją produktów rolno-spożywczych oraz 
działalność edukacyjna w ramach programów prozdrowotnych. 

Obok ARR, instytucją wspierającą producentów rolnych na Pomorzu jest Pomorski 
Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Gdyni. 
Gdyński Oddział ARiMR odpowiedzialny jest za: realizację form pomocy finansowej 
i logistycznego wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), realizację i 
koordynację programów unijnych ukierunkowanych na wsparcie rolnictwa i obszarów 
wiejskich, takich jak: SAPARD, SPO Rolny czy Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Zaangażowanie wyżej wymienionych instytucji w realizacji WPR w regionie 
Pomorza sprawia, że dzięki istnieniu przejrzystych reguł przyznawania środków 
finansowych oraz działań o charakterze logistycznym, wspierających rozwój nie tylko 
samego rolnictwa, ale również obszarów wiejskich, województwo pomorskie ma 
szansę, w krótkim odstępie czasu, osiągnąć poziom rozwoju i konsumpcji zbliżony 
do Mazowsza czy Wielkopolski.
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Zadania instytucji realizujących WPR

Objęcie polskiego rolnictwa regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej określiło, jak ważne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynku 
rolnego i żywnościowego ma odpowiednia infrastruktura instytucjonalna. System 
instytucjonalny obejmuje trzy grupy zagadnień:

•	 norm i zasad,
•	 organizacje,
•	 mechanizmy.

Z punktu widzenia ekonomii podstawowe znaczenie, obok  kapitału, mają 
takie czynniki jak edukacja, organizacja i dyscyplina. Sukces rozwoju polega na 
zmniejszeniu luki w obszarze wiedzy, przy czym ważna jest nie tylko wiedza o 
procesach produkcyjnych, ale i wiedza o właściwym funkcjonowaniu instytucji z 
zakresu organizacji, zarządzania, marketingu, finansów, makroekonomii itp. Istotną 
barierę stanowią niepełne informacje, które poważnie utrudniają funkcjonowanie 
rynków. Ma to szczególnie znaczenie na obszarach, gdzie występują poważne 
utrudnienia w dostępie do informacji i instytucji, stąd też ważne dla rozwoju wsi 
i rolnictwa jest istnienie efektywnych instytucji doradczych, szkoleniowych i 
konsultingowych.  

W tabeli 1 przedstawiono instytucje w Polsce wspierające agrobiznes na obszarach 
wiejskich.

Tabela 1. Podstawowe instytucje realizujące wspólną politykę rolną i wspierające 
agrobiznes na obszarach wiejskich.

Instytucje Zakres działania Funkcje
Agencja Rynku Rolnego 
(ARR)

Agencja płatnicza 
odpowiedzialna za 
administrowanie 
52 mechanizmami 
finansowanymi z 
budżetu krajowego w 
celu stabilizacji rynku 
produktów rolno-
spożywczych oraz 
ochrony dochodów 
uzyskiwanych z 
rolnictwa 

Wdraża prawo wspólnotowe,
Realizuje płatności i 
prowadzi księgi rachunkowe, 
Przekazuje informacje 
między UE a beneficjentami 
WPR, Interwencyjny zakup i 
sprzedaż produktów rolnych 
i ich przetworów, Dopłaty do 
eksportu produktów rolno-
spożywczych

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR)

Agencja płatnicza 
dla mechanizmów 
WPR, dokonuje 
transferu środków z 
funduszy unijnych 
w ramach pomocy 
krajowej dopłaca 
do oprocentowania 
kredytów

Wspieranie rolników, 
przetwórców i mieszkańców 
wsi, Administrowanie 
największymi środkami na 
wsparcie rolnictwa i rozwoju 
wsi, realizowanymi ze środków 
UE, budżetu krajowego i 
kredytów zagranicznych

Piotr Giruć
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Agencja Nieruchomości 
Rolnych (ANR)

Wykonywanie prawa 
własności  i innych 
praw rzeczowych w 
stosunku do mienia 
państwowego w 
rolnictwie

Poprawa struktury agrarnej, 
Restrukturyzacja oraz 
prywatyzacja mienia Skarbu 
Państwa użytkowanego 
na cele rolnicze, obrót 
nieruchomościami i innymi 
składnikami majątku 
SP, Administrowanie 
zasobami majątkowymi SP i 
zabezpieczenie majątku SP

Centrum Doradztwa 
Rolniczego

Prowadzenie doradztwa 
w zakresie rozwoju 
rolnictwa i obszarów 
wiejskich, wspieranie 
zrównoważonego 
rozwoju

Tworzenie i prowadzenie 
centralnego systemu 
informacji, Podnoszenie 
kwalifikacji doradców ODR, 
nauczycieli, mieszkańców wsi, 
Upowszechnianie wyników 
badań naukowych do praktyki 
rolniczej, Działania w zakresie 
ekologii

Ośrodki doradztwa 
rolniczego (ODR)

Transfer „know-how” 
z zakresu wiedzy 
rolniczej, organizacji 
i zarządzania, 
świadczenie 
większości usług 
doradczych bezpłatnie, 
samorządowe 
wojewódzkie osoby 
prawne

Szkolenia rolników w zakresie 
innowacji, rachunkowości, 
korzystania z instrumentów 
WPR i polityki strukturalnej 
i jakości produkcji, 
Sprawowanie funkcji 
informacyjnej i wdrożeniowo-
upowszechniającej

Izby rolnicze (IR) Izba wpływa na 
kształtowanie polityki 
rolnej i uczestniczy w 
jej realizacji. Izba jest 
jednostką organizacyjną 
samorządu rolniczego 
działającego na 
rzecz rozwiązywania 
problemów rolnictwa 
i reprezentuje interesy  
zrzeszonych w niej 
podmiotów

Analiza opłacalności produkcji 
rolnej  oraz cen na produkty 
rolne i środki produkcji, 
Gromadzenie i przekazywanie 
informacji, Doradztwo 
rolnicze i pozarolnicze, 
Działania na rzecz rozwoju 
infrastruktury wiejskiej i 
poprawy struktury agrarnej, 
podnoszenie kwalifikacji 
rolników,

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS)

Podstawowa instytucja 
w zakresie obsługi 
rolników objętych 
ubezpieczeniem 
społecznym

Koordynacja w zakresie 
zabezpieczania społecznego 
rolników w krajach UE, 
Przyznawanie i wypłacanie 
rent strukturalnych.

Źródło: opracowanie własne.
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Zdaniem A. Wosia każda jednostka działa w określonych warunkach 
instytucjonalnych, które mogą kreować jego decyzje alokacyjne istotne zarówno 
dla niej, jak i branży, w której funkcjonuje. Wszystkie podmioty działające w 
agrobiznesie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływają. Istnieje 
zatem potrzeba tworzenia takich rozwiązań, które będą uwzględniały specyfikę 
i potrzeby każdego z wymienionych elementów z osobna przyczyniając się do 
podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności całego agrobiznesu1. Na rysunku 1 
przedstawiono zależności ekonomiczne występujące we współczesnym agrobiznesie.

Rys.  1. Zależności ekonomiczne współczesnego agrobiznesu

     
  

Według W. Michny należy zwrócić uwagę na organizacje pożytku publicznego 
na wsi2. Stanowią one dopełnienie przedstawionej powyżej struktury organizacji 
instytucji kształtujących wieś, ale też niejednokrotnie wzbogacają swoją 
spontanicznością procesy przemian ekonomiczno-społeczno-kulturowych3. 

R. Wilczyński podaje przykład krajów Europy Zachodniej, w szczególności 
sytuacja ta dotyczy Niemiec, gdzie podejmuje się działania zaradcze mające na celu 
podtrzymanie atrakcyjności wsi poprzez oferowanie mieszkańcom podobnego jak w 
mieście standardu życia4. 

Podobny model funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich tworzy się 

1 A. Woś, W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, Warszawa 2004, s. 19.
2 W. Michna, Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej 

gospodarki,  Warszawa 2010, s. 16.
3 Por., Kółka rolnicze w rozwoju wsi polskiej, pod red. M. Adamowicza, S. Ignara, Warszawa 1979, 

P. Dąbrowski, Przedwojenne kółka rolnicze, Warszawa 1996; Spółdzielnia europejska, geneza, stan prawny, 
możliwości tworzenia w Polsce,  pod red. J. Jankowskiego, Warszawa 2006.

4 R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań 2003, s. 9.

Źródło: G. Spychalski, Mezoekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku rolnego 
i żywnościowego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 2, 2006, s. 218.
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w Polsce. W województwie pomorskim  odpowiedzialność wdrażania nowych 
rozwiązań spada na gdyńskie oddziały ARR i ARiMR.

Udział Oddziału Terenowego ARR w Gdyni w realizacji zadań ARR

     Agencja Rynku Rolnego w skali kraju realizuje następujące zadania:
•	 wypłaca producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom środki finansowe 

z tytułu uczestnictwa w administrowanych przez ARR mechanizmach 
unijnej polityki rolnej i w działaniach krajowych;

•	 wydaje decyzje administracyjne związane z uczestnictwem tych podmiotów 
w mechanizmach wspólnej polityki rolnej (WPR) i krajowych;

•	 informuje o warunkach, które należy spełnić, by skorzystać z mechanizmów 
UE zarządzanych przez ARR;

•	 administruje rejestrami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa 
krajowego i unijnego; 

•	 monitoruje wielkość produkcji kwotowej i pozakwotowej w ramach 
przyznanych kwot produkcyjnych;

•	 pobiera i wypłaca środki finansowe przeznaczone na promocję żywności 
pochodzące z budżetów UE oraz krajowego, a także z funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych;

•	 prowadzi kontrole stwierdzające, czy przedsiębiorcy – otrzymujący 
przyznane przez ARR środki finansowe lub prawo do produkcji określonych 
produktów – działają zgodnie z przepisami;

•	 przekazuje Komisji Europejskiej (KE) informacje o realizowanych przez 
ARR działaniach z zakresu WPR;

•	 uczestniczy w podejmowaniu przez instytucje unijne decyzji związanych z 
administrowanymi mechanizmami WPR i przekazuje beneficjentom oraz 
wszystkim zainteresowanym osobom informacje o tych decyzjach;

•	 sporządza cykliczne i doraźne analizy, prognozy, informacje oraz opracowania 
o bieżącej i przewidywanej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych;

•	 prowadzi działania informacyjne mające na celu poszerzanie wiedzy na 
temat – zarządzanych przez ARR – programów unijnej polityki rolnej oraz 
warunków uczestnictwa w tych programach.

W skład Agencji wchodzi 16 Oddziałów Terenowych. Zasięg terytorialny Oddziału 
Terenowego obejmuje obszar województwa. Siedziby oddziałów terenowych są 
wyznaczone dla poszczególnych województw, tak jak na poniższej mapie.

Oddziałem Terenowym kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez 
Prezesa Agencji. Dyrektor Oddziału Terenowego realizuje zadania określone w 
statucie, w pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Agencji oraz w odrębnych 
przepisach. Strukturę Oddziałów Terenowych określają Regulaminy Organizacyjne 
Oddziałów Terenowych ustalone przez Prezesa Agencji. 
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Gdyński Oddział ARR realizuje następujące zadania, wynikające z polityki rolnej 

państwa:
•	 programy prozdrowotne,
•	 dopłaty do materiału siewnego,
•	 wypłaty świadczeń pieniężnych z funduszu promocji produktów rolno-

spożywczych,
•	 wsparcie żywności tradycyjnej i produktów rybołówstwa.

Program prorozwojowy w regionie dotyczył działań w dwóch obszarach. „Owoce i 
warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” to programy, nastawione na trwałą zmianę 
nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Agencja zapewniła dzieciom możliwość 
konsumpcji świeżych i wartościowych produktów (owoców, warzyw i nabiału) oraz 
przeprowadziła działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Miały one w efekcie 
uporządkować i poszerzyć wiedzę w zakresie racjonalnego i zdrowego odżywiania.  

W ramach programu uczniowie klas 0-III otrzymują bezpłatnie świeże owoce 
i warzywa, a także naturalne soki: owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.  
W województwie pomorskim z programu korzysta 100% uprawnionych, tj. ok. 99 tys. 
dzieci. Za realizację dostaw owoców i warzyw do szkół odpowiada 9 zatwierdzonych 
w gdyńskim OT ARR dostawców, którzy gwarantują jakość produktów, terminowość 
dostaw oraz utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych. 

Program „Mleko w szkole” był uruchomiony wraz z akcesją Polski do UE w 
2004 r. Obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych oraz 
młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Mleko białe dostarczane do szkół 
podstawowych jest bezpłatne, pozostałe produkty: mleko smakowe, twarożki, sery 

Źródło: materiały wewnętrzne 
ARR.

Mapa 1. Siedziby terenowych oddziałów Agencji Rynku Rolnego w Polsce
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i jogurty wymagają współfinansowania przez rodziców. 
     W województwie pomorskim z programu korzysta ok. 710 placówek oświatowych 
obsługiwanych przez 11 dostawców. Łączna liczba dzieci i młodzieży korzystających 
z programu w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła ponad 162 tys. uczniów.
     Rysunek 2 przedstawia zakres działania programów „Mleko w szkole” i „Owoce i 
warzywa w szkole” w województwie pomorskim.

   
Gdyński OT ARR prowadzi dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, 

który jest dla wielu rolników najtańszym sposobem na zwiększenie plonów przy 
jednoczesnym uzyskaniu dobrej jakości zbioru. W 2014 roku liczba beneficjentów 
wzrosła do rekordowego poziomu 3750, a uzyskane przez pomorskich rolników 
wsparcie wyniosło 8,6 mln zł. W województwie pomorskim największą powierzchnię 
objętą dopłatami zajmują zboża. W 2014 roku łączna powierzchnia zbóż, do której 
wypłacono dofinansowanie wyniosła prawie 67 tys. ha, z czego pszenica stanowiła 44%, 
tj. ponad 32 tys. ha. Blisko 4,7 tys. ha obsiano kwalifikowanym materiałem siewnym 
roślin strączkowych, prawie 2,4 tys. ha obsadzono kwalifikowanymi sadzeniakami 
ziemniaka. Wysokość wsparcia oraz liczba beneficjentów w poszczególnych powiatach 
jest adekwatna do areału oraz liczby i wielkości gospodarstw specjalizujących się w 
produkcji zbóż. Na rysunku 3 przedstawiono strukturę dopłat do materiału siewnego 
dla poszczególnych roślin.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały wewnętrzne OT ARR w 
Gdyni. 

Rys. 2. Liczba dzieci korzystających z programów „Mleko w szkole” i „Owoce i 
warzywa w szkole” w województwie pomorskim
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Gdyński OT ARR realizuje wypłaty świadczeń pieniężnych z funduszu promocji 
produktów rolno-spożywczych, które stanowią istotne wsparcie dla producentów 
rolnych w województwie pomorskim. W Polsce obowiązuje od 2009 roku ustawa 
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W ramach ustawy działa 9 
funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, 
mięsa drobiowego, mięsa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i 
warzyw oraz ryb. Do gdyńskiego OT ARR co kwartał wpływa ok. 370 deklaracji, z 
czego najwięcej (184) dotyczy Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Wartościowo 
najbardziej zasilanym funduszem przez pomorskich przedsiębiorców jest Fundusz 
Promocji Mięsa Wieprzowego (do 215 tys. zł/ kwartał).

Ze środków zdeponowanych na rachunkach funduszy korzystają organizacje 
branżowe i międzybranżowe reprezentujące producentów i przetwórców. Otrzymane 
dofinansowanie mogą przeznaczyć m.in. na organizację wystaw, targów i konferencji, 
prowadzenie działań edukacyjnych i reklamy, wdrażanie programów badawczych i 
działań promocyjnych oraz finansowanie degustacji i pokazów. Wiele wydarzeń 
finansowanych z funduszy ma miejsce na terenie województwa pomorskiego. 
Nadzór nad właściwą realizacją działań promocyjnych, finansowanych ze środków 
funduszy promocji sprawują kontrolerzy Oddziału Terenowego ARR w Gdyni. Z 
racji olbrzymiego potencjału, jakim dysponuje Pomorze, istotne znaczenie nabiera 
program wsparcia żywności tradycyjnej i produktów rybołówstwa.

Oddział Terenowy ARR w Gdyni prowadzi szereg działań wspierających 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały wewnętrzne OT ARR w 
Gdyni. 

Rys. 3. Powierzchnia upraw na terenie województwa pomorskiego obsiana/obsadzona 
kwalifikowanym materiałem siewnym objętym dopłatami w 2014 roku (ha)

Piotr Giruć



247

producentów żywności tradycyjnej i regionalnej. Kaszubi, najbardziej liczni rdzenni 
mieszkańcy Pomorza, jak również inne grupy etniczne (Kociewiacy, Borowiacy czy 
Żuławiacy) słyną z bogactwa oraz różnorodności tutejszej kuchni. Region Pomorza 
słynie z produktów tradycyjnych zarejestrowanych w Ministerstwie Rolnictwa (160 w 
kwietniu 2015 r.). Pielęgnując dziedzictwo kulinarne Pomorza, odwieczne miejscowe 
tradycje, receptury i technologie, ARR proponuje różne formy wsparcia. Jednym z 
takich działań są organizowane, już po raz trzeci, wykłady i warsztaty dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych. W specjalnych zajęciach dotyczących znajomości kuchni 
tradycyjnej w 2014 r. uczestniczyło ponad 500 uczniów z 10 pomorskich szkół, które 
kształcą kucharzy. To oni w przyszłości, jako szefowie kuchni znanych pomorskich i 
trójmiejskich restauracji, będą kultywować i promować dziedzictwo kulinarne Pomorza. 

OT ARR w Gdyni systematycznie angażuje się w wiele wydarzeń organizowanych 
przez partnerów zewnętrznych. Ściśle współpracujemy z Pomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego, Samorządem Wojewódzkim i Lokalnym, licznymi 
organizacjami i podmiotami prywatnymi. Współpraca zawsze dotyczy priorytetów 
ARR, czyli wspierania różnych produktów i grup produktów, które łączy wspólny 
mianownik: tradycja i najwyższa jakość.  

Ważnym dla regionu działaniem jest wsparcie przez OT ARR w Gdyni rybołówstwa 
i produktów rybnych. Położenie województwa pomorskiego sprawia, że rybołówstwo 
morskie, jak i śródlądowe, jest bardzo ważną dziedziną, z której utrzymuje się wiele 
pomorskich rodzin. Notowany od kilku lat w Polsce wzrost spożycia produktów 
rybnych na jednego mieszkańca jest wciąż zbyt mały. 

Udział Oddziału Terenowego ARiMR w Gdyni w realizacji zadań ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w 
celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona 
przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się 
wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz 
udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, 
ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega 
jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania 
środkami publicznymi.

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez 
Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. 
Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w 
każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są:  rolnicy, 
mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy 
podmiotom z sektora rybackiego.
 ARiMR realizuje następujące zadania:

•	 dokonuje płatności bezpośrednich dla producentów rolnych,
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•	 realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
•	 realizuje Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013.
•	 udziela Pomocy Krajowej poprzez:

- dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych ze 
środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,
-  udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i klęskowych.
     Na przestrzeni lat zmieniały się zarówno działania jak i struktura organizacyjna 
Pomorskiego Oddziału ARiMR z siedzibą w Gdyni. Obecnie w Pomorskim OR 
i podległych Biurach Powiatowych zatrudnionych jest około 400 osób. W tabeli 2 
przedstawiono Biura oraz zlecone im zadania.

Tabela 2. Biura Powiatowe oraz przypisane do realizacji zadania
Lp. Nazwa Biura Powiatowego Zadania

1. Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
realizuje zadania m.in. w zakresie 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, Zrównoważony 
Rozwój Sektora Rybołówstwa i 
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

2. Biuro Działań Społecznych i 
Środowiskowych oraz Płatności 

Bezpośrednich (BDSPD)

realizuje zadania m.in. w zakresie Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 
2006, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, Wspólnej 
Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, 
nadzoruje i koordynuje działania z 
zakresu ewidencji producentów oraz 
płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego wykonane na poziomie 
biura powiatowego

3. Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)

przeprowadza wizytacje biur 
powiatowych w zakresie prawidłowości 
realizacji procedur wdrożeniowych, 
wykonuje zadania z zakresu identyfikacji 
i rejestracji zwierząt oraz koordynuje 
działania w tym obszarze wykonywane 
na poziomie biura powiatowego, 
przeprowadza kontrole wnioskodawców 
i beneficjentów   

4. Biuro Finansowo - Księgowe (BFK)
sporządza projekty planów finansowych 
oraz dokumentację na potrzeby 
rozliczeń środków finansowych
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5. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
(BZZL)

prowadzi sprawy kadrowe , płacowe 
i socjalne pracowników OR i BP, 
przygotowuje i przeprowadza szkolenia 
oraz egzaminy dla pracowników OR 
i BP, oraz przeprowadza działania 
promocyjne

6. Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie 
użytkowanych systemów 
informatycznych, administruje 
i zarządza majątkiem oddziału 
regionalnego i podległych biur 
powiatowych, prowadzi archiwum 
zakładowe

7. Biuro Kontroli Wewnętrznej (BKW)

przeprowadza kontrole pracy komórek 
organizacyjnych oddziału regionalnego i 
podległych biur powiatowych, rozpatruje 
skargi i wnioski, w razie konieczności 
przygotowuje zawiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
lub wykroczenia do organów ścigania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: materiały wewnętrzne ARiMR Oddział 
Gdynia.

Gdyński Oddział ARiMR realizuje różne formy pomocy producentom rolnym w 
ramach WPR w województwie pomorskim. Można wskazać następujące działania:

•	 realizacja płatności w ramach Programów: SAPARD, PRO Rolny i PROW,
•	 realizacja płatności bezpośrednich i rolnośrodowiskowych,
•	 ułatwienia w rozpoczęciu działalności rolnej dla młodych rolników,
•	 finansowanie modernizacji gospodarstw rolnych,
•	 promowanie różnych grup producenckich,
•	 świadczenie usług doradczych,
•	 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
•	 wsparcie rybołówstwa morskiego i śródlądowego,
•	 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim.

W ramach płatności już dokonanych na rzecz beneficjentów rolnych województwo 
pomorskie osiągnęło znaczące rezultaty, zarówno pod względem ilości korzystających, 
jak i wypłaconych kwot pieniężnych. Na rysunku 4 przedstawiono szczegółowo dane 
ilościowe i wartościowe charakteryzujące zakres realizacji Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) w latach 2004-2006 i 2007-2013.
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Realizacja płatności rolnośrodowiskowych również zanotowała również 
przebiegała dynamicznie chociaż może mniej spektakularnie w porównaniu do 
ogólnej liczby płatności na rzecz producentów rolnych. Rysunek 5 obrazuje zakres 
zmian w latach realizacji PROW.

Struktura płatności w województwie pomorskim w latach 2004-2006 i 2007-2013 
była zróżnicowana, ale z dominacją wypłat bezpośrednich dla producentów rolnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych AMiMR OT 
Gdynia.

Rys. 4. Realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2004-2006 
i 2007-2013 w obszarze płatności w województwie pomorskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych AMiMR OT 
Gdynia.

Rys. 5. Zrealizowane płatności rolnośrodowiskowe w województwie pomorskim w 
latach 2004-2006 i 2007-2013
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Szczegółowe dane dotyczące płatności w ramach poszczególnych programów 
pokazuje poniższy rysunek.

Warto zwrócić uwagę również na potrzebę podnoszenia jakości oraz proces 
standaryzacji żywności. Wielu producentów rolnych dostrzega problem i pojawiające 
się restrykcyjne wymogi rynku. Nie może dziwić więc uczestnictwo producentów 
rolnych w programach finansujących wiedzę i wdrażanie systemów jakości żywności. 
Rysunek 7 przedstawia skalę zjawiska.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych AMiMR OT 
Gdynia.

Rys. 6. Struktura płatności w województwie pomorskim w latach 2004-2006 i 2007-
2013  

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych AMiMR OT 
Gdynia.

Rys. 7. Uczestnictwo producentów rolnych w systemach jakości żywności na 
Pomorzu

Znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji
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Naturalnym bogactwem regionu są ryby i prowadzona na Pomorzu gospodarka 
morska związana m.in. z rybołówstwem morskim i śródlądowym. Na rysunku 
8 przedstawiono realizację wszystkich płatności w latach 2007-2013 na rzecz 
rybołówstwa. 

Realizacja wszystkich płatności w finansowaniu rybołówstwa wskazuje na istotne 
znaczenie województwa pomorskiego w tej dziedzinie gospodarki. Prowadzona 
sprawnie alokacja środków finansowych przez Gdyński Oddział ARiMR może 
przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w 
obszarze rybołówstwa przynosząc rybakom satysfakcjonujące dochody a całemu 
regionowi Pomorza dodatkowe  środki pieniężne. 

Podsumowanie

Gdyńskie Oddziały Terenowe ARR i ARiMR odgrywają istotną rolę w finansowaniu 
producentów rolnych w województwie pomorskim. Obie wypełniają liczne zadania 
strategiczne, do których zaliczyć można: wdrażanie prawa wspólnotowego, 
przekazywanie informacji między UE a beneficjentami WPR oraz wspieranie 
rolników, przetwórców i mieszkańców wsi. Wśród zadań finansowych można 
wskazać: realizowanie płatności i prowadzenie ksiąg rachunkowych,  interwencyjny 
zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów, wypłacanie dopłat do eksportu 
produktów rolno-spożywczych  czy administrowanie największymi środkami na 
wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi, realizowanymi ze środków UE, budżetu krajowego 
i kredytów zagranicznych. Zapomina się, że pośrednim efektem działań Gdyńskich 
Oddziałów Terenowych ARR i ARiMR jest promocja województwa pomorskiego, 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych AMiMR OT 
Gdynia.

Rys. 8. Płatności w ramach programu Ryby 2007-2013 w mln zł.
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która przyczynić się może do wzrostu zainteresowania regionem ze strony inwestorów 
krajowych i zagranicznych. Miarą sukcesu działań Gdyńskich Oddziałów Terenowych 
ARR i ARiMR będzie poziom rozwoju gospodarczego regionu i  poziom konsumpcji 
mieszkańców Pomorza na tle innych województw w Polsce.

SUMMARY

The relevance of Gdynia’s Agricultural Market Agency and the Agency for 
Restructuring and Modernization of Agriculture branches in terms of financing  
agriculture in Pomeranian Voivodeship

 
Gdynia’s branches of the Agricultural Market Agency and the Agency for 

Restructuring and Modernisation of Agriculture play an important role in financing 
agricultural producers in the Pomeranian Voivodeship. Both institutions fill a 
number of strategic objectives, for instance payment processing and bookkeeping, 
intervention purchase and sale of agricultural products and their products, the 
payment of export subsidies for agricultural food products etc. Moreover, the 
institutions’ actions promote the Pomeranian Voivodeship, contributing to the grow 
of interest of the domestic and foreign investors. 
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Monika Chojnacka

Migracje gdyńskie na przykładzie rodziny Żydowo

Kiedy Sejm polski zdecydował w 1922 r. o budowie portu w Gdyni, otworzyły 
się nowe perspektywy rozwoju tej niewielkiej morskiej osady. Nikt wówczas nie 
przypuszczał, że ta decyzja będzie miała tak wielki wpływ na losy Gdyni i Gdynian. 
Gdynia rozwijała się dynamicznie, pierwszy powojenny spis ludności w 1921 r. 
wykazał 1268 mieszkańców, a gdy 10 lutego 1926 r. Gdynia otrzymała prawa miejskie 
liczyła już 12 tys. mieszkańców1. Do Gdyni zaczęli przybywać w poszukiwaniu pracy 
liczni robotnicy z całej Polski i z zagranicy. Oprócz robotników przybywała również 
nieliczna inteligencja, która zajmując na przykład stanowiska utworzonego w 1930 
r. Komisariatu Rządu pomogła w uporządkowaniu stanu prawnego i finansowego 
miasta. Kiedy w 1933 r. stanowisko Komisarza Rządu w Gdyni objął Franciszek 
Stefan Sokół, chciał dobrać sobie grupę zaufanych współpracowników. Jednym z 
nich był Zdzisław Żydowo, który posiadał wykształcenie ekonomiczne i miał zająć 
się porządkowaniem finansów Gdyni2.

Zdzisław Łazarz Żydowo urodził się 17 grudnia 1891 r. w Pacynie (wieś położona 
w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Pacyna. Był 
synem Stanisława i Klementyny3. Rodzina mieszkała w Kutnie, gdzie mieli dom. Jak 
już wspomniano Zdzisław miał wykształcenie ekonomiczne. Zdzisław wstąpił do 
Polskiej Organizacji Wojskowej, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie to nastąpiło. 
O tym, że do niej przynależy wspomina w swojej książce Henryk Lesiak, założyciel 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, który opisuje historię Kutna w latach 
1910–1926. Konspiracja w Kutnie rozpoczęła się już w 1912 r. Osoby z nią związane 
pochodziły głównie z kręgów polskiego harcerstwa. Kiedy wybuchła I wojna światowa, 
członkowie POW działali pod przykrywką Polskiego Koła Sportowego, którego 
działalność zatwierdziły władze niemieckie4. W latach 1915-1917 jednym z dowódców 

1 M. Kardas, Gdyńskie migracje w latach 1920-1950 w świetle miejskich źródeł statystycznych, [w:] Mi-
gracje. Podróże w dziejach. Współczesność, t. IX, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza 
Bałtyckiego, Toruń 2015, s. 192.

2 Tamże, Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 144, 329.
3 Zbiory własne Mariusza Żydowo (patrz niżej skrót ZWMŻ), Odpis skrócony aktu zgonu, wydany 

przez Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku 9 lutego 1981 r.
4 H. Lesiak, Kutno w latach 1910-1926 na podstawie lokalnej prasy, Kutno 1990, s. 45-47.
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kutnowskiej organizacji był Zygmunt Malanowski5. Panowała w niej żelazna 
dyscyplina i bardzo przestrzegano zasad konspiracyjnych. Henryk Lesiak zauważa, 
że na rozkaz dowództwa Zdzisław Żydowo, Wincenty Wieczorkowski i wspomniany 
już Zygmunt Malanowski, a także: Józef Olczak, Jan Sobczyk i inni, zostali członkami 
policji miejskiej. Obok zadań porządkowych ich celem było udzielanie Niemcom 
odpowiednio przygotowanych informacji o działaniach antypolskich, które de facto 
godziły w interesy POW. To jednak wszystko co wiadomo o konspiracyjnej pracy 
Żydowo w tym czasie. Wszelkie dokumenty, dotyczące ich działalności zostały ukryte 
w wiejskich skrytkach poza terenem zurbanizowanym, ponieważ konspiratorzy nie 
mieli zaufania do mieszkańców Kutna. W wyniku działań prowadzonych przez 
kutnowską młodzież POW, między innymi akcji rozklejania plakatów, których treść 
mówiła o żądaniach uwolnienia Józefa Piłsudskiego, nastąpiły aresztowania, które 
jednak nie zniszczyły struktury organizacji6. Zdzisław Żydowo szczęśliwie uniknął 
aresztowania.

W tym czasie nawiązała się jego serdeczna przyjaźń z Franciszkiem Sokołem, który 
skierowany do Kutna przez władze POW podjął działalność w Radzie Opiekuńczej 
Powiatowej, afiliowanej przy warszawskiej Radzie Głównej Opiekuńczej. Można 
przypuszczać, że Zdzisław pracował wraz z Sokołem, który był sekretarzem Rady. 
Obaj zajmowali się między innymi oszacowaniem strat powiatu powstałych w wyniku 
działań wojennych. Kiedy w listopadzie 1918 r., Józef Piłsudski ogłosił powstanie 
Państwa Polskiego, mieszkańcy Kutna, którzy należeli jak Zdzisław do POW, rozpoczęli 
przejmowanie urzędów administracji publicznej. Kolejnym etapem ich działalności było 
rozbrajanie Niemców. W tym miejscu należy kilka słów więcej powiedzieć o samym 
Franciszku Sokole, którego kariera zaważyła również na życiu Zdzisława Żydowo. 
Franciszek Sokół od listopada 1918 roku został mianowany podreferendarzem, potem 
referendarzem, w Starostwie Powiatowym w Kutnie7, a następnie, od 1927 r., zastępcą 
starosty Witolda Żbikowskiego8. Kariera Zdzisława Żydowo rozwijała się mniej 
spektakularnie. Na początku lat dwudziestych Zdzisław ukończył w Warszawie kursy 
ekonomiczne. W 1921 r. wrócił do Kutna, podejmując początkowo pracę w miejskiej 
administracji. W tym czasie ożenił się z Heleną z domu Kasparek. Ślub odbył się w starym 
kościele pod Kutnem. Po ślubie Zdzisław dostał posadę w sejmiku samorządowym w 
Aleksandrowie Kujawskiej, gdzie zajmował się finansami miasta. Pracował tam do czasu 
przeniesienia się do Gdyni9. Zdzisław i Helena mieli trójkę dzieci: Jana, który urodził się 
28 grudnia 1923 r., Mariusza, urodzonego 2 lipca 1925 r. i Grażynę, urodzoną 6 sierpnia 
1931 r. Starsze dzieci - Jan i Mariusz chodzili do szkoły powszechnej sióstr zakonnych 
sercanek. Mariusz skończył 4 klasy tej szkoły powszechnej, brat 5.

5 Z. Malanowski, Działalność Związku Strzeleckiego i POW na terenie Kutna, „Głos Kutnowski”,  nr 5, 
29 stycznia 1926 r., [w:] H. Lesiak, Kutno w latach 1910…, s. 45.

6 Tamże, s. 45-50.
7 M. Kardas, dz. cyt., s. 92-93; Wspomnienia Mariusza Żydowo, przekaz ustny.
8 H. Lesiak, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s. 8.
9 Wspomnienia Mariusza Żydowo, przekaz ustny.
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Kiedy w styczniu 1933 r. Franciszek Sokół objął stanowisko Komisarza Rządu 
w Gdyni potrzebował - jak już wspomniano - wykwalifikowanych i zaufanych 
współpracowników, którzy wspomogliby go w niełatwym zarzadzaniu będącym in 
statu nascendi miastu. Do takiej roli świetnie nadawał się Zdzisław Żydowo, którego 
w okresie kutnowskim Sokół poznał jako dobrego urzędnika od spraw budżetowych. 
To zadecydowało o tym, że postanowił go ściągnąć w 1935 r. do Gdyni. Gdy Franciszek 
Sokół obejmował stanowisko Komisarza Rządu, stan finansów miasta był w bardzo 
złym stanie. Zadłużenie powstającego miasta wynosiło ponad 60 milionów złotych. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy była między innymi budowa portu gdyńskiego, która 
to finansowana była z pieniędzy Skarbu Państwa, jednakże same miasto niewiele z 
tej puli otrzymywało. Ponadto wiele z pieniędzy trafiało do prywatnych osób, którzy 
dopuszczali się korupcji zawłaszczając część pieniędzy płynących z kas komunalnych i 
państwowych. W latach 1931 i 1932 Gdynia nie miała uchwalonego budżetu, ponadto 
na kwotę 7,5 mln zł wydano weksle, których nie ewidencjonowano ani nie wykupywano. 
Również uchwalane przez Radę miejską podatki nie wpływały do budżetu. Nie 
zapłaconych czynszów właścicieli lub użytkowników wieczystych skumulowało 
się na 11 milionów zł. Sokół porządkując finanse miasta przede wszystkim chciał 
ukrócić skalę korupcji. W związku z tym zmusił 1/3 stanu członków Rady Miasta do 
opuszczenia jej szeregów i zrzeczenia się mandatów. Zarządził również, iż wszystkie 
instytucje miejskie mają zająć się bezwzględną egzekucją zaległości podatkowych dla 
miasta, np.: Towarzystwo Francuskie zostało zmuszone do zapłaty 2,5 mln długu. 
Ponadto wprowadzono program naprawczo-oszczędnościowy. Zniwelowano np. 
wydatki na wyjazdy zagraniczne. Komisarz uzdrowił także przedsiębiorstwa miejskie, 
wprowadzając do nich sukcesywnie wysoko wykwalifikowane kadry kierownicze, 
co pozwoliło na wzrost ich produktywności, a w konsekwencji generowało większe 
zyski, tak niezbędne dla budżetu Gdyni. Dokonano również weryfikacji podatkowej 
wprowadzając dla miasta – zgodnie z przepisami prawa - nowe opłaty, takie jak 
podatek inwestycyjny czy od prawa do polowania. Założono wiele spraw sądowych, 
gdzie prawnie ścigano dłużników miasta. Najważniejszym jednak działaniem było 
zamknięcie bilansu budżetowego za ostatnie 7 lat. Sprawozdanie Franciszek Sokół 
przedstawił na sesji Rady miasta, gdzie zaprezentowano dokładne wyliczenia z 
każdego minionego roku. W 1934 r. uchwalono nowy budżet miasta, który wynosił 
11 milionów złotych. Był on niższy o 3 miliony od poprzedniego, ale za to był 
zbilansowany. Sokół i jego współpracownicy uznali, że przy radykalnych cięciach 
uda się budżet zrealizować. Komisarz - jak wspomniano - porządkując finanse Gdyni 
musiał przede wszystkim współpracować z ludźmi zaufanymi i kompetentnymi. 
Takim dla Sokoła był Zdzisław Żydowo, który objął stanowisko Naczelnika Wydziału 
Finansowego Komisariatu Rządu po Leonardzie Wilczyńskim. Ten ostatni, według 
Franciszka Sokoła, źle wywiązywał się ze swoich obowiązków, a także „torpedował” 
działania naprawcze finansów miasta czynione przez komisarza. W niełatwej pracy 
naprawy budżetu zastąpił go ściągnięty z centralnej Polski Żydowo, który prowadził 
finanse miasta do wybuchu wojny. Władze miasta także w kolejnych latach zadbały, 
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aby konstruowane budżety nosiły znamiona stabilności i zbilansowania. Nie było 
to proste. Skromne dofinansowania z budżetu państwa powodowały, że Gdynia 
była skazana na własne środki finansowe. Wszystkie inwestycje, które czyniono, 
realizowano głównie na bazie pożyczek długoterminowych. Wielkim sukcesem 
Żydowo i Sokoła było doprowadzenie do sytuacji, w której w 1939 r. budżet miasta 
wskazywał tylko ok. 1 miliona długu! Mimo licznych problemów kasy miejskiej, 
Gdynia z miasta zaniedbanego, niejako „przyklejonego” do portu, zaczęła wyrastać 
na piękne miasto o światowym obliczu. Nazywano ją polskim Nowym Jorkiem. 
Liczba mieszkańców wzrosła w 1939 r. do 127 tysięcy. Brak środków finansowych 
nie pozwolił na realizację wszystkich śmiałych planów, ale i tak Gdynia zyskała za 
rządów Sokoła oblicze wielkomiejskie. Przyczynił się do powstania wielu ważnych 
inwestycji w mieście, do rozbudowy sieci komunikacji miejskiej, za jego sprawą 
poprawiło się zaopatrzenie w artykuły rolno-spożywcze. Podkreśla się jego wielką 
rolę w niedopuszczeniu do upadłości Stoczni Gdyńskiej. Dzięki Franciszkowi 
Sokołowi Gdynia w roku 1937 była 6 co do wielkości miastem w Polsce10. Rozwój 
Gdyni był również zasługą skromnego urzędnika finansowego Komisariatu Rządu 
Zdzisława Żydowo.

Bohater tej krótkiej wzmianki biograficznej po sprowadzeniu się do Gdyni 
zamieszkał przy ulicy Hetmańskiej na Wzgórzu Focha (dzisiejsze Wzgórze św. 
Maksymiliana). Wraz z żoną, wychowywali trójkę dzieci. Starsze dzieci: Jan i Mariusz 
kontynuowały szkolną edukację w Prywatnym Męskim Gimnazjum Towarzystwa 
Szkoły Średniej w Gdyni. Było to gimnazjum o profilu humanistycznym zlokalizowane 
na III piętrze budynku przy ulicy Morskiej, zajmowanym głównie przez Instytut 
Handlu Morskiego i Techniki Portowej (była to jedyna w Polsce przed 1939 r. 
szkoła ekonomiczna zawodowa typu wyższego). Nauka w gimnazjum miała trwać 
8 lat11. W 1934 r. w ramach reformy szkolnej przekształcono 8-letnie gimnazjum 
w 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum. Synowie Żydowo uczyli się tam – obok 
wielu przedmiotów zgodnych ze standardem nauczania szkół średnich - również 
języka francuskiego i angielskiego. Ich siostra Grażyna została uczennicą Szkoły 
Powszechnej Urszulanek w Gdyni.

Kiedy w 1939 r. Niemcy zajęli Gdynię, chcieli jak najszybciej osiedlić na terenie 
miasta rodowitych Niemców, wykwalifikowanych robotników i administrację, tak 
aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie portu i miasta, 
które stało się bazą Kriegsmarine. Niezbędne stało się stworzenie odpowiedniej 
bazy mieszkaniowej.  Powiązano to z masowym, przymusowym wysiedlaniem 
mieszkańców Gdyni. Pierwsze wysiedlenia przeprowadzono na przełomie 
października i listopada. Wysiedleni, otrzymując od pół do 3 godzin czasu na 
spakowanie, zobowiązani byli do pozostawienia prawie całego mienia stanowiącego 

10 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Mielczanin Komisarzem Rządu w Gdyni w latach 1933-1939, 
„Rocznik Mielecki” 2003 (2004), t. IV, s. 35.

11 Historia Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni i szkół będących jego zalążkiem, Oficjalna strona 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni, http://www.zsm.gdynia.pl, (data dostępu: 20.06.2015).
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wyposażenie opuszczanych domostw. Część Polaków, tych którzy mogli w jakiś 
sposób być pomocni Niemcom, przesiedlano na peryferie miasta, pozostałych do 
Generalnego Gubernatorstwa12. Rodzina Żydowo uniknęła losu wysiedlonych 
gdynian. Dnia 31 sierpnia 1939 r. Zdzisław wysłał żonę z dziećmi ostatnim pociągiem 
odchodzącym z Gdyni do Kutna. On sam pozostał w mieście wspierając działania 
obronne. Po zakończeniu walk pozostał w Gdyni i na żądanie Niemców stawił się 
do pracy. Najprawdopodobniej 14 lub 15 września został aresztowany przez gestapo. 
Znalazł się jednak w tej grupie urzędników, która po przeprowadzeniu rozmów 
została zwolniona. Syn Mariusz pamięta, że ojciec wspominał, iż po usunięciu z 
mieszkania, które rodzina zajmowała, zamieszkał przez krótki okres czasu na ulicy 
Świętojańskiej u niejakiego Kura. Można przyjąć, że ten Kaszuba – jak wynika ze 
wspomnień - mówiąc żołnierzom niemieckim, że Żydowo dawno się od niego już 
wyprowadził, uratował go przed wywózką do Piaśnicy13. Zdzisław po jakimś czasie 
dołączył do rodziny, która zamieszkała w Kutnie u seniora rodziny ze strony żony 
- Adolfa Kasperka. Ich sytuacja mieszkaniowa nie była jednak stabilna. Ponieważ 
Adolf Kasparek został pozbawiony przez Niemców domu, zmuszeni zostali do 
szukania locum zastępczego. Mariusz tak wspomina ten okres: miesiąc po wybuchu 
wojny Niemcy ogłosili, że otwierają szkołę dla uczniów polskich – gimnazjum, 
zatrudnili polskich nauczycieli. Po jakimś czasie zarządzili spis ubrań, uczniowie 
zapisywali się na listę. Kiedy nauczyciele zrobili ten spis, po kilku godzinach okazało 
się, że lista zniknęła. Później już nikt się nie wpisywał, bo istniała obawa, że te ubrania 
nam zabiorą. Poza tym lista miała służyć Niemcom do poboru poszczególnych uczniów 
do pracy, tym bardziej, że wszyscy uczniowie mieli powyżej 14 lat14. By utrzymać 
rodzinę Zdzisław z chłopcami zajmował się różnymi pracami, które przynosiły 
jednak bardzo skromny dochód. Na przykład Mariusz pracował w Kutnie jako 
robotnik, pomocnik murarski, kowalski, ogrodnik, a także kolejarz. Zaczął również 
działać w podziemiu niepodległościowym. Konspiracyjnie uczył się i uczestniczył w 
podziemnym kolportażu nielegalnych wydawnictw. Pod koniec wojny – 5 czerwca 
1944 r. Zdzisław, Jan i Mariusz zostali aresztowani przez gestapo. Prawdopodobnie 
dzięki temu, że Mariusz pracował wówczas na kolei, po przesłuchaniach wypuścili 
go do domu, natomiast Jana i Zdzisława wraz z pięcioma innymi współtowarzyszami 
niedoli, 18 lipca przewieziono do więzienia w podłódzkiej Radogoszczy. Z relacji 
wiadomo, że warunki więźniów były tam nieludzkie. Jako posłanie służyły wiązki 
słomy. Do ubikacji można było wychodzić tylko grupowo - w dwadzieścia osób. W 
budynkach panował okropny zaduch i było dużo insektów. Racje żywnościowe były 
bardzo skąpe. Wyczerpanych więźniów kilka razy dziennie zmuszano do ćwiczeń 
fizycznych, bijąc ich przy tym i poniżając. Naczelną zasadą wymierzania kar była 
odpowiedzialność zbiorowa. Za jakiekolwiek przekroczenie regulaminu groziła kara 

12 M. Rojowska, M. Tomkiewicz, Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresz-
towania-egzekucje-wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej, Gdynia 2009, s. 138-140.

13 Wspomnienia z lat okupacji Mariusza Żydowo – przekaz ustny.
14 Tamże.
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śmierci15. Z korespondencji prowadzonej przez Mariusza Żydowo z Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi, które to przesłało dokumenty, dotyczące Jana, brata 
Mariusza, wynika, iż Jan opisując pobyt w Radogoszczy, wspominał między innymi 
katowanie więźniów przez strażnika Heinricha, a także egzekucje więźniów. Niestety 
wspomnienia te nie zachowały się16.

Dnia 23 października 1944 r. Zdzisława i Jana przewieziono do obozu w 
Mauthausen-Gusen. Obaj jednak szczęśliwie przeżyli wojnę. Kiedy Zdzisław dotarł 
do Mauthausen, trafił przed komisję lekarską. Zbadał go lekarz (rodzina pamięta 
tylko nazwisko – Kacprzak), który słysząc nazwisko Żydowo załatwił mu - co 
niewątpliwie uratowało jego życie - posadę pisarza w obozowej izbie chorych. 
Okazało się bowiem, że sam pochodził z Kutna. Szybko okazało się, że Żydowo 
może mu się odwdzięczyć. Życie w obozie ratowały często paczki żywnościowe 
przesyłane przez rodzinę. Jedyną dopuszczalną wówczas przesyłką był chleb 
nasączony tłuszczem, który można było przesłać raz w miesiącu. Okazało się, że 
żona lekarza będąc w ciężkiej sytuacji finansowej nie była w stanie zorganizować 
tego typu paczek. Gdy o jej sytuacji dowiedziała się Helena Żydowo, do końca 
wojny – obok przesyłek do męża i syna – tego typu paczki organizowała również 
dla jej męża. Takiego szczęścia nie miał jego syn Jan, który pracował w komandach 
roboczych – najpierw w kamieniołomach, a następnie u krawców. Jan wspominał, 
że praca, zwłaszcza w kamieniołomach, była bardzo ciężka. Dzięki temu, że uczył 
języka angielskiego dostawał dodatkowe racje żywnościowe, którymi dzielił się ze 
współtowarzyszami. Po jakimś czasie zachorował na tyfus i z chwilą wyzwolenia 
obozu przez Amerykanów znajdował się w izbie chorych. Dzięki temu, że 
Amerykanie podali mu plazmę po dwóch miesiącach rekonwalescencji mógł 
opuścić szpital i wrócić do domu17.

Równie interesujące są powojenne losy rodziny. Jan ze Zdzisławem wrócił 
najpierw do Kutna, a później wszyscy stopniowo wyjeżdżali do Gdyni. Pierwszy 
wrócił Mariusz. Pracował na kolei, gdzie został urzędnikiem. Dzięki otrzymywanej 
pensji mógł w początkowym okresie utrzymać mamę i siostrę. Kiedy przyjechał ojciec 
i brat, rodzina Żydowo próbowała odbudować swój dom przy ulicy hetmańskiej, z 
którego została jedna ściana. Jan wynajął budowniczego, który po wyremontowaniu 
budynku nie chciał opuścić domu. Ostatecznie rodzina Żydowo zamieszkała tam 
ponownie, ale przydzielono jej tylko jedno piętro. Tak licznej rodzinie nie stwarzało 
to komfortu mieszkaniowego. Zdzisław z Heleną przeprowadzali się w różne miejsca 
w Trójmieście, by na koniec zamieszkać w Sopocie. Zdzisław przyjmował różne 
prace zlecone z zakresu księgowości różnych przedsiębiorstw. Udzielał się również 
charytatywnie.

15 S. Lewicki, Radogoszcz, Warszawa 1971, s. 16-17.
16 ZWMŻ, Korespondencja z Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddziału Radogoszcz, Doku-

menty przesłane przez muzeum wydane w Katowicach w 1972 r.
17 ZWMŻ, Księga Mauthausen-Gusen, t. XXII, Katowice marzec 1972, s. 70; Tamże, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Spisy więźniów Mauthausen-Gusen, sygn. A_4565.
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Jan Zdzisław Radomysł, najstarszy syn Zdzisława, po wojnie biorąc korepetycje 
u różnych nauczycieli, zdał maturę i rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej na 
Wydziale Budowy Okrętów. Tam też prowadził przez jakiś czas zajęcia ze studentami. 
Zawarł związek małżeński z Gizelą z domu Grudniewicz. Mieli dwoje dzieci: 
Wojciecha i Barbarę. Jan związał swoją pracę zawodową z przemysłem okrętowym, 
pełniąc między innymi w Stoczni Gdańskiej funkcję kierownika budowy statków 
rudowęglowców. Był również zastępcą dyrektora technicznego w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni. Brał czynny udział w przygotowaniu planów modernizacyjnych 
obu stoczni. W latach 60., objął stanowisko wicedyrektora do spraw naukowo-
badawczych Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych w Gdańsku. Jako pierwszy 
wprowadza zastosowanie komputerów w przemyśle okrętowym. Odtąd z branżą 
informatyczną Jan związał swoje dalsze życie zawodowe. Już w 1965 r. został 
dyrektorem największego w kraju Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w 
Gdyni, a w 1972 r. zorganizował dla potrzeb resortu żeglugi, ośrodek informatyczny 
– późniejsze Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej18. Swoim doświadczeniem 
i wiedzą, np. o informacji w przedsiębiorstwie, dzielił się w artykułach naukowych19. 
Za wieloletnią pracę w tym zakresie został między innymi odznaczony Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski20. W 1981 r. zginął tragicznie wraz z synem w wypadku samochodowym pod 
Bydgoszczą21.

Mariusz Żydowo po wojnie zdał w kwietniu 1945 r. eksternistycznie egzamin 
maturalny w I Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Od kwietnia 
do września 1945 r. studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1945-1950, studiował również na Wydziale 
Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Mariusz Żydowo ożenił się z Danutą 
Żawrocką. Mieli jednego syna – Krzysztofa Stanisława. Już podczas studiów, tj. w 
1947 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Lekarskiej i Chemii Fizjologicznej 
jako zastępca asystenta i później asystent. W 1951 r. obronił doktorat pt.: Zmiany 
stężenia białka surowicy w zależności od pozycji oraz obliczenie na tej podstawie 
refrakcji i właściwego ciężaru naturalnego ultrafiltracji krwi, którego promotorem 
był prof. Włodzimierz Mozołowski. Wówczas awansował na stanowisko adiunkta. 
W latach 1957–1959 był stypendystą Fundacji Rockefellera, na Uniwersytecie w 
Cambridge. Habilitację z zakresu biochemii pt.: Naturalna ultrafiltracja pod wpływem 
adrenaliny obronił w 1960 r. Od tego momentu pracował jako docent w Zakładzie 
Chemii Fizjologicznej i Zakładzie Chemii Biologicznej. Od 1965 r. aż do przejścia na 
emeryturę w 1995 r. był kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii. W 1966 r. został 

18 Jan Żydowo, „Głos Wybrzeża”, nr 49, z dn. 10.03.1981 r.
19 J. Żydowo, Informacja w przedsiębiorstwie, „Przegląd ekonomiki przemysłu okrętowego”, nr 3 (15), 

październik 1967, s. 4-12.
20 Nekrolog dr inż. Jana Zdzisława Żydowo i mgr inż. Wojciecha Wacława Żydowo, „Dziennik Bałtycki”, 

nr 50 (11166), z dn. 11.03.1981 r., s. 5.
21 ZWMŻ, Akt Zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy 9 marca 1981 r.
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profesorem nadzwyczajnym, a od 1978 r. profesorem zwyczajnym. W 1981 r. został 
pierwszym rektorem Akademii Medycznej, wybranym przez społeczność uczelni. 
Niestety, w okresie stanu wojennego (w 1982 r.) odwołano go z tej funkcji. Mariusz 
Żydowo jest autorem 117 publikacji, w tym podręcznika z biochemii dla średnich 
szkół medycznych. Jest uważany za odkrywcę wielu szczegółów biochemicznych 
mechanizmu powstawania doświadczalnej martwicy mięśnia sercowego. Za swoją 
pracę otrzymał liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Za zasługi dla 
Gdańska”, Zasłużony dla ziemi gdańskiej. Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza, którą otrzymał w 1998 r. W 1995 r. uzyskał doktorat 
Honoris Causa wydziału lekarskiego gdańskiej Akademii Medycznej22.

Córka Zdzisława, Maria Grażyna, ukończyła liceum sióstr Urszulanek w Gdyni, 
a następnie Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Wyszła za mąż za 
Janusza Wąsowskigo, z którym mieli dwóch synów. Maria Grażyna pracowała na 
Wydziale Farmacji AMG, a przez krótki czas opieki nad synami w pobliskiej aptece. 
W pracy zawodowej zajmowała się kształceniem studentów, a także opracowywaniem 
nowatorskich technologii produkcji organicznych związków chemicznych. Zmarła w 
1999 r., w następstwie wypadku samochodowego.

22 Uczeni Gdańska. Laureaci nagrody im. J. Heweliusza 1997-2002, Gdańsk 2003, s. 73-75.

Monika Chojnacka

Fot. Zatrzymani Polacy przed Komisariatem Rządu RP w Gdyni, wśród nich 
Zdzisław Żydowo. Źródło: Zbiory własne Mariusza Żydowo.
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Migracje gdyńskie są przykładem powojennych transformacji społeczno-
politycznych dwudziestolecia międzywojennego, a także wojennych losów 
wysiedlonych rodzin polskich. Prężnie rozwijające się miasto portowe – Gdynia, 
przyciągało wielu obywateli polskich w celach zarobkowych, stąd mieszkańcy Gdyni 
w większości byli ludnością napływową. Kiedy wybuchła II wojna światowa większość 
mieszkańców Gdyni, zostało pozbawionych mienia i wysiedlonych do Generalnego 
Gubernatorstwa. Losy te podzieliła również rodzina Żydowo.

SUMMARY

Gdynia migrations on the example of the Żydowo family

In the interwar period and after World War 2, Gdynia residents were forced to 
migrate. The case of the Żydowo family, who arrived in Gdynia in 1935, epitomise 
this phenomenon. Zdzisław Żydowo, at the request of  Government Commissary 
in Gdynia   Franciszek Sokół, took a post of the Head of the Financial Department. 
When the war broke out in 1939, the family shared the fate of Gdynia residents and 
was eventually displaced.

Migracje gdyńskie na przykładzie rodziny Żydowo

Fot. Portret Mariusza Żydowo, 
rektora Akademii Medycznej w 
Gdańsku w latach 1981-1982.

Źródło: Zbiory własne Mariusza 
Żydowo.





Paweł Nieczuja-Ostrowski

Ormianie w Gdyni

W przeszłości, jak i życiu współczesnej Gdyni zauważa się obecność Ormian. 
Dotychczas zagadnieniu temu nie poświęcono w nauce odrębnego ujęcia, choć 
wielokrotnie już podejmowano rozpoznawanie swoistości społeczności ormiańskiej 
zamieszkującej Wybrzeże Gdańskie1. W węższym zakresie uwaga badaczy 
koncentrowała się na Gdańsku, przede wszystkim ze względu na wielowiekowe 
doświadczenia kontaktów gdańsko-ormiańskich (datowane od XIV w.) oraz 
współczesną aktywność organizacyjną przedstawicieli społeczności ormiańskiej 
w tym mieście2. Od 1958 r. w Gdańsku opiekę duszpasterską nad tamtejszymi 
Ormianami sprawował kapłan obrządku ormiańskiego ks. Kazimierz Filipiak, który 
w kościele św. Piotra i Pawła na Żabim Kruku w 1976 r. utworzył kaplicę ormiańską i 
Ormiańskie Sanktuarium Maryjne. Ponadto w 1983 r. w Gdańsku powstała pierwsza 
na Wybrzeżu świecka instytucja ormiańska, Koło Zainteresowań Kulturą Ormian, 
utworzone przy Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, jedno 
z trzech w Polsce,  skupiające przedstawicieli Ormian polskich z Trójmiasta i okolic.

Obecność Ormian w Gdyni w okresie przed II wojną światową

Ormianie zaznaczyli swoją obecność w życiu Gdyni już od pierwszych 
lat powstawania miasta. Zauważa się, że na początku lat 30. XX wieku grupa 
przedstawicieli tej społeczności była zaangażowana przy budowie miasta, a wobec ich 

1 A. Chodubski, O osadnictwie ormiańskim na Wybrzeżu Gdańskim, „Słupskie Studia Historyczne” 
1993, nr 3, s. 83-95; M. Gizowski, Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim, Warszawa 1994; A. Chodubski, 
Społeczność ormiańska na Wybrzeżu Gdańskim, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach 
narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego i A. K. Waśkiewicza, Gdańsk 2001, 
s. 46–55; tenże, O inteligencji ormiańskiej na Wybrzeżu Gdańskim, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice 
o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego i A. K. Waśkiewicza, 
seria trzecia, Gdańsk 2003, s. 37–51; P. Nieczuja-Ostrowski, Ormiańscy imigranci na Wybrzeżu Gdań-
skim, [w:] Konferencja. Spis podróżny. Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce, pod red. M. Maciejewskiej, 
L. Graczyk, Bydgoszcz 2010, s. 25-34.

2 A. Mańkowski, Kupcy ormiańscy w Gdańsku, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 
1917-1919, t. 4, s. 182-183; A. Chodubski, Ormianie w Gdańsku, „Głos Wybrzeża” nr 297, z dn. 
21-22 XII 1985 r.; tenże, Ormianie w Gdańsku, [w:] Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe 
i polonijne, Toruń 1996, s. 71-80.
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osiedlenia się w Wejherowie mówi się o powstaniu tam swoistej kolonii ormiańskiej. 
Wskazuje się równocześnie, że ich przybyciu sprzyjała obecność we władzach 
miasta Komisarza Rządu Franciszka Sokoła, przeniesionego w 1933 r. ze stanowiska 
wicewojewody stanisławowskiego, skąd w ślad za nim przybyli liczni obywatele, także 
ormiańskiego pochodzenia3.  

W okresie przed drugą wojną światową na kartach dziejów Gdyni zapisał się 
Leon Korzewnikjanc (ur. w 1889 r. w Mozodiaku w Rosji). Jego chrześniak, Henryk 
Antoniewicz (syn Kazimierza, jego współpracownika w straży pożarnej), pisał, że 
„wujek”, jak określał Korzewnikjanca, był Ormianinem spokrewnionym z gruzińską 
rodziną książęcą4. Leon Korzewnikjanc brał udział w I wojnie światowej, po której 
zakończeniu przedostał się do Łodzi, gdzie podjął się pracy w fabrycznej straży 
pożarnej. Przed przybyciem na Wybrzeże był starszym instruktorem Korpusu 
Technicznego na powiat kutnowski5. W Gdyni został pierwszym komendantem 
Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, powołanej 1 października 1933 r. Zasłużył się 
jako jej sprawny organizator i uzyskał stopień pułkownika pożarnictwa. We wrześniu 
1939 r. wraz z grupą strażaków uczestniczył na Oksywiu w gaszeniu pożarów i jego 
obronie6. Następnie, w grudniu 1939 r. w Warszawie, wraz z innymi komendantami 
i oficerami straży pożarnej, uczestniczył w powołaniu Strażackiego Ruchu Oporu 
„Skała”. Został członkiem ścisłego kierownictwa organizacji i objął funkcję szefa 
sztabu II, a po reorganizacji w 1941 r. funkcję szefa sztabu. W okresie konspiracji 
posługiwał się pseudonimem „Doliwa”. W listopadzie 1943 r., po przyłączeniu „Skały” 
do Korpusu Bezpieczeństwa, został szefem sztabu jego Komendy Głównej i dowódcą 
jego oddziałów zbrojnych. Działalność Korzewnikjanca bywa niekiedy krytycznie 
oceniana ze względu na jego zgodę na współpracę Korpusu Bezpieczeństwa (a tym 
samym i „Skały”) z Polską Armią Ludową i Armią Ludową oraz podporządkowania 
go Krajowej Radzie Narodowej7. Po wojnie w 1945 r. podjął się odbudowy gdyńskiej 
straży pożarnej. Razem z nim do służby wróciła znaczna część przedwojennej 
załogi. W swoim pierwszym powojennym rozkazie z 16 kwietnia 1945 r. zapisał: 
,,Jesteśmy wolni. Rozpoczynamy nową kartę historii. Przystępujemy do wielkiego 
dzieła odbudowy zrujnowanej ojczyzny. Każdy w swoim zakresie dążyć będzie do 

3 A. Chodubski, Społeczność ormiańska na Wybrzeżu Gdańskim…, s. 48.
4 B. Jajkowska, Gdy do pożaru jechano konikiem. Saga rodu Antoniewiczów, „Dziennik Bałtycki“, z dn. 

06.07.2003 r. 
5 Według informacji Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Z kolei Augustyn Jaworski i Jacek Wilczur 

podają, że Korzewnikjanc przed przybyciem do Gdyni był od 1925 r. zatrudniony w warszawskim 
Zarządzie Głównym Związku OSP RP. Por. A. Jaworski, J. E. Wilczur, Strażacka wierność. Z dziejów stra-
żackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945, Warszawa 1977, 
s. 74; Historia Zawodowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP w Gdyni, http://www.kmpsp.gdynia.
pl/komenda-miejska/historia/historia-pozarnictwa-w-gdyni-do-1933-r, dostęp z dn. 20.12.2014). 

6 Według Augustyna Jaworskiego i Jacka Wilczura, Korzewnikjanc organizował wówczas wśród robot-Augustyna Jaworskiego i Jacka Wilczura, Korzewnikjanc organizował wówczas wśród robot-
ników grupy bojowe Czerwonych Kosynierów. A. Jaworski, J. E. Wilczur, dz.cyt., s. 74.

7 W. Pilawski, Strażacki Ruch Oporu SKAŁA, Czarnków 2012, s. 27.
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podniesienia Jej do rzędu państw przodujących”8. Równocześnie współtworzył 
struktury Stronnictwa Demokratycznego w Gdyni i był wiceprezesem jego pierwszego 
Zarządu Miejskiego. Z ramienia tego ugrupowania został radnym pierwszej Miejskiej 
Rady Narodowej Gdyni, a także członkiem jej prezydium. 21 września 1947 r. przestał 
być komendantem straży pożarnej, a za swoją służbę otrzymał tytuł Honorowego 
Komendanta. Następnie objął stanowisko prezesa wojewódzkiego oddziału Związku 
Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, a w 1950 r. przeniósł się do Warszawy. 
Był kilkukrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Zmarł w 1978 r. w Warszawie, gdzie 
został pochowany na Powązkach w kwaterze OW-KB9.

Zauważa się obecność w Gdyni także innych osób identyfikujących się z 
ormiańskością. Sprawy zawodowe sprowadziły do tego miasta Władysława Jana 
de Abgaro-Zachariasiewicza (1906-2001), pochodzącego spod Lwowa potomka 
zasymilowanej w polskiej rzeczywistości kresowej szlacheckiej rodziny ormiańskiej. 
Po ukończeniu w 1934 r. Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie podjął pracę w 
Żegludze Polskiej S.A. w Gdyni10. 

W latach 1936-1938 zamieszkiwała w Gdyni rodzina Skibickich, spokrewniona ze 
znanymi rodzinami Ormian polskich. Stanisław Skibicki, prawnik, został skierowany 
do tego miasta służbowo, gdzie w Samorządzie Miejskim objął stanowisko Naczelnika 
Wydziału Ogólnego Komisariatu Rządu. Jego matka, Franciszka Skibicka pochodziła 
z ormiańskiej rodziny Axentowiczów. Z kolei żona, Aniela Skibicka z domu 
Romaszkan, ormiańskie pochodzenie odziedziczyła po ojcu Teodorze Romaszkanie 
i matce Marii z Osadców11. 

W Gdyni przed wojną mieszkał Jan Issakiewicz (vel. Isakiewicz), brat matki 
pisarki Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Ormiańskie pochodzenie odziedziczył po 
ojcu Zenonie Isakiewiczu vel. Isakowiczu, który spokrewniony był m.in. z ormiańskim 
arcybiskupem Izaakiem Mikołajem Isakowiczem. Jan zmarł w 1959 r. w Gdyni12.

Społeczność ormiańska w Gdyni i na Wybrzeżu w drugiej połowie XX w.

Również w okresie po drugiej wojnie światowej w życiu Gdyni zauważa się 
osoby z ormiańskim pochodzeniem. Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku byli to 
przedstawiciele społeczności Ormian polskich. Sytuacja ta dotyczyła zresztą całego 

8 Historia Zawodowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP w Gdyni, http://www.kmpsp.gdynia.pl/
komenda-miejska/historia/historia-pozarnictwa-w-gdyni-do-1933-r, dostęp z dn. 20.12.2014 r.

9 A. Jaworski, J. E. Wilczur, dz.cyt., s. 74-75; Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław-Gdańsk 
1980, s. 294, 304; Hasło: Korzewnikjanc-Dolina Leon [w:] Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 357; 
Historia Zawodowej Straży Pożarnej...

10 E. Kierkorowicz, Polscy potomkowie rodzin ormiańskich, Kraków 2009, s. 194.
11 M. Gizowski, dz.cyt., s. 40-41; A. Chodubski, O inteligencji ormiańskiej na Wybrzeżu Gdańskim..., s. 43-

44. Księga adresowa ziem zachodniej Polski. Gdynia – Wybrzeże, Wojew. Pomorskie, Rocznik 1937-1938, 
Gdynia 1937.

12 12 M. Gizowski, dz.cyt., s. 35-36.
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Trójmiasta, czy nawet szerzej, całego Wybrzeża Gdańskiego. Mariusz Gizowski 
rozpoznający tę społeczność w latach 1989-1991 odnotował 64 osoby przyznające 
się do ormiańskiego pochodzenia, a równocześnie 33 rodziny wielopokoleniowe z 
ormiańskim rodowodem13. 

„Ormianami polskimi” lub „starą emigracją” nazywa się społeczność ormiańską 
zamieszkującą od kilku stuleci Polskę, która uległa głębokiej asymilacji w polskiej 
kulturze, zachowując równocześnie świadomość i wolę kultywowania swojego 
ormiańskiego pochodzenia. Status etniczny tej grupy w XX w. określa się jako 
subetnos narodu polskiego14. Jej przedstawiciele czują się generalnie Polakami 
ormiańskiego pochodzenia, komunikują się wewnątrz społeczności wyłącznie w 
języku polskim (nie znają języka ormiańskiego), w znacznej części są członkami 
Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego, uczestniczą w działalności 
ormiańskich organizacji etnicznych i podtrzymują kontakty wzajemne.  

Do charakterystycznych cech tej społeczności na Wybrzeżu Gdańskim 
na przełomie lat 80. i 90. XX w. zalicza się: 1) posiadanie przez około 90% jej 
przedstawicieli wyższego wykształcenia, 2) zajmowanie wysokiej pozycji w 
hierarchii zatrudnienia (stanowiska kierownicze), 3) zatrudnienie przede wszystkim 
w instytucjach handlowo-przemysłowych, służbie zdrowia i wyższych uczelniach, 
4) legitymizowanie się zdecydowanej większości jej przedstawicieli pochodzeniem 
inteligenckim o szlachecko-ziemiańskich tradycjach, 5) osiągnięcie wieku 
emerytalnego przez około połowę jej przedstawicieli, 6) wniesienie istotnego wkładu 
w rozwój gospodarczy i kulturalny Wybrzeża Gdańskiego15. 

Ośrodkiem integrującym przedstawicieli społeczności ormiańskiej na Pomorzu 
stał się kościół św. św. Piotra i Pawła na Żabim Kruku w Gdańsku i utworzone tam 
Ormiańskie Sanktuarium Maryjne. Doniosłą rolę w jej życiu pełnił ks. Kazimierz 
Filipiak (1910-1992), którego działalność nie tylko zapewniła opiekę duchową nad 
wiernymi obrządku ormiańsko-katolickiego, ale przyczyniła się do konsolidacji 
społeczności i podtrzymywania ormiańskiej tożsamości. Jego próby utworzenia 
przy kościele św. św. Piotra i Pawła parafii ormiańsko-katolickiej nie powiodły się 
ze względu na zbyt małą liczbę wiernych tego obrządku (ok. 53 osoby w 1976 r.16) 
i władze kościelne w 1979 r. utworzyły tam parafię rzymskokatolicką. Był jednym z 
inicjatorów i założycieli Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w Gdańsku,  w którego 
działalność angażował się, m.in. organizując w swoim mieszkaniu spotkania i odczyty. 
W 1985 r. ks. Filipiak został wyniesiony do godności prałata i przyznano mu tytuł 
generalnego wikariusza dla wiernych i księży obrządku ormiańskiego w Polsce17. Jego 
śmierć przyniosła znaczną stratę społeczności ormiańskiej na Wybrzeżu.

13 Tamże, s. 20.
14 G. Pełczyński, Ormianie polscy w wieku XX. Problem odrębności etnicznej, Warszawa 1997, s. 160-161.
15 M. Gizowski, dz. cyt., s. 20-22. Por. P. Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w Polsce. Przeszłość i teraźniej-

szość, Toruń 2011, s. 207.
16 Pismo ks. Bernarda Polzina do Sekretariatu Prymasa Polski w Warszawie z dn. 05.09.1976 r. Kuria 

Biskupia Gdańska, znak akt IX N 1–4/76.
17 P. Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w Polsce. Przeszłość..., s. 277-278.
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W 1995 r. parafię św. św. Piotra i Pawła objął katolicki ksiądz Cezary Annusewicz 
(ur. w 1951 r.). Otoczył on opieką duszpasterską także społeczność ormiańską na 
Wybrzeżu i podtrzymywał jej tradycje liturgiczne, choć z braku uprawnień osobiście 
nie odprawia mszy w obrządku ormiańskim. W 1999 r. został mianowany przez 
prymasa Józefa Glempa proboszczem ormiańskiej parafii personalnej z siedzibą w 
Gdańsku. W 2007 r. metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski dokonał ważnego 
dla społeczności Ormian polskich aktu ustanowienia w kościele św. św. Piotra i Pawła 
Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W 2009 r. przy kościele odsłonięto 
chaczkar podarowany parafii przez Fundację „Piunik” z Armenii, co stanowiło ważny 
element sprzyjający integracji współczesnych imigrantów z Armenii. Równocześnie 
z inicjatywy ks. Annusewicza oficjalnie nadano terenowi wokół kościoła nazwę 
Zaułek Ormiański. W tym też roku wraz z reorganizacją struktur obrządku 
ormiańskokatolickiego w Polsce, kraj podzielono pomiędzy trzy parafie: południową 
z siedzibą w Gliwicach, centralną z siedzibą w Warszawie oraz północną z siedzibą 
w Gdańsku (kościół św. św. Piotra i Pawła), która obejmowała metropolie gdańską i 
szczecińsko-kamieńską oraz archidiecezję warmińską i diecezje bydgoską i elbląską18. 
Proboszczem parafii północnej wyznaczono ks. Annusewicza.

W latach 80. i 90. XX w. ważną instytucją integrującą społeczność Ormian polskich 
na Wybrzeżu Gdańskim było Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (KZKO). Powstało 
ono 15 grudnia 1983 r. przy gdańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 
Jego pierwszym przewodniczącym został Marian Abgarowicz. W latach 1989-1991 
należało do niego 30 osób, w tym około połowy stanowili Polacy nieposiadający 
ormiańskiego pochodzenia19. Jego ostatnim prezesem był Wojciech Zachariasiewicz. 
W lipcu 2009 r. Koło zostało zlikwidowane decyzją Zarządu Oddziału Gdańskiego 
PTL, ze względu na długotrwały brak działalności i kontaktu z jego przedstawicielami. 
W momencie likwidacji  na liście jej członków figurowało 14 osób20. 

W okresie PRL dostrzega się w Gdyni osoby z ormiańskim pochodzeniem, 
wnoszące zauważalny wkład w jej rozwój i życie kulturalne, intelektualne i społeczne. 
Szczególnie wyróżniła się Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919-1989), uznana 
powieściopisarka, poetka, dramaturg i dziennikarka. Z ormiańskością związana 
była poprzez matkę, Antoninę z domu Isakiewicz. Swoje ormiańskie pochodzenie 
wspomina wraz z dzieciństwem, rodzinnym domem i matką w opowiadaniu Czarny 
warkocz (1985). Jej znajoma, sopocka pisarka Maryla Hempowicz, wspominała, że 
specjalnością „pani Stasi” był m.in. słynny ormiański tort orzechowy21. Fleszarowa-
Muskat wychowała się w Kole, gdzie odebrała też początkowe wykształcenie.  

18  Abp Kazimierz Nycz, Dekret Nr 4877/A/2009, z dn. 20.11.2009 r.
19  M. Gizowski, dz. cyt., s. 20.
20 Decyzja z dnia 28.07.2009 r. o wykreśleniu Koła Ormian z listy członków Oddziału Gdańskiego PTL. 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Gdańsku, ul. Cystersów 19 (Spichlerz Opacki), 80-330 
Gdańsk-Oliwa.

21 D. Karaś, Stanisława Fleszarowa-Muskat. Pierwsza pisarka PRL-u, „Wysokie Obcasy“ z dn. 18.03.2014 r.  
dodatek do „Gazety Wyborczej“, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,15612367,Sta-
nislawa_Fleszarowa_Muskat__Pierwsza_pisarka_PRL_u.html, dostęp dn. 22.12.2014 r.
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W czasie wojny trafiła do Niemiec na roboty. W 1945 r. przyjechała do Gdyni, gdzie 
zamieszkała, do czego skłonił ją wujek Jan Issakiwiecz. Rozpoczęła wówczas pracę w 
redakcji „Dziennika Bałtyckiego”. Później przeprowadziła się do Sopotu, ale łączące 
ją silne więzi z Gdynią pozostały, co uwidoczniło się w jej twórczości. Autorka 
poświęciła temu miastu i ludziom związanym z jego losami trzytomową powieść Tak 
trzymać (Wiatr od lądu, 1974; Brzeg, 1976; Niepokorni, niepokorni, 1977). Dziewięć jej 
najwcześniejszych książek zostało wydanych w Gdyni przez Wydawnictwo Morskie. 
Pisarka była wielokrotnie odznaczana. W 1979 r. została jej przyznana Nagroda 
Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie nauki, kultury i sztuki. Otrzymała też m.in. 
Złotą odznakę „Zasłużonego Pracownika Morza” (1970); Brązowy „Medal za zasługi 
dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Ludowej” (1978); Medal „Zasłużonemu 
dla polskiej marynistyki” (1980). W 1993 r. jednej z ulic w Gdyni uchwałą Rady 
Miejskiej nadano nazwę Stanisławy Fleszarowej-Muskat22.  

W szkolnictwie podstawowym w Gdyni od 1945 r. pracowała Repsyma Detmer 
(1906-1988). Pochodziła z Kut, będących największym skupiskiem Ormian w 
przedwojennej Polsce. Ormiańskie pochodzenie posiadali obydwoje jej rodzice, ojciec 
Kajetan Mojzesowicz i matka Maria z Manugiewiczów. Repsyma ukończyła Seminarium 
Nauczycielskie w Stanisławowie. W 1945 r. przybyła na Wybrzeże Gdańskie w wyniku 
przymusowych przesiedleń. Zamieszkała w Gdyni. Pracowała w Szkole Podstawowej w 
Gdyni-Obłużu, a następnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdyni23.

W Gdyni zamieszkała Eleonora Elżbieta de Rosco Bogdanowicz. Urodziła 
się w 1927 r. w Stanisławowie. Ormiańskie pochodzenie odziedziczyła po ojcu, 
Władysławie Bogdanowiczu, obrońcy Lwowa, mechaniku okrętowym i marynarzu 
ORP „Krakowiak”.  Był on potomkiem starego ormiańskiego rodu (de) Rosco 
Bogdanowiczów, osiadłego we Lwowie od 1580 roku. Eleonora przybyła na Wybrzeże 
Gdańskie w 1949 r. w ramach przymusowych przesiedleń. W 1953 r. ukończyła kurs 
radiotechniczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Pracowała jako radiooficer w 
Polskich Liniach Oceanicznych, a na statkach oceanicznych pływała do 1983 roku. 
Była członkiem KZKO w Gdańsku24. 

W 1973 r. w Gdyni na stałe osiedliła się Anna Teresa Mojzesowicz (ur. 1947 r. w 
Liksajnach). Pochodziła z rodziny inteligenckiej, a ormiańskie pochodzenie odziedziczyła 
po ojcu Bogdanie Mojzesowiczu oraz jego matce Marii Mojzesowicz z Manugiewiczów. Z 
wykształcenia technik-kaletnik. Była sympatykiem KZKO w Gdańsku25.

22  Uchwała Rady Miejskiej nr LX/543/93 z 1.07.93 (Monitor nr 18, poz. 157) - ul. St. Fleszarowej-Mu-
skat - 1993-07-01, nadanie nazwy ulicy nr 1127; Hasło: Stanisława Fleszarowa-Muskat, [w:] P. Kun-
cewicz, Leksykon polskich pisarzy współczesnych, t. 1, 1995, s. 227–229; Stanisława Fleszarowa-Muskat 
– nota biograficzna, Stanisława Fleszarowa-Muskat – oficjalna strona pod patronatem Fundacji im. Sta-
nisławy Fleszarowej-Muskat, www.fleszarowa.pl, dostęp z dn. 12.11.2008;. Hasło: Stanisława Fleszaro-
wa-Muskat, [w:] Pisarze Wybrzeża, strona Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,  http://www.old.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=26, do-
stęp z dn. 11.01.2015. 

23 M. Gizowski, dz.cyt., s. 30; A. Chodubski, O inteligencji ormiańskiej..., s. 42.
24 M. Gizowski, dz.cyt., s. 27.
25 Tamże, s. 38.
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W Gdyni-Redłowie zamieszkał Czesław Zygmunt Skibicki (ur. w 1929 r. w 
Stanisławowie), syn Stanisława i Anieli z Romaszkanów. Z wykształcenia magister 
inżynier elektryk, absolwent Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie oraz Politechniki 
Gdańskiej. W 1952 r. powrócił na Wybrzeże Gdańskie, w związku z sentymentem, 
jaki narodził się u niego po okresie zamieszkiwania jego rodziny w przedwojennej 
Gdyni. Od 1957 r. pracował w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, m.in. na stanowisku zastępcy szefa biura. W latach 1973-1979 był także 
komandorem Yacht Klubu STAL Gdynia. W sierpniu 1980 roku zaznaczył się 
jako działacz Poczty Strajkowej w Stoczni. W 2003 roku kandydował z ramienia 
Samorządności do Rady Dzielnicy Redłowo26.

Po wojnie z Gdynią związała się ormiańskiego pochodzenia rodzina 
Zachariasiewiczów.  Pracujący tam przed wojną Władysław Jan powrócił na 
Wybrzeże 7 kwietnia 1945 r. w ramach Grupy Operacyjnej Ministerstwa Żeglugi. 
Początkowo był dyrektorem Oddziału Portowego UNRRA w Gdańsku, następnie 
od 1948 do 1951 r. był kierownikiem Biura Gdyńskiego Spółdzielni Maklerskiej 
AGMOR, a po jego likwidacji pracował w Gdyni w Polskim Przedsiębiorstwie 
Frachtowania Polfracht. Po okresie represji stalinowskich musiał podjąć pracę na 
stanowisku brygadzisty w Robotniczej Spółdzielni Wyrobów Szklanych GEDANIA, 
gdzie w 1956 r. został wybrany na stanowisko jej Prezesa. Władysław Zachariasiewicz 
był zaangażowany w animowanie życia ormiańskiego na Wybrzeżu. Działalności na 
rzecz środowiska ormiańskiego podjął się też jego syn, Wojciech, który w 1998 r. 
został prezesem KZKO w Gdańsku. Jest on absolwentem Wydziału Elektrycznego na 
Politechnice Gdańskiej i prywatnym przedsiębiorcą, mieszka w Gdyni27.

Zauważa się, że niektórzy przedstawiciele społeczności ormiańskiej, choć 
zamieszkiwali w innych miejscowościach, przede wszystkim w Gdańsku, byli 
związani z Gdynią zawodowo.

Przez długi okres z Gdynią związana była Ewa Katarzyna Bąkowska. Urodziła się 
w 1931 r. w Kraśnicy (obecnie w województwie łódzkim). Wywodziła się z rodziny o 
szlacheckim rodowodzie, jej rodzicami byli Jerzy Jaxa-Bąkowski i Anna, pochodząca 
z ormiańskiej rodziny Wartanowiczów. Na Wybrzeże Gdańskie przybyła w 1945 
roku, zamieszkała w Gdańsku-Wrzeszczu. Ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Wydział Chemii na Politechnice Gdańskiej. W latach 1965-
1991 pracowała, jako ekspert, w gdyńskim Rzeczoznawstwie i Kontroli Ładunków w 
Obrocie Międzynarodowym „POLCARGO”. Była członkiem KZKO w Gdańsku28. 

Z ormiańskim pochodzeniem utożsamiał się Władysław Dobrowolski, urodzony 
w 1927 r. w Motkowicach (województwo kieleckie). Magister ekonomii po Wyższej 

26 M. Gizowski, dz. cyt., s. 41; A. Chodubski, O inteligencji ormiańskiej..., s. 43-44; Wybory do rad 
dzielnic kandydaci na radnych i statut rady dzielnicy, „Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni“ z 
dn. 12.02.2003 r.; Komandorzy, Yacht Club STAL, http://www.ykstal.org.pl/komandorzy/, dostęp z dn. 
21.12.2014 r.; Ludzie Poczty Strajkowej, Gdynia 1980, http://www.gdynia-1980.pl/?poczta,85, dostęp z 
dn. 21.12.2014 r.

27 E. Kierkorowicz, dz.cyt., s. 194-195.
28 M. Gizowski, dz.cyt., s. 26.
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Szkole Ekonomicznej w Sopocie, tłumacz języka angielskiego i francuskiego. 
Wywodził się z rodziny o ziemiańskim rodowodzie, a ormiańskie pochodzenie 
odziedziczył po babce ze strony ojca, Michalinie Dobrowolskiej z Łukasiwiczów, 
jak też po prababce ze strony ojca, Julii Dobrowolskiej z Axentowiczów. Mając 
zaledwie 16 lat związał się z polskim podziemiem niepodległościowym, był 
partyzantem Armii Krajowej na Kielecczyźnie. Przybył na Wybrzeże Gdańskie 
w 1947 r., zamieszkał w Gdańsku-Oliwie. Z Gdynią związany był zawodowo. 
Między innymi odbywał płatną praktykę w polsko-czechosłowackiej spółce 
spedycyjnej „Spedrapid” w Gdyni, pracował w Dziale Zaopatrzenia Technicznego 
Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Dalmor” w Gdyni, w Dziale Inwestycji 
Portowej Składnicy Surowców Skórzanych w Gdyni, w Dziale Gospodarczym 
Importu Morskiej Centrali Zaopatrzenia w Gdyni. W latach 1964-1965 był 
zastępcą komendanta ds. szkoleniowych w Centrum Wychowania Morskiego 
Głównej Kwatery Harcerstwa w Gdyni, a jednocześnie drugim oficerem na statku 
szkoleniowym ZHP „Zawisza Czarny”. Był także inspektorem normowania pracy 
w Krajowym Związku Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. Stworzył 
ponad 30 opracowań z dziedziny przemysłu okrętowego. W 1990 r. przeszedł na 
emeryturę. Był członkiem KZKO w Gdańsku29. 

Z Gdynią związana była Krystyna Anna Mańkowska (z d. Komorowska). 
Urodziła się w 1935 r. w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach szlacheckich. 
Z ormiańskim pochodzeniem utożsamiała się poprzez osobę babki ze strony matki, 
Anny Szymańskiej z Dawidowiczów. W 1977 r. przeniosła się z Poznania do Gdyni, 
gdzie pracowała w żłobku. Była członkiem KZKO w Gdańsku30.

Przez pewien okres w Szpitalu Morskim w Gdyni-Redłowie pracowała jako 
pielęgniarka Joanna Torosiewicz z domu Winnicka (1912-1989). Była córką 
Antoniego Winnickiego i Franciszki z Wartanowiczów, przez którą związana była z 
ormiańskością. Urodziła się w Serecie na Bukowinie, w 1946 r. przybyła do Gdańska, 
gdzie się osiedliła. Była członkinią KZKO w Gdańsku31. 

Społeczność imigrantów z Armenii na Wybrzeżu Gdańskim

 Trójmiasto współcześnie uznawane jest za ważny ośrodek życia ormiańskiego w 
Polsce. W połowie lat 90. XX w. szacowano, że na Wybrzeżu Gdańskim mieszkało 
około 200 osób, mających ormiańskie pochodzenie (w tym około 120 w Gdańsku)32. 
Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku (NSP 2011), w województwie 
pomorskim 243 osoby określiły swoją identyfikację narodowo-etniczną jako 
ormiańską (140 mężczyzn i 103 kobiety). W tym 78 osób podało ją jako jedyną 
(32,2%), a aż 165 jako jedną z dwóch (67,8%). Warto podkreślić, że aż 225 osób 

29 Tamże, s. 31-33.
30 Tamże, s. 37-38.
31 M. Gizowski, dz.cyt., s. 42; A. Chodubski, O inteligencji ormiańskiej..., s. 44.
32  A. Chodubski, Ormianie w Gdańsku..., s. 74.
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zamieszkiwało w miastach i tylko 17 na wsi. Na tle innych niepolskich narodowości 
na Pomorzu są Ormianie społecznością niewielką33.

Od lat 90. XX wieku znaczną część społeczności ormiańskiej na Wybrzeżu 
Gdańskim stanowią ormiańscy imigranci, przede wszystkim z Armenii (ale 
też Gruzji i Rosji), którzy zdecydowali się na wychodźstwo wobec złej sytuacji 
ekonomicznej zaistniałej w kraju w wyniku wojny z Azerbejdżanem o Górski 
Karabach. Szacowano, że do Polski przybyło ich około 100 tysięcy, z czego jednak 
znaczna część w kolejnych latach wyjechała. Imigranci zamieszkali w licznych 
miastach na obszarze całego kraju, ale największe ich skupiska powstały na 
obszarze Konurbacji katowickiej (śląsko-dąbrowskiej), w Warszawie, Krakowie,  
Trójmieście oraz Łodzi. Do charakterystycznych cech społeczności ormiańskich 
imigrantów w Polsce, określanej mianem „nowej emigracji”, w okresie ostatniej 
dekady XX wieku i w pierwszych latach XXI w., zaliczano: 1) posiadanie 
obywatelstwa Republiki Armenii (niekiedy Gruzji, Rosji, Azerbejdżanu), 2) 
deklarowanie przynależności do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego ze 
stolicą w Eczmiadzynie w Armenii, 3) trudności z zalegalizowaniem pobytu i 
wobec tego pozostawanie przez wiele lat większości tej społeczności w Polsce 
nielegalnie, 4) trudnienie się przede wszystkim działalnością handlową 
(zwłaszcza bazarową) i gastronomiczną, 5) komunikacja wewnątrz społeczności 
wyłącznie językiem wschodnioormiańskim, 6) utrzymywanie silnych kontaktów 
z krajem wychodźstwa, 7) niski stopień integracji ze społecznością Ormian 
polskich, przejawiający się między innymi słabym zaangażowaniem w działania 
ich instytucji34.   

Zauważa się od pierwszych lat XXI w. wzrost znaczenia tej społeczności w życiu 
ormiańskim na Pomorzu. Wynika to zarówno z jej liczebności, jak i pomyślnego 
przebiegu procesu adaptacji i integracji w pomorskiej przestrzeni społecznej i 
kulturowej. Według danych Urzędu ds Cudzoziemców w 2013 r. 259 obywateli 
Armenii posiadało ważne karty pobytu wydane przez wojewodę pomorskiego. 
Stanowili oni w tej kategorii czwartą co do wielkości grupę po obywatelach Ukrainy 
(1245), Rosji (645) i Białorusi (451)35. Według NSP 2011 w województwie pomorskim 
zamieszkiwały 16236 osoby urodzone w Armenii, w tym 73 mężczyzn i 89 kobiet. Aż 

33 Ludność identyfikująca się z narodowością ormiańską plasuje się na odległym miejscu, po niemiec-
kiej (4830), ukraińskiej (4238), rosyjskiej (768), angielskiej (617), amerykańskiej (582), białoruskiej 
(502), włoskiej (492), żydowskiej (475), francuskiej (389), litewskiej (354) i greckiej (285). Ludność w 
województwie pomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2011, Gdańsk 2013, s. 281-282. 

34 P. Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w Polsce. Przeszłość..., s.  228, 268, 271, 314.
35 Stan na 9.12.2013 r. Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzo-

ziemców w 2013 roku, Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/
zestawienia-roczne/, dostęp z dn. 07.01.2015.

36 W tabeli występuje rozbieżność: jako ogólna ilość figuruje 162, zaś suma wielkości z dalszych komórek 
tabeli wynosi 163. Ludność w województwie pomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna..., s. 266.
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158 osób mieszkało w miastach, zaś tylko 4 (same kobiety) na wsi. Były to osoby 
przede wszystkim młode (w wieku moblinym)37. 

Według NSP 2011 w województwie pomorskim przebywało czasowo 3738 imigrantów, 
zamieszkujących poprzednio w Armenii. Jest to trzecia największa odnotowana grupa 
imigrantów z Azji, ex aequo z imigrantami z Kazachstanu (37), po przybyszach z Chin (77) 
i Filipin (51). Wskazani imigranci z Armenii zamieszkiwali w powiecie wejherowskim 
(16), powiecie gdańskim (13), w Gdańsku (8), powiecie kościerskim (1). Z 30 osób 
powyżej 14 roku życia, 21 osób było aktywnych zawodowo i pracujących39.

Zgodnie z innym kryterium uwzględnionym w NSP 2011, w województwie 
pomorskim przebywało czasowo 2840 imigrantów posiadających obywatelstwo 
Republiki Armenii. Również tu najliczniejszą grupę stanowiły osoby młode (w 
wieku mobilnym)41. Wszystkie z 21 osób w wieku powyżej 14 roku życia były 
aktywne zawodowo i pracujące, w tym 8 wyróżniono jako pracownicy najemni. 
Nie odnotowano żadnych bezrobotnych. W kwestii poziomu znajomości języka 
polskiego, 20 osób zadeklarowało bardzo dobrą jego znajomość, a 8 wystarczającą42.    

Zwraca się równocześnie uwagę na dość wysoki poziom wykształcenia imigrantów. 
Osoby urodzone w Armenii w wieku 13 lat i więcej (144), legitymowały się przede 
wszystkim wykształceniem średnim (78, tj. 54%, w tym 68 ogólnokształcące i 10 
zawodowe) i wyższym (34, tj. 23%). Nieliczne posiadały wykształcenie podstawowe (7, 
4,7%), gimnazjalne (5, 3,5%) lub zasadnicze zawodowe (2, 1,4%), a w 18 przypadkach 
(12,5%) wykształcenie pozostało nieustalone43. Według kryterium obywatelstwa, to 
spośród 113 osób posiadających obywatelstwo Armenii i w 2011 roku zamieszkujących 
w woj. pomorskim, w wieku 13 lat i więcej, większość posiadała wykształcenie średnie 
ogólnokształcące (37 osób, 32,7%) i wyższe (34, 30,1%). Znacznie mniej podstawowe 
(19, 17,3%), gimnazjalne (5, 4,4%), średnie zawodowe i policealne (3, 2,7%), a w 14 
przypadkach (12,4%) wykształcenie pozostało nieustalone44. 

37 Zdecydowanie najliczniejsze grupy stanowiły osoby w wieku 30-44 lata (77) i 20-29 lat (29). Następ-
ne w kolejności grupy stanowiły osoby w wieku 45-59 lat (20), 0-9 lat (17), 10-19 lat (11), 60-74 lata (9). 
Nie odnotowano osób w wieku 75 lat i więcej. Ludność w województwie pomorskim. Stan i struktura de-
mograficzno-społeczna..., s. 266-271. 

38 W tabeli występuje rozbieżność: jako ogólna ilość figuruje 38, zaś suma wielkości z dalszych komó-
rek tabeli wynosi 37. Ludność w województwie pomorskim.... 

39 Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa pomorskiego. Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2014.

40 W tabeli występuje rozbieżność: jako ogólna ilość figuruje 29, zaś suma wielkości z dalszych komó-
rek tabeli wynosi 28. Ludność w województwie pomorskim.... 

41 Spośród odnotowanych obywateli Armenii największą grupę stanowiły osoby w wieku 25-39 lat 
(16). Osób w wieku 40-64 lat pozostawało 8, a w wieku 15-24 lata 4. Migracje zagraniczne i wewnętrzne 
ludności województwa pomorskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011… 

42 Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa pomorskiego. Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011… 

43 Ludność w województwie pomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2011..., s. 266-271. 

44 Tamże, s. 279. 
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Spośród 145 osób urodzonych w Armenii w wieku 15 lat i więcej (64 mężczyzn 
i 81 kobiet), większość pozostawała w związku małżeńskim, tj. 85 (35 mężczyzn 
i 50 kobiet), zaś 34 było przed wstąpieniem w związek małżeński (18 mężczyzn i 
15 kobiet), 17 było rozwiedzionych (11 mężczyzn i 6 kobiet), 9 wdowami (same 
kobiety)45.

Imigranci ormiańscy na Pomorzu dotychczas nie utworzyli odrębnej instytucji 
etnicznej o charakterze stowarzyszenia czy fundacji, która realizowałaby ich potrzeby i 
oczekiwania, tak jak na przykład miało to miejsce w Elblągu w 1999 r. W ograniczonym 
stopniu uczestniczyli oni w życiu istniejących w Gdańsku instytucji Ormian polskich, 
zwłaszcza parafii św. św. Piotra i Pawła. Początkowo zainteresowani byli działalnością 
KZKO w Gdańsku, które podjęło próby zbliżenia z nowymi imigrantami. Formą 
pomocy środowiska Ormian polskich i duszpasterza ormiańskokatolickiego była 
organizacja szkółki dla dzieci imigrantów, która działała przy parafii św. św. Piotra i 
Pawła w latach 2001-2002, a naukę języka ormiańskiego prowadził przedstawiciel 
imigrantów dr Norajr Ter-Grigorian. Między społecznościami ujawniły się jednak 
trudności integracyjne, wynikające z różnic w takich sferach, jak: 1) potrzeby i 
oczekiwania odnośnie etnicznej działalności instytucjonalnej, 2) konfesja i religijność, 
3) świat wartości i poczucie przynależności narodowej, 4) zajmowane miejsce w 
stratyfikacji zawodowej i społecznej. W ich następstwie w przestrzeni Pomorza 
zauważalne jest odseparowanie się, poza kilkoma wyjątkami, Ormian polskich i 
współczesnych ormiańskich imigrantów. Różnice między starą a nową imigracją w 
mniejszym lub większym stopniu oddziaływały na procesy integracyjne także w innych 
ośrodkach ormiańskich w Polsce.

Znaczącą rolę w integracji społeczności imigranckiej odgrywa Gagik Parsamian, 
artysta plastyk, zamieszkały w Jagatowie pod Pruszczem Gdańskim46. Odegrał on 
pierwszorzędną rolę w organizacji szeregu imprez kulturalnych, między innymi 
takich jak Dni Ormiańskie w Straszynie w dniach 21-22 września 2005 r., Wieczór 
Ormiański w filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku Suchaninie 24 
kwietnia 2006 r., Dni Ormiańskie w Międzynarodowym Klubie Morskim „Zejman” 
w Gdańsku w dniach 16-17 listopada 2007 r., ustawienie przy gdańskim kościele św. 
św. Piotra i Pawła trzeciego w Polsce ormiańskiego chaczkaru 7 października 2009 
roku, wystawy prac w Państwowej Galerii  Sztuki w Sopocie ormiańskiego marynisty 
Iwana Ajwazowskiego i polskiego malarza pochodzenia ormiańskiego, Teodora  
Axentowicza, których wernisaż odbył się 18 czerwca 2014 r. 

Część nastoletnich Ormian na Wybrzeżu, licealistów i studentów, zaangażowała 
się w działalność ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej, które 
powstało w 2005 r. w Warszawie. Głównym jego założeniem była integracja 
środowiskowa w celu lepszego reprezentowania interesów społeczności ormiańskiej 
w kraju i zagranicą. Inicjatywa ta utrafiła w potrzebę wzajemnego poznania i 

45 Tamże, s. 275. 
46 Urodził się  w 1957 r. w Eczmiadzynie w Armenii, Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Erywaniu, 

członek Związku Malarzy Armenii. W 1994 r. przybył wraz rodziną do Polski.
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integracji rówieśników rozsianych po całym kraju, których potrzeby, oczekiwania i 
doświadczenia różniły się od ich rodziców. Jednak już w 2007 roku stowarzyszenie 
zaprzestało działalności. W 2014 r. podjęto działania zmierzające do jego reaktywacji 
co spotkało się z pozytywnym odzewem jej dawnych członków i sympatyków.

W 2011 r. dwie przedstawicielki trójmiejskiej społeczności imigranckiej, 
mgr Gajane Hakopian i mgr Aszchen Simonian powołały niedzielną szkółkę dla 
ormiańskich dzieci. Przez pierwszy rok funkcjonowała ona w pomieszczeniach 
kościoła św. św. Piotra i Pawła, ale ze względu na niedogodne warunki lokalowe, 
w 2012 roku udało się zajęcia przenieść do Szkoły Podstawowej nr 58, w Gdańsku 
przy ul. Skarpowej 3. Aktualnie prowadzi się tam nauczanie języka ormiańskiego i 
historii Armenii, a zajęcia trwają 3 godziny. W roku szkolnym 2014/2015 do szkółki 
uczęszczały 22 osoby, w wieku od 6 do 17 lat, które podzielono ze względu na poziom 
nauczania na dwie klasy. Są to głównie mieszkańcy Gdańska, a zaledwie 6 uczniów 
jest z innych miejscowości, w tym 4 z Wejherowa, a 2 z Gdyni. Zwraca się uwagę, 
że liczba uczniów mogłaby być większa ze względu na znaczne zainteresowanie 
zajęciami, jednak na przeszkodzie stoi problem dostarczania na nie dzieci, których 
rodzice pracują w niedzielę. Znaczna część uczniów pochodzi z rodzin mieszanych, 
gdzie tylko jedno z rodziców jest narodowości ormiańskiej47.

W 2014 r. liderzy życia ormiańskiego na Pomorzu, z inspiracji Moniki Agopsowicz 
– działaczki społeczności ormiańskiej w Warszawie, podjęli się powołania nowej 
organizacji pod nazwą Związek Ormiański w Gdańsku. Spotkanie założycielskie 
odbyło się 15 sierpnia 2014 r. w połączeniu z obchodami święta Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w gdańskim Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W skład 
zarządu Związku weszli zarówno przedstawiciele ormiańskich imigrantów i Ormian 
polskich, jak i Polacy, miłośnicy kultury ormiańskiej, to jest: ks. Cezary Annusewicz, 
Jakub Kopczyński, Małgorzata Sikorska-Staniszewska i Gagik Parsamian, którego 
zaproponowano na przewodniczącego organizacji. Intencją założycieli nowej 
organizacji była wola kontynuowania tradycji KZKO w Gdańsku oraz stworzenie 
platformy współdziałania starej i nowej emigracji oraz sympatyków Ormian, w 
celu zachowywania ormiańskiego dziedzictwa kulturowego i materialnego oraz 
upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ormian w Polsce i na świecie. Związek 
ma być organizacją ogólnopolską, ale działającą przede wszystkim w przestrzeni 
województw pomorskiego i  warmińsko-mazurskiego48.  

Obraz społeczności imigrantów ormiańskich w Gdyni

Gdynia stanowi jedno z istotnych skupisk ormiańskich imigrantów w Polsce 
oraz drugie największe, obok Gdańska, w województwie pomorskim. W 2008 r., 

47 Wywiad z Aszchen Simonian, Gdańsk, z dn. 28 stycznia 2015 r.
48 Wywiad z ks. Cezarym Annusewiczem, Gdańsk, z dn. 4 lutego 2015 r.; Wywiad z Gagikiem Parsa-

mianem, Gdańsk, z dn. 4 lutego 2015 r. Projekt Statutu Związku Ormian z siedzibą w Gdańsku, z dn. 18 
czerwca 2014 r.; Powstał Związek Ormiański w Gdańsku, „Awedis” nr 20 jesień 2014, s. 3. 
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według danych urzędu miejskiego, na jej obszarze zameldowanych było 45 obywateli 
Armenii. Podobna ich liczba zamieszkiwała wówczas w Szczecinie (49), Kielcach 
(44) i Bydgoszczy (44). Na Pomorzu większe ich skupisko znajdowało się jedynie 
w Gdańsku, gdzie figurowało 60 zameldowanych osób z obywatelstwem Armenii49. 
Stawiało to Trójmiasto na czwartym miejscu wśród największych ośrodków 
ormiańskiej społeczności imigranckiej w kraju. Należy równocześnie podkreślić, iż 
dane te nie odpowiadają ilości ormiańskich imigrantów faktycznie zamieszkującej 
te miasta, gdyż w okresie tym znaczna ich część zamieszkiwała bez zezwolenia (w 
zależności od miasta różna), a ponadto nie uwzględniają obywateli innych państw 
będących Ormianami.  

W 2014 r. w Gdyni według danych urzędu miejskiego zamieszkiwało 42 obywateli 
Armenii, w tym 19 na stały pobyt i 23 na pobyt czasowy. Niemal tyle samo odnotowano 
w Gdańsku, gdzie zamieszkiwało ich 41 (23 na pobyt stały i 18 na czasowy). W innych 
miastach województwa pomorskiego zarejestrowano najwyżej po kilku obywateli 
Armenii50. Również i te dane nie oddają w pełni wielkości społeczności ormiańskiej, 
gdyż znaczna część jej przedstawicieli uzyskała obywatelstwo polskie. W okresie 
lat 2000-2014 w województwie pomorskim wydano 54 postanowienia o nadaniu 
obywatelstwa polskiego obywatelom Armenii51. Dane statystyczne nie uwzględniają 
także urodzonych już w Polsce dzieci z ormiańskich rodziców, które otrzymały 
polskie obywatelstwo, ze względu na posiadanie obywatelstwa przez jednego lub 
obojga rodziców52. 

W celu bliższego rozpoznania swoistości społeczności ormiańskiej w 
Gdyni przeprowadzono w okresie od grudnia 2014 do lutego 2015 r. wywiady 
kwestionariuszowe z ich 10 pełnoletnimi jej przedstawicielami zamieszkującymi w 
tym mieście53. Wszyscy respondenci deklarowali ormiańską narodowość jako jedyną, 
również we wszystkich przypadkach narodowość obojga rodziców wskazali jako 
ormiańską. W całości zaliczali się do grupy wieku produkcyjnego, posiadali między 
23 a 63 lata, w tym ośmioro było w wieku mobilnym, zaś dwóch niemobilnym. 
Ustalono, że wszyscy respondenci urodzili się na terytorium Armenii, a także w 
miastach, w tym większość (8) w stolicy kraju Erywaniu, który należy zaklasyfikować 
jako metropolię. Generalnie oni są przedstawicielami fali imigrantów z lat 90. XX w. 
Większość, bo aż dziewięcioro, do Polski przybyło i osiedliło się w latach 1993-1995, 
w tym troje z nich jako osoby dorosłe (w wieku 21-40 lat), a sześcioro jako małoletnie 

49 P. Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w Polsce. Przeszłość..., s. 236, 241
50 Dane uzyskane w okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. z 40 urzędów miast województwa po-

morskiego. Informacji nie udostępniły jedynie urzędy miast Malbork i Brusy. W 27 z badanych miast 
nie było zameldowanych osób z armeńskim obywatelstwem.

51 Dane wojewody pomorskiego, Gdańsk, z dn.18 lutego 2015 r. 
52 Tylko liczba dzieci urodzonych przez kobiety pochodzące z Armenii, a zamieszkujące czasowo w 

Polsce, wynosi 464 (urodzenia żywe) za okres lat 1999-2013. Rocznik demograficzny, 2000-2014, GUS, 
Warszawa.

53 Na pytania zgodziło się udzielić odpowiedzi siedmiu mężczyzn i trzy kobiety. W jednym przypadku 
kobieta odmówiła udziału w wywiadzie. 
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(w wieku 1-12 lat). W jednym tylko przypadku respondentka przybyła w 2011 roku, 
jako osoba dorosła (28 lat). O emigracji i osiedleniu się w Polsce dorosłych Ormian 
(4) zdecydowała zła sytuacja ekonomiczna i społeczna w Armenii (2) oraz kwestie 
osobiste i rodzinne (2). Do Polski przybyli ze względu na przebywanie tam bliskich, 
członków rodziny, przyjaciół, znajomych. 

Status pobytu badanych uległ w ostatnich latach znaczącej zmianie. Większość 
badanych uzyskała polskie obywatelstwo, a dzięki wprowadzeniu w Armenii w 
2007 roku możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa aż sześcioro posiadało 
obywatelstwo zarówno Polski, jak i Armenii. Wyłącznie armeńskim obywatelstwem 
legitymowała się tylko jedna osoba, zaś pozostałych troje respondentów posiadało 
obywatelstwo Rosji54. Dwoje z nich przebywało w Polsce na podstawie zezwolenia na 
pobyt stały, a dwoje na czasowy. 

W sferze wykształcenia zauważa się, że respondenci reprezentują jego wysoki 
stopień, zbliżony do prezentowanego wcześniej wykształcenia obywateli Armenii 
zamieszkujących w województwie pomorskim. Ponad połowa respondentów, to 
jest sześć osób, legitymowała się wyższym wykształceniem, w tym dwie wyższym 
zawodowym (poziom licencjatu); średnim zawodowym trzy, zaś jedna średnim 
ogólnym. Znaleźli się wśród nich absolwenci wydziału kryminalnego, handlu 
zagranicznego, psychologii w zarządzaniu, zarządzania organizacją, rentgenologii. 

Istotną cechą imigrantów ormiańskich jest uznawanie szczególnej wartości pracy, 
jako czynnika realizacji wysokich aspiracji bytowych i rodzinnych, co przekłada 
się na wysoki stopień zatrudnienia tej społeczności. Obraz ten potwierdzają 
respondenci, wśród których tylko jeden zarejestrowany był jako bezrobotny. Dwóch 
z nich było studentami studiów dziennych na gdyńskich uczelniach i nie posiadało 
stałego zatrudnienia, mimo to podejmowali się oni pracy dorywczej lub pomagali 
w rodzinnej działalności gospodarczej. Pozostałych siedmioro respondentów miało 
stałe zatrudnienie, w tym czworo prowadziło własną działalność gospodarczą o 
charakterze rodzinnym, w drobnym handlu artykułami gospodarstwa domowego, 
elektronicznymi czy pościelowymi oraz odzieżą, zaś dwoje było zatrudnionych na 
całym etacie lub jego części w rodzinnej firmie; w jednym przypadku wykonywano 
wolny zawód. Miejscem handlu przedstawicieli społeczności ormiańskiej w Gdyni są 
przede wszystkim Miejskie Hale Targowe przy ul. Wójta Radtkego, ale też targowisko 
miejskie przy dworcu SKM w Chyloni. 

Zauważa się wśród przedstawicieli imigrantów ukierunkowanie na zawieranie 
trwałych związków uczuciowych. Czworo respondentów pozostawało w związku 
małżeńskim, dwoje zaś było rozwiedzionych (w obu przypadkach wcześniej miejsce 
miał ślub zawarty dla uzyskania prawa do pobytu), lecz aktualnie tworzyli nieformalne 
związki partnerskie (od ponad 3 lat). Reszta deklarowała pozostawanie w stanie 

54 Zważywszy na deklarację o posiadaniu przez dwóch z respondentów jeszcze czworga członków ro-
dzin posiadających obywatelstwo tego kraju, wyłania się obraz dość znacznej grupy w ramach społecz-
ności ormiańskiej, której nie sposób uwzględnić w badaniach przy posługiwaniu się wyłącznie dany-
mi statystycznymi odnoszącymi się do kraju pochodzenia lub urodzenia i posiadanego obywatelstwa.  
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wolnym (w trzech przypadkach były to osoby przed 25 rokiem życia). W trzech 
przypadkach partnerami byli Polacy lub Polki (w dwóch nieformalnymi). Zaledwie 
dwoje z respondentów posiadało małoletnie dzieci. Zwraca się uwagę, że rodzina 
odgrywa ważną, wręcz centralną rolę, w życiu ormiańskich imigrantów. To znaczy 
wokół niej koncentrują się najważniejsze kwestie związane z życiem imigracyjnym. Z 
17 żyjących rodziców respondentów, aż 12 zamieszkiwało w Polsce, w tym 6 w Gdyni 
i tyle samo w Elblągu. 

Gdynia była dla siedmiorga badanych pierwszym miejscem ich zamieszkania 
w Polsce, troje zaś przeniosło się tam z Elbląga w latach 2008-2012. Dla większości 
badanych, przybywających do Gdyni jako dorośli, ważnym czynnikiem w wyborze 
tego miasta było zamieszkiwanie tam bliskich, członków rodziny (5) lub znajomego 
(1). W  jednym przypadku respondent podkreślił, że jego marzeniem było mieszkanie 
nad morzem, a niektóre obszary Gdyni przypominały mu rodzinne okolice w 
Armenii. Dwóch respondentów wybrało Gdynię jako miejsce podjęcia studiów, także 
ze względu na pozytywną ocenę tego miasta i dostrzeganie większych perspektyw 
niż we wcześniejszym miejscu zamieszkiwania. To co charakterystyczne, badani 
generalnie oceniają Gdynię jako miejsce zamieszkania bardzo dobrze (i podobnie: 
„na 10“, „same pozytywy“, „super“) (6) i dobrze (3)55. Chętnie przy tym wskazują 
liczne jej cechy pozytywne, takie jak: młode i otwarte społeczeństwo, nowoczesność, 
dobre rozwiązania komunikacyjne, dobre zarządzanie, liczne wydarzenia rozrywkowe 
(zwłaszcza latem), miasto turystyczne, szczególne cechy środowiskowe, to jest 
bliskość morza i „świeże powietrze“56. Często przeciwstawia się te cechy sąsiedniemu 
Gdańskowi, przedstawia się go jako mniej spokojny, hałaśliwy („taki bazar“) i 
„za bardzo betonowy“. Warto zwrócić uwagę, iż miasto zamieszkiwania lepiej jest 
oceniane niż kraj zamieszkiwania czyli Polska, która większość ocenia dobrze i całkiem 
dobrze (7). Wskazuje się takie pozytywne cechy, jak czystość, gościnne i pomocne 
społeczeństwo. Pojawiają się też wypowiedzi krytyczne, dotyczące zwłaszcza niskiego 
poziomu tolerancji i dyskryminacji (co odnosi się zarówno do społeczeństwa jak i 
instytucji państwowych), znacznych utrudnień biurokratycznych, „bezduszności“ 
instytucjonalnej, pogorszenia sytuacji ekonomicznej.

Cechą społeczności imigrantów ormiańskich w Polsce jest utrzymywanie więzów 
z krajem wychodźstwa. Również wszyscy badani potwierdzali utrzymywanie 
stałych kontaktów z ojczyzną. Powszechną formą tych kontaktów jest obecnie 
internet, który umożliwia łatwo dostępną i tanią komunikację, z której korzystali 
wszyscy respondenci, w tym 9 z nich używało komunikatora Skype, a 4 serwisu 

55 W jednym tylko przypadku osoba badana, ze względu na rodzaj pracy poza Gdynią i częste podró-
że po Polsce, nie była w stanie ocenić życia w tym mieście.

56 Zastosowano takie wyrażenia jak: „dobra komunikacja“, „szybko się rozwija“, „nowoczesne i rozwi-
jające się miasto“, „latem eventy i zimą ciekawie“, „dużo się dzieje“, „młode miasto“, „młodzi ludzie, spo-
łeczeństwo“ „inne nastawienie ludzi“, „większa anonimowość“, „bardziej tolerancyjna“, „na luzie“, „małe 
i przytulne“, „blisko morza“, „świeże powietrze“, „inne powietrze“, „latem turystyka“, „ciekawa i przy-
jemna architektura“, „spokojne miasto“, „młoda, prężna, otwarta, innowacyjna“, „latem świetnie, tury-
stycznie rozwinięta“.
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społecznościowego Facebook. Tylko 3 osoby wykorzystywały do tego telefon, a dwie 
odwiedzały Armenię systematycznie (raz w roku). Generalnie imigranci kontaktują 
się z rodziną, która pozostała w ojczyźnie lub mieszka w innych krajach. Kontakty te 
określają jako częste, przy czym cztery osoby sprecyzowały, że robią to kilka razy w 
miesiącu. 

Zwraca uwagę, że Ormianie zamieszkali w Gdyni sporadycznie uczestniczą w życiu 
społeczności na Pomorzu. O ile kontakty towarzyskie (pozazawodowe) z rodakami 
określane jako częste (1-2 spotkania w tygodniu) utrzymuje połowa z badanych (3 
rzadko, 2 wcale), to nikt z nich nie utrzymuje związków z instytucjami ormiańskimi 
na Pomorzu, ani nie wykazuje zainteresowania nimi. Posiadają informacje o istnieniu 
kościoła ormiańskokatolickiego, ale większe znaczenie ma istnienie przy nim 
chaczkaru, który jest symbolem związków z ojczyzną. Systematyczne uczestniczenie 
w wydarzeniach ormiańskich na Pomorzu zadeklarował zaledwie 1 respondent. 
Większość w ostatnich latach uczestniczyła w nich zaledwie dwa razy, w tym w 
uroczystym odsłonięciu chaczkaru (w Elblągu lub Gdańsku), Dniu Ormiańskim 
w Straszynie, wystawie obrazów Iwana Ajwazowskiego w 2014 r. w Sopocie. Jedna 
osoba brała udział w takich wydarzeniach tylko raz, a dwie wcale. Ormianie z Gdyni 
nie angażują się generalnie w działalność instytucji ormiańskich w Polsce. Tylko 
dwie osoby zadeklarowały członkostwo w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Młodzieży 
Ormiańskiej, do którego wstąpiły jeszcze w okresie jego formowania (lata 2005-
2006), a które wznowiły w 2014 r. 

Imigrantów ormiańskich często postrzega się jako zbiorowość trudniącą się 
drobnym handlem na targowiskach miejskich, gdzie jej przedstawiciele są łatwo 
dostrzegalni. Jednak znaczna część z nich znalazła zatrudnienie w innych zawodach 
i zauważalna jest w różnych obszarach życia, co dotyczy także Ormian w Gdyni. 
Na przykład jeden z imigrantów, Genadi Grigoryan otworzył w Gdyni Wiczlinie 
naprawę samochodów „U Gienka”. Inny, Levon Tadevosyan, założył firmę „Leon-
Bud” świadczącą usługi budowlane (wykańczanie wnętrz). Zauważa się też osoby 
pracujące na stanowisku menedżerskim. Wśród zamieszkującej Gdynię społeczności 
nowej emigracji, zwróciły na siebie uwagę między innymi takie osoby, jak Karen 
Jemendżan, Diana Volokhova Sargsyan, Babken Khanzadyan.

Karen Jemendżan (Yemendzjan) uznawany jest za barwną postać przez 
środowisko trójmiejskich Ormian57. Urodził się w 1952 r. w Erywaniu. W Armenii 
zdobył wykształcenie elektromechaniczne, następnie reżysera teatralnego i 
dziennikarza. W Północno–Osetyńskim Państwowym Instytucie Medycznym 
uzyskał dyplom lekarza chorób wewnętrznych. Podejmował się zatrudnienia w 
profesjach technologa, inżyniera, reżysera dźwięku. Rozpoczął działalność w 
obszarze medycyny alternatywnej i szeroko rozumianej wiedzy tajemnej. Do Polski 
przybył w 1992 roku i osiedlił się w Gdyni. Legitymuje się stopniem zawodowego 
bioenergoterapeuty międzynarodowej klasy, tytułami profesjonalnego extrasensoryka 

57 A. Staniszewski, Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim, Oliwa 2009, „Rzymskokatolicka Parafia św. Piotra 
i Pawła”, http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl/sanktuarium/ormianie.html, dostęp z dn. 21.12.2014 r.
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klasy międzynarodowej, mistrza leczenia świecami Indian Hopi oraz wiceprezesa 
Międzynarodowej Asocjacji Ludowych Uzdrowicieli, Prorektora Akademii 
Alternatywnej Medycyny w Amsterdamie, Honorowego Członka Międzynarodowej 
Asocjacji Extrasensoryków w Kalifornii oraz Honorowego Członka Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Radiestetów w Gliwicach. W Gdyni otworzył Gabinet Medycyny 
Niekonwencjonalnej, a w 2006 r. Ośrodek Kształcenia Karena Jemendżana. Ośrodek 
ten szczyci się posiadaniem ponad 5000 absolwentów. Prowadzi w nim kursy 
bioterapii, ezoteryki, jogi, oczyszczania organizmu, w trakcie których przekazuje 
wiedzę o podróżach astralnych, relaksacji, energii z kosmosu, czakrach, aurach, 
jasnowidzeniu, czujności extrasensorycznej. Dokonuje także zabiegów kręgarskich, 
ziołoleczniczych, uwalniających od nałogów, oczyszczania mieszkań, domów i biur z 
negatywnej energii, uwalniania od klątw, klątw rodzinnych i rodowych58. 

W przestrzeni medialnej wyróżnia się Diana Volokhova Sargsyan. Urodziła 
się w 1983 r. w Eczmiadzynie w Armenii. Po śmierci ojca, wraz z mamą i siostrą 
wyemigrowała do Moskwy „za chlebem”. Wykształcenie wyższe zdobyła na 
Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Inżynierii Kolejowej, który ukończyła 
w 2006 r. W stolicy Rosji pracowała w różnych profesjach do 2011 r., kiedy to 
poznała swojego obecnego partnera, Polaka, z którym przeprowadziła się do Polski 
i zamieszkała w Gdyni. Jeszcze podczas zamieszkiwania w Moskwie zdała sobie 
sprawę z ogromnej satysfakcji, jaką daje jej pieczenie ciast. Okres tamten wspomina 
następującymi słowami: „Pierwsze pochwały zbierałam od znajomych mamy. Potem 
pieczenie stało się metodą na zarabianie pieniędzy podczas wakacji. Codziennie 
piekłam cztery ciasta miodowe i wstawiałam do sklepu. Pamiętam, że kiedy wakacje 
się skończyły, a ja przestałam piec, właściciel sklepu przyszedł do naszego domu i 
poprosił mamę, żebym nadal to robiła, bo klienci bardzo proszą” 59. Po przybyciu do 
Polski, w 2013 r. zdecydowała się na udział w organizowanej przez stację telewizyjną 
TVN polskiej edycji jednego z najpopularniejszych show kulinarnych świata 
„MasterChef ”. Z powodzeniem przeszła nie tylko kwalifikacje do programu, ale też 
dotarła do jego finału. Dzięki programowi zdobyła popularność, która pomogła jej 
kulinarną pasję realizować w sferze zawodowej. Obecnie zajmuje się prowadzeniem 
kulinarnej strony internetowej „Smak Armenii. Diana Volokhova – Kaukaz na 
talerzu”, udzielaniem pokazów kulinarnych w programach telewizyjnych i centrach 
handlowych całego kraju, jak też przygotowywaniem własnej książki kulinarnej60.

W środowisku Ormian w Polsce zwraca na siebie uwagę Babken Khanzadyan. 
Urodził się w 1984 r. Erywaniu, do Polski przybył w 1994 r. wraz z rodziną, która 
osiedliła się w Gdyni. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Gdańskim, a następnie studia doktorskie na tym samym wydziale. Jest radcą 

58 P. Nieczuja-Ostrowski, Ormiańscy imigranci na Wybrzeżu Gdańskim..., s. 29; Ośrodek Kształcenia 
Karena Jemendżana, http://jemendzan.pdg.pl/, dostęp z dn. 13.08.2013 r.

59 O sobie, Smak Armenii. Diana Volokhova – Kaukaz na talerzu, http://www.smakarmenii.pl/about-us/, 
dostęp z dn. 9.12.2014 r.

60  Wywiad z Dianą Volokhovą, Gdynia, z dn. 13.12.2014 r.
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prawnym. W 2007 r. został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. 
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej, którego został 
prezesem. W 2013 r. podjął się działań zmierzających do reaktywacji organizacji. Jest 
współzałożycielem i członkiem Rady Organizacji Ormiańskich w Polsce (ROOP). W 
2014 roku przeniósł się do Warszawy ze względów zawodowych61.

W dziedzinie sportu dał się zauważyć Aram Grigoryan. Urodził się w 1981 r. w 
Erywaniu, do Polski przybył w 1993 r. wraz z rodziną, która osiedliła się w Gdyni. 
Jeszcze w tym samym roku rozpoczął treningi karate. Uzyskał tytuł magistra 
ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim (kierunek handel zagraniczny) 2000-2005. 
Jako zawodnik Uniwersytetu Gdańskiego startował w zawodach karate, między 
innymi w XXI Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Katowicach 15-16 marca 
2002 r., gdzie w dyscyplinie karate shotokan mężczyzn w kategorii wagowej 
+80 kg zajął drugie miejsce oraz w Wejherowie 20 października 2002 r., gdzie 
w kategorii 16-21 lat w konkurencji Kumite mężczyzn zajął drugie miejsce. Po 
ukończeniu studiów nie kontynuował kariery sportowej i podjął w Gdyni pracę 
zawodową62.

W gdyńskim kick-boxingu zaznaczył się Karen Khanzadyan, zawodnik 
klubu „Maximus”. W XIV Otwartych Mistrzostwach Polski w All Style Karate 
w Warszawie 16 października 2004 r. wywalczył wicemistrzostwo Polski w 
kategorii juniorów młodszych w wadze do 57 kg. 29 maja 2005 r. w Muszynie 
na Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych i młodzików w kick-boxingu w 
formule semi i light-contact wywalczył w kategorii do 57 kg mistrzostwo kraju 
w light-contact i wicemistrzostwo w semi contact. Następnie na XV Otwartych 
Mistrzostwach Polski w All Style Karate w Iławie w dniach 29-30 października 
2005 r. zdobył ponownie mistrzostwo kraju w kategorii juniorów młodszych 
13-15 lat w wadze do 63 kg. W międzyczasie, 11 czerwca 2005 roku w Mińsku 
Mazowieckim, zajął też pierwsze miejsce w kategorii juniorów młodszych (do 63 
kg) w Otwartym Pucharze Polski w All Style Karate63.  

Inne ogniwa współczesnych kontaktów gdyńsko-ormiańskich

Oprócz zamieszkiwania w Gdyni przedstawicieli społeczności ormiańskiej 
kontakty gdyńsko-ormiańskie mają też inny wymiar, to jest krótkotrwałych pobytów 
Ormian w tym mieście, osób publicznych, twórców, sportowców, polityków, zwykle 
odnotowywanych w prasie. I tak na przykład w okresie studiów do Gdyni do pracy 
na wakacje przyjeżdżała Sonia Bohosiewicz, znana polska aktorka, wywodząca się z 

61 Wywiad z Babkenem Khanzadyanem, z dn. 2 lutego 2015 r.
62 Wywiad z Aramem Grigoryanem, Gdynia, z dn. 12 grudnia 2014 r.; Wyniki zawodów: Wejhero-

wo 20.X.02, Budokan Sakura Rumia, http://budokan-sakura.pro24.pl/wejh_021020.html, dostęp z dn. 
12.12.2014 r.

63 Sukcesy naszego klubu, Klub Kick-Boxingu Maximus, http://www.kick-boxing.pl/cgi-bin/index.cgi-
?l=pl&d=sukcesy&f=sukcesy_2005, dostęp z dn. 18.12.2014 r.
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rodziny ormiańskiej Bohosiewiczów64. W listopadzie 2002 roku Gdynię odwiedziła 
grupa pracowników administracji państwowej Armenii, w celu zapoznania się z 
funkcjonowaniem polskiego samorządu. Wizytę sfinansowała Polsko-Amerykańska 
Instytucja Doradztwa65. We wrześniu 2004 roku w Gdyni Akademię Marynarki 
Wojennej oraz Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej odwiedził minister obrony 
narodowej Armenii Serż Sargsjan, przybyły w ramach drugiej wizyty w Polsce 
prezydenta Armenii Roberta Koczariana. We wrześniu 2013 r. na 39. Festiwalu 
Filmowym w Gdyni nagrodę za najlepszy film w Konkursie Młodego Kina otrzymał 
mieszkający w Polsce ormiański reżyser Wahram Mchitrian za film „Mleczny brat“66. 
Także we wrześniu 2013 r. w Gdyni na 35. Mistrzostwach Świata w Armwrestlingu 
tytuł złotego medalisty w kategorii wagowej 80 kg zdobył Ormianin Władimir 
Mnacakanian, a jego rodak Armen Czapuchian, zajął trzecie miejsce w kategorii 
wagowej 100 kg67. W listopadzie 2013 roku w klubie piłkarskim Arka Gdynia był 
testowany David Azin, 23-letni były reprezentant młodzieżówki Armenii68. 

Interesującym może być też istnienie w Gdyni osiedla domów jednorodzinnych 
Hovnanian, położonego na granicy dzielnic Karwiny i Mały Kack. Zostało ono 
zbudowane w drugiej połowie lat 90. XX w. przez firmę K. Hovnanian Poland Sp. 
z o.o., będącą częścią  Hovnanian Enterprises, budowlanej firmy deweloperskiej 
powstałej w 1959 r. w Stanach Zjednoczonych. Jej twórcą był ormiański emigrant z 
Iraku Kevork Hovnanian69. 

Zakończenie

Dokonując rozpoznania obecności Ormian w przeszłości i współczesności Gdyni, 
zauważa się, że:

1) od początku powstawania miasta Gdyni obecne są tam osoby identyfikujące 
się z ormiańską narodowością. W dwudziestym wieku byli to przede 
wszystkim przedstawiciele społeczności Ormian polskich, pochodzący 
z Kresów południowo-wschodnich Polski. Byli oni potomkami Ormian 

64 K. Burzyńska, Sonia Bohosiewicz: Do wariatów mi bliżej, wywiad dla „MALEMAN MAGAZINE”, 
„Onet.pl” z dn. 10.10.2013 r., http://facet.onet.pl/znani/sonia-bohosiewicz-do-wariatow-mi-blizej/
yyrbj, dostęp z dn. 11.12.2014 r.

65 RM, Ormianie przyjadą po nauki, „Dziennik Bałtycki”, z dn. 21.11.2002 r.
66  Wahram Mchitarian laureatem Festiwalu Filmowego w Gdyni, „Awedis”, nr 16, jesień 2013, s. 4. 
67 E. Broyan, Władimir Mnacakanian mistrzem świata w armwrestlingu ,„Awedis”, nr 20, jesień 2014, s. 3.
68 Pomocnik z Armenii na testach. Arka myśli już o sparingach zimą, ARKA GDYNIA – oficjalny serwis 

internetowy, z dn. 15.11.2013, http://www.arka.gdynia.pl/news,11379-pomocnik-z-armenii-na-testach-
arka-mysli-juz-o-sparingach-zima.html, dostęp z dn. 25.11.2014 r.

69 Firma rozrosła się w znaczące przedsiębiorstwo budujące tysiące domów w całych Stanach Zjedno-
czonych, której przychód całkowity w 2014 r. wyniósł 2,06 mld USD. Osiedle zbudowane w Gdyni posiada 
odrębną stronę internetową, która ma zapewniać większą integrację jego mieszkańców. Hovnanian Enter-
prises Announces Fiscal Year 2014 Earnings Release and Conference Call, K. Hovanian Homes, http://www.
khov.com/Home/Brands/KHV/AboutUs/AboutUsPressReleases.htm, dostęp z dn. 11.01.2015 r.; Osiedle 
Mieszkaniowe Hovnanian w Gdyni, http://hovnanian-gdynia.pl, dostęp z dn. 11.01.2015 r.
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przybyłych do Polski w poprzednich wiekach, którzy ulegli asymilacji 
w polskiej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej. Znakiem ich 
ormiańskiej tożsamości była pamięć ormiańskiego pochodzenia,  potrzeba 
podtrzymywania ormiańskiego dziedzictwa kulturowego oraz poczucie 
odrębności w ramach szeroko rozumianego narodu polskiego, która 
realizowała się w przynależności do obrządku ormiańskokatolickiego. 
Równocześnie językiem komunikacji większości był język polski. Jednak 
liczni przedstawiciele pokolenia urodzonego i wychowanego na Wybrzeżu 
w okresie powojennym, zwłaszcza  drugiego, nie zachowali równie silnej 
tożsamości z ormiańskością, generalnie nie identyfikują się ze społecznością 
ormiańską i nie uczestniczą w jej życiu na Wybrzeżu Gdańskim70.

2) od lat 90. XX wieku społeczność ormiańską w Gdyni tworzą imigranci z Armenii, 
w większości urodzeni w tym kraju. Zdecydowali się oni na emigrację w obliczu 
konfliktu militarnego i kryzysu ekonomicznego w ojczyźnie, i do Polski przybyli 
poszukując bezpieczeństwa bytowego i zapewnienia lepszych warunków 
cywilizacyjnych dla siebie i swoich rodzin. Wielu z nich posiadało małoletnie 
dzieci, które w Polsce kontynuowały edukację lub dopiero ją podejmowały, 
aktualnie będących w okresie wkraczania w dorosłe życie. Część z imigrantów 
zawarła związki już po osiedleniu się, niektórzy z osobami narodowości polskiej. 
W obrazie ogólnym wykazują liczne podobieństwa do innych ormiańskich 
społeczności imigranckich w Polsce, to znaczy wewnątrzetnicznym językiem 
porozumiewania się pozostaje dla nich ormiański; utrzymują stałe kontakty z 
krajem wychodźstwa oraz silne związki rodzinne; utożsamiają się z Ormiańskim 
Kościołem Apostolskim; formą pracy większości z nich pozostaje handel 
bazarowy, jednak wykazują duże aspiracje w awansie społecznym (zdobycia 
dobrego wykształcenia dla dzieci, awansu zawodowego). 

3) obie społeczności cechowała odmienność stosunku do całości życia 
ormiańskiego na Wybrzeżu Gdańskim. Zauważa się, że Ormianie polscy, 
zarówno z Gdańska jak i Gdyni, czuli się częścią jednej społeczności i 
aktywniej uczestniczyli w życiu wspólnotowym. Łączyło ich pochodzenie 
(Kresy), pozycja społeczna (ziemiaństwo, wykształcenie), powiązania 
rodzinne, obrządek (ormiańskokatolicki), doświadczenia (patriotycznej 
działalności, ekspatriacji). Ormiańscy imigranci na Wybrzeżu są znacznie 
mniej zintegrowani jako społeczność. Zauważa się równocześnie pewne 
cechy szczególne dla Ormian z Gdyni, takie jak niepodejmowanie aktywności 
organizacyjnej w Gdyni, sporadyczne angażowanie się w inicjatywy 
ormiańskie w Gdańsku, wyrażanie pewnej odrębności od społeczności 
ormiańskich zamieszkujących w innych miastach („Ormianie w różnych 
miastach są różni, w Elblągu inni, w Gdańsku inni, w Warszawie inni”71), 
podkreślanie przewagi Gdyni nad Gdańskiem jako miejsca zamieszkania.

70 Wywiad z ks. Cezarym Annusewiczem, Gdańsk, z dn. 4.02.2015 r.
71 Wywiad z M2, Gdynia, z dn. 10.12.2014 r.
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4) Ormianie w Gdyni zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, stanowią 
społeczność nieliczną w stosunku do całości populacji miasta, jak też do 
innych społeczności niepolskich. Równocześnie zwraca się uwagę, iż jej 
przedstawiciele zapisali się pozytywnie w dziejach Gdyni (Korzewnikjanc, 
Fleszarowa-Muskat), przyczyniając się do jej rozwoju społecznego, 
gospodarczego, kulturowego, intelektualnego. Także przedstawiciele nowej 
emigracji zaznaczyli się w różnych obszarach życia w Gdyni, między innymi 
w sporcie młodzieżowym (Grigoryan,  Khanzadyan), zauważa się ich także 
na gdyńskich uczelniach. Warto podkreślić cechujący społeczność ormiańską 
w Gdyni stosunkowo wysoki poziom wykształcenia i zatrudnienia, jak też 
silne utożsamianie się z miastem, jako dobrym miejscem do życia i rozwoju.

SUMMARY

Armenians in Gdynia

Since the early beginnings of Gdynia in the interwar period, Armenians were always 
present in its history. At first, Armenians fostered building both port and city, often 
assimilating with natives and starting own families. After the war, the Armenian 
minority treated themselves as Poles and mostly Roman-Catholics, cultivating their 
primary heritage. Some of them, were prominent figures of Gdynia’s intellectual and 
social life, for instance prolific writer and journalist Stanisława Fleszerowa-Muskat. 
At present, Armenians positively contribute to the socio-economic well-being of 
Gdynia.
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Joanna Leska-Ślęzak

Kontakty Gdyni z Holandią

Historia kontaktów Gdyni i Holandii sięga 1253 r. Wtedy do Gdyni przybywali 
Holendrzy w celu prowadzenia prac melioracyjnych. Do znanych rodzin osadniczych, 
którzy przybyli z Holandii w celu osuszenia błotnistych terenów w okolicach Oksywia 
i Pucka, należała rodzina Ledków1. Rodzina ta zamieszkiwała w latach 1632-
1648 początkowo w Dolnym Redłowie. W XIX w. przeprowadziła się do Kolibek. 
Zajmowali się kamieniarstwem, połowem ryb, a także budową domów letniskowych 
w Sopocie, oraz budowali łodzie nazywane ,,pomerańkami” u szkutnika Fischera. 
W ,,stoczni” Ledkiego w okresie międzywojennym wielu rybaków zamawiało łodzie 
drewniane, budowane z desek połączonych nitami. W 1930 r. rozpoczął on budowę 
kutrów zatokowych, a później dalekomorskich. W  latach 1931-1935 w zakładzie  
Ledkiego zbudowano 16 kutrów2.

W okresie międzywojennym  Gdynia stała się portem emigracyjnym Polaków. 
Linia francuska otrzymała koncesję na przewóz emigrantów z portów polskich 
bezpośrednio do portów Europy Zachodniej. Od 1930 r. 9 linii regularnych obsługiwało 
m.in. trasy: Gdynia-Rotterdam - statki parowe ,,Hel” i ,,Chorzów”, Gdynia-Antwerpia 
- statki ,,Cieszyn” i ,,Puck”3. Ważnym wydarzeniem w kontaktach między Gdynią a 
Holandią była budowa Szkoły Morskiej w Gdyni za pieniądze pozyskane z Holandii 
od ojca żony dyrektora departamentu Piotra Szawernowskiego4. Pożyczka udzielona 
przez Holendrów została całkowicie spłacona. 

Innym elementem współpracy między Gdynią a Holandią było zamówienie złożone 
w stoczni w Visslingen w Rotterdamie przez rząd polski na budowę dwóch okrętów 
podwodnych ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”. Zamówienie realizowało Królewskie Towarzystwo 
,,De Schelde” przekazując „Orła” Marynarce Wojennej RP 2 lutego 1939 r., zaś  ,,Sępa” 
16 kwietnia 1939 r. Oba okręty były nowoczesnymi jednostkami, posiadały nowoczesne 

1 E. Obertyński, Saga rodów gdyńskich, Gdańsk 2004, s. 82.
2 Tamże, s. 83-84.
3 J. Leska-Ślęzak, Wektory emigracyjne w Gdyni w XX-leciu międzywojennym, „Zeszyty Gdyńskie” 

2013, nr 8, s. 47. 
4 E. Obertyński, dz. cyt., s. 57-58.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015
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uzbrojenie, duży zasięg pływania i mogły przebywać poza bazą do 3 miesięcy5.
W okresie II wojny światowej Holendrzy nie byli obecni w Gdyni, jednak Gdynia 

była obecna w Holandii. Kontakty Gdyni z Holandią, a właściwie z miastem Axel 
sięgają II wojny światowej. Miasteczko Axel położone jest w prowincji Zelandia 
niedaleko granicy z Belgią. Z okresu wojny należy wspomnieć, iż Axel było punktem 
obrony wojsk niemieckich, których zadaniem było niedopuszczenie wojsk alianckich 
do portów w Antwerpii, w Gandawie i Terneuzen. Dotarcie do portów było ważne, 
ponieważ do nich mogły docierać transporty z zaopatrzeniem dla wojsk alianckich. 
Zdobycie miasteczka Axel powierzono 10 pułkowi dragonów wchodzącego w skład 1 
Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Dowódcą dragonów był pułkownik 
Zdzisław Szydłowski. Axel zostało wyzwolone wyłącznie przez żołnierzy polskich, 
ponieważ trwała operacja Market Garden. Dragoni walczyli o Axel przez 5 dni. Bitwa 
rozpoczęła się 16 września 1944 roku, a zakończyła 20 września 1944 r. Po wyzwoleniu 
Axel żołnierze mieli za zadanie wybudować most na kanale Axel-Hulst dla ciężkiego 
sprzętu wojskowego, m.in. czołgów. Zbudowany most żołnierze nazwali ,,Gdynia”.  
Gdynia kojarzyła się żołnierzom z miastem wolności, z powstającym portem i 
symbolem niepodległej Polski. W walkach o Axel zginęło ponad 105 dragonów. 

W Axel znajduje się dużo polskich akcentów, m.in. nazwy ulic Generaal 
Sikorskistraat, Generaal Maczekstraat, Szydlowski-plein, pomnik podpułkownika 
Zdzisława Szydłowskiego, cmentarz wojskowy, a także pamiątkowy krzyż 
upamiętniający 17 września 1944 r. w Hulsterseweg, gdzie podczas bitwy zginęło 25 
dragonów. Pod krzyżem w języku polskim i niderlandzkim znajduje się transkrypcja 
,,W walce o wolność Polski - niosąc wolność Holandii - poległo w tym miejscu 25 
żołnierzy 10-Pułku Dragonów 17-9-1944”. Co roku na cmentarzu wojskowym 
odbywają się uroczystości upamiętniające wyzwolicieli Axel, podczas których grany 
jest co godzinę polski hymn. W 70 rocznicę wyzwolenia Axel gościł tam Zespół 
Pieśni i Tańca ,,Gdynia”, pod kierunkiem Danuty Peplińskiej i delegacja Rady Miasta 
Gdynia (18-21 września 2014 r.)6.  

Most Gdynia zbudowany przez polskich żołnierzy nie istnieje, ale w miejscu, w 
którym został zbudowany postawiono tablicę z napisem GDYNIA - BRIDGE. 

W Axel znajduje się ,,Gdynia Museum” założone przez kolekcjonera Maria Maasa. 
Mieści się ono w zabytkowej stodole, która przetrwała wojnę, mimo że znajdowała 
się na linii frontu. Właściciel muzeum Mario Maas kolekcjonował od 6 roku życia 
militaria, m.in. sprzęt wojskowy, wojskowe jeepy, dokumenty, listy, afisze i plakaty, 
wojskowe namioty, maski gazowe itp. 

W muzeum ,,Gdynia” w Axel prezentuje się wiadomości o mieście Gdynia 
zarówno z przeszłości jak i czasów współczesnych. Ekspozycja, która powstała w 
muzeum została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta w Gdyni.

Kolejnym związkiem Holandii z Gdynią stanowił ostatni polski transatlantyk 

5 S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach międzywojennych, [w:] Z dziejów oręża polskiego na 
morzu, Gdynia 1968, s. 49. 

6 http://www.holandiabeztajemnic.pl/?page_id=3768, z dn.  9.02.2015 r.
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TSS ,,Stefan Batory”. Był to flagowy statek Polskich Linii Oceanicznych, który został 
zbudowany w 1952 roku w Holandii, jako ,,Maasdam IV”. Służył on w Holland 
American Line i pływał w regularnych rejsach do USA, Indii, Australii, a także między 
portami Europy. W 1965 r. ,,Maasdam IV” stał się typowym statkiem wycieczkowym 
i wyruszył w rejs dookoła świata z Rotterdamu, kolejne rejsy wycieczkowe nie cieszyły 
się dużą popularnością, dlatego Holendrzy postanowili sprzedać statek7. 

W 1968 r. sprzedano ,,Maasdam IV” za około 3 miliony dolarów Polskim 
Liniom Oceanicznym. Statek został przyprowadzony pod dowództwem kapitana 
Jerzego Pszennego do portu w Gdyni i przemianowany na TSS ,,Stefan Batory”.  
W Gdańskiej Stoczni Remontowej dokonano przebudowy statku, m.in. zmieniono 
sylwetkę, kolor, urządzenia, meble, instalacje przeciwpożarowe,  wydłużono 
pokład spacerowy. Statek zabierał 766 pasażerów w klasie turystycznej i 39 w klasie 
pierwszej. Pierwszy rejs odbył 11 kwietnia 1969 r. z Gdyni do Montrealu. Pływał 
głównie do USA i Kanady, ale także do portów Morza Śródziemnego. Służył PLO 
do 1988 r. W 1990 r. został przekazany nieodpłatnie Szwecji i w latach 1990-1992 
był hotelem dla uchodźców w Göteborgu. W 2000 r. został zezłomowany w stoczni 
Aliaga w Turcji8.

W lipcu 2011 r. Gdynię odwiedziła delegacja z holenderskiego miasta Axel 
położonego w prowincji Zelandia w południowo-zachodniej części Holandii. 
Celem wizyty było rozwinięcie współpracy z Gdynią. Delegacja odwiedziła baterię 
artyleryjską w Gdynie Redłowie i Muzeum Miasta Gdyni. Wizyta zaowocowała 
ekspozycją o współczesnej Gdyni w Muzeum ,,Gdynia” w Axel. 

W sierpniu 2011 r. w Gdyni gościł żaglowiec ,,Stad Amsterdam” jedyny w Europie 
żeglujący statek typu kliper, zbudowany został dzięki współpracy władz miasta 
Amsterdam i agencji zatrudnienia Randstad, a w jego budowę zaangażowani byli  
młodzi bezrobotni. Żaglowiec jest wykorzystywany do szkolenia kadetów. 

W 2012 r. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni gościł 
międzynarodowych partnerów ze szkół w Holandii, Finlandii i Niemiec w ramach 
projektu Comenius Eurict. Program Comenius to unijny projekt partnerski, który w 
2012 roku obejmował cztery szkoły technikalne z Kiel, Gronningen, Vaasa i Gdyni. 
Uczniowie z tych szkół projektowali urządzenia techniczne. Również celem projektu 
było łamanie stereotypów, przedstawianie regionu i szkoły sobie nawzajem9.

W październiku 2012 r. odbyła się wizyta studyjna organów kontroli Królestwa 
Niderlandów w Izbie Celnej w Gdyni. W ramach wizyty przedstawiono działalność 
izby, a także przedstawiono rewizję celną na terenie Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego10.   

W 2013 r. ,,Dar Młodzieży” odbył wyjątkowy rejs na trasie Gdynia-Skagen-
Amsterdam z 92 polskimi kardiologami w ,,Rejsie dla Serca”. Celem ,,Rejsu dla 

7 http://www.mojaholandia.nl/artykul/stefan-batory-pochodzil-z-holandii-bywal-w-usa-zmarl-w-turcji
8 http://www.plo.com.pl/?sub=3&sub2=s&statek=401, z dn.  9.02.2015 r.
9 http://188.252.14.67/index.php/szkolne-projekty/comenius-eurict-2011-2013, z dn.  9.02.2015 r.
10 http://ihgd.home.pl/2012_12.html, z dn.  9.02.2015 r.
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Serca” była promocja Polski, polskiej nauki i medycyny na Europejskim Kongresie 
Kardiologicznym. Rejs ten był podziękowaniem dla społeczeństwa holenderskiego 
za program pomocy dzieciom z wrodzonymi wadami serca. 

W latach 1983-1990 w ramach programu POOLSE HARTPATJENS NAAR 
NEDERALND w szpitalu w Utrechcie im. Królowej Wilhelminy przeprowadzono 
operację 400 polskich dzieci z wrodzonymi wadami serca, a także przeszkolono w 
ramach projektu 30 polskich lekarzy, którzy rozwijali później polską kardiologię 
i polską kardiochirurgię. Program ten wspierany był przez władze Holandii i 
Polski, a także przez królową Holandii Beatrix i życzliwe wsparcie społeczeństwa 
holenderskiego. Do realizacji programu przyczyniła się ,,Terra des Hommes” 
(,,Ziemia planeta ludzi”), organizacja założona w 1966 r., której celem była pomoc 
dzieciom z wadami serca i kształcenie kadry medycznej. Fundusze na działalność 
zbierano pod auspicjami Polonii holenderskiej, Uniwersyteckiego Centrum 
Medycznego w Utrechcie, Instytutu Kardiologii w Warszawie i Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu.  Honorowy patronat rejsu objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, 
a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ,,Rejs dla 
Serca” był formą podziękowania Holandii za pomoc udzieloną polskim dzieciom w 
latach 1983-1990.

W październiku 2013 r. do Gdyni z nieoficjalną wizytą wpłynęły dwa okręty 
Niderlandzkiej Marynarki Wojennej HMLMS Freisland i HMLMS Evertsen, które 
są częścią niderlandzko-belgijskiej grupy zadaniowej, w tym czasie brały udział w 
ćwiczeniach na Bałtyku. Holendrzy są zainteresowani budową okrętów dla Marynarki 
Wojennej RP, w szczególności okrętów obrony wybrzeża oraz wielozadaniowych 
patrolowców11.

Współpraca kulturalna Gdyni z Holandią wyraża się m.in. w organizowaniu 
różnych przedsięwzięć kulturalnych m.in. w kwietniu 2014 r. odbył się Orange 
movies - przęgląd kina holenderskiego, w ramach którego pokazano film ,,What the 
cat sees” z angielskimi napisami, a także film ,,Uncle Hank” z polskimi napisami. 
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Gdyni i Ambasady Królestwa Niderlandów. W 
ramach Open’er Festival do Gdyni przyjeżdżają fani zespołów z Holandii. We wrześniu 
2014 r. odbył się Festiwal SLOT w Gdyni Kolibkach, w ramach którego wystąpił 
zespół Frühstück z holenderskim wokalistą śpiewającym po angielsku. 

Podsumowując można stwierdzić, że rozwój kontaktów między Gdynią a Holandią 
rozpoczął się w połowie XIII w. Kontakty te rozszerzyły się dzięki budowie portu 
i Szkoły Morskiej w Gdyni. Okres II wojny światowej miał wpływ na współczesne 
kontakty Gdyni z Holandią, czego przykładem było utworzenie przez Mario Maasa 
w miejscowości Axel muzeum ,,Gdynia”. Dzięki powstaniu tego muzeum, oficjalna 
delegacja z miasta Axel przybyła do Gdyni, zaś delegacja Rady Miasta Gdynia 
uczestniczyła w obchodach 70 rocznicy wyzwolenia Axel. Współpraca między 

11http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/okrety-niderlandziej-marynarki-wojennej-w-gdyni-
spotkanie,2029360,artgal,t,id,tm.html, z dn.  9.02.2015 r.
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Gdynią a Holandią współcześnie odbywa się na polu administracyjnym (wizyta w 
Izbie Celnej w Gdyni), kulturalnym (Orange Movies), naukowym i edukacyjnym 
(Program Comenius Eurict). 

SUMMARY

Gdynia – Netherlands relations

The relations between Gdynia and the Netherlands dates back to the 13th Century. 
The turning point came in the 20th Century, due to the maritime port development 
and foundation of the Maritime School in Gdynia. Nowadays, this cooperation is 
vital on many fields: administrative, cultural and educational. 

Kontakty Gdyni z Holandią





Rafał Połeć

Sprawa kradzieży środków walki Marynarki Wojennej 
największym wyzwaniem dla gdyńskiej 

Żandarmerii Wojskowej 

Początek XXI w. w Polsce, w tym również w Trójmieście, charakteryzował się 
wzmożoną aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, posługujących się 
we wzajemnych porachunkach i wyznaczaniu granic wpływów bronią palną1. W 
związku z powyższym, konieczność zapewnienia sprawnego kanału zaopatrywania 
w broń, materiały wybuchowe i inne środki walki odgrywała znaczącą rolę w 
funkcjonowaniu grupy. Naturalnym obszarem przedmiotowych poszukiwań były 
środki walki znajdujące się w zasobach Sił Zbrojnych. Jak zazwyczaj się okazywało, 
świat przestępczy podejmował w tym zakresie udane próby, obnażając braki i błędy 
w systemie zabezpieczenia tego newralgicznego dla wojska mienia – przykładem 
może być sprawa kradzieży w grudniu 1999 r. 123 kg trotylu z 6. Toruńskiej Brygady 
Artylerii2.

W nocy z 8 na 9 listopada 2002 r. mężczyzna, biorący udział w imprezie 
rozrywkowej odbywającej się w gdańskiej dyskotece „Forty”, zagroził pracownikom 
ochrony użyciem granatu bojowego F-1. Skuteczna interwencja innych uczestników 
zabawy oraz wezwanych na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji zapobiegła być 
może tragedii na wielką skalę. Ewentualny wybuch granatu mógł bowiem zagrozić 
bezpieczeństwu kilkuset osób przebywających w trakcie zdarzenia w lokalu. Dzień 
później w Gdyni, spacerujący po lesie gdynianin natknął się na ziemiankę, w której 
znajdowało się kilkadziesiąt granatów i kilkaset sztuk amunicji3. O znalezisku 
poinformował funkcjonariuszy Komisariatu Policji Gdynia Chylonia. Podjęte w 
porozumieniu z gdyńskimi żandarmami działania doprowadziły do ustalenia, że 
ujawnione mienie znajduje się na ewidencji Marynarki Wojennej. Kontrola stanu 
uzbrojenia potwierdziła, że zabezpieczone w Gdańsku i Gdyni granaty i amunicja 

1 P. Pytlakowski, Gangrena, „Polityka”, nr 39, z dn. 23.09.2000 r., s. 3-6.
2 J. Kieryluk, Żandarmska służba – pion dochodzeniowo-śledczy, [w:]15 lat Żandarmerii Wojskowej III 

RP pod red. M. Radzimskiej, Warszawa 2005, s. 118.
3 „Gazeta Wyborcza”, nr 263, z dn. 12.11.2002 r., s. 4.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015
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pochodzą z magazynów Marynarki Wojennej, znajdujących się w Garnizonowym 
Składzie Amunicji, położonym na terenie Komendy Portu Wojennego w Gdyni. W 
wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, że w składach amunicji Marynarki 
Wojennej brakuje łącznie 1020 granatów (500 szt. granatów F-1, 520 szt. granatów RG-
42), 6 pocisków przeciwpancernych i ponad 10 tys. sztuk różnego kalibru amunicji. 
Utrata przez Siły Zbrojne chociażby pojedynczej sztuki uzbrojenia jest sygnałem do 
wszczęcia alarmu. Strata tak znacznej ilości środków walki przez Marynarkę Wojenną 
musiała postawić w stan gotowości wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie, 
na terenie trójmiejskiej aglomeracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z uwagi na charakter i rodzaj skradzionego mienia, priorytetem w postępowaniu 
służb i organów ścigania stało się dążenie do jego szybkiego odzyskania. Jedna z 
przyjętych wersji śledczych w toku postępowania przygotowawczego w sprawie 
zaboru mienia z magazynów uzbrojenia Marynarki Wojennej zakładała, że kradzieży 
dokonali członkowie grupy przestępczej bądź przestępstwo zostało popełnione na ich 
zlecenie. We wszystkich wersjach zakładano czynny lub bierny udział w przestępczym 
procederze wartowników ochraniających magazyny, w których stwierdzono 
niedobory w środkach walki. Z wcześniejszych zdarzeń tego typu, zgłaszanych 
Żandarmerii Wojskowej, wynikało bowiem, że wartownicy ochraniający posterunki, 
wyposażeni w broń służbową, stawali się celem działań członków zorganizowanych 
grup przestępczych spotykając się np. z propozycjami odkupienia broni. Powagę 
sytuacji w Gdyni potęgował fakt, że jednym ze skradzionych granatów posłużono 
się w miejscu publicznym w opisanych na wstępie okolicznościach. Nie trzeba było 
uruchamiać wielkiej wyobraźni, aby uświadomić sobie skalę zagrożenia. Sytuacja 
wymagała podjęcia czynności bez zbędnej zwłoki, w zgodnej współpracy pomiędzy 
wszystkimi podmiotami zobowiązanymi do ustalenia sprawców kradzieży środków 
walki. 

Przed największym wyzwaniem stanęli żołnierze Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej w Gdyni. W związku z uznaniem, że sprawa skradzionego mienia 
wojskowego podlega orzecznictwu sądów wojskowych, spoczywał na nich obowiązek 
prowadzenia czynności w ramach wszczętego i realizowanego pod nadzorem 
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gdyni postępowania przygotowawczego. 
Początkowe czynności zmierzały do ustalenia rzeczywistego zakresu poniesionych 
w wyniku kradzieży strat, w tym precyzyjnego określenia ilościowo-rodzajowego 
utraconego mienia, czasu dokonania przestępstwa, procesowego zabezpieczenia 
śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia oraz wytypowania kręgu potencjalnych 
sprawców kradzieży. Wiedzy w tym zakresie dostarczały zarówno wyniki czynności 
dochodzeniowo-śledczych, kryminalistycznych, jak i rezultaty prowadzonych po raz 
pierwszy przez żandarmów z Gdyni regularnych działań operacyjno-rozpoznawczych.

Doświadczenie gdyńskich żandarmów w prowadzeniu przedsięwzięć na 
tak wielką skalę nie było zbyt wielkie. Współczesna Żandarmeria Wojskowa 
zaczęła funkcjonowanie 1 września 1990 r. w miejscu rozwiązanej Wojskowej 
Służby Wewnętrznej. Kontynuowała tradycje Żandarmerii Wojskowej okresu 
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dwudziestolecia międzywojennego, w tym również jej gdyńskich jednostek 
organizacyjnych4. Od początku istnienia siedziba Żandarmerii Wojskowej znajdowała 
się na terenie Komendy Portu Wojennego w Gdyni Oksywiu. Ówczesnemu 
Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej podlegały placówki na Helu i w Świnoujściu. 
Jednym z pierwszych zrealizowanych zadań było ujęcie w 1990 r. przez żandarmów 
na terenie Gdyni sprawców kradzieży pistoletów z magazynów Garnizonowych 
Składów Amunicji w Szczecinie. W połowie lat 90. XX wieku gdyńscy żandarmi 
prowadzili czynności w sprawie dezercji żołnierza z bronią - sprawcy zabójstwa 
kierowcy taksówki. Realizowali również czynności w sprawie kradzieży broni z ORP 
„Grunwald”, stacjonującego w Porcie Wojennym w Świnoujściu, a także prowadzili 
czynności w sprawie funkcjonowania w 2001 r. zorganizowanej grupy przestępczej 
zajmującej się przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za korzystne 
rozstrzygnięcia przetargowe w zakresie remontu okrętów. Wydaje się, że sprawa 
kradzieży środków walki z magazynów Marynarki Wojennej, z uwagi na konieczność 
podjęcia w krótkim czasie intensywnych czynności procesowych, operacyjno-
rozpoznawczych, prewencyjnych i logistycznych stała się dla gdyńskich żandarmów 
jak dotąd największym sprawdzianem ich umiejętności.

Listopadowe wydarzenia poprzedziło uchwalenie ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o 
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych5, na podstawie której 
Żandarmeria Wojskowa stała się wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą, wcho-
dzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniejsze uregulowania 
normatywne, będące podstawą prawną funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej, 
przestawały być wystarczające. Zachodziła potrzeba ujęcia w jednym akcie prawnym 
przepisów regulujących działalność organu, do tego czasu rozproszonych w wielu 
innych unormowaniach. Ustawa potwierdziła stawiane przed Żandarmerią Wojsko-
wą zadania związane  z koniecznością zapewnienia przestrzegania prawa i porządku 
publicznego, przede wszystkim w specyficznych uwarunkowaniach środowiska woj-
skowego. Pozostawiła uprawnienia władcze organu wobec żołnierzy czynnej służby 
wojskowej, jak również, w przypadkach określonych w ustawie, wobec osób cywil-
nych. Akt normatywny ostatecznie usankcjonował działalność Żandarmerii Wojsko-
wej, kwalifikując ją do organów ochrony prawnej6.  

Żandarmeria Wojskowa często, podobnie jak Policja, jest pierwszym elemen-
tem systemu ochrony prawnej, do którego zwraca się pokrzywdzony podmiot będą-
cy stroną stosunku prawnego. System ciągłej i stałej organizacji zapewnia organowi 
możliwość podejmowania na bieżąco działań adekwatnych do zaistniałych sytuacji. 

4 R. Połeć, Żandarmeria Wojskowa w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty Gdyńskie” 2013, 
nr 8,  s. 89-101.

5 „Dziennik Ustaw” 2001, nr 123, poz. 1353 ze zm.; ustawa weszła w życie 1 stycznia 2002 r.
6 Do czasu wejścia w życie ustawy Żandarmeria Wojskowa była traktowana jako jeden z wojskowych 

organów porządkowych; do wojskowych organów porządkowych zaliczono Żandarmerię Wojskową; 
M. Żmigrodzki: Policja, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, 
Lublin 2005, s. 476. 
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Podejmując czynności w ramach ochrony prawnej Żandarmeria Wojskowa okre-
śla, czy jest właściwa w danej sprawie. Efektywność dalszych realizowanych przed-
sięwzięć uzależniona jest w znacznej mierze od posiadania odpowiednich środków 
prawnych i umiejętności ich zastosowania, a także od stabilności struktur organiza-
cyjnych i kadrowych. 

Może się zdarzyć, że konsekwencją zastosowania przez Żandarmerię Wojskową 
przyznanych środków prawnych będzie ingerencja w sferę podstawowych praw 
i wolności obywatelskich. Przedsiębrane środki muszą być jednak niezbędne w 
określonych warunkach, podjęte proporcjonalnie i adekwatnie do charakteru 
neutralizowanego zagrożenia. Dozwolone jest podejmowanie tylko takich działań, 
które zostały ustawowo przyznane; brak jest możliwości swobodnego interpretowania 
uprawnień, nie można ich również domniemywać ani kierować się zasadą, że 
co nie jest zabronione, jest dozwolone. W tym kontekście na szczególną uwagę 
zasługiwał fakt stabilnego, ustawowego unormowania materii czynności operacyjno-
rozpoznawczych.  

Realizacja przez Żandarmerię Wojskową ustawowych zadań, w wielu aspektach 
przybiera tożsame Policji formy i metody. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i 
wojskowych organach porządkowych w znacznym stopniu wzorowana była na treści 
ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji7. Uregulowania dotyczące pracy operacyjnej 
Żandarmerii Wojskowej oparte są na przepisach, określających zakres, charakter i 
sposób realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję. Ponadto, 
tożsame zadania i uprawnienia procesowe Żandarmerii Wojskowej i Policji określają 
przepisy postępowania karnego. Różnice formalne wyrażają się głównie w odmiennej 
właściwości podmiotowej organów, a w praktycznym aspekcie skalą zagrożeń i 
podejmowanych czynności w zakresie ich zwalczania. Zgodnie z unormowaniami 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zadaniami 
stawianymi przed Żandarmerią Wojskową, są: 1) zapewnianie przestrzegania 
dyscypliny wojskowej; 2) ochranianie porządku publicznego na terenach i 
obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych; 3) ochranianie 
życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te 
dobra; 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych 
przez osoby, wobec których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, ujawnianie i 
ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw 
i wykroczeń; 5) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy 
zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym 
względzie; 6) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, 
wobec których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa oraz innym zjawiskom 
patologicznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych; 
7) współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi 
w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi;  

7 „Dziennik Ustaw” 1990, nr 30, poz. 179 ze zm.
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8) zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie 
ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych 
i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia, a także 9) 
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach8. Przedmiotowe 
zadania Żandarmeria Wojskowa wykonuje poprzez: 1) kontrolowanie przestrzegania 
dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego; 2) interweniowanie w przypadkach 
naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego; 3) opracowywanie dla 
właściwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i przestępczości w 
Siłach Zbrojnych, a także występowanie do tych organów z wnioskami mającymi na 
celu zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych; 
4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 5) wykonywanie czynności 
procesowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu 
karnym i karnym skarbowym; 6) zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia 
przestępstw i wykroczeń oraz sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych; 7) 
poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żołnierzy, a także 
poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe: broni, amunicji, materiałów 
wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających 
informacje niejawne; 8) wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie 
kolumn wojskowych oraz kierowanie ruchem drogowym, w zakresie i na zasadach 
przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych; 9) 
kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz odznak i oznak 
wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego oraz przebywania 
poza terenami i obiektami jednostek wojskowych; 10) kontrolowanie posiadania 
uprawnień do używania munduru oraz odznak i oznak wojskowych, w zakresie i na 
zasadach przewidzianych w przepisach o odznakach i mundurach; 11) konwojowanie 
osób, dokumentów i mienia wojskowego; 12) przymusowe doprowadzanie osób, 
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym, 
karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym; 13) asystowanie przy 
czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach 
o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 14) 
współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez masowych 
przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek wojskowych, w zakresie i 
na zasadach przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych; 15) 
wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i wojskowych jednostkach 
organizacyjnych prokuratury; 16) kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w 
szczególności przechowywania uzbrojenia i środków bojowych; 17) kontrolowanie 
przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz o narkomanii, a także wykonywanie czynności przewidzianych 
w tych przepisach dla organów wojskowych; 18) przyjmowanie i zwalnianie z izby 
zatrzymań wskazanych w przepisach ustawy osób oraz prowadzenie ich ewidencji, 

8 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych.
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przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu tych osób w izbach zatrzymań 
oraz ich rzeczy osobistych, złożonych do depozytu, a także nadzorowanie osób 
przebywających w izbach zatrzymań oraz 19) wykonywanie czynności ochronnych 
w stosunku do uprawnionych osób, a także zabezpieczanie pobytu w jednostkach 
wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji 
zagranicznych9.

W kontekście wydarzeń, mających miejsce w 2002 r. w Gdyni, szczególnego 
znaczenia nabrało zadanie, związane ze sprawowaniem przez Żandarmerię 
Wojskową ochrony mienia wojskowego przed zamachami, naruszającymi to dobro. 
Dokonując analizy ustawowych uregulowań można uznać, że przedmiotowe 
zadanie, obok podejmowania działalności profilaktycznej, realizowane jest w drodze 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, czynności procesowych 
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym, 
zabezpieczania śladów i dowodów popełnienia przestępstw, a także poszukiwania 
utraconych przez jednostki wojskowe broni, amunicji czy materiałów wybuchowych. 
W toku wszczętego 12 listopada 2002 r. postępowania przygotowawczego w sprawie 
kradzieży środków walki, żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni mieli 
sposobność realizacji w praktyce ustawowych wymagań.  

Na podstawie prowadzonych czynności ustalono, że w leśnej ziemiance, 
ujawnionej 10 listopada 2002 r., w kilku workach foliowych znajdowały się środki 
walki i amunicja w postaci granatów F-1, granatów zaczepnych RG-42 i naboi 
różnych kalibrów. Przedmiotowe mienie zostało skradzione z Garnizonowego Składu 
Amunicji, znajdującego się na terenie Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Magazyny 
z uzbrojeniem były ochraniane w ramach służby wartowniczej, wystawianej przez 
żołnierzy Batalionu Ochrony i Obsługi Komendy Portu Wojennego w Gdyni (BOiO 
KPW Gdynia)10.

W toku postępowania przygotowawczego zebrano materiał dowodowy, 
świadczący o tym, że pierwszej kradzieży z magazynu nr 15 Garnizonowego 
Składu Amunicji dokonali w marcu 2002 roku BOiO KPW Gdynia pełniący służbę 
wartowniczą żołnierze. Otwór umożliwiający wyniesienie amunicji z magazynu 
powstał w rezultacie uniesienia, a następnie wyjęcia z prowadnic jednego z dwóch 
rozsuwanych w przeciwnych kierunkach skrzydeł drzwi. Sprawcy uczynili to nie 
powodując zerwania dwóch kłódek spinających oba skrzydła, jak również nie 
naruszając plomby zabezpieczającej drzwi. Nie wchodząc do wnętrza magazynu, za 
pomocą gałęzi wyciągnęli jedną ze znajdujących się na podłodze skrzynek. Po jej 
otwarciu, przy użyciu wojskowego niezbędnika, znaleźli we wnętrzu dwie puszki, w 
których znajdowała się pakowana po 20 sztuk amunicja w postaci naboi kalibru 7,62 

9 Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych.

10 Batalion Ochrony i Obsługi realizuje zadania związane z ochroną obiektów Komendy Portu Wojennego 
w Gdyni. W skład batalionu, w czasie zaistnienia kradzieży środków walki, wchodziły trzy kompanie ochrony.
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mm wz. 43. Następnie opróżnioną skrzynkę wrzucili do znajdującego się nieopodal 
zbiornika przeciwpożarowego. Część skradzionej amunicji schowali pod rampą 
magazynu, a pewną ilość ukryli poza terenem Garnizonowego Składu Amunicji – 
na plaży. Wiedzą na temat możliwości wejścia do magazynu podzielili się ze swoimi 
kolegami z pododdziału, którym sprzedali część zdobytej amunicji. W podobny 
sposób, w późniejszym czasie, otwierano magazyn jeszcze kilkakrotnie. W maju 
2002 roku jeden z żołnierzy pełniących służbę wartowniczą dokonał włamania do 
magazynu nr 15 stosując dźwignię pod drzwi przy użyciu kija i klocka służącego 
jako podkładki. Zdarzało się, że bezprawne wejścia do magazynu powodowały 
uruchamianie zainstalowanego w nim alarmu i powiadomienie o tym fakcie 
dowódcy warty. Wysyłany na miejsce zdarzenia w celu ustalenia przyczyny włączenia 
sygnalizacji alarmowej rozprowadzający warty, po powrocie informował, że alarm 
uruchomił się samoistnie na skutek awarii. Dodać należy, że system alarmowy w 
okresie dokonywania włamań i kradzieży z magazynów uległ uszkodzeniu w wyniku 
wyładowań atmosferycznych, a z powodu braku środków finansowych nie został do 
czasu ujawnienia procederu naprawiony. Kradzieży z magazynu nr 15 dopuszczali 
się nie tylko wartownicy pełniący w czasie zdarzeń służbę wartowniczą. Kilku 
żołnierzy, przebywając poza terenem jednostki wojskowej na przepustkach, do 
magazynu dostało się pokonując najpierw ogrodzenie od strony plaży. Uczynili to za 
wiedzą kolegów, pełniących wówczas wartę na posterunku ochraniającym okradane 
magazyny.

W maju 2002 r. żołnierze BOiO KPW na terenie Garnizonowego Składu Amunicji 
dokonali włamania do magazynu nr 18. Do jego wnętrza dostali się poprzez wyrwanie 
drewnianej płyty, która zasłaniała jeden z otworów okiennych. Z magazynu zabrano 
amunicję kaliber 25 mm UOCZiR-85. Zdjętą drewnianą dyktę żołnierze założyli 
z powrotem, maskując swoje działania, a skrzynkę z amunicją ukryli. Co ciekawe, 
włamania dokonali za wiedzą wartowników ochraniających magazyn nr 18, którzy 
nie zareagowali na ten fakt w jakikolwiek sposób. We wrześniu 2002 r. do wnętrza 
magazynu żołnierze dostali się poprzez wycięcie z okna dwóch zabezpieczających, 
metalowych prętów. Innym sposobem na dokonanie włamania było nacięcie prętów 
zabezpieczających, a następnie ich odgięcie. Żołnierze po opuszczeniu magazynu 
nacięte pręty przywrócili do pierwotnego położenia.

Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, wartownicy usiłowali 
również dokonać kradzieży rakietowej bomby głębinowej, przechowywanej w 
magazynie nr 33. Rozebrali w tym celu fragment muru składającego się z cegieł 
silikatowych ułożonych ażurowo. Po wejściu do wnętrza magazynu próbowali 
wynieść z niego rakietową bombę głębinową. Próba skończyła się niepowodzeniem 
z uwagi na zbyt dużą konstrukcję i ciężar pocisku. Efektem nieudolnego działania 
sprawców było uszkodzenie plastikowej części tego środka walki. Co ciekawe, 
oskarżeni o usiłowanie dokonania kradzieży sprawcy wyjaśnili, że nie chcieli tego 
uczynić, ale w ten nietypowy sposób zamanifestować kolegom swoje nieograniczone 
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możliwości. Dodali, że w rzeczywistości chodziło o wykonanie pamiątkowej fotografii 
na tle oryginalnego pocisku. Po nieudanej próbie sprawcy ułożyli z powrotem cegły 
na swoim miejscu, maskując fakt dostania się do wnętrza magazynu.

Włamań do magazynów dokonywano od marca do listopada 2002 r., skąd 
samowolnie zabrano środki walki i amunicję w postaci granatów obronnych F-1 z 
zapalnikami, granatów zaczepnych RG-42 z zapalnikami, granatu kulkowego KGN 
nasadkowego i amunicji w postaci naboi kalibru 7,62 mm wz. 43, 43 PS i 43 PK, 
kalibru 25 mm a-2M-3 odłamkowo-zapalająco-smugowych, kalibru 25 mm a-2M-3 
przeciwpancerno-smugowych, kalibru 40 mm NGO-74 oraz naboi PG-7 WM.

Do powstania i zaistnienia procederu kradzieży środków walki w znacznej 
mierze przyczynił się niewłaściwie sprawowany nadzór ze strony przełożonych i 
osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki uzbrojeniem. 
Postępowanie przygotowawcze wykazało, że przeprowadzane w tym zakresie 
kontrole stanu ewidencyjno-ilościowego środków uzbrojenia cechowała 
nierzetelność skutkująca poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej 
i sprawozdawczej.Część skradzionych środków walki i amunicji została wywieziona 
przez żołnierzy do miejsc zamieszkania. Granaty i amunicja przewożone były 
zazwyczaj środkami komunikacji miejskiej i transportu publicznego. W ten sposób, 
między innymi, przewożono środki walki ujawnione później w leśnej ziemiance 
w Gdyni Chyloni. Żołnierze, będąc na przepustkach w miejscu zamieszkania, 
detonowali granaty, rzucając nimi w lasach, do stawów i żwirowni. Amunicję 
przechowali w domostwach, najczęściej ukrytą w piwnicach i w szafach. Zdarzało 
się, że środki walki były zakopywane – na przykład na terenie przylegającym do 
jednej z przychodni lekarskiej na terenie Gdyni. Część skradzionej amunicji została 
zużyta podczas pełnionych służb wartowniczych, w trakcie których żołnierze 
strzelali ze służbowej broni w kierunku drzew i morza. Pewna ilość została sprzedana 
osobom cywilnym – najczęściej znajomym żołnierzy, a uzyskane w ten sposób środki 
finansowe przeznaczane były przez żołnierzy na zakup używek. Należy podkreślić, 
że w toku czynności, prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową, nie zdołano 
odzyskać całości skradzionego mienia z uwagi na zdetonowanie przez sprawców 
kradzieży części granatów (odzyskano wszystkie granaty RG-42) i zużycie amunicji.

Wobec niektórych sprawców, w toku postępowania przygotowawczego 
zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i dozoru 
przełożonego. Kilku podejrzanych poddano badaniom przez powołanych w 
sprawie biegłych psychiatrów. W przypadku jednego z nich wydano opinię sądowo-
psychiatryczną, z której wynikało, że z powodu zdradzanych zakłóceń czynności 
psychicznych w chwili popełnienia zarzucanego czynu miał on ograniczoną w 
stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim 
postępowaniem.

W trakcie postępowania przygotowawczego żołnierze Żandarmerii Wojskowej 
w Gdyni, wspierani oddelegowanymi do pomocy żandarmami z innych jednostek 
organizacyjnych, zrealizowali szereg czynności procesowych, operacyjno-
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rozpoznawczych oraz prewencyjnych. Czynności procesowe ukierunkowane były na 
zebranie materiału dowodowego w drodze przesłuchań świadków i podejrzanych, 
oględzin miejsc zdarzeń, miejsc ujawnienia przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa, ujawnionych rzeczy, przeszukań i zatrzymań osób, pomieszczeń 
mieszkalnych, służbowych i gospodarczych, a także przeprowadzania eksperymentów. 
Działania operacyjno-rozpoznawcze skoncentrowane zostały przede wszystkim na 
uzyskiwaniu informacji o sprawcach kradzieży i miejscach ukrycia środków walki. 
Czynności prewencyjne związane były natomiast w szczególności z koniecznością 
doprowadzania sprawców na przesłuchania, konwojowania ich do aresztów śledczych, 
a także z potrzebą użycia psa służbowego przeszkolonego w zakresie wykrywania 
materiałów wybuchowych.

Ostatecznie, przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Gdyni stanęło 58 
oskarżonych (proces odbywał się w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku). 26 
marca 2003 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni11 51 osób 
zostało uznanych za winnych popełnienia (siedmiu oskarżonych uniewinniono), w 
poszczególnych przypadkach odmiennie, czynów określonych w:

- art. 263 § 2 kk – tj. za posiadanie, bez wymaganego zezwolenia, amunicji,
- art. 171 § 1 kk – tj. za posiadanie i posłużenie się bez wymaganego zezwolenia 

przyrządami wybuchowymi, które mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach,

- art. 291 § 1 kk – tj. za pomoc w ukrywaniu uzyskanych za pomocą popełnienia 
czynu zabronionego amunicji i granatów,

- art. 358 § 2 kk – tj. za samowolny zabór amunicji, 
- art. 356 § 2 kk – tj. za naruszenie obowiązku w zakresie ochrony mienia 

wojskowego wynikającego z przepisów regulujących tok pełnienia służby 
wartowniczej i spowodowanie szkody, której wyznaczona służba miała 
zapobiec,

- art. 358 § 2 kk w zb. z art. 279 § 1 kk – tj. za dokonanie kradzieży z włamaniem 
i samowolny zabór amunicji,

- art. 356 § 1 kk - tj. za naruszenie obowiązku w zakresie ochrony mienia 
wojskowego wynikającego z przepisów regulujących tok pełnienia służby 
wartowniczej i stworzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania 
szkody, której wyznaczona służba miała zapobiec,

- art. 358 § 2 kk w zb. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk – tj. za usiłowanie 
dokonania kradzieży z włamaniem i samowolnego zaboru amunicji12.

W dobie ówczesnych walk zorganizowanych grup przestępczych istotnym, z 
punktu widzenia organów ścigania, było wykluczenie bądź potwierdzenie działania 
sprawców kradzieży na zlecenie świata przestępczego. Postępowanie jurysdykcyjne 
wykazało, że przestępcze zachowania sprawców wynikały z obiektywnie błahych 

11 Wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni z 26 marca 2003 roku (sygn. akt Sg 458/02). 
12 Na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni z 26 marca 2003 roku (sygn. akt 

Sg 458/02).
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powodów. Były nimi chęć zaimponowania kolegom w miejscu zamieszkania, brak 
świadomości bezprawności działania, pragnienie pozostawienia specyficznych 
„pamiątek” z wojska, wykonania breloczków z naboi, a także, w pojedynczym 
przypadku – zainteresowanie sprawcy militariami. Jak wynikało ze sporządzonych na 
potrzeby postępowania przygotowawczego opinii służbowych, część oskarżonych, w 
ocenie ich przełożonych, w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej sprawiała 
problemy natury wychowawczej i wymagała stałego nadzoru. Mimo tak negatywnej 
charakterystyki żołnierze wyznaczani byli do pełnienia służb wartowniczych na 
posterunkach związanych z ochroną magazynów uzbrojenia.

Gdyńscy żandarmi stanęli przed zadaniem o niespotykanym w ich historii 
zakresie działania. Błyskawicznie przeprowadzone postępowanie przygotowawcze 
doprowadziło do ustalenia pełnego kręgu sprawców oraz odzyskania znakomitej 
części skradzionego mienia. Trafnym wydaje się stwierdzenie, że wpływ na rezultat 
czynności miało doskonałe przygotowanie merytoryczne żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej, dobra organizacja pracy, a także właściwe zabezpieczenie logistyczne 
przedsięwzięć. Nie można jednak nie zauważyć, że działania Żandarmerii Wojskowej 
nie miały charakteru wyprzedzającego, ale zostały podjęte post factum. Zawiodły 
programy profilaktyczne, związane z przeciwdziałaniem utracie mienia wojskowego 
realizowane w drodze kontroli przez żołnierzy prewencji Żandarmerii Wojskowej 
sposobu zabezpieczenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innego 
uzbrojenia i środków walki w magazynach oddziałowych i pododdziałowych, a 
także składach i magazynach, kontroli systemów ochrony obiektów wojskowych i 
sposobów pełnienia służby wartowniczej, jak również kontroli sposobu rozliczania 
broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innego uzbrojenia i środków walki 
po odbytych strzelaniach i ćwiczeniach. Zawiodły również, na etapie uzyskiwania 
informacji wyprzedzających, działania podejmowane w ramach pracy operacyjnej. 
Do głównych zadań stawianych przed żołnierzami ówczesnej Sekcji Rozpoznania 
i Kryminalistyki należało rozpoznawanie i przeciwdziałanie przesłankom zaboru 
broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków walki w jednostkach 
i instytucjach wojskowych znajdujących się w obszarze odpowiedzialności 
terytorialnej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni oraz wykrywanie i ściganie 
sprawców wymienionych przedmiotów. Z drugiego z wymienionych zadań żandarmi 
wywiązali się należycie. Zabrakło natomiast informacji o możliwości dokonania 
kradzieży środków walki z magazynów Marynarki Wojennej, wyprzedzających 
wydarzenia z dyskoteki „Forty” czy też odkrycie ziemianki z granatami i amunicją 
przez przypadkowego mieszkańca Gdyni. Żandarmeria Wojskowa dysponowała w 
pełni instrumentami właściwymi do rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania 
tego typu zagrożeniom dopiero od 1 stycznia 2002 roku. Wówczas bowiem 
weszła w życie, po ponad dziesięcioletnim oczekiwaniu na projekt i uchwalenie, 
ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wraz z 
rozporządzeniami wykonawczymi. Akt normatywny usankcjonował we właściwy 
sposób działalność operacyjno-rozpoznawczą Żandarmerii Wojskowej, umożliwiając 
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w tym zakresie korzystanie z szerokiego katalogu metod i środków pracy operacyjnej. 
Tej nowej wiedzy żołnierze pionu operacyjnego gdyńskiej Żandarmerii Wojskowej, 
doświadczającego nieustannych zmian organizacyjno-kadrowych, dopiero się uczyli, 
ale jak pokazały kolejne lata skutecznie.

SUMMARY

Navy’s  means of warfare theft as a test for the Military Police in Gdynia

In November 2002, a person wanted to detonate a grenade in a disco in Gdynia. 
Luckily, the attempted perpetrator has been stopped. The then investigation showed 
that this mean of warfare was stolen by soldiers from a military base. Thanks to the 
Military Police competence and skills, the case was solved and thieves caught.  
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Z kroniki uczelni

W „Zeszytach Gdyńskich” nr 6 w 2011 r. zamieściliśmy  wykaz 556 autorów i 
tytułów ich prac dyplomowych, obronionych na kierunku politologia w WSKS. 
Uzupełniając otwarty katalog  kontynuujemy wykaz, obejmujący kolejne roczniki 
naszych absolwentów, także na kierunku pedagogika, z pierwszymi  absolwentami 
tych studiów w roku akademickim 2011/2012 

Rok akademicki 2010/2011

Prace napisane pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Stegnera

557 Herman Mateusz 
Gracjan Konflikt w Strefie Gazy

558 Więckowska 
Natalia

Obraz ludowego Wojska Polskiego w prasie okresu 
PRL w latach 1973-1975

559 Cybulska Sylwia Dąbrowa najmłodsza dzielnica Gdyni 

560 Gurda Justyna Kandydaci „II rzędu” w wyborach prezydenckich

561 Pazda Marek
Ceremoniał wojskowy w świetle tradycji i wychowania 
na przykładzie Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej w Gdyni 

562 Piotrowska Maria 
Monika

 Aktywność społeczna mieszkańców Oksywia

563 Puła Rafał Obraz Polski i Polaków w oczach Churchilla i De 
Gaulle’

564 Węgrzyn Katarzyna Zabójstwo Olofa Palmego w prasie polskiej

565 Gliniewicz Michał 
Kacper

Obraz polskiego przedsiębiorcy lat dziewięćdziesiątych

566 Sowa Anna
Polska i Włochy, wspólna droga do rozwoju 
motoryzacji

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 10, 2015
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567 Iwaszko Krystian 
Piotr

Problem budowy autostrad i dróg ekspresowych w 
Polsce jako zagadnienie polityczne

568 Wylot Jakub
Wybory samorządowe na obszarze województwa 
pomorskiego oraz miasta Pruszcz Gdański w latach 
2006-2010

569 Rycerski Adam Sprawa Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w 
oczach Naszego Dziennika i Gazety Wyborczej

Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Romanowa

570 Ptaszyński Piotr 
Kazimierz

Polityka informacyjna TVP i jej rola w 
kształtowaniu opinii publicznej w stanie 
wojennym

Praca napisana pod kierunkiem dr. Jacka Jakubowskiego 

571 Adam 
Gosk

Marka motoryzacyjna Bayerische Motoren Werke w 
komunikacji społeczno-politycznej społeczeństwa polskiego

Praca napisana pod kierunkiem dr Joanny Leskiej-Ślęzak 

572 Zieliński Artur 
Andrzej

Wysiedlenia z Gdyni w latach 1939-1945 w 
kontekście polityki przesiedleńczej Niemiec

Prace napisane pod kierunkiem dr Heleny Głogowskiej

573 Wojtasik Karolina
Model przywództwa politycznego na przykładzie 
Władimira Putina w Rosji

574 Barambas Patrycja
Uwarunkowania migracji Polaków do wybranych 
państw Unii Europejskiej po 2004 r.

575 Bronk Adrianna 
Maria

 Lokalny wymiar polityki społecznej na przykładzie 
gminy Sulęczyno

576 Habrych Patrycja Życie społeczno-polityczne w międzywojennej Gdyni

577 Majewska Paulina 
Weronika

Zjawisko marketingu politycznego w Internecie 
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578 Nidecka Marta 
Beata

Znaczenie polityczne i społeczno-ekonomiczne portu 
morskiego w Gdyni w okresie międzywojennym

579
Płażyński 
Przemysław 
Tomasz

Kreowanie samorządu terytorialnego na przykładzie 
Gdyni (wybory samorządowe w 2010 r.)

580 Wolff Aleksandra 
Zofia

Czynniki kształtujące wspólnotę samorządową w 
Łebie 9 z uwzględnieniem wyborów samorządowych 
w 2010 r.

581 Żygo Bartłomiej 
Henryk

Działalność organizacji pozarządowych w Polsce 
w zakresie polityki społecznej na przykładzie 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku

582 Baszanowski 
Łukasz

Specyfika samorządności gdyńskiej w kontekście 
zarządzania przestrzenią publiczną miasta

583 Martyniuk Hubert

Wpływ bliskości przejść granicznych na sytuację 
społeczno-ekonomiczną w powiatach przygranicznych 
na przykładzie powiatu braniewskiego

584 Maculewicz 
Karolina

Funkcjonowanie samorządności lokalnej w Wielkiej 
Brytanii ( na przykładzie Bury St Edmunds)

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirona Kłusaka

585 Schabowski Damian Bezpieczeństwo obywatela w przestrzeni publicznej 
gminy i miasta Pruszcz Gdański

586 Barzowski Mirosław Udział Polski we Wspólnej Polityce Rolnej 

587 Denisiuk Izabela 
Edyta

 Braniewo jako przykład możliwości realizowania 
kontaktów między Polską a Obwodem 
Kaliningradzkim

588 Klimek Monika 
Angelika

 Rola mediów lokalnych w kształtowaniu opinii 
publicznej

589 Kowalik Urszula 
Monika

 Gdyńskie Służby Celne jako pierwszy kontakt na 
granicy Państwa

590 Paluch Aleksandra  Gmina Gniewino jako przykład udziału lokalnego w 
polityce regionalnej
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591 Zawadka Marcin  Społeczne walory sportowych gier zespołowych dla 
rozwoju społeczności lokalnej miasta Gdyni

592 Curyłło Marcin 
Krzysztof

Sprawiedliwość społeczna w warunkach gospodarki 
rynkowej w okresie przejściowym

593 Pushkin Alena Mobbing jako mechanizm dyskryminacji

594 Olszewski Mariusz
Cechy charakterystyczne i właściwości społeczeństw 
sieciowych

595 Szulczyk Sebastian 
Piotr

Geopolityczny aspekt stosunków polsko-rosyjskich

596  Bryk Krzysztof Cyberterroryzm jako instrument walki politycznej

597 Ochędowski Patryk
Wpływ kultury hip-hopowej na kształtowanie 
postaw obywatelskich i poglądów młodych ludzi w 
Trójmieście

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Piwnickiego    

598 Adamczyk Katarzyna 
Natalia

Realizacja zagadnień polskiej polityki celnej w 
kontekście współpracy Służby Celnej, Agencji 
Celnej i Przedsiębiorstw Spedycyjnych w obrotach 
towarowych po akcesji do UE

599 Kaszewski Marcin Rozpad Jugosławii

600 Młodzianowska Anna 
Alicja

Droga Polski do Unii Europejskiej

601 Rumpca Alicja Anna Kultura polityczna polskiej sceny politycznej w 
recepcji społeczności lokalnej

602 Rutkowska Katarzyna 
Maria 

Wpływ polityki zagranicznej Ronalda Reagana na 
sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 
1980-1989

603 Solarski Cezary 
Marek

Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy 
terminali kontenerowych w Polsce

604 Szczepankowska 
Joanna

 Terroryzm we współczesnym świecie

605 Szczudło Grażyna 
Helena

 Swoistość systemu politycznego Wielkiej Brytanii
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606 Szymańska Justyna 
Maria

 Polityka i praktyka gospodarki odpadami w Unii 
Europejskiej

607 Więckowska 
Mirosława Jolanta

 Mafia włoska najpotężniejsza organizacja 
przestępcza a polityka

608 Ziniewicz Robert 
Marek

 Polityka morska w Polsce przez pryzmat budowy 
Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

609 Gluba Bartosz  Bilans zwycięskiej wojny Polski w latach 1939-1945

610 Wolski Paweł Andrzej
 Konflikt bałkański jako swoisty syndrom etniczno-
religijny

611 Osmólska Agnieszka 
Paulina

Głód. Wyzwanie współczesnego świata

Prace napisane pod kierunkiem dr. Andrzeja Pawelczyka

612 Socha Daniel 
Łukasz 

Stosunki państwo-kościół na przykładzie 
doświadczeń hiszpańskich w XX wieku

613 Wołowiec Łukasz  Polska misja wojskowa w Kosowie

614 Parchem Aleksandra Polityczna rola kobiety na przykładzie Argentyny

615 Kierzek Karolina
 Państwo pogrążone w konflikcie na przykładzie 
Ruandy

616 Bieszk Michał Łukasz
Rozwój sektora administracji publicznej 
wobec współczesnych wyzwań techniczno-
technologicznych na przykładzie miasta Gdańska

617 Gajda Aleksandra
Władimir Putin - koncepcje polityczne i sposób 
rządzenia

618

Buliczak Jakub  Ruchy społeczno-polityczne w Polsce w latach 
1980-1989, jako kategoria kształtowania 
świadomości politycznej na przykładzie 
Pomarańczowej Alternatywy

619 Jaszczuk Agnieszka  Niemiecko-radzieckie stosunki polityczno-
gospodarcze w latach 1945-1956

Z kroniki uczelni



310

620

Król Łukasz Karol  Uwarunkowania polityczne i gospodarcze 
problemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w 
latach 1989-2010

621 Kwidziński Jakub 
Maksymilian

Kino moralnego niepokoju a polityczna 
rzeczywistość lat 70 i 80.

622 Majkowska Marta 
Agnieszka

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w polityce 
zagranicznej Hiszpanii w drugiej połowie XX w.

623 Semmerling Tomasz 
Jan

Geneza, charakterystyka i upadek systemu 
komunistycznego w Rumunii

624 Terpiłowska-Bułach 
Anna Małgorzata

Mass media a kampanie wyborcze w Polsce w 
2005 roku

625 Żebrowska Maria 
Małgorzata

Polityczno-gospodarcze doświadczenia Wietnamu 
w XX wieku

Rok akademicki 2011/2012

Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Stegnera

626 Bruś Marcel Emil  
 Polityczne aspekty Mistrzostw Świata w piłce nożnej do 
1982 roku

Prace napisane pod kierunkiem ks. prof.  dr. hab. Wojciecha Cichosza

627 Bielska Magdalena Monika Profilaktyka agresji młodzieży gimnazjalnej

628 Czajkowska Katarzyna 
Dominika

 Wpływ środków pobudzających na dorastanie 
młodzieży w świetle literatury przedmiotu

629 Kandzorra Karolina Irena
 Rola gier i zabaw dydaktycznych w edukacji 
przedszkolnej

630 Kirstein-Błaszczyk Joanna 
Maria

 Program nauczania j jego realizacja w 
podręcznikach szkolnych dla klas pierwszych

631 Mudlaff Sylwia Ewa Zjawisko fobii szkolnej we wczesnej edukacji
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632 Podemska Oktawia 
Wiktoria

Wpływ muzyki na rozwój dzieci w wieku 
przedszkolnym

633 Rietz Regina  Społeczno-wychowawcza rola sportu i szkolnej 
drużyny sportowej

634 Szarmach Aleksandra 
Maria

Źródła uzależnień od alkoholu i narkotyków 
wśród młodzieży w wieku szkolnym

635 Runowska Estera Brygida Twórczość dziecięca na zajęciach plastycznych 
w przedszkolu w świetle literatury przedmiotu

Prace napisane pod kierunkiem dr Heleny Głogowskiej

636 Ginter Monika Karolina Etyka dziennikarska wobec nowych mediów

637 Kaczyński Piotr  Kibice jako swoista subkultura

638 Kałużna Monika  Wpływ polityki na sytuację demograficzną

639 Krampichowski Adam 
Witold

 Straż Miejska jako specyficzna instytucja 
samorządowa

640 Raulin Krzysztof Marek
Elektroniczna administracja jako nowoczesna 
forma współpracy samorządu ze wspólnotą 
lokalną

641 Maniszewska Dominika  Ruch feministyczny jako problem społeczno-
polityczny

642 Zakaszewski Tomasz 
Paweł

Kształtowanie się ładu międzynarodowego po II 
wojnie światowej w Europie

Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab.  Grzegorza Piwnickiego

643 Bieschke Beata Izabela  Public relations jako instrument kształtowania 
wizerunku polityka. Aspekt teoretyczny

644 Block Ewelina Teresa Metamorfoza systemu politycznego Libii od 
autorytaryzmu do wolności politycznej

645 Hoły Monika
 Kolonializm w XIX i XX wieku - na przykładzie 
Indii

646 Kazimierska Marta Róża Wybrane konflikty militarne na kontynencie 
afrykańskim w latach 2005-2010
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647 Kępińska Grażyna 
Mirosława

 Systemy polityczne na przykładzie starożytnych 
Aten i Sparty

648 Merchel Grzegorz  System polityczny Turcji

649 Niziołek Marek Wojciech
Propaganda jako instrument polityki 
nazistowskich Niemiec

650 Płusa Monika
Wpływ NSZZ Solidarność na transformację 
ustrojową w Polsce

651 Ruth Henryka Maria
 Liberalizacja handlu międzynarodowego w Unii 
Europejskiej

652 Śliżewska Magdalena 
Beata

Kreowanie wizerunku polityka jako element 
kampanii wyborczej

653 Zander Urszula
Rozwój konteneryzacji i logistyki w transporcie 
morskim

654 Świstowski Andrzej  System polityczny Hiszpanii

655 Orlikowski Tomasz Filip
 System polityczny Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej

656 Dawidowski Artur 
Marcin

 Sytuacja polityczna i zmiany terytorialne w 
Europie po zakończeniu II wojny światowej

Prace napisane pod kierunkiem prof.  dr. hab. Mirona Kłusaka

657 Piotrowska Karolina  Wpływ telewizji na kształtowanie postaw 
społecznych i obywatelskich

658 Regliński Radosław  Przemiany w dynamice rozwoju rynku 
kapitałowego w Polsce po 1990 roku

659 Taczała Patrycja 
Barbara

System polityczny Brazylii

660 Wilczek Piotr Marketing jako instrument kreowania polityki

661 Motog Monika 
Magdalena

 Wpływ środków masowego przekazu na 
społeczeństwo
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662 Skiba Marta Agata
Ruch Palikota jako symptom nowych jakości w 
polityce

663 Witkowski Piotr 
Adam

Problemy zarządzania personelem a wybrane 
zjawiska patologiczne w miejscu pracy. Aspekt 
normatywny i etyczny.

664 Borgosz Karolina 
Beata

 Portret zbiorowy kobiet w sejmie obecnej kadencji

665 Gościniak Łukasz 
Andrzej

 Wpływ sportów motorowych na kształtowanie 
mentalności i odpowiedzialności młodych ludzi 
oraz zdolności funkcjonowania w zespołach 
zorganizowanych

666 Kiersznikiewicz 
Łukasz Adam    

Wpływ muzyki rockowej na młodych ludzi w Polsce 
w latach 70 i 80 XX w. oraz ich postrzeganie polityki 
i społeczeństwa

Prace napisane pod kierunkiem dr. Andrzeja Pawelczyka

667 Gorazdowska Ewa 
Waleria

 Rola organizacji pozarządowych w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie 
Stowarzyszenia Mieszkańców Chałup „Bliza”

668 Rudomin 
Katarzyna Kaszmir w konflikcie indyjsko-pakistańskim

669 Suchomska 
Marzena Katarzyna Media lokalne i polityka na przykładzie Grudziądz

670 Busz Katarzyna 
Magdalena

 Tendencje separatystyczne na Górnym Śląsku - 
doświadczenia historyczne i współczesne

671 Pałubicka Alina 
Maria

Media a społeczeństwo na przykładzie obrazu 
katastrofy smoleńskiej w tygodniku „Polityka”

672 Kata Anna 
Magdalena

 Borys Jelcyn a stosunki rosyjsko-amerykańskie w 
latach 1991-1999

673 Bohużyńska 
Agnieszka

Losy mniejszości ukraińskiej w Polsce na przykładzie 
Górowa Iławeckiego

674 Korzeniewski Piotr Terroryzm lewicowy we Włoszech w latach 1968-1990

675 Jasiczek Ilona Instytucje europejskie w świetle procesu jednoczenia 
Europy po II wojnie światowej

Z kroniki uczelni



314

Prace napisane pod kierunkiem dr Marii Teleszyńskiej
676 Roguszewska 

Dorota 
Dyskryminacja pracowników w korporacji

677 Sinica Małgorzata  Efektywność zespołu pracowniczego na podstawie 
badań własnych

678 Tuszer Beata Elżbieta
Metody szkolenia przygotowujące żołnierzy 
zawodowych Sił Zbrojnych RP do służby w 
organizacjach międzynarodowych

679 Domańska Magdalena 
Krystyna

 Podstawy negocjacyjne w rozwiązywaniu 
konfliktów pomiędzy przełożonym a podwładnym

680 Hocka Dace Hocka Dace Proces selekcji kandydatów na 
stanowiska sprzedażowe w Firmie Sieciowej

681 Kanafa Angelika

 Wizerunek pracownika, jako element kreowania 
wizerunku firmy na przykładzie hotelu Bryza 
Resort & Spa w Juracie

682 Kupich Agnieszka 
Katarzyna 

Wpływ motywacji pracowników na efektywność 
wykonywanych czynności zawodowych

683 Rumkowska Justyna 
Iwona

 Rola Związków Zawodowych w rozwiązywaniu 
konfliktów w firmie KAUFLAND

684 Skiba Karolina
Proces doboru kadr na stanowiska kierownicze w 
Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

685 Patorska Anna Teresa  
Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie 
firmy Sephora
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Noty o autorach

Prof. zw. dr hab. Andrzej Jan Chodubski
Historyk i politolog, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim. Ceniony 
wykładowca z licznymi stażami zagranicznymi, m.in. w Azerbejdżanie, Austrii, 
Włoszech i Holandii. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Autor 
ponad 1200 publikacji, w tym 25 książek, m.in. Witold Zglenicki 1850-1904 – „polski 
Nobel”, Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX 
wieku, Wstęp do badań politologicznych, Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście 
Gdańsku oraz współautor, m.in.: Małej encyklopedii wiedzy politycznej, Encyklopedii 
politologii, Wprowadzenia do nauki o państwie i polityce. 

Dr Monika Chojnacka
Zainteresowania badawcze obejmują: dzieje rodzin szlacheckich w Polsce, 
historię regionalną i archiwistykę w kontekście opracowywania archiwów 
podworskich. Starszy wykładowca Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członek Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego. 

Ks. dr Mirosław Józef Gawron 
Teolog i politolog. Autor ponad 30. publikacji książkowych m.in.: Kościół w Gdyni 
Orłowie, Ogniwa z dziejów prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, 
Kult Maryjny w Gdyni, Z dziejów parafii w Kolbudach i Pręgowie, Karty z dziejów 
Gdyni Cisowej oraz autor biografii ks. prałata Jana Majdera i ks. prałata Stanisława 
Zawackiego. Współpracownik WSKS w Gdyni.

Dr Piotr Giruć
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Gdańskiego 
Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Jest autorem prac naukowych 
dotyczących funkcjonowania rynków rolnych w Polsce i Unii Europejskiej. Wśród 
nich m.in. Giełdy towarowe we współczesnej gospodarce, Model polskiej giełdy 
towarowej u progu XXI w., Funkcjonowanie giełdy towarowej w warunkach globalizacji.

Prof. dr hab. Helena Głogowska (z d. Kozłowska) 
Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. W polu 
zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia narodowościowe i etniczne oraz 
stosunki polsko-białoruskie. Autorka m.in. książek: Białoruś 1914-1929. Kultura pod 
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presją polityki (Białystok 1996), Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim (Toruń 2003), 
Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku, Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej 
(Białystok 2012) oraz ponad 600 artykułów, zamieszczonych w pracach zbiorowych 
oraz w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. Członek zespołu redakcyjnego 
i publicystka miesięcznika polsko-białoruskiego „Czasopis”. Współpracuje z WSKS 
w Gdyni.

Mgr Marcin Horała
Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2006 r. radny Rady 
Miasta Gdyni, m.in. członek Komisji Polityki Rodzinnej, Społecznej i Zdrowia oraz 
Komisji Oświaty. Publikuje na portalu Stefczyka, w Najwyższym Czasie, w Naszym 
Dzienniku. Autor książki Wyprawa do polskości. Ekspert Fundacji Republikańskiej.

Mgr Kazimierz Iwaszko
Absolwent UMCS w Lublinie i UW w Warszawie. Radny RM Gdyni I kadencji. 
Członek Zarządu Miasta i wieloletni Naczelnik Wydziału Edukacji UM Gdyni. 
Obecnie główny specjalista w Wydziale Współpracy i Analiz Samorządowych UM 
Gdyni i Prezes Zarządu  Sail Training Association Poland.

Dr Mariusz Kardas 
Historyk i politolog. Autor artykułów o historii Wybrzeża i Gdyni. Znawca zagadnień 
wojskowości i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem obrony Wybrzeża w 
1939 r. Autor książki Jan Wojciech Kiperski, Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK oraz haseł w Encyklopedii Gdyni. 

Dr Szymon Józef Kawałko
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania 
badawcze obejmują problematykę współczesnej polityki społecznej. Rozprawę 
doktorską napisał na temat współczesnej polityki zdrowotnej w Polsce w rzeczywistości 
europejskiej przestrzeni ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. Miron Kłusak
Profesor nadzwyczajny WSKS w Gdyni. Zainteresowania badawcze i dorobek 
naukowy obejmuje politologię, najnowszą historię oraz myśl polityczną XIX i XX w. 
Autor prac naukowych, dotyczących konfliktów społecznych, zwłaszcza konfliktów 
w procesach transformacji systemowych. Opublikował: Strategia w polityce, Między 
historią a polityką oraz artykuły naukowe: Polityczny aspekt dylematów inteligenta 
wobec inwazji mediów, Systemowe uwarunkowania zjawiska populizmu czy Strategia 
rozwoju politycznego w warunkach demokracji. 
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Dr Joanna Leska-Ślęzak
Politolog, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania badawcze 
obejmują współczesne problemy cywilizacyjne, w tym ruchy migracyjne. Autorka 
i współautorka książek: Przemiany cywilizacji współczesnej,  Przemiany cywilizacji 
współczesnej w sferze kultury duchowej, Polacy w Holandii - przeszłość i teraźniejszość.

Ks. dr Jarosław Lisica
Teolog, pedagog, duszpasterz i katecheta. Absolwent Gdańskiego Seminarium 
Duchownego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca w WSKS w Gdyni. 
Kapelan strażaków przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Gdańsku. 

Lic. Violetta Łuba
Absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w 
Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni prof. Andrzeja P. Florkowskiego i dr. 
Janusza Oleksego. Praca licencjacka  Bolesława i Edmund Zdanowscy, życie, twórczość 
i działalność edukacyjna na polu fotografii, napisana została pod kierunkiem 
dr. Macieja Szymanowicza. Współautorka fotografii w książkach: Po co nam historia? 
i  Obraz między kultem a lękiem. 

Mgr Margaretta Mielewczyk 
Absolwentka politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorantka na UG, gdzie 
przygotowuje rozprawę na temat polskiej transformacji ustrojowej oraz zachowań 
wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poziomu partycypacji 
wyborczej. Przewodnicząca Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus”. 

Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski
Politolog i historyk,  absolwent UG. Zainteresowania badawcze obejmują obecność  
Ormian w polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz  problematykę 
wielokulturowości i funkcjonowanie mniejszości narodowych w Polsce i na świecie. 
Autor m.in.: Ormiańscy imigranci na Wybrzeżu Gdańskim, Ormianie w Polsce.

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Piwnicki
Historyk i politolog, profesor  zwyczajny w UG i WSKS w Gdyni. Zainteresowania 
badawcze koncentruje na problematyce europeistycznej, polskiej kulturze politycznej 
w przeszłości i teraźniejszości, historii Polaków na Kaukazie w XIX wieku, a także 
dziejach Polskiej Marynarki Wojennej. W dorobku ma ponad 130 publikacji 
naukowych, w tym 8 książek, m.in Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii 
na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Kultura polityczna kadry Marynarki 
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Wojennej RP w procesie współczesnych przemian ustrojowych, Marynarka Wojenna 
w dziejach Polski oraz współautor m.in Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków 
Strzelców 1. Wejherowskiego i 2. Gdyńskiego, Polski wrzesień 1939 roku w Gdyni.

Dr Rafał Połeć 
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1992-2013 pełnił służbę 
w Żandarmerii Wojskowej, zajmując m.in. stanowiska Szefa Wydziału Operacyjno-
Rozpoznawczego i Szefa Wydziału Kryminalnego. W 2005 r. ukończył I edycję 
Podyplomowego Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowe 
zainteresowania naukowe związane są z problematyką czynności operacyjno-
rozpoznawczych, karno-procesowych aspektów prawa policyjnego, a także przestępczości 
ubezpieczeniowej. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z zakresu pracy operacyjnej i 
zwalczania przestępczości zorganizowanej, autor licznych publikacji w tym zakresie.  

Prof. dr hab. inż. Sławomir Sutowski 
Profesor nadzwyczajny WSKS w Gdyni. Zainteresowania i dorobek naukowy 
obejmują problematykę sztuki wojennej, ze szczególnym wyróżnieniem 
bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym znaczenia okrętów podwodnych w 
działaniach wojennych. Autor książek: Okręty podwodne wczoraj i dziś, Okręty 
podwodne-fantazja i rzeczywistość, Okręty podwodne pod polska banderą, Dobór 
uzbrojenia dla korwety wielozadaniowej w aspekcie planowanych zadań. 

Prof. dr hab. Maciej Szczurowski
Profesor nadzwyczajny w UG. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia 
decydowania politycznego, polityki bezpieczeństwa i polityki lokalnej oraz nauki 
o państwie i prawie. Autor licznych prac naukowych, m.in.: Wojska szybkie II 
Rzeczypospolitej, Polacy internowani na Litwie 1939-1940, Polscy jeńcy wojenni 
i internowani z kampanii wrześniowej 1939 roku w świetle ówczesnego prawa 
międzynarodowego, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II 
wojny światowej, Symbolika Zjednoczonej Europy w kulturze obrzędowości publicznej 
w Polsce, Miedzy wolnością a zniewoleniem, Kresy południowo-wschodnie II RP w 
1944-1945, Symbolika obrzędowości publicznej na szczeblu samorządu jako element 
kultury politycznej.

Mgr Michał Tuszyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant 
na Wydziale Ekonomicznym  UG. Pracuje w Wydziale Współpracy i Analiz 
Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni, m.in. koordynując projekty europejskie jak 
np. INTERFACE,  SEB-NODE, The Bothnian Green Logistic Corridor.
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