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Słowo wstępne

16 lutego 2010 r., z okazji 84. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, w Wyższej 
Szkole Komunikacji Społecznej odbyła się piąta konferencja „Tożsamość kulturowo-
cywilizacyjna”. Wydarzenie to stało się też małym jubileuszem życia naukowego 
szkoły, a tym samym miasta.

Na konferencji przedstawiono dziewięć referatów, poświęconych tematyce 
historycznej, jak i współczesnej, mieszczącej się w szeroko rozumianej rzeczywistości 
tożsamościowej miejsca i ludzi. Profesor Andrzej Chodubski zarysował obraz Gdyni, 
odbijający się w świadomości trójmiejskich studentów, analizując przeprowadzone 
wśród nich ankiety.  Gdynia jako miejsce dość atrakcyjne, mimo niezbyt bogatej historii 
w porównaniu z Gdańskiem, jawi się studentom jako miasto bogate i nowoczesne, 
jako metropolia morska. Pokutuje stereotyp, stworzony w okresie międzywojennym, 
polegający na mitologizacji miejsca, co często przysłania jego rzeczywisty obraz. Dla 
młodego pokolenia coraz rzadziej Gdynia kojarzy się z przemysłem stoczniowym i 
z portem, a częściej ze współczesnymi zjawiskami, kulturowymi takimi jak Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych czy Heineken Open’er Festiwal. W rzeczywistości 
powojennej utrwalano mit Gdyni jako miasta portowego i stoczniowego. Na uboczu 
świadomości studentów pozostaje Gdynia jako miasto, w którym mieszkają ludzie 
ze swoimi życiowymi problemami. W postrzeganiu współczesnej Gdyni przez 
młode pokolenie dominuje małe zainteresowanie rzeczywistością i postrzeganiem 
jej w kategoriach obiektywizmu poznawczego. Gdynię postrzega się, podobnie jak 
i inne tego typu przestrzenie cywilizacyjne, w kategoriach poprawności politycznej 
i przekazu medialnego. Rzeczywistość w związku z tym ulega mitologizacji. Ład 
demokratyczny kreuje „idola” - popularnego polityka, artystę, pisarza, którego 
przyjmuje się bezkrytycznie, najczęściej akceptując jego powierzchowność. 
Współczesne globalne zjawiska powodują zacieranie się wszelkich granic. Degradacji 
ulega wspólnota emocjonalna, zaś coraz bardziej w życiu społecznym liczy się interes, 
co prowadzi do jego komercjalizacji. W tym względzie Gdynią od lat 20. XX w. rządzą 
podobne prawa. 

Profesor Bogdan Zalewski wskazał na straty Gdyni w kampanii polskiej 1939 r. Były 
one szczególnie dotkliwe w mieście, które od 1926 r. dużymi nakładami finansowymi 
i ludzkimi budowało jego potencjał. Wraz z początkiem wojny następowała redukcja 
polskości, która wcześniej była niezwykle ugruntowywana, zwłaszcza propagandowo. 
Gdynia stała się miastem niemieckim – Gotenhafen. Straty ludnościowe dotknęły 
przede wszystkim Polaków i Żydów, poprzez eksterminację i wysiedlenia. Dotkliwe 
były też straty materialne, głównie majątek zagarnięty przez Niemców. Autor 
oszacował je na minimum 200 mln złotych.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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Profesor Grzegorz Piwnicki przedstawił sylwetkę pułkownika Stanisława Dąbka 
jako bohaterskiego obrońcy Wybrzeża. W dyskusji przewinął się wątek bohaterstwa i 
padło pytanie, na ile za czyn bohaterski można uznać samobójstwo? Ile w desperackim 
czynie Stanisława Dąbka było bohaterstwa, a ile tchórzostwa? Czy z perspektywy 
czasu nie należy patrzeć na tę postać z dystansem, czy nie czas już na odbrązawianie 
takich bohaterów i na analizę ich ludzkich słabości w skrajnych sytuacjach, w jakich 
się znaleźli w pierwszych dniach wojny? Wraz z próbą odpowiedzi na postawione 
pytania, pojawiają się wątpliwości, dotyczące zorganizowania bojowego wojska 
polskiego, walczącego z Niemcami w pierwszych dniach wojny. 

Do okresu II wojny światowej nawiązał też mgr inż. Kazimierz Małkowski, który 
z autopsji zarysował obraz zniszczeń Gdyni w latach 1939-1945. Stwierdził, że miasto 
było zniszczone w 17 % - głównie w wyniku bombardowań amerykańskich, zniszczono 
okolice dworca kolejowego, hali targowej, komisariat policji, kilka domów. 18 grudnia 
1944 r. Anglicy w czasie nalotu nocnego bombardowali port i stocznię. Gdynia była 
w rękach Niemców i aby ją zdobyć żołnierze polscy ją szturmowali od strony Małego 
Kacka. Ważnym stwierdzeniem było, że armia radziecka miasta nie zniszczyła. Więcej 
strat poczynili szabrownicy, którzy pojawili się w Gdyni po zakończeniu działań 
wojennych. Warto dodać, że przed konferencją Kazimierz Małkowski, urodzony w 
1933 r., autor przewodników, bedekerów i artykułów o Gdyni, został nagrodzony 
przez władze miejskie Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi 
dla Gdyni”1. 

Doktor Helena Głogowska nawiązała do prasowego wizerunku Gdyni w 
latach kryzysu gospodarczego i na początku II wojny światowej, postrzeganego z 
perspektywy odległego Wilna. Wykorzystała w tym celu, dotychczas nie badane z tego 
punktu widzenia łamy „Kuriera Wileńskiego” – niezależnego, ale opiniotwórczego, 
dziennika demokratycznego.

Doktor Mariusz Kardas przedstawił zarys dziejów YMCA w Gdyni, wskazując na 
rolę opiekuńczo-wychowawczą tej organizacji i stosunek do niej władz w zmieniającej 
się rzeczywistości politycznej.

Doktor Lucyna Przybylska zaprezentowała współczesny krajobraz sakralny 
Gdyni. Przygotowała pokaz multimedialny, pokazując panoramę gdyńskich świątyń. 
Przedstawiła rozwój parafii rzymskokatolickich w Gdyni od zakończenia II wojny 
światowej do współczesności.

Magister Paweł Trawicki wskazał na miejsce Gdyni w relacjach polsko-
kanadyjskich. Przedstawił historię placówki dyplomatycznej Kanady w Gdyni w 
okresie międzywojennym, odgrywającej pośredniczącą rolę w emigracji ludności z 
Polski do Kanady, głównie w celach zarobkowych. 

W końcowej części konferencji doktor habilitowany Piotr Semków przedstawił 
projekt monografii Gdyni, jako przedsięwzięcie pierwszoplanowe, ze względu na brak 
nowej książki o historii Gdyni. Przypomniał, że „Dzieje Gdyni” (pod redakcją Romana 
Wapińskiego) wydano w 1980 r. w Gdańsku. Mimo wielu trudności, związanych z 

1 A. Busler, Chodząca encyklopedia, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 9, z dn. 6.03.2010 r., s. 2.

Helena Głogowska
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tym projektem, uczestnicy konferencji poparli potrzebę urzeczywistnienia projektu. 
W ciągu 30 lat zaszły istotne przemiany w mieście oraz rozwinął się stan badań 
nad dziejami Gdyni. Opracowanie nowej historii Gdyni stanowi ważne wyzwanie 
dla władz miasta. jak i dla uczonych w sytuacji, gdy ani jednym ani drugim takie 
przedsięwzięcie nie opłaca się, a i zainteresowanie społeczne takim wydawnictwem 
nie sprosta komercyjnemu wyzwaniu projektu. 

W niniejszym Zeszycie polecamy teksty niewygłoszone na konferencji. I tak mgr 
Irena Zegarska-Becker w osobisty sposób przedstawia  wysiedlenie przez Niemców 
swojej rodziny z gdyńskiego domu, zaś mgr Małgorzata Stepko szczegółowo opisuje 
życie dzieci i młodzieży, głównie niemieckiej, w okupowanym mieście.  Osobisty 
charakter ma tekst Aleksandra Pawelca, jednego z ostatnich, żyjących jeszcze 
obrońców miasta we wrześniu 1939 r., który na podstawie własnych wspomnień 
przedstawia niektóre aspekty życia społeczno-kulturalnego  przedwojennej Gdyni 
oraz tekst Henryka Czajewskiego, który wspomina Gdynię z lat siedemdziesiątych.  
Ks. dr Mirosław Gawron prezentuje obraz zakonów żeńskich z Gdyni Orłowa. 
Natomiast dr hab. Grzegorz Piwnicki i dr Adam Klein rozważają teoretyczne i 
praktyczne aspekty mitów i stereotypów związanych z mniejszościami narodowymi 
i etnicznymi, zaś w osobnym tekście dr Adam Klein przedstawia regulacje 
normatywnoprawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych  na Wybrzeżu 
Gdańskim. 

Ponadto w tegorocznej publikacji zamieszczamy dwa opracowania nie związane 
bezpośrednio z Gdynią, ale w jakimś stopniu dotyczące i to  miasto. Są to teksty:  
dra hab. Mirona Kłusaka, który analizuje jak teoria gier przenika sport i politykę, 
a mgr Natalia Iwaszko charakteryzuje nowe media i związane z nimi współczesne 
dziennikarstwo.     

Podsumowując 2009 rok na łamach miesięcznika „Forbes” stwierdzono, że Gdynia 
jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestowania, zaś Unia Europejska wyróżniła 
miasto za projekt „Gdyński Sektor Obywatelski”, który „w ramach funkcjonowania 
organizacji lokalnych daje możliwość realizowania zadań publicznych przez 
zwykłych obywateli”2. Oceniając 2009 rok rodowity gdynianin i miłośnik tego 
miasta Michał Tuszyński podkreślił, że Unia „tradycyjnie wysoko ceni gdyńską 
umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych”, które wspierają wiele projektów 
infrastrukturalnych3. Do „niezapomnianych chwil”, a więc już do historii zaliczył 
otwarcie najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce „Sea Towers”, który obok 
„Daru Pomorza” stał się symbolem Gdyni, jako „wyraz wizjonerstwa, dynamizmu 
i pragnienia podkreślenia wyjątkowości miasta przez wszystkich gdynian”4. 
Czynnikiem, który zwłaszcza latem przyciąga zagranicznych oraz krajowych gości do 
Gdyni, jest nadmorskie położenie miasta oraz masowe imprezy, takie jak Heineken 

2 M. Tuszyński, 2010 rok uśmiecha się do Gdyni, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 1, z dn. 
9.01.2010 r., s. 4.

3 Tamże.
4 Tamże.

Słowo wstępne
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Open’er Festiwal, uhonorowany w kategorii najlepszy duży festiwal (Best Major) w 
prestiżowym konkursie European Festiwal Awards. W 2009 r. do Gdyni zawinęło 96 
statków przywożąc 134,8 tys. turystów (w 2000 r. – 62 statki z 57,6 tys. osób)1. 

Atrakcyjne położenie Gdyni sprzyja popularności organizowanych w niej 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, takich jak: Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych (35 edycja odbyła się po raz pierwszy w maju 2010, a nie jesienią - jak 
było dotychczas), Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port, Festiwal Kultur 
Świata Globaltica. Czy sprzyjają one kształtowaniu tożsamości kulturowej Gdyni? 
Bez wątpienia imprezy te podnoszą rangę miasta na mapie kulturalnych imprez w 
Polsce. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna przyznawana od 2008 r. w konkursie za 
najlepszy tekst dramaturgiczny, Nagroda Literacka Gdyni, przyznawana od 2006 
r., podobnie jak inicjatywa (z 2009 r.) kwartalnika literackiego „Bliza” zasięgiem i 
znaczeniem wpisują się w prestiżowe ogólnopolskie inicjatywy kulturalne2.

Społeczność Gdyni, wywodząca w dużej mierze swój rodowód z różnych 
części Polski, w tym z II Rzeczypospolitej, której ziemie po II wojnie znalazły się w 
Związku Radzieckim, w okresie powojennym doświadczała tendencji unifikujących 
tożsamość regionalną bądź narodową w kierunku patriotyzmu polskiego, czemu 
sprzyjała historia budowy Gdyni jako miasta polskiego w okresie międzywojennym. 
Dopiero po 1989 r. zaczęto w Gdyni dostrzegać wielokulturowość, przejawiającą się 
w poszczególnych inicjatywach odgórnych (władz samorządowych), jak i oddolnych 
(organizacji społecznych i osób prywatnych). Z ważniejszych można wymienić kilka 
mających wymiar wielokulturowości. W 2005 r. w wydawnictwie Adam Marszałek 
w Toruniu ukazała się praca Agnieszki Wróbel „Żydzi w Gdyni w latach 1926-1939”. 
Ewenementem na skalę ogólnopolską było nadanie 26 sierpnia 2009 r. przez Radę 
Miasta Gdyni ulicom w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino nazw: Janki Bryla (białoruskiego 
pisarza, walczącego o Gdynię we wrześniu 1939 r.), Tarasa Szewczenki (klasyka 
literatury ukraińskiej) i Biskupa Antanasa Baranauskasa (Litwina)3. Propozycje 
patronów dla nowych ulic zgłosili: Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka” 
(Janki Bryla – w 2007 r.) oraz władze samorządowe. Mimo powszechnej akceptacji 
tych patronów przez Radę Miasta, spotkało się to z medialnym niezrozumieniem. 
W „Dzienniku Bałtyckim” nazwano ich „egzotycznymi postaciami”, którzy w życiu 
nic wspólnego z Gdynią nie mieli. (…) Janka Bryl (…) wprawdzie zasług wielkich 
tu nie położył, ale był chociaż w piechocie morskiej”4. Na początku lutego 2010 r., 
z okazji 65. rocznicy zatopienia w pobliżu Gdyni niemieckiego statku „Wilhelm 

1 K. Netka, Port rośnie w siłę, „Polska Dziennik Bałtycki. Gdynia przedsiębiorcza”, z dn. 18.02.2010 r., s. I.
2 A. Szczecka, Gdynia filmem stoi, „Polska Dziennik Bałtycki. Gdynia przedsiębiorcza”, z dn. 

18.02.2010 r., s. VIII; Wszystkie światła na Gdynię (rozmowa M. Hajdysz z P. Helle), „Gazeta Wyborcza. 
Trójmiasto”, z dn. 13.11.2009 r., s. 16-17.

3 Uchwała nr XXXIV/780/09 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2009 r., kopia w zbiorach autorki.
4 Nowi patroni dla nowych ulic, Polska Dziennik Bałtycki. Trójmiasto”, nr 201, z dn. 28.08.2009 r., s. 8; 

o zasługach Janki Bryla dla Gdyni patrz: H. Głogowska, Gdynia 1939 r. w życiu i twórczości białoruskiego 
pisarza Janki Bryla, (w:)Zeszyty Gdyńskie nr 4. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w 
warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej, pod red. M. Gawrona i H. 
Głogowskiej, Gdynia 2009, s. 195-211.  

Helena Głogowska
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Gustloff ” z uchodźcami z inicjatywy Związku Ludności Niemieckiej w kościele 
Stella Maris w Gdyni odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci ofiar. Tablica wywołała 
dyskusję w mediach. Grzegorz Domosławski relacjonując wydarzenie, odwołał 
się do wzbogacania tożsamości Gdyni: „W przestrzeni historyczno-kulturowej 
Gdyni pojawił się nowy symbol, który powinien wpłynąć na wzbogacenie naszej 
tożsamości, wizerunku naszego miasta i podkreślenie naszej marki. (…) Chciałbym 
zauważyć, że od momentu wmurowania tablicy Gdynia, miasto polskie, stała się 
„pograniczem” etnicznym, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie, może w tym samym 
budynku żyją i pracują Polacy i Niemcy”5. Te pojedyncze akty, nieśmiało świadczące o 
wielokulturowości Gdyni, przyćmiewają imprezy o polskim kontekście kulturowym 
i historycznym. Jako przykłady takich imprez mogą służyć świętowane w Gdyni 
rocznice: w 2009 r. - 70. - niemieckich wysiedleń i w 2010 r. - 90. - przyjazdu Stefana 
Żeromskiego do Gdyni. Rocznicom tym przyświeca idea pamięci o wydarzeniach i 
ludziach. 70. rocznicy niemieckich wysiedleń z Gdyni towarzyszyła uroczysta msza 
święta w kościele NSPJ w Gdyni, wystawa w Muzeum Miasta Gdyni dotycząca losów 
Gdyni i jej mieszkańców w czasie okupacji, spotkanie członków Stowarzyszenia 
Gdynian Wypędzonych, składanie kwiatów pod tablicą Wysiedlonych Gdynian na 
dworcu PKP Gdynia Główna oraz na Placu Gdynian Wypędzonych. Z tej okazji z 
inicjatywy Stowarzyszenia Gdynian Wypędzonych wydano także książkę Moniki 
Tomkiewicz i Elżbiety Rojowskiej „Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich 
i polskich. Aresztowania – egzekucje – wysiedlenia ludności cywilnej narodowości 
polskiej”6. 

Inicjatorem i organizatorem obchodów 90. rocznicy przyjazdu Stefana 
Żeromskiego do Gdyni było Towarzystwo Przyjaciół Orłowa. Odbywały się one 7 
czerwca 2010 r. i miały bogaty całodzienny program, utrwalający w pamięci gdynian 
pobyt nad morzem autora „Wiatru od morza” od maja do końca lipca w 1920 r.7.

Coroczne „urodziny” Gdyni, świętowane 10 lutego, przypominają gdynianom, 
o  jej miejskim istnieniu. Z okazji 84. rocznicy nadania praw miejskich tradycyjnie 
obradowała uroczyście Rada Miasta, podczas której wręczane były medale im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla miasta (otrzymali  Eugeniusz 
Wrochna, Kazimierz Małkowski i Mieczysław Krawczyk) i nagroda „Czas Gdyni” 
za najlepszą inwestycję roku 2009 (otrzymała firma Invest Komfort S.A. za budynek 
mieszkalno-usługowy „Sea Towers”)8. 

20. rocznica samorządności w Gdyni, podobnie jak w całej Polsce skłania do 
refleksji nad modelem, którego założeniem było odrodzenie wspólnotowości, poczucia 
więzi z własnym miejscem zamieszkania i budowa społeczeństwa obywatelskiego. 

5 G. Domosławski, Tablica pojednania, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 8, z dn. 27.02.2010 r., s. 3.
6 P. Weltrowski, Gdynia uczci 70 rocznicę niemieckich wysiedleń, „Polska Dziennik Bałtycki”, 

z dn. 10-11.10.2009 r., s. 7. 
7 Patrz: Program obchodów; S. Kitowski, Żeromski w Orłowie, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, 

nr 21, z dn. 5 czerwca 2010 r., s. 1. 
8 A. Grzegorczyk, Czekoladowy toast za Gdynię, „Polska Dziennik Bałtycki”, z dn. 11.02.2010 r., 

s. 10; J. Spychała, 84. gdyńskie urodziny, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 5, z dn. 6.02.2010 r., s. 1.

Słowo wstępne
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Po dwudziestu latach funkcjonowania demokracji lokalnej, jak wynika z badań Sieci 
Wspierania Organizacji Pozarządowych „Splot” i Pracowni Badań Społecznych DGA, 
społeczność Gdyni najbardziej ufa władzom miejskim, zwłaszcza prezydentowi 
Wojciechowi Szczurkowi (85 %), zaś stowarzyszeniom, działającym w mieście – 
55 %. Większość gdynian preferuje model prywatno-rodzinny funkcjonowania we 
wspólnocie lokalnej. Zaledwie 11 % spośród badanych brało dobrowolny udział w 
spotkaniach, organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje społeczne9.

Społeczność gdyńska, zdaniem Michała Tuszyńskiego, utożsamia się ze „swoim 
miastem – miejscem nietuzinkowym, gdzie można żyć, pracować i bawić się”10.

Problemem rzutującym na poziom życia mieszkańców Gdyni ciągle pozostaje 
słaba kondycja polskiego przemysłu stoczniowego oraz przekształcenia własnościowe, 
które dotknęły też zakłady pracy w Gdyni. Kwestia bezrobocia, zwłaszcza w obliczu 
kryzysu gospodarczego, stanowi ciągle nie rozwiązany problem społeczny, który 
generuje różne patologie. 

Gdynia, miasto nowoczesne, budowane z rozmachem, ma obecnie problemy 
z infrastrukturą dróg komunikacyjnych. W 2009 r. o 75 procent w stosunku do 
2004 r. wzrósł wskaźnik motoryzacji. Na tysiąc mieszkańców Gdyni przypada 
580 samochodów osobowych11. Wobec obserwowanej zamożności miasta i jego 
mieszkańców można zastanawiać się nad obszarami biedy, gdzie i jakie są przyczyny 
jej występowania. Diagnozowanie sytuacji społecznej, niezależnie od sondowania 
zaufania społecznego dla władz miejskich powinni być podstawą do wytyczania 
priorytetów polityki samorządowej, która jest weryfikowana przez społeczność 
gdyńską w wyborach, co cztery lata.

10 lipca 2010 r., Helena Głogowska

9 G. Domosławski, Gdynianie – jacy właściwie jesteśmy?, „Gazeta Wyborcza. Moja Gdynia”, nr 5, 
z dn. 6.02.2010 r., s. 4.

10 M. Tuszyński, op. cit.
11 A. Szczecka, Więcej aut, lepsze drogi, „Polska Dziennik Bałtycki. Gdynia przedsiębiorcza”, z dn. 

18.02.2010 r., s. V.  

Helena Głogowska
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Andrzej Chodubski

Gdynia 2010 w świadomości studentów

10 lutego 2006 r. z okazji 80. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich na łamach 
„Kuriera Gdyńskiego” (Wydania jubileuszowego) skierowano do czytelników 
pytania: Czy istnieje magia Gdyni? Czy jest to miasto, które ma ducha? Czy spełnia 
oczekiwania społeczne? Czy ma wady? itp. Pytania te postawiono też przedstawicielom 
życia publicznego oraz wybranym obywatelom miasta w wieku od 80 do 10 lat. W 
zaprezentowanych wypowiedziach ujawnia się duże przywiązanie mieszkańców do 
tego miasta. Np. 80-latka Stanisława Kałżyńska stwierdziła: „Całe życie spędziłam 
tutaj i za żadne skarby nie zamieniłabym jej (Gdyni – A.Ch.) na inne miasto. Jestem 
dumna z modernizacji, jaką przechodzi Gdynia. Podoba mnie się odnowiona ulica 
Świętojańska, choć szkoda, że straciła trochę ze swego dawnego stylu”; 30 latek Robert 
Czyżykowski zauważa: „Inne miasta są do siebie podobne. Dla Gdyni trudno znaleźć 
odpowiednik – jest morze, piękny Trójmiejski Park Krajobrazowy, efektowny klif – to 
jej wyróżnik. Gdy komuś mówię, że jestem z Gdyni, ludzie patrzą na mnie z lekką 
zazdrością (…) Nie mógłbym zamienić jej na żadne inne miasto. Tu zamierzam spędzić 
resztę życia”1. W opiniach społecznych zwraca się uwagę na warunki geograficzno-
przyrodnicze, ich specyfikę turystyczną, wypoczynkowo-relaksacyjną, na proste 
relacje społeczne, kształtowane przez instytucje infrastruktury społecznej, a w tym 
przede wszystkim szkoły oraz instytucje edukacyjne i kulturowe.

W pogłębionej refleksji poznawczej, poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące 
tożsamości społeczno-politycznej, a w tym nowoczesności Gdyni i jednocześnie 
przywiązania do wartości odrębności tożsamościowej ujawniają się liczne antynomie, 
rozbieżności, niekompatybilność opcji. Z jednej strony, wyraża się opinie, że jest to 
miasto zorientowane na promocję nowoczesności, wyzwań globalnych, postępu 
naukowo-technicznego, informacyjności, rozwiązań politycznych (wolnościowych, 
samorządowych, unijności), tolerancji dla różności kultur i subkultur, przestrzegania 
prawa; z drugiej zaś – wskazuje się, że obserwuje się w niej znaki tradycyjnej 
małomiasteczkowości; nie jest ona podmiotem znaczącej pozycji ekonomicznej, 
sytuującej go wśród typowych aglomeracji życia gospodarczego; nie jest znaczącą 
aglomeracją zwłaszcza pod względem demograficznym na tle porównawczym do 
miast świata, Europy i Polski; nie jest też znaczącym ośrodkiem życia naukowego, 

1 „Kurier Gdyński” nr 6, z dn. 10 lutego 2006 r., s. 4-9.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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artystycznego, kulturalnego. Kierunki dalszego rozwoju miasta budzą liczne 
sprzeczności, m.in. dużą nośność polityczną (decyzyjną) ma problem przeobrażania 
miasta w ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, bądź urzeczywistniania w nim funkcji 
portowych. W strategii rozwoju miasta, nakreślonej w 1998 r. wyzwania te zostały 
ukazane  integracyjnie. Wskazano na wagę idei przekształcenia aglomeracji gdyńskiej 
w europejską metropolię (europol), podkreślając, m.in. „Umiejętne wykorzystywanie 
atutu położenia oraz potencjału portów i miast aglomeracji gdyńskiej pozwoli na 
osiąganie przez nią pozycji europejskiego bieguna wzrostu, centrum  międzynarodowego 
handlu i biznesu, milionowego ośrodka nowoczesnego przemysłu i usług. Wyrazem tego 
jest powstanie w mieście World Trade Center Gdynia i World Trade Center Gdynia 
EXPO oraz starania o ulokowanie bazy NATO”2.

Postrzeganie kondycji kulturowej Gdyni w 2010 r. stało się przedmiotem analizy 
poznawczej na podstawie wypowiedzi pisemnych studentów uczelni trójmiejskich, 
a przede wszystkim Uniwersytetu Gdańskiego. W formie pytań otwartych wyraziło 
opinię o tożsamości miasta, jego przeobrażaniu się i perspektywach dalszego rozwoju 
ok. 300 osób,  w tym ok. 1/3 zamieszkujący w nim od urodzenia. Opinie – wypowiedzi 
uzyskano w styczniu i lutym 2010 r.

W pytaniu, dotyczącym źródeł pozyskiwania wiedzy, informacji o mieście, 
jego mieszkańcach, dziejach, życiu kulturalnym oraz rzeczywistości gospodarczej 
ok. 90% wskazało  przekaz medialny, a w tym przede wszystkim z bezpłatnej 
prasy i biuletynów lokalnych oraz telewizji i radia. Podkreślano odczuwalny brak 
opracowań specjalistycznych, a w tym dotyczących dziejów miasta, kultury, przemian 
dokonujących się po 1989 r. Na rynku księgarskim spotyka się przede wszystkim 
ogólne opracowania o charakterze przewodnikowym; w zbiorach bibliotecznych 
występuje niedobór literatury o współczesności. Podstawowe są w tym względzie 
opracowania: 1) Encyklopedia Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, I. Grecznik-Filipp, 
W. Kwiatkowskiej (Gdynia 2006), 2) S. Kitowski, M. Sokołowska, Ulice Gdyni. O 
historii i patronach (Gdynia 2009) i K. Małkowski, Bedeker  gdyński, (Gdynia 2001).

Definiując tożsamość Gdyni jako społeczności lokalnej, poszukiwano  odpowiedzi 
na pytania dotyczące: 1) Przestrzeni, a w tym jej granic, 2) Integracji społeczeństwa 
przez infrastrukturę życia publicznego, 3) Historii, 4) Zwyczajów, obyczajów, 
upowszechnianych wzorów kultury, 5) Specyfiki gospodarczej.

W świadomości studentów Gdynia jawi się jako bardzo dobrze  usytuowane 
miasto w przestrzeni europejskiej. Decyduje o tym nadmorskie położenie, nad 
Zatoką Gdańską, gdzie są dogodne warunki do rozwoju gospodarki morskiej, 
połączeń transportowych, jak też przede wszystkim rozwoju nowoczesnego życia 
miejskiego i tworzenia centrum szeroko rozumianego biznesu i wypoczynku. Zwraca 
się uwagę na duże urozmaicenie krajobrazu miasta zajmującego powierzchnię 136 
km² (zajmującym 14 miejsce pod względem powierzchni w kraju), a w tym  ok. 45% 
zajmują lasy i tzw. tereny zielone. W krajobrazie miasta zwracają uwagę: w centrum 
miasta Kamienna Góra (47,9 m n.p.m.), Kępa Redłowska o najwyższym wzniesieniu 

2 Strategia rozwoju Gdyni. Cele rozwoju, zadania realizacyjne, Gdynia 1998, s. 36.

Andrzej Chodubski
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wynoszącym 90,8 m n.p.m., mającym  nadmorskie krawędzie stromo zniżające się ku 
morzu oraz Kępa Oksywska wznosząca się na wysokości 40-60 m n.p.m.

Mimo popularyzowanej wiedzy o mieście jako ważnym kurorcie: „Gdynia jest  
najważniejszą, najbardziej ożywioną  kąpielami morskimi w Polsce miejscowością (…) 
sama plaża jest bardzo wąska i piękna (poniekąd lepsza od Sopotu). Istnieją łazienki 
i pomost, do którego mogą przybijać mniejsze statki. Jest Dom Zdrojowy z salą do 
zebrań, szereg pensjonatów i restauracji”3. W rzeczywistości, mimo nadmorskiego 
położenia, w Gdyni nie ma przestrzeni plażowej, spełniającej w zadowalającym 
stopniu oczekiwania turystów. Mieszkańcy miasta w celu zażywania kąpieli morskich 
udają się w przestrzeń Półwyspu Helskiego, Karwi, Dąbek.

W świadomości studentów nie ujawnia się wyraźnie zarysowany podział 
administracyjny miasta, a w tym na dzielnice i ich granice. Spośród 22 dzielnic 
wymienia się najczęściej nazwy dawnych podgdyńskich osad i wsi, powiązanych 
linią kolei SKM i wymienia się zwykle: Orłowo, Redłowo, Śródmieście, Grabówek, 
Chylonię, Cisową, a nadto Karwiny, Witomino, Obłuże, Oksywie. Niektóre z dzielnic, 
jak np. Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa czy Babie Doły  postrzega się jako odrębne 
miejscowości.

W identyfikacji przestrzennej miasta ważne miejsce zajmuje ul. Świętojańska, 
mająca 1866 m długości, położona 22,5 m n.p.m. Zauważa się, że ulica ta jest swoistą 
wizytówką miasta. Mimo że nie jest tzw. deptakiem, to koncentruje się przy niej 
życie turystyczne; jest miejscem spacerowym dla mieszkańców miasta i turystów. 
Charakteryzowana jest często  emocjonalnie, np. „Ulica Świętojańska jest syntezą 
prawdziwego życia miejskiego; jest sercem miasta bez istnienia której nie wyobrażam 
sobie życia miejskiego – robienia zakupów, załatwiania spraw urzędowych, odwiedzania 
kawiarń, skupiania się na modlitwie w kościele pw. Najświętszej Marii Panny” 
(studentka Uniwersytetu Gdańskiego, styczeń 2010 r.), „Mieszkam od urodzenia i 
kocham to miasto. Nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć, ale jeśli przez kilka dni nie 
odwiedzam sklepów przy ulicy Świętojańskiej zaczynam tęsknić za nią. Po przebudowie 
wygląda ona rewelacyjnie” (studentka Ateneum – Szkoły Wyższej, styczeń 2010 r.).

Infrastruktura miasta: szkoły, instytucje ochrony zdrowia, uczestnictwa  
w kulturze, urządzenia sportu i rekreacji również postrzegane są pozytywnie,  
z podkreślaniem wizji ich dalszego rozwoju, unowocześniania na miarę nowych 
wyzwań cywilizacyjnych.

W strategii rozwoju miasta ważne wyzwanie zawiera się w urzeczywistnianiu idei 
„miasto bezpieczne i wygodne”. Założeniem strategicznym jest nadanie aglomeracji 
gdyńskiej statusu metropolii4.

Stan infrastruktury postrzega się dychotomicznie. Z jednej strony wskazuje się 
na jej dekapitalizację, zwłaszcza bazy edukacyjnej, wychowawczej, placówek ochrony 
zdrowia, z drugiej zaś zauważa się budowę nowoczesnych obiektów usługowo-

3 L. Krzyżanowski, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Przewodnik, Warszawa 1970, s. 215-216.
4 Kongres Obywatelski, Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność (Tezy - streszczenie wystąpień, 

artykuły towarzyszące), Gdańsk 2007, s. 115-128.
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handlowych, przeprowadzanie remontów kapitalnych budynków i modernizacji. 
W tzw. starych zasobach infrastruktury zwraca się uwagę na wprowadzanie 
informatyzacji, urządzeń specjalistycznych do świadczenia usług. W świadomości 
studentów ujawnia się nadzieja na zmiany ukierunkowane na polepszenie 
infrastruktury na miarę oczekiwań i wyzwań czasu. Wskazują np. „zasmuca stan 
szpitala przy pl. Kaszubskim, małe sale, odwiedzający najbliższych czuje się jak intruz, 
nie ma na czym usiąść, nie ma możliwości rozmowy z chorym , bez zakłócania uwagi 
innych, stan sanitariatów nie przystaje do potrzeb człowieka w XXI w.” (studentka 
UG); „ moje szkoły podstawowa i ogólnokształcąca – w swym wyglądzie zatrzymały 
się w czasie, dlatego są moje; myślę, że ja się nie zmieniam” (studentka UG); „nie 
podoba mi się duży ruch, ilość samochodów w mieście. Będąc w Gdyni nie można 
znaleźć wolnego miejsca parkingowego. Gdybym miała możliwość zafundowania 
czegoś Gdyni – to rozbudowę dróg i parkingów” (student UG); „nie podobają mi się 
ulice w Gdyni, gdy zdawałam egzamin na prawo jazdy natrafiałam wszędzie zakazy 
i zmieniające się znaki. Dużo razy zdawałam egzamin, mogę dodać, że nie oceniam 
pozytywnie również pracy egzaminatorów” (studentka Ateneum – Szkoły Wyższej); 
„W Gdyni nie ma żadnego planu miasta, który ułatwiłby poruszanie się po aglomeracji, 
potrzebna jest rozbudowa i lepsza prezentacja plaży, dużej hali koncertowej, stadionu 
żużlowego, nowoczesnej komunikacji” (student UG); „Gdynia wymaga gruntownego 
remontu centrum miasta, odnowienia fasad budynków, nie zachęca do podziwiania 
przedwojenna zabudowa, zniszczone fasady budynków i wmieszane między kamienice 
bloki z wielkiej płyty; zaniedbane są deptaki wzdłuż linii brzegowej morza; nie podoba 
mi się pomalowany na  niebiesko okręt „Błyskawica”; za mało jest zieleni, za dużo 
betonu” (student UG).

Pozytywnie postrzega się rozwój szkolnictwa wyższego. Zauważa się, że w mieście 
tym studiuje ponad 16 tys. osób. Istnieje 9 placówek edukacji na poziomie wyższym,  
tj. 1)Akademia Morska – ok. 6,7 tys. studentów, 2) Akademia Marynarki Wojennej – 
ok. 2,8 tys., 3) Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 4) Uniwersytet Gdański (Wydział 
Oceanografii i Geografii) – 1,6 tys., 5) Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna 
– 1,4 tys., 6) Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji i Urody w Poznaniu. Wydział 
Zamiejscowy – ok. 0,5 tys., 7) Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych i Politycznych – ok. 0,4 tys., 8) Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej 
– 0,4 tys., 9) Filia Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego – 0,2 tys. Szkolnictwo 
ukierunkowane jest na edukację morską oraz humanistyczną i społeczną. Znaczący 
jest udział w tej edukacji mieszkańców Gdyni. W szkolnictwie morskim obserwuje się 
nierzadko kontynuację tradycji rodzinnej; znaczący jest udział dzieci marynarzy oraz 
szeroko rozumianych ludzi morza. Absolwenci gdyńskich szkół nierzadko podejmują 
pracę zawodowa w przestrzeni kulturowej miasta. W wyrażanych opiniach studentów 
Gdynia jest miastem otwartym na wyzwania przemian europejskich, a zatem jej władze 

Andrzej Chodubski
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będą starały się sprostać wyzwaniom gospodarczym, a wraz z nimi uregulowaniu w 
zakresie zatrudnienia. Zauważa się, że młodzi ludzie znajdują w mieście zatrudnienie 
właściwie wynagradzane. Wskazuje się np., że większość mieszkańców „żyje z handlu 
oraz różnego rodzaju interesów, nie zawsze legalnych”(student Ateneum – Szkoły 
Wyższej). Szkolnictwo wyższe jest przedmiotem uwagi władz miasta; zwraca się 
uwagę na kształcenie ukierunkowane na najnowsze wyzwania przemian kulturowo-
cywilizacyjnych5.

Istotną wagę przywiązuje się do rozwoju placówek przedszkolnych (73), szkół: 
podstawowych (40), gimnazjalnych (31), specjalnych przysposabiających do pracy (2), 
zasadniczych zawodowych (7), liceów ogólnokształcących (19), liceów profilowanych 
(5), techników (15), szkół artystycznych (2), policealnych (47) oraz szkół dla dorosłych 
(gimnazjalnych (1), zasadniczych zawodowych (1), liceów ogólnokształcących (13) 
oraz techników (5))6. Obok tradycyjnych form edukacji zwracają uwagę inicjatywy 
społeczne, m.in. realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury (formy aktywizacji 
artystycznej, językowej), YMCA (formy organizacyjne, wychowawcze, nauczania 
języków obcych)7, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (aktywność intelektualna 
seniorów oraz  wdrażanie projektu kształcenia na całe życie). Stan edukacji postrzega 
młodzież pozytywnie. Wskazuje się na zaangażowanie władz samorządowych w 
prawidłowy jego rozwój wyrażający się w gwarantowaniu właściwej, nowoczesnej 
bazy edukacyjnej, trosce o podniesienie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców, 
promocji wartości integracji środowiskowej przez wspieranie różnych form edukacji 
pozaszkolnej. Zwraca się uwagę na systematyczne odchodzenie ze szkół podstawowych 
roczników wyżu demograficznego; stawia się pytania, czy w tej sytuacji utrzymana 
zostanie liczba placówek oraz kadra nauczycielska.

Nowym zjawiskiem jest wzrost liczby placówek edukacji ogólnokształcącej. 
Powstają one przede wszystkim na bazie budynków i kadry nauczycielskiej szkół 
podstawowych. Rzeczywistość  ta w opinii społecznej nie jest w pełni akceptowana. 
Zauważa się, że  nierzadko nauczyciele wywodzący się ze szkół podstawowych w 
nowych rolach nie wypełniają wyzwań edukacji na poziomie myślenia młodzieży, 
a przywiązują w dalszym ciągu dużą wagę do procesu wychowawczego. Młodzież 
wywodząca się z Gdyni zwykle wyraża jednak przywiązanie i swoistą dumę do 
swych szkół; szczególnie podkreśla się dumę z uczęszczania do II i III liceów 
ogólnokształcących.

W świadomości studentów nośne są informacje, że Gdynia jest: 1) miastem 
młodym, nowoczesnym, otwartym na wyzwania przemian cywilizacyjnych,  
2) powstała na bazie  małej osady rybackiej, 3) po I wojnie światowej była symbolem 
polskości nad Morzem Bałtyckim, 4) od 1926 r. jest miastem portowo-stoczniowym, 

5 http://www.pfo.net.pl/ui-pomorski-kongres-obywatelski/wystapienia-sprawozdanie
6 Dane uzyskane z Urzędu Miasta Gdyni. Samodzielny referat Analiz Statystycznych, w lutym 2010 r.
7 http://www.gdynia.ymca.pl/htmla/gdynska/index.php

Gdynia 2010 w świadomości studentów



18

sytuującym się wśród ważnych podmiotów światowego życia morskiego, 5) ośrodkiem 
Marynarki Wojennej oraz infrastruktury z nią związanej, m.in. w której znajduje 
się Akademia Marynarki Wojennej. Zarówno lokalna społeczność Gdyni, jak i 
młodzi ludzie edukujący się na uczelniach Trójmiasta sytuują miasto w przestrzeni 
kaszubskiej. 

Rozwój miasta w świadomości społecznej dyktowały decyzje  polityczne, a w tym  
postanowienia Traktatu Wersalskiego, ustanawiające z Gdańska – wolne miasto8, 
w związku z tym z powstały ograniczone możliwości Polski w dostępie do  morza 
jako portu. Jego zbudowanie stało się koniecznością dziejową. Gdynia stała się też 
ważnym punktem strategii obronnej Polski, 28 listopada 1918 r. zapadła decyzja   
o utworzeniu w niej polskiej marynarki9.

W świadomości społecznej utrwaliła się data 10 lutego 1926 r., tj. ukazanie 
się  rządowego rozporządzenia o podniesieniu Gdyni do rangi miasta. Istotną 
rolę w tym względzie pełni nazwa jednej z głównych ulic w mieście „10 lutego”. W 
pamięci  mieszkańców Gdyni, jaki i szerokich kręgów społeczeństwa polskiego jest 
obchodzone Święto Morza10. Pierwsze z nich odbyły się 31 lipca 1932 r. Przybywały 
na nie najważniejsze czynniki władzy politycznej (m.in.  prezydent RP) oraz tysiące 
osób z całego kraju. Organizatorem uroczystości była Liga Morska i Kolonialna. W 
pamięci gdynian i społeczeństwa polskiego tkwią informacje o uruchomieniu 11 
marca 1930 r. regularnej linii pasażerskiej z Gdyni do Nowego Jorku przez Atlantyk 
oraz o podniesieniu  bandery w lipcu 1930 r. na żaglowcu „Dar Pomorza”, a w maju 
1936 r. rozgłos zyskał transatlantyk MS. „Batory”. Stał się on też atrakcją turystyczną. 
W czasie pobytu w Gdyni był zwiedzany przez szerokie kręgi społeczeństwa. 30 
marca 1971 r. przekazany został na złomowiec w stoczni w Hongkongu.

W świadomości gdynian, a w tym młodzieży studenckiej pozostaje gehenna 
II wojny światowej11. 19 września 1939 r. przemianowano nazwę miasta na 
Gotenhafen. Stała się ona bazą wojskową Kriegsmarine (Marynarki Wojennej) i 
Luftwafffe (lotnictwa). Stocznia stała się placówką wojenną, Szkoła Morska – służyła 
szkoleniu kadr dla Kriegsmarine. Od pierwszych dni września 1939 r. eliminowano 
z niej Polaków, przez masowe aresztowania, eksterminację w Lasach Piaśnickich, 
wywiezienia do obozów koncentracyjnych i obozów pracy, jak też wysiedlenia 120 
tys. mieszkańców. W 1939 r. w mieście przeżyło ok. 30 tys. osób. Szczególne były 
ostatnie miesiące wojny. Do miasta kierowała się niemiecka ludność  zamieszkująca 
ziemie polskie oraz kraje nadbałtyckie, która „uciekała” przed zbliżającym się frontem 

8 Por. S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej polskiej w Wolnym Mieście 
Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1971; A. Chodubski, Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, 
Toruń 2000.

9 Por. G. Piwnicki, B. Zalewski, Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców 1 wejherowskiego 
i 2 gdyńskiego (1920-2000), Gdynia 2008.

10 K. Małkowski, Bedeker gdyński, Gdańsk 2001, s. 308-311.
11 Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, rozdz. XIII.
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ze Wschodu. Z Gdyni starano się  ewakuować na Zachód. Wtedy też odbyło się 
bombardowanie miasta przez siły alianckie (amerykańskie, brytyjskie, radzieckie).

Wydarzeniem o szczególnej nośności  stało się  zatopienie 30 stycznia 1945 r.  
statku wycieczkowego „Wilhelm Gustloff ”, na którym było ok. 10 tys. uciekinierów. 
Uratowało się ok. 600 osób. Ofiary katastrofy pochowano na cmentarzu Witomino. 
Wiedzę o gehennie wojennej z dużym zaangażowaniem przekazują nauczyciele w 
edukacji szkolnej. Nieodosobnione są opinie studentów: „ na lekcjach historii moi 
nauczyciele historii zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum omawiając wydarzenia  
II wojny światowej wskazywali na bohaterską obronę Wybrzeża i miasta, dowodzone 
przez pułkownika Stanisława Dąbka, na ogrom zniszczeń, a w tym ludzkich, represje, 
mordy w Lasach Piaśnickich, o wywożeniu ludności do obozów koncentracyjnych – do 
Stutthofu, Potulic, jak o wydarzeniach z 1945 r. – o ewakuacji ludności niemieckiej w 
obliczu klęski wojennej, skali zniszczeń (wysadzaniu falochronów, zniszczeniu urządzeń 
portowych)” (student UG). „Mój nauczyciel brał udział w wojnie obronnej 1939 r. 
Z pasją opowiadał o walkach, poświęceniu gdynian, o gehennie której doświadczali,  
o tragizmie 1939 i 1945 .” (studentka UG).

W edukacji o lokalizmie dużo uwagi poświęca się według studentów 
okolicznościom przeobrażenia się osady w miasto, oraz  ludziom zaangażowanym 
w te przeobrażenia, m.in. wójtowi Janowi Radtke (1872-1958), Antoniemu  
Abrahamowi (1869-1923), Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu (1888-1974). Jan 
Radtke wywodził się z rodziny rolniczej z Dębogórza na Kępie Oksywskiej. Przed  
I wojną światową włączył się w budowę oblicza turystycznego Gdyni. Budował 
domy przeznaczone dla wczasowiczów (letników), społecznie zaangażował się w 
budowę oblicza wypoczynkowego Gdyni oraz umacnianie w niej polskości; został 
sołtysem, a następnie jej wójtem, a w sytuacji utworzenia miasta wiceburmistrzem. 
Duże zaangażowanie ujawnił w budowę kościoła Najświętszej Marii Panny. W jego 
domu mieściła się plebania nowo budowanej świątyni. W jego domu przebywali i 
zamieszkiwali przez pewien czas, m.in. inż. Tadeusz Wenda (jeden z „ojców” budowy 
miasta), Stefan Żeromski (pisarz, opowiadający się za budowę w nim portu, w 1925 
r. opublikował literacką odezwę, pt. Port w Gdyni). Antoni Abraham pochodził z 
rodziny kaszubskich wyrobników spod Pucka. Przed I wojną światową, po założeniu 
rodziny przeniósł się do Sopotu, a następnie Oliwy, gdzie zajmował się handlem 
rowerami,  maszynami do szycia oraz kolportażem gazet polskich; zaangażował się 
w działalność narodową propolską i prokaszubską. Nawiązał kontakty ze znanymi 
działaczami, propagującymi te idee, m.in. Aleksandrem Majkowskim, Józefem 
Czyżewskim. Za działalność tę spotkały go różne szykany, a w tym pobyt w areszcie. 
W czasie podejmowania decyzji politycznych w 1918 r. na konferencji w Paryżu, 
dotyczących nowego kształtu Europy został on delegatem reprezentującym interesy 
polskie i kaszubskie. Po I wojnie zamieszkiwał w Gdyni, współpracował z wójtem 
Janem Radtke; ujawnił aktywność na rzecz rozbudowy osady, m.in. rozbudowy 
portu. Eugeniusz Kwiatkowski w świadomości młodego pokolenia gdynian jawi się 
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jako budowniczy polskiego nowoczesnego portu; jako wysoki urzędnik państwowy 
– minister przemysłu i handlu, inżynier kształcony na renomowanych uczelniach, 
minister skarbu i wicepremier w latach 1935-1939 z najwyższym oddaniem 
zaangażował się  w budowę nowoczesnego portu i miasta. W pierwszych latach po 
II  wojnie światowej zaangażował się w odbudowę ze zniszczeń Gdyni oraz Wybrzeża 
Gdańskiego. W 1948 r. w nowej rzeczywistości politycznej państwa odsunięto go 
od życia publicznego oraz zmuszono do  opuszczenia Wybrzeża. Po 1980 r. podjęto 
działania na rzecz przywrócenia  Jego dobrego imienia oraz przypomnienia zasług 
dla rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego miasta.

W edukacji o dziedzictwie przeszłości Gdyni powszechnie zauważa się 
mitologizowanie wybranych informacji. Do nich należy wskazywanie, że do I 
wojny światowej była to uboga wieś kaszubska, a po włączeniu jej do Polski stała 
się  nadmorskim miastem kultowym, szerokim nowoczesnym rynkiem pracy, 
ośrodkiem wczasowo-wypoczynkowym, do którego przybywali luminarze polskiej 
kultury oraz ulegali jej urokowi, miastem wzorcowym pod względem rozwiązań 
instytucjonalnych, a w tym politycznych. Podobna mityzacja Gdyni pojawiła się po 
1989 r. Podkreśla się medialnie zamożność jej mieszkańców, wzorcowe zarządzanie 
polityczne. Np. w biuletynie „Ratusz” z dn. 1-14 kwietnia 2010 r.  w zamieszczonym 
wywiadzie z prezydentem miasta dr. Wojciechem Szczurkiem informuje się „Gdynia 
pod Pańską batutą pięknieje nam z sekundy na sekundę wzbudzając zachwyt licznych 
turystów i mieszkańców oraz zazdrość okolicznych miast…”; Prezydent zauważa przy 
tym „Gdynia jest ewidentnie zdominowana przez politykę, jak byśmy nie mówili. 
Ja chcę to zmienić (…) zapraszam wszystkich gdynian do… Gdyni. Nowej Gdyni!  
O postawach wielu gdynian, a w tym urzędników wyraża opinię, że „zachorowali 
na, jak  to nazywam „syndrom gdyński” – to takie moje nawiązanie do słynnych 
już syndromów: „jerozolimskiego” i „paryskiego”. Część urzędników, głównie starych 
wiarusów, tak bardzo utożsamia się ze mną i z Gdynią, że nie potrafią tolerować 
innych sądów, pomysłów i, przede wszystkim ludzi, którzy mają inne zdanie od władzy. 
Niestety, ta nietolerancja prowadzi do dyskryminacji. Ludzie, którzy mają inne zdanie, 
są przez nich zwalczani w przeróżny sposób; stosuje się „czarny PR” („z tymi ludźmi 
nie współpracujcie, bo ich nie lubi władza!”), przypina się brzydkie łatki, stosuje cały 
repertuar utrudnień i wykluczeń (…) Tworzy się patologia, kult jednostki i wszystkie 
pochodne z tym związane, które znamy z historii sprzed 1989 roku”. W kreowaniu 
wizerunku miasta i jego władz niezwykłą rolę pełnią  media. W wywiadzie podkreśla 
się „Przecież media ciągle informują nas o tym, w jak wspaniałym mieście mieszkamy”. 
Opinie te podzielają też studenci oraz  nierzadko identyfikują się z tą rzeczywistością. 
Chętnie przygotowują prace dyplomowe o mieście i jego instytucjonalizacji. W 
ostatnich latach przygotowano m.in. prace; „Odrębność kulturowa Gdyni: przeszłość 
i przyszłość”, „Tradycje a współczesne wyzwania europejskie w obrazie życia 
społeczno-politycznego Gdyni”, „Wojciech Szczurek: prezydent Gdyni i jego wizja 
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przemian lokalnych”. W opracowaniach tych autorzy, posługując się materiałami 
źródłowymi, m.in. informacjami zawartymi w „Strategii rozwoju Gdyni”, opracowanej 
przez Radę i Zarząd Miasta Gdyni, doniesieniami i relacjami prasowymi, różnymi 
przewodnikami o funkcjonowaniu instytucji życia kulturowego, obserwacją 
uczestniczącą, wywiadami z ludźmi życia publicznego oraz pokoleniem ludzi, 
pamiętających rzeczywistość przed- i powojenną (1939-1945), zwraca się uwagę 
na odrębność miasta, wynikającą przede wszystkim z nadmorskiego położenia, 
poczucia przynależności mieszkańców do społeczności międzynarodowej; z racji 
allochtoniczności (ruchliwości przestrzennej), otwartości na znaki nowoczesności, 
z drugiej strony,  zauważa się, że „nadmorskość” nie ma właściwego umocowania 
w bazie  rekreacyjno-wypoczynkowej, jak i rozwoju gospodarczym; podkreśla się 
słabą komunikację w handlu zagranicznym, żegludze, budownictwie okrętowym i 
rybołówstwie, dekapitalizację infrastruktury społecznej, a w tym zwłaszcza w zakresie  
komunikacji (jej niedostosowanie do wyzwań rozwoju komunikacji samochodowej, 
lotniczej), strukturę demograficzną, w której ujawnia się  z dużą siłą pokolenie ludzi 
w podeszłym wieku, prowadzących ubogi obraz życia kulturowego (nieuczestnictwo 
w nowych masowych formach życia kulturalnego, jak np. Heineken Open’er Festival). 
Nie podziela się też nowych rozwiązań architektonicznych, jak np. wieżowiec „Sea 
Towers” (138 m.)12, w którym przewidziano udostępnianie tarasu widokowego dla 
gdynian i ich gości. Powszechnie zauważa się dychotomię między „Gdynią miastem 
marzeń” i „Gdynią rzeczywistością lokalną”. Pierwsza z nich generowana  jest przez 
czynniki władzy oraz media; identyfikuje się z nią młode pokolenie gdynian, które 
nie wkroczyło jeszcze na rynek pracy. Druga jest obrazem kresowym przez ludzi 
poszukujących zatrudnienia jako źródła samodzielnego utrzymania się oraz szerokie 
kręgi ludzi sytuujących się wśród  pracowników finansowo niskouposażonych, bądź 
pozostających w tzw. sferze ubóstwa13, obejmujących m.in. emerytów i rencistów. 
Gdynię postrzega się jako miasto „dwóch prędkości”; z jednej strony obserwuje się 
wąską grupę ludzi sukcesu ekonomicznego, biznesu, z drugiej zaś – szerokie kręgi 
ludzi nie potrafiących przystosować się do  realiów nowej rzeczywistości społeczno-
gospodarczej. Przy tym zauważa się, że wobec medialnego kreowania przesłania, że 
„Gdynia ma ogromne szanse rozwoju, że jest to miasto przyjazne przedsiębiorcom” 
nie jest nośne społeczne identyfikowanie się z nieprzystosowaniem się do realiów 
przemian kulturowych zachodzących w Gdyni. Oficjalnie bezrobocie ocenia się na 
ok. 7%. W opinii studentów jest ono zjawiskiem prawidłowego rozwoju społeczno-
gospodarczego miasta, jako że skłania ludzi do  partycypatywności obywatelskiej, 
tj. samodzielnego  poszukiwania zatrudnienia, poszanowania dla pracy, która ma 
przynieść satysfakcję zawodową oraz właściwe uposażenie. Wskazuje się m.in.:   

12 80 lat Gdyni. Nasze małe ojczyzny, „Magazyn Forum Pomorskie”, Gdynia 2006, s. 14.
13 Por. E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009, rozdz. 4.
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„W Gdyni może znaleźć zatrudnienie każdy młody, zdrowy, przedsiębiorczy 
człowiek; jest szeroki rynek pracy w sferze usług, zwłaszcza w marketingu. Podobnie 
obserwuje się zapotrzebowanie na rynku pracy dla ludzi starszych (emerytów, 
rencistów), również w sferze usług – handlu, zwłaszcza sezonowym, w gastronomii, 
prostej produkcji, np. „wyrobów biurowych, odzieżowych, sportowych” (student 
GWSH), „Ludzie przyzwyczajeni są do narzekania, dawania wyrazu niezadowolenia 
z warunków pracy, a zwłaszcza otrzymywanej gratyfikacji za wykonywaną pracę, w 
Gdyni jest podobnie, aczkolwiek nieprawdziwe jest twierdzenie, że gdynianie nie znajdą 
zatrudnienia w swoim mieście. Jako student pracuję w pubie, nie narzekam” (Student 
Ateneum – Szkoły Wyższej). Studenci nierzadko podzielają opinię „Nowa Gdynia jest 
marką samą w sobie, bo powoduje pozytywne skojarzenia: z aktywnością i sukcesem 
(…) Do typowo gdyńskich marek na pewno zaliczyć trzeba: Marynarkę Wojenną, która 
ma tu od dawna główną siedzibę, gdyński port i Stocznię Gdynia S.A.. marką miasta z 
morza i marzeń jest też orłowski klif i scena letnia – jedyna tego typu w Europie, a także 
często kojarzony z miastem Teatr Muzyczny, najgłośniej o nim w czasie corocznych 
filmowych festiwali. Ulica Świętojańska z ciągiem ekskluzywnych sklepów od dawna 
też ma uznaną klasę, którą jednak ostatnio obniżają „galerie lumpeksów” coraz częściej 
wyrastające na miejscu drogich sklepów (…)”14.

W świadomości gdynian ważne miejsce zajmuje pamięć o wydarzeniach 
grudniowych 1970 r.15 Istotną rolę w tym względzie pełni  upowszechnianie w 
ostatnich latach wiedzy o najnowszych dziejach politycznych, a w tym o zjawiskach  
wieloznacznie objaśnianych. Osobistościami, które okryła sława popularności stali 
się prezydenci miasta Franciszka Cegielska (1946-2000)16 oraz Wojciech Szczurek (ur. 
1.12.1963). Według sondaży przedwyborczych z listopada i grudnia 2009 r. Wojciech 
Szczurek zajmuje pierwsze miejsce w badaniu poparcia na urząd prezydenta miasta, na 
tle porównawczym do 32 polskich miast cieszy się poparciem 73,4% mieszkańców17.

Wśród opinii o mieście i jego mieszkańcach pojawiły się też negatywne 
spostrzeżenia studenckie, np. „Niezbyt lubię mieszkańców Gdyni. Dlaczego? Uważam, 
że są to ludzie , którzy czują się dużo lepszymi od innych – bezpodstawnie. Gdynianie 
swoim zdaniem są „lansiarzami”, ich miasto nie ma tak bogatej historii jak mój 
Gdańsk” (student UG), „Postrzegam mieszkańców Gdyni jako zarozumiałych i zbyt 
dumnych, mających zbyt wysokie mniemanie o sobie. Zachowanie ich porównywalne 
z ludźmi ze stolicy, tylko że w  mniejszym stopniu. W przypadku społeczności kibiców 
jest doskonałym przykładem to, że na gruncie kibicowskim, jak i sportowym prezentują 
niższy poziom i tak stwierdzają, że są najlepsi…” (student UG), „Większość gdynian żyje 
z handlu oraz  różnego rodzaju interesów, nie zawsze legalnych. Posiadanie pieniędzy 
sprawia również to, że są często zarozumiali i udają, że są wyżsi intelektualnie” (student 

14 „Echo Miasta. Gdańsk. Sopot. Gdynia” nr 15, z dn. 22 lutego 2007 r., s. 7.
15 Por. To nie na darmo. Grudzień’70 w Gdańsku i Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, Pelplin 2006.
16  Por. D. Król-Ciesielska, Niuńka. Wspomnienie o Franciszce Cegielskiej, Gdańsk 2005.
17„Gazeta Wyborcza” z dn. 15 stycznia 2010 r., s. 1 (www.trojmiasto.gazeta.pl).
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Ateneum – Szkoły Wyższej).
W refleksji uogólniającej można  stwierdzić, że:
- miasto Gdynia i jego władze cieszą się dużym zaufaniem społecznym młodego 

pokolenia ludzi (studentów),
- ważną rolą w kreowaniu wizerunku i postrzegania miasta, zwłaszcza perspektyw 

jego rozwoju są media,
- w postrzeganiu tożsamości kulturowej Gdyni pierwszeństwo zdobywają zjawiska 

i procesy mityzowane przed prawdą o rzeczywistości historycznej i teraźniejszości,
- w świadomości studentów 2010 r. ujawnia się jednocześnie przywiązanie do 

odrębności lokalnej dziedzictwa przeszłości (portowej, kaszubskiej, nadmorskiej, 
miejsko-wiejskiej) i dawanie wyrazu otwartości na znaki współczesnych 
przemian cywilizacyjnych (budowę ładu informacyjnego, partycypatywności, 
natychmiastowego konsumpcjonizmu),

- studenci ujawniają mały krytycyzm w ocenie rzeczywistości kulturowej Gdyni 
zarówno sfery gospodarczej, jak i społeczno politycznej, wyrażają apologetyzm dla 
trendów przemian globalizacyjnych, polityki historycznej oraz strategii rozwoju 
miasta kreślonej przez jego władze.

Gdynia 2010 w świadomości studentów
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Helena Głogowska

„Blaski i cienie” międzywojennej Gdyni 
z perspektywy Wilna - w latach kryzysu 

gospodarczego i początku wojny (1930-1940)

W okresie międzywojennym rozbudowująca się intensywnie Gdynia stawała się 
atrakcyjnym miejscem w II Rzeczypospolitej, ze względu na budowę portu i miasta. 
Dla turystów istotne znaczenie miało jej nadmorskie położenie. Dla Wilna, miasta 
kresowego, Gdynia przede wszystkim kojarzyła się poprzez kontakt z Morzem 
Bałtyckim. Budowa tego miasta spotykała się z zainteresowaniem miejscowych 
dziennikarzy i prasy. Urządzano wycieczki dziennikarzy do Gdyni. W ich wyniku 
powstawały reportaże. 

Jedną z gazet wileńskich, w której tematyka gdyńska była obecna, był „Kurjer 
Wileński”, niezależny dziennik demokratyczny, który ukazywał się w latach 1924-
1940. Po II wojnie światowej gazeta nie była przedmiotem szczegółowych badań. W 
2001 r. Marta Janik napisała pracę magisterską pod kierunkiem Jerzego Jarowieckiego 
„Problemy kultury i życia literackiego na łamach „Kuriera Wileńskiego”1. W 2004 
r. we wspólnym artykule z promotorem stwierdzała, że dotychczasowe poglądy na 
temat tej gazety były nieadekwatne do treści2. Autorzy podważyli dotychczasową, 
niezbyt pochlebną opinię o dzienniku („popularny” i „stosował niektóre chwyty 
pism brukowych”), wyrażoną przez Andrzeja Paczkowskiego3. Stwierdzili, że 
„Kurier Wileński” był jedną z trzech opiniotwórczych gazet wileńskich, obok 
konserwatywnego „Słowa” i nacjonalistycznego „Dziennika Wileńskiego”: „Należał 
do grona trzech największych dzienników wileńskich i wraz z nimi kształtował 
postawy społeczeństwa Wileńszczyzny”4. Najczęściej wyrażał poglądy stronnictw i 
partii demokratycznych i daleki był od tendencyjności dwóch wymienionych gazet 
wileńskich5. Credo gazety zawarto w tekście redakcyjnym w jubileuszowym jej 
dwutysięcznym numerze w 1931 r.: „Pismo nasze pozostaje wierne swemu naczelnemu 

1 Informacja za: M. Janik, J. Jarowiecki, „Kurier Wileński” (1924-1939), „Rocznik Historii Prasy 
Polskiej” 2004, t. VII, z. 2 (14), s. 80.

2 M. Janik, J. Jarowiecki, op. cit., s. 80.
3 A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 67.
4 M. Janik, J. Jarowiecki, op. cit., s. 95.
5 Ibidem, s. 80.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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zadaniu: budowania lepszej przyszłości kraju na fundamencie zgodnej współpracy 
wszystkich obywateli i walki z temi czynnikami, które przez swą zaciekłość czy to 
partyjną, czy klasową, czy nacjonalistyczną, rozsadzają społeczeństwo i państwo”6. 
Od 3 listopada 1931 r. redaktorem odpowiedzialnym był Witold Kiszkis, a wydawcą 
Towarzystwo Wydawnicze „Pogoń” (Witold Abramowicz, Kazimierz Okulicz, Witold 
Staniewicz). „Kurjer Wileński” ukazywał się w nakładzie 4000 egzemplarzy7. 

Na jego łamach pisano o Gdyni wielokrotnie. Zwracano uwagę na rozbudowę 
miasta i problemy związane z rozwojem gospodarki i portu, oraz występujące kwestie 
społeczne. W latach kryzysu gospodarczego dostrzegano jego ujemny wpływ także w 
Gdyni, gdzie skoncentrowana była dość liczna klasa robotnicza.

W. Tołł. (Władysław Tołłoczko?), obecny w Gdyni w grudniu 1933 r., w „Reportażu 
z wybrzeża we mgle” opisał jej główne problemy społeczne, m. in. bezrobocie. Artykuł 
zilustrowano wizerunkiem nowo wybudowanego Dworca Morskiego w Gdyni, którego 
„poświęcenie odbyło się (…) w ramach uroczystości poświęcenia portu gdyńskiego w 
związku z zakończeniem zasadniczego etapu rozbudowy portu”8. Autor, goszczący w 
Gdyni w latach światowego kryzysu gospodarczego, zadał sobie pytania, jak „kryzys 
światowy dotknął swem śmiercionośnem tchnieniem nawet wybrzeże polskie? Tego 
wychuchanego, wypieszczonego benjaminka, dumę naszego państwa?”9

Postrzegał Gdynię jako jedyny port polski w korzystniejszej sytuacji na tle innych 
portów Bałtyku: „Gdynia jest ciągle czynna. Mimo napięcia kryzysowego okno Polski 
na morze jest tak niewielkie, że prąd powietrza ciągle jest silny. Można rzec: nawet 
w dzisiejszych ciężkich czasach praca Gdyni ciągle się wzmaga. Wobec 550 tys. ton 
(w zaokrągleniu) przeładunku w lipcu roku ubiegłego mamy 610 tys. ton w roku 
bieżącym. Składy portowe są wykorzystane niemal w 100 proc., co nie jest dogodne 
– wykorzystanie przy normalnej eksploatacji winno być mniejsze. Gwałtowny 
wzrost magazynów nie wystarcza. W roku ub. Gdynia posiadała 80 tys. metrów 
kwadratowych składów i magazynów; do lipca r. b. liczba ta podskoczyła do 122 tys. 
Mimo to 20 tys. dalszych m. kw. było w budowie. Chłodnia eksportowa domaga się 
gwałtownie rozbudowy. Gdynia zdobyła urządzenia przeładunkowe i organizację 
handlową do przeładunku złomu. Z każdym miesiącem zdobywa dla siebie tranzyty 
państw, nieraz bardzo odległych. Oczywiście pewne objawy kryzysu dostrzec się 
dadzą. Przede wszystkiem wyraża się to niemal zupełnem wstrzymaniem inwestycyj 
portowych z wyjątkiem budowy wyżej wspomnianych magazynów, chłodni, Dworca 
Emigracyjnego, nieznacznej rozbudowy portu itp. Ale samej działalności portowej 
kryzys nie dotknął prawie wcale”10. Autor stwierdzał, że bezrobocie portu nie istnieje. 

Gorzej przedstawiała się – zdaniem autora – sytuacja we flocie. O tym 
poinformował go marynarz z załogi okrętu „Czajka” i dyrektor Floty Polskiej. Okręt 
„Czajka” latem organizował przeróżne wycieczki turystyczne po Zatoce Puckiej, 

6 2000, „Kurier Wileński”, nr 58, z dn. 1931 r., s. 1.
7 M. Janik, J. Jarowiecki, op. cit., s. 89.
8 W. Tołł., Reportaż z wybrzeża we mgle, „Kurjer Wileński”, nr 334, z dn. 13.12.1933 r., s. 2.
9 Tamże.
10 Tamże.
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„robiąc wydatną konkurencję „Żegludze Polskiej”, bijąc ją kilkakroć niższą ceną 
biletów. Jesienią, zimą i wiosną bieduje na kabotażu (czyli żegludze przybrzeżnej) 
między Królewcem, Gdańskiem, Gdynią i Szczecinem. Marynarz, wcześniej 
pływający na statkach zagranicznych, wobec kryzysu gospodarczego, nie mógł 
nigdzie otrzymać pracy i wrócił do kraju. Stan we flocie określał jako „cmentarz”: 
„Cmentarz, panie – powiedział, robiąc ruch ręką dokoła widnokręgu – wszędzie 
cmentarz”11. Rozmowa z dyrektorem w jego „pięknym gabinecie przy ulicy Jerzego 
Wachingtona” wyjaśniła kwestię kryzysu w polskiej flocie: „Kwestii zatrudnienia 
polskich statków nie można rozpatrywać  w oderwaniu od sytuacji światowej. Na 
całym świecie jest obecnie trzynaście i pół miljonów  tonn statków przywiązanych. 
Wobec tak kolosalnego bezrobocia na morzu konkurencja jest niezmiernie silna. 
To się odbija ujemnie na pracy polskiej floty. Sytuacja może ulec zmianie dopiero 
wtedy, gdy statki uwiązane „stracą klasę” i nie będą mogły wytrzymać konkurencji 
ze statkami pływającemi. (…) Oto zestawienie ogólne przewozów floty polskiej 
ostatnich trzech lat: 1930 rok: 878.874 tonn, 1931 rok: 1.091.792 tonn, 1932 rok: 
1.094.835 tonn. (…) Nie ulega wątpliwości, że wraz z całym światem flota polska 
przeżywa ciężkie czasy. Kilka statków zdeklasowanych, a więc nieopłacalnych stoi 
przywiązanych. Ogólnie można rzec jednak, że w porównaniu z innemi państwami 
morskimi nasza sytuacja jest jedną z lepszych”12. 

Autor zwracał szczególną uwagę na gdyńskich bezrobotnych. Pisał: „nie trzeba 
dowodzić, że pracujący port, urzędy, kolej, handel, przemysł zatrudnia tysiące 
robotników, urzędników, pracowników umysłowych wszelkich kategoryj. Że (nie 
mówiąc o wpływie Gdyni na rolę gospodarczą dla całego państwa) port i miasto daje 
środki do życia kilkudziesięciu tysiącom ludzi”13. Opisał środowisko robotników 
portowych i bezrobotnych. Jeden z oczekujących na pracę w porcie „nazywa się Grzyb. 
Pracuje przeciętnie 4 dni w tygodniu. Zarabia 30 złotych tygodniowo. Dla niego i 
rodziny 30 zł. potrzebne jest na średnie wyżywienie się. Poza komornem, opałem, 
światłem ubraniem. (…) Kraniści, maszyniści dźwigowi, wszyscy pracownicy stali 
mają się lepiej. Pracownicy angażowani od wypadku do wypadku zależą całkowicie 
od widzimisię formanów. (…) Formani są to przodownicy partii robotników, 
angażujący ich do jakiejkolwiek pracy. Niejednokrotnie nadużywają swej władzy. 
Słyszałem liczne skargi, że wymagają „poczęstunku”. Inni mają robotników jako 
sublokatorów na pełnem utrzymaniu i ci popierają tych, którzy potem zarobione 
pieniądze odnoszą im w postaci komornego lub zapłaty za utrzymanie. Zdarza 
się, że „faworyci” pracują po dwie zmiany – a mniej szczęśliwi próżno szczękają 
zębami na molo. Obserwowałem taką akcję werbowania robotników. Przed olejarnią 
gdyńską podpływał okręt naładowany koprą, czy innym jakimś oleistym surowcem 
o wątpliwym zapachu. Statek przybył aż hen ze wschodnich pobrzeży oceanu 
Indyjskiego. Od paru godzin czekał na molo tłum robotników, złożony z blisko setki 

11 Tamże.
12 Tamże.
13 Tamże.
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zgłodniałych pracy ludzi. Młodzi lub w sile wieku mężczyźni ci, którzy przed kilku 
laty, gdy w brzeg gdyński wbijano pierwsze pale, odważyli się rzucić rodzinny zakątek 
i iść gdzieś aż nad Bałtyk szukać losu. Teraz chciwie wypatrywali miejsc pracy przy 
wyładowywaniu kopry. Zaangażowano dwudziestu kilku. Reszta czekała na molo 
zrezygnowana. Niektórzy próbowali jeszcze się przeszmuglować, wcisnąć się między 
wybranych. Tych wyrzucano po prostu z pokładu. W oczach mi utkwił mężczyzna 
czterdziestoletni, którego twarz zdobiła para olbrzymich rudych beznadziejnych 
wąsów. Stał zgarbiony, z rękoma w kieszeniach. Głowę miał zadartą do góry i chciwie 
wypatrywał, co działo się na pokładzie. Inni odeszli, on stał jeszcze. Przyglądałem mu 
się z oddali: bez ruchu, bez drgnienia stał z zadartą do góry głową i tylko wąsy paliły 
mu się na twarzy, sprawiając efekt półkomiczny, pólsmutny”14. 

W. Tołł. zwrócił uwagę na zjawisko niezgodnego z prawem przedłużania czasu 
pracy robotników, „nie dając im za to należnego wynagrodzenia”, oraz na nierówne 
traktowanie robotników. O pracę w porcie mogli ubiegać się wyłącznie robotnicy 
posiadający legitymacje portowe. Posiadało je około 2000 ludzi. Spośród nich 
regularnie pracowało 200-250 osób. „Inni nie odrabiają pełnych sześciu dni tygodnia. 
Zdarzają się zaś tacy nieszczęśliwcy, którym specjalnie się nie powodzi. Np. robotnik 
Marek pracował w styczniu r.b. 6 dni, w lutym r.b. 6 dni, w marcu r.b. 4 dni, w 
kwietniu r.b. nic, w maju r.b. 2 dni, w czerwcu r.b. 8 dni. Oczywiście nieszczęśliwiec 
mógł wegetować, nie żyć”15.

Autor uważał, że robotnicy, posiadający legitymacje portowe, nie mieszczą 
się w kategorii bezrobotnych, tak jak robotnicy budowlani: cieśle, murarze. Życie 
bezrobotnych opisał, odwiedzając ich w dzielnicach, gdzie zamieszkiwali. Wskazywał 
na kontrasty między ekskluzywnym centrum Gdyni a jej peryferiami, zamieszkałymi 
przez biedotę: „Są w Gdyni specjalne dzielnice bezrobotnych o nazwach brzmiących 
romantycznie – Chicago, Meksyk, Chińska Dzielnica – w rzeczywistości wyprane z 
wszelkiego romantyzmu. Idziemy za Grabówko, starą piękną aleją. Dzień jest szary 
i smutny. Za Grabówkiem spada teren naturalnemi tarasami. U góry, nad naszemi 
głowami – las. Nieco niżej domki, kupa domków, duże osiedle błyskające oczami 
szyb. Z dala wygląda to jak owe podniebne wioski gruzińskie, spopularyzowane w 
opisach z wojen rosyjsko-gruzińskich. Z bliska – są to niewielkie baraki drewniane, 
zbudowane ze starych desek i bali, z cegły, kamienia, blachy, z wszelkiego materiału, 
który można w każdym porcie ściągnąć lub kupić. Domki owe ustawione bez ładu 
i składu, bez ulic i często bez podwórków, wprost na sypkim piasku są miejscem 
najnędzniejszem, ale i najmniej w Gdyni znanem. Gnieździ się tu wszelka hołota, 
wszelkie szumowiny portowe, ale obok nich – i to w większości – ludność tego 
samotnego osiedla to ci, co żyją ze skąpego zasiłku dla bezrobotnych, wydawanego 
przedewszystkiem w naturze. Cisza. To uderza od pierwszej chwili, gdy wchodzimy 
do ludnego osiedla, w którem mieszka kilkaset osób. Cisza. Ta cisza mówi od razu o 
ludności tej wsi. Powiadają, że tutaj w nocy można nieraz usłyszeć wrzaski, że czasem 

14 W. Tołł, Reportaż z wybrzeża we mgle, „Kurjer Wileński”, nr 335, z dn. 14.12.1933 r., s. 2.
15 Tamże.
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z rana można tu znaleźć zwłoki człowieka, który w nocy jeszcze krzyczał. Nie wiem, 
czy to jest prawdą. Naczelnik Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni pokazywał 
mi ostre noże fińskie, niektóre z nich miały być odebrane właśnie mieszkańcom 
Meksyku. Być może. Ja w swej wędrówce po wybrzeżu zastałem tu ciszę. W porcie 
trzaskają łańcuchy dźwigów, słychać gwizdki, okrzyki pracujących, hałas pędzących 
wagonów i lokomotyw. W mieście gwar samochodów, krzyk gazeciarzy, odgłos 
radja z restauracji. Tu – czasem tylko dziecko zapłacze. Zresztą piasek skrzypi pod 
stopami. (…) Tu i ówdzie ogródek przed domkiem. Nikogo prawie nie spotykamy. 
Oto niska chałupa z jednem okienkiem. Schylamy się w drzwiach. Wchodzimy”16. 
Dalej autor opisuje wygląd wewnątrz tego domu i jego atmosferę: „Mężczyzna siedzi 
przy stoliku z łokciami opartemi o blat. Patrzy w okno. Nie interesuje się kto wszedł, 
nie odwraca głowy. Kobieta krząta się po izbie, widać, że sprzątała, gdyż jeszcze ma 
w ręku ścierkę. (…) Oglądam się po pokoju. Sprzęty biedne, ale jest wszystko, co 
najważniejsze. Sprawiane za czasów dobrej koniunktury. (…) W pokoju jest czysto 
i porządnie. Na ścianach niemieckim zwyczajem haftowane makatki z sentencjami. 
Zwracam uwagę na jedną. Napis, czerwonemi literami wyszyty, głosi: PRACA 
OSŁADZA ŻYCIE”17. Gospodarz w ciągu roku pracował zaledwie w sumie cztery 
tygodnie: „Czasem kapnęło coś w sezonie. Czasem rodzina żony przyszle paczkę”18. 
W następnym domu spotkał dwóch mężczyzn przy obiedzie: „Dwaj przyjaciele – 
razem biedują, dzielą się zarobionym groszem. Obecnie jeden z nich ma pracę. Drugi 
ma nadzieję na pracę. Pierwszy jest wesoły jak szczygieł, choć jego budowa już się 
kończy. Drugi ponury – choć obiecano mu stałą pracę. Pytam, ile pracowali. Wesoły 
w sumie pracował cztery tygodnie od początku roku. Smutny dwadzieścia tygodni. 
Co jedzą? Chleb, który dają jako zapomogę i zupę. Cóż mają jeść pozatem. Ziemi 
nie ugryzą19”. W kolejnym domu autor odwiedził bezrobotnego cieślę: „jest groźny, 
złorzeczy, wykrzykuje. Pracował kilka tygodni. Ale mógłby pracować więcej. Praca 
jest, ale ot – protekcja, stosunki. (…) Krzykliwie rozprawia o swej biedzie. Siadam 
na zydel i słucham. Słucham czarnej jego kroniki dzień po dniu. Od dnia jak tu 
przyjechał, znęcony rozbudową Gdyni. Jak zarabiał doskonale przy budowlach, żył 
jak pan. Jak ożenił się i założył sobie dom. Jak przyszły złe czasy, czasy chude. Jak 
ciągle było mniej pracy, ciągle więcej rąk głodnych. Jak przyszedł wreszcie do nędzy 
dzisiejszej”20. 

Autor opisał też tzw. „bunkrowanie węgla”, czyli jego kradzież z jadących węglarek. 
„Długi żółty nasyp kolejowy. Jest noc, wiatr wyje w drutach telegraficznych. (…) Tor 
powoli włazi pod górę. Zdala błyska światło lokomotywy. Pociąg nadbiega. Węglarki 
rytmicznie grają. Pociąg sapie, szybko wpełza na górę. Przy końcu idzie nieco wolniej. 
Do toru podbiegają wówczas liczne cienie. Pędzą, by się zrównać z biegiem pociągu. 
Chwytają się pędzących wagonów. Niektórym udaje się uczepić. Podciągają się do 

16 Tamże.
17 W. Tołł, Reportaż z wybrzeża we mgle, „Kurjer Wileński”, nr 336, z dn. 15.12.1933 r., s. 2.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.
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góry, włażą na bryły węgla. Po chwili bryły te sypią się na ziemię, jak grad. Wówczas 
prędko podchodzą do toru inne cienie. Mają zgóry przygotowane worki. Ładują w 
nie zrzucony węgiel”21. 

Zwracając uwagę na duże bezrobocie w Gdyni, autor tłumaczył je dużym 
napływem siły roboczej w drugiej połowie lat 20. i kryzysem gospodarczym, który 
wielu robotników pozbawił pracy: „Bezrobocie Gdyni powstało z racji gwałtownej 
rozbudowy portu i miasta, wobec tego ma charakter przejściowy; nie wypływa 
bowiem z niedomagań samego organizmu Gdyni”22. Gwałtowny rozwój Gdyni 
wiązał się z napływem mnóstwa robotników, chętnych do pracy przy jej budowie. 
„Gdynia powstała w ciągu kilku  - można rzec – lat, bo intensywna rozbudowa Gdyni, 
datuje się, jak wiemy, od r. 1926. Do wybudowania tego kolosu, miasta i portu na 
terenach, gdzie niedawno były piaski i torfowiska potrzeba było masy robotników 
z całego kraju. W Gdyni przez długie lata wciąż brakło rąk pracy, i każdy, kto nie 
był zadowolony z warunków bytu na miejscu, jechał do Gdyni. Do dziś dnia walą 
do Gdyni dziesiątki i setki bezrobotnych z kraju i gdyński Komisariat Rządu wiele 
ma z nimi kłopotu, gdyż Gdynia nie może przyjąć i wykarmić całego bezrobocia z 
całej Polski. Rok 1929 był rokiem największej rozbudowy miasta. Potem przyszły lata 
ciężkie i inwestowanie kapitałów w Gdynię zaczęło się zmniejszać. Zwłaszcza przestały 
płynąć kapitały prywatne. Praca wnet odczuła tę sytuację. Kto miał do czego wracać 
– wracał. Kto nie miał – musiał zostać, biedować, utrzymywać się lada jak i byle z 
czego. Podobnie się działo na terenie portu. Pierwotnie budowano w dużej mierze 
przy pomocy „podręcznych” dźwigów okrętowych, gdzie praca ludzka była znacznie 
bardziej potrzebna. Obecnie wszystkie te, mocno zresztą nierentowne sposoby zostały 
zmechanizowane. To znowu odtrąciło szereg rąk, powstała konieczność regulowania 
stosunków tam, gdzie dawniej wystarczało do ich realizacji samo życie”23. 

W 1935 r. „Kurjer Wileński” donosił o budowie w Gdyni nowego elewatora 
zbożowego, który miał stanąć przy nabrzeżu indyjskim, pomiędzy placami „Olejarni 
Gdyńskiej” a zbiornikami firmy „Polski Melas”24.

Na jego łamach informowano m.in. o inauguracji międzynarodowych wykładów 
akademickich im. Józefa Piłsudskiego w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, która 
odbywała się 14 lipca 1935 r. Otwierał je rektor kolegium prof. Tadeusz Hilarowicz, 
komisarz rządu na miasto Gdynię Franciszek Sokół, poseł Rumunii w Polsce prof. 
Victor Cadere, prof. Svetozar Ilesic z Zagrzebia, dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej  
kom. Adam Mohuczy. Po przemówieniach odbywał się wykład inauguracyjny 
byłego ministra Ignacego Matuszewskiego „Gospodarstwo publiczne”. Wykłady 
zaplanowano w dwóch działach: w Instytucie międzynarodowym wykładów nauk 
administracyjnych i gospodarczych (w języku polskim) i w Instytucie wykładów o 
kulturze narodów słowiańskich (w języku polskim, francuskim i niemieckim)25.

21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Wzdłuż i wszerz Polski, „Kurjer Wileński”, nr 75, z dn. 17.03.1935 r., s. 8.
25 Wzdłuż i wszerz Polski, „Kurjer Wileński”, nr 189, z dn. 13.07.1935 r., s. 5. 
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W 1935 r. „Kurjer Wileński” był jednym ze współorganizatorów wycieczki Prasy 
Wileńskiej do Gdyni. Pierwsza taka wycieczka miała miejsce w 1934 r. Czytelnikom 
w promieniu 150 km od Wilna oferowano ulgi dojazdowe do Wilna oraz zabranie 
po drodze uczestników z Grodna, Druskiennik i Białegostoku26. Cena biletu III klasy 
wynosiła 20,50 zł, II klasy – 28,50 zł. W cenę biletu wchodziły noclegi w Hotelu 
Emigracyjnym w Gdyni. Komisja Turystyczna redakcji organizowała uczestnikom 
także ulgowe zwiedzanie portu, przejażdżki po pełnym morzu oraz inne wycieczki27. 
W 1935 r. dyrekcja kolei udostępniła 14 wagonów na 3-dniową wycieczkę nad morze. 
Wyjeżdżano z Wilna 3 sierpnia. Do Gdyni jechano przez Warszawę. Na miejscu pociąg 
był następnego dnia rano. Wrażenia z wyprawy turystycznej do Gdyni odnotowano 
na łamach gazety. Zwracano uwagę, że hotel emigracyjny „nie na wszystkich zrobił 
dobre wrażenie. Panie nie utyskiwały, ale mężczyźni słusznie awanturowali się. 
Przeraził nas przedewszystkiem tłok przy odbieraniu poświadczeń na łóżka(?) oraz 
poobdzierane tapety i brudne ściany w klatce schodowej. Łóżek właściwie niema, 
lecz nary piętrowe – wąskie, twarde. Znaleźliśmy nary zwolnione przez uprzednią 
wycieczkę – niesprzątnięte, a pościel nie robiła wrażenia czystej. Dano nową zmianę 
- niby czystą, ale wielu podejrzewało, że więcej tu działało żelazko niż para i mydło. 
Służba opryskliwa. Byliśmy świadkami skarg. Wentylacja słaba: ratowały otwarte 
przez całą noc okna. Miejmy nadzieję, że w przyszłości znajdziemy lepszy ład i 
wyraźniejszą czystość”28. 

W programie wycieczki było zwiedzanie portu na motorówce „Orbis”, wycieczka 
„Gdańskiem” na Hel – razem za 3,50 zł. Trzeci dzień był przeznaczony na wycieczki 
indywidualne. W trakcie pobytu w Gdyni na terenie wystawy przemysłowo-
rzemieślniczej odbywało się „Święto Pieśni”. Uczestniczyło w nim 1200 śpiewaków z 
Pomorza oraz chóry z Radomia i Częstochowy. W konkursowym jury zasiadali prof. 
Stanisław Kazuro, ks. kan. W. Sawankowski z Pelplina i prof. Feliks Nowowiejski29.

Wycieczki z Wilna do Gdyni i na Hel urządzano corocznie. Na łamach „Kurjera 
Wileńskiego” zamieszczano ogłoszenia o nich, podając cenę, termin oraz sposób 
dojazdu (w 1938 r. wycieczka kosztowała 29 zł 50 gr, wyjazd z Wilna 1 sierpnia, 
powrót - 6 sierpnia, podróż specjalnym pociągiem z wagonem restauracyjnym i 
dancingiem)30.  

Relacje i wrażenia z wycieczek zamieszczano na łamach gazety. Ich uczestnicy 
zachwycali się tempem rozbudowy Gdyni, ale też dostrzegali ujemne strony szybkiego 
tempa rozwoju miasta. A. Miller zwracał uwagę na „szalone” tempo rozwoju miasta-
portu: „Ulica 10 lutego i Święto-Jańska są już prawie zabudowane. W nocy ul. Św. 
Jana przypomina ulice wileńskie. Wystawy i szyldy oraz oświetlenie tworzą harmonię, 

26 Uwaga, czytelnicy z prowincji wyjeżdżający pociągiem prasowym nad Bałtyk, „Kurjer Wileński”, 
nr 189, z dn. 13.07.1935 r., s. 6.

27 Noclegi w Gdyni dla naszych czytelników są już zarezerwowane, „Kurjer Wileński”, nr 194, z dn. 
18.07.1935 r., s. 6.

28 A. Miller, Wycieczka prasy wileńskiej do Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 217, z dn. 10.08.1935 r., s. 8.
29 Tamże.
30 „Kurjer Wileński”, nr 189, z dn. 12.07.1938 r., s. 2. 
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wykazując planowość estetyczną miasta. Plac Kościuszki imponuje kwiatami”31.
Gdynia, jako szczególne miasto w II Rzeczypospolitej, było też niezwykle 

promowane. W „Kurjerze Wileńskim” informowano o objazdowej wystawie „Historia 
rozwoju Gdyni”, składającej się z obrazów, szkiców, fotografii, wykresów, modeli 
budownictwa, która w styczniu 1936 r. zaczęła wędrować po Polsce i połączona była 
konkursem dla młodzieży szkolnej na najlepszy rysunek o tematyce morskiej32.  

Szczególną okazją do pisania o Gdyni była 10. rocznica istnienia miasta. Z tej 
okazji Eugeniusz Gulczyński napisał cykl artykułów „Blaski i cienie rosnącej Gdyni”. 
Przedstawił w nich obraz miasta w 1936 r. Rozpoczął od wizji, zawartej w utworze 
Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza”: „Żaden z pisarzy naszych nie skupił w 
sobie tyle tęsknoty narodu do ekspansji, do wielkości budowanej na piaszczystem, 
nieznanem, zapuszczonem do niedawna wybrzeżu, co Stefan Żeromski”33. Cykl 
rozpoczął się opisem domku Stefana Żeromskiego: „W samem centrum wielkiej 
Gdyni, między wielopiętrowemi gmachami przytulił się mały parterowy z czerwonej 
cegły domek, - niby dworek kaszubski. Dzisiaj domek ten niknie między drapaczami 
nowoczesnego miasta i nikt by nań nie zwrócił zapewne uwagi gdyby nie wmurowana 
bronzowa tablica z płaskorzeźbą Żeromskiego i napisem, że tu wielki pisarz w roku 
1920 tworzył „Wiatr od morza”34.

Eugeniusz Gulczyński zwrócił uwagę na specyfikę Gdyni, porównując ją z 
Wilnem. Pisał o szybkim tempie życia i budownictwa, co uwidaczniało się w chaosie 
architektonicznym na niestabilnym rynku pracy. Zwracał uwagę na nader pozytywne 
pierwsze wrażenie w kontakcie z miastem: „Zewnętrznie biorąc Gdynia porywa 
na pierwszy rzut oka. Rozmachem, wielkością, szerokością zarysowanego planu, 
zresztą ostatecznie niedopracowanego. Miasto jest wciąż In statu nascendi, wciąż się 
buduje, wciąż rośnie. Imponują wielkie gmachy. Place tutaj są drogie, więc nie opłaci 
się budować domów małych. Wszystkie nowopowstające są najmniej 5-piętrowe. 
Najdłuższa ulica: Świętojańska, ciągnąca się na przestrzeni 21 km składa się z takich 
drapaczy. Tak samo przecinająca ją ul. 10 lutego. Wybudowany przed 10 laty dworzec 
kolejowy wygląda obecnie na mały kiosk w stylu kaszubsko-pomorskim – tak zmalał 
przy wielkich gmachach nowoczesnego miasta. Tempo życia codziennego, ruch tak 
różny od senności i powolności Wilna rzuca się w oczy od razu. Ruch ten to nie 
chorobliwa nerwowość podtrzymywana sztucznie, lecz zdrowe tętno organizmu, 
który się normalnie rozwija i wyrasta ponad otaczający go poziom. Gdynia pod 
niektóremi względami podnosi poziom polskiego życia, kształtuje psychikę polską. 
Tu giną nareszcie przesądy, które zabobonnym nalotem przyćmiły szlachecko-
inteligencką mentalność t. zw. dzisiaj „towarzystwa”. Na jednym z naszych statków 
pasażerskich spotkałem d. urzędnika bankowego z Wilna. Pracuje jako zwykły 
steward. Śmiał się szczerze, gdym mu zadał pytanie, czy się nie wstydzi swej pracy. 
Widziałem również młodego człowieka, który ma sześć klas gimnazjum d. typu i jest 

31 A. Miller, Wycieczka prasy wileńskiej do Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 217, z dn. 10.08.1935 r., s. 8.
32 Wzdłuż i wszerz Polski, „Kurjer Wileński”, nr 19, z dn. 11.01.1936 r., s. 5.
33 E. Gulczyński, Blaski i cienie rosnącej Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 229, z dn. 21.08.1936 r., s. 3.
34 Tamże.
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zwyczajnym dozorcą mola, zbiera do kosza papierki i odpadki pozostawione przez 
kulturalnych wycieczkowiczów z głębi kraju. Jeden z dyrektorów największej polskiej 
linji żeglugowej był w młodości chłopcem okrętowym. Te przykłady to nie wyjątki. 
Absolwenci politechniki i inżynierowie pracują w porcie jako iraniści”35.   

Autor oglądając Gdynię, zwrócił uwagę na skromność znajdujących się tam 
belgijskiej i niderlandzkiej placówek dyplomatycznych, wskazując na nie jak na 
przeciwwagę dla „nadętej” polskiej reprezentacyjności: „A oto coś dla wydymanej, 
pozbawionej często sensu polskiej „reprezentacyjności” – tego idiotycznego fetysza 
polskiego protokułu, który posiada paszczę Molocha i pożera na „reprezentację” 
miljony wyciśnięte z podatków: dwa konsulaty krajów wcale nie biednych, belgijski 
i niderlandzki mieszczą się tu w dzielnicy portowej w drewnianych parterowych, 
płaskich, jak baraki, domkach. Przed lilipuciemi domkami kwitną słoneczniki i 
pelargonie i suszy się na sznurku rozwieszona bielizna. Polak z trudem uwierzy, że w 
tak prostych domkach też można skutecznie strzec interesów swego kraju, że w tych 
ogródeczkach mieści się reprezentacja bogatego królestwa Niderlandów. Przed tymi 
domkami stoją limuzyny, ale nie dla pucu. Gdynia jest jedynym miastem, gdzie środki 
lokomocji są zupełnie zmechanizowane. Niema tu ani jednej dorożki konnej”36.

Eugeniusz Gulczyński podkreślał, jak nowoczesność, amerykanizacja i pieniądze 
zmieniają oblicze społeczne Gdyni: „Zmiana psychiki idzie narazie wyłącznie po linji 
t. zw. amerykanizacji życia. Ceni się wartość czasu i pracy, rodzi się szacunek dla 
każdego wysiłku połączonego z przedsiębiorczą energią i inicjatywą. Ma to swoje 
zalety i wartości, ale nie należy się łudzić, myśląc, że motorem i celem jest tu coś 
innego niż pieniądz. Gdynia – miasto na tutejszym brzegu jest swego rodzaju polską 
kopją wzorów miast amerykańskich. W drugiej połowie zeszłego wieku wyrastały one 
na tamtej półkuli jak grzyby po deszczu. Jest tu szybkość, tempo i rozmach, ale jest i 
powierzchowność, brak stylu, brak życia kulturalnego. Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę, że nowocześni polscy konkwistadorzy mniej lub więcej zasobni w kapitał 
mniej lub więcej polski, zdążali tu ze wszystkich stron kraju nie poto oczywiście, 
żeby się zabawiać w kosztowne mecenasostwo sztuki. Nie było po temu ani czasu, 
ani ochoty ani warunków. Trzeba było bagrować płytki brzeg, kopać baseny, wbijać 
kesony i budować na nich mola, trzeba było przekładać tory kolejowe, wznosić nad 
niemi wiadukty, ryć tunele. To – jeśli chodzi o ingerencję państwa. A ludzie prywatni 
niesieni tu od 10 lat falą koniunktury mieli rzecz prosta w sobie cechy bussinesmanów: 
osiedlali się tu po to, żeby zarobić pieniędzy”37.

Eugeniusz Gulczyński przeciwstawiał budującemu się i zarabiającemu pieniądze 
miastu jego walory turystyczne, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy Gdynia zamieniała 
się w kurort: „W sezonie letnim, który trwa aż do połowy września, pewien ton 
nadają miastu liczne rzesze przyjezdnych kuracjuszów, letników, wycieczkowiczów. 
Ta Gdynia sezonowa, rok rocznie nawracającą nową falą czasowych przybyszów o 

35 Tamże, s. 3-4.
36 Tamże, s. 4.
37 Tamże.
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większych lub mniejszych możliwościach finansowych zwiedza miasto i port. Ci 
turyści weseli, rozradowani nadają miastu pewien pozór zamożności i beztroski. 
Gdynia właściwa nie ma jednak z nimi wiele wspólnego. Z końcem sezonu wszystko 
to odpływa z powrotem”38.

Autor charakteryzował też stałych mieszkańców miasta, zwracając uwagę na 
ich zróżnicowanie regionalne. Wskazywał na trudności związane z kształtowaniem 
więzi lokalnych wśród nich i poczucia tożsamości gdyńskiej oraz na ich 
zróżnicowanie materialne: „Gdynia właściwa, autochtoniczna też nie jest jednolita. 
Nie tylko dlatego, że rozmaite elementy charakteru polskiego nie wytworzyły 
jeszcze trwałego i wyraźnego amalgamatu. Chyba dopiero tu w Gdyni, przy 
sprzyjających okolicznościach narodzi się typ nowoczesnego Polaka. Są tu na stałe 
Wielkopolanie, Małopolanie, Królewiacy, Wilnianie, wszyscy mieszkają w Gdyni i są 
do niej życiowo adscripti, ale właściwie niema jeszcze Gdynian. Pozatem  trudności 
naszego ustroju i tu już zaczynają się ujawniać, a kontrasty społeczne uwydatniły 
się jaskrawo bardziej niż gdzieindziej w kraju. Pieniądz jest wszystkiem, jest celem, 
do którego się tu dąży, środkiem wszystkich uciech i przyjemności, jakie dać może 
przekwitająca cywilizacja. Ale smak wyrafinowanej kultury poznają tylko ci, którzy 
mają pieniądze ponad konieczne minimum. Wartość pieniądza jest tu wartością 
absolutną i nadrzędną w stosunku do wartości pracy. Praca rąk ludzkich, która 
dźwignęła z piasków nadmorskich to miasto jest godna szacunku i podziwu, ale i 
tu jest traktowana jako obiekt giełdowych obrotów. Praca robotnika w Gdyni jest 
tylko pewną sumą fizycznego wysiłku i to mniej cenionego, niż takaż suma wysiłku 
uzyskana z mechanicznych dźwigów. Jednakże nie miasto samo daje właściwe 
pojęcie o tem, czem jest ten brzeg nadmorski i poco włożono tu tyle pracy, pieniędzy, 
ludzkiej energii, entuzjazmu i nadziei. O tem, czem Gdynia jest, mówi dopiero 
port” – wskazywał Eugeniusz Gulczyński, opisując jego zdaniem najważniejszy 
element w ówczesnej Gdyni39. Infrastruktura portu imponowała autorowi: „Nowy 
port o największym przeładunku na morzu Bałtyckiem. 16 i pół kilometra nabrzeży 
betonowych i falochronów (Stockholm 16,8; Leningrad 16; Ryga 3,5; Szczecin 24; 
Kopenhaga 35 km). Najgłębsze baseny z portów Bałtyku. Nowocześnie urządz. 
magazyny o powierzchni 192000 m. kw. Chłodnia portowa o pojemności 1.200 
wagonów, 76 nowoczesnych urządzeń przeładunkowych, port drzewny, port rybacki, 
53 linje regularne, 10 stałych połączeń okrętowych i td i td. Możnaby w ten sposób 
mnożyć cyfry i przykłady, a jeszcze nie dadzą one laikowi żadnego wyobrażenia, 
dopóki naocznie nie zobaczy pracy jaka dzień i noc wre w porcie. Żeby zajrzeć do 
portu wcale nie potrzeba się zmuszać. Wystarczy raz tu przyjść żeby stale powracać. 
Coś tu ciągnie i nie daje odejść. Baseny i nabrzeża, dźwigi i składy, praca robotników, 
„zamorskie” okręty”, kolorowe bandery, ruchliwość śmigłych i krępych holowników 
służących do cumowania majestatycznych i ciężkich statków – wszystko to ma w 
sobie właściwości urocze, rzuca na patrzącego nieznany urok. Można tu dzień w dzień 

38 Tamże.
39 Tamże.
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przychodzić i nigdy nie zaznać nudy. Człowiek jest jak urzeczony. Na nabrzeżach 
między torami kolejowemi, na których stoją pociągi z towarami, przed składami, 
przy okrętach tłoczą się zwłaszcza w okresie letnim gromady przyjezdnych turystów 
z kraju. Taki szczur lądowy wciśnie się wszędzie i wszystko wprawia go w zachwyt. 
Obskurnie wyglądający wielki różowiec pływający pod flagą brytyjską, który dopiero 
co przybył z Indyj przywożąc 10000 tonn ryżu jest przedmiotem podziwu, jest 
oglądany jak jakiś okręt z bajki, jak znane cudo z ruszczycowskiego obrazu (chodzi 
o obraz F. Ruszczyca „Nec megitur” – przyp. H. G.). Szczerzący zęby Malajczyk i 
czarny o świecących oczach Hindus – obaj z załogi transportowca – budzą sensację 
nie mniejszą niż murzyn na ulicach poczciwego Wilna. Wycieczkowicz, bez względu 
na to, czy będzie nim inteligent, harcerz, student czy podtatusiały jegomość, jest 
pełen niemego nabożeństwa wobec wszystkiego, co mu się w porcie nasuwa przed 
oczy. Dopiero tu, patrząc na pracę polskiego robotnika pomagającego dźwigom 
ładować polski węgiel na polski statek, który popłynie do Skandynawji i stamtąd 
zabierze szwedzką rudę i złom żelazny dla polskiego hutnictwa na Górnym Śląsku, 
widzi się celowość wysiłku włożonego w Gdynię. Gdyby nie było Gdyni, pieniądze 
zaoszczędzone poszłyby na opłacenie tranzytu przez Niemcy. Polska byłaby w 
gospodarczej orbicie Niemiec i zapleczem niemieckich portów i kolei” – podkreślał 
gospodarcze znaczenie portu gdyńskiego dla Polski40.

Wskazywał na różnice między miastem a portem, także własnościowe: 
„Port gdyński, który trzeba odróżnić od miasta Gdyni, jest własnością państwa. 
Administracja i eksploatacja portu, zarówno jak jego budowa za pośrednictwem 
Franko-polskiego konsorcjum jest w ręku Urzędu Morskiego, władzy II instancji, 
podległej bezpośrednio Min. Przemysłu i Handlu. Z pośród państw europejskich, 
poza Rosją tylko niektóre porty francuskie są urzędami, a jedynym wielkim portem 
europejskim, będącym urzędem w ścisłem tego słowa znaczeniu jest Gdynia. Miało 
to licznych przeciwników, zwłaszcza wśród sfer przemysłowych. Krytyka  gospodarki 
państwowej w porcie nie zawsze słuszna, miała podłoże egoistyczne, była wynikiem 
krótkowzroczności tych sfer obawiających się konkurencji obcej. Konieczność 
planowej ingerencji państwa ujawniła się w dobie rozwoju Gdyni. Zapomniano, że 
Gdynia może służyć nie tylko polskiej gospodarce, ale że mogą się posługiwać nią kraje 
sąsiednie, zwiększając tym samem obroty i ruch w porcie. Kiedy przez polskie porty 
szły tranzyty zboża i drzewa rosyjskiego, przemysł i ziemiaństwo wołało, że zagraża 
to naszemu eksportowi, bo stwarza konkurencję. To samo krzyczano o drzewie i 
cukrze z Czech idącym przez Gdynię, o nafcie rumuńskiej, o rudzie szwedzkiej do 
Czechosłowacji. Dostosowanie się do tych pretensyj nicby gospodarstwu  polskiemu 
nie pomogło, bo drzewo czeskie jeśli nie polskiemi kolejami do polskiego portu to 
poszłoby niemieckiemi do portów niemieckich lub Triestu, ruda szwedzka do Czech  
jechałaby przez Szczecin i Odrę. Straciłaby na tem tylko Gdynia, nic w zamian nie 
zyskałby ani polski przemysł ani polski eksport. Tymczasem rozszerzanie zaplecza 
gospodarczego portu zwiększa jego obroty i ruch. Już dziś tranzyt państw sąsiednich 

40 E. Gulczyński, W polskim porcie, „Kurier Wileński”, nr 233, z dn. 25.08.1936 r., s. 3.
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przez Gdynię zajmuje znaczną pozycję. Portowe urządzenia techniczne, sprawność i 
szybkość przeładunku jest czynnikiem ściągającym obcego klienta”41. 

Opisując znaczenie gospodarcze i międzynarodowe portu w Gdyni, autor 
podkreślał jego nowoczesność i stan zaawansowania budowy: „Właściwy port w 
Gdyni posiada już wykończone i używane 3 baseny zewnętrzne utworzone przez 
sypanie mola w otwartem morzu i 2 wewnętrzne wybagrowane w głębi lądu, prócz 
tego kilka rezerwowych basenów wchodzących głęboko w ląd. Nową linją kolejową 
Śląsk –Gdynia idą setki pociągów z węglem. Płynie stąd potem do państw bałtyckich 
i skandynawskich i południowo-europejskich. Przy nabrzeżach mola węglowego i 
południowego stoją obce i polskie statki. Olbrzymie Dźwigary niezmordowanie 
wciąż wyciągają i opuszczają swoje ramiona, słychać ich przeciągły, jękliwy ni to 
śpiew ni to zgrzyt, słychać huk sypanego węgla, nawoływania ludzi. Węgiel kamienny 
i bunkrowy, drobny i miałki, koks, ze Śląska, z Dąbrowy Górniczej idzie setkami 
tysięcy tonn wywożony dzień w dzień dziesiątkami statków handlowych. Przoduje 
im bandera szwedzka, potem duńska, norweska, włoska, grecka, krajów bałtyckich. 
Na molach basenu węglowego królują potężne koncerny węglowe. Miljony tonn 
rocznie przeładowuje się z podjeżdżających pociągów na statki. Miljony złotych 
płyną do kas nie koniecznie polskich baronów węglowych ze Śląska. Ilu robotników 
polskich w porcie ma z tego chleb?... Na szwedzkim nabrzeżu zainstalowano 
specjalne urządzenia taśmowe dla ładowania węgla. Gdy w r. 1926 zawitał do Gdyni 
„Kentucky” i zabrał powrotem ładunek węgla pracowało przy tem 100 robotników. 
Ale wtedy nie było jeszcze Gdyni. Dziś technika obsługi mechanicznej poszła tak 
daleko, że na załadowanie 15000 tonn węgla w ciągu doby wystarczy 6 ludzi. Praca 
specjalnej instalacji taśmowej wciągającej węgiel na statek systemem transmisyjnym 
kosztuje 300 złotych na godzinę i teoretycznie  może przeładować w tym czasie 600 
tonn. Praca w porcie jednego robotnika opłacana jest niewiele ponad jeden złoty 
za godzinę. Gdy wmontowano wspomniane urządzenie i wywrotnicę wagonową, 
która podnosi w powietrze cały wagon jak szufelkę i sypie węgiel wprost z wagonu 
do komory statku, kilkuset robotników straciło zarobek. Technika znacznie 
przyśpieszyła absolutną sprawność  i szybkość pracy w porcie, ale stworzyła dla 
robotnika niezwyciężoną konkurencję, która z nieubłaganą konsekwencją spada 
na barki tysięcy pozbawionych pracy ludzi. Ta mechanizacja jest wszędzie. Na 
nabrzeżu indyjskiem przylegajacem do basenu Piłsudskiego znajduje się największe 
przedsiębiorstwo przemysłowe – łuszczarnia ryżu. Zajmuje 8600 m. kw. powierzchni. 
Przerabia rocznie około 1000 tys. tonn ryżu, którym się potem objadają kraje 
skandynawskie i bałtyckie, Czechosłowacja, Rumunja, Węgry, Niemcy, Anglia. Sama 
fabryka stanowi wielki znany nam dobrze z ilustracyj 6 piętrowy budynek w biało-
czerwone pasy. Tę olbrzymią fabrykę obsługuje 5 (pięciu) robotników”42. 

Wycieczka po porcie, który znajdował się w obowiązkowym programie 
zwiedzania Gdyni, u reportera wzbudzała refleksje nad zyskiem przedsiębiorstwa i 

41 Tamże, s. 3-4.
42 Tamże, s. 4. 
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jego właścicielem oraz nad katastrofalną sytuacją materialną robotników: „Chodzę 
po porcie, zaglądam nawet tam, gdzie „nie wolno” przysłuchuję się rozmowom, 
przyglądam się pracy robotnika. Czyta się często o korzyściach rozwoju Gdyni dla 
gospodarki narodowej. Czy wystarczy ten ogólnik i co się w nim kryje? Czy pojęcie 
„gospodarka narodowa” nie musi obejmować sobą także stosunku jej do ludzi 
fizycznej pracy i odwrotnie. Trzeba długo chodzić po porcie, widzieć jak robotnik 
portowy na 8 godzin pracy ma 20 minut na zjedzenie śniadania. Myśli turysty 
wypełnione „inteligenckiemi tęsknotami” snują się chaotycznie a wśród nich z 
siłą obsesji, z uporem nawraca jedna i świdruje nieznośnie: Kto zbiera rentę, kto 
obcina kupony od akcyz wielkiego gdyńskiego przedsiębiorstwa portowego, komu 
się ono przede wszystkim opłaciło? Polski przemysł hutniczy i handel? Ale polski 
przemysł i handel to jest poza towarem wielekroć sto tysięcy polskiego proletariatu 
i kilkudziesięciu czy kilkuset panów – w małym procencie polskiego pochodzenia – 
dzierżących dyspozycje w swem ręku i kapitał w swoich (= zagranicznych i dobrze 
zaasekurowanych) bankach. Idą przez Gdynię w daleki świat smakowite szynki 
i bekony, cukier co krzepi zagranicę po cenach dumpingowych, słodka melasa, 
sól z Wieliczki, poznańskie i mazurskie ziemniaki, drzewo z lasów białowieskich, 
nawozy sztuczne, rudy, metale, sandomierska pszenica i inne zboża, łódzkie tkaniny, 
borysławska nafta, śląski dąbrowicki węgiel, lokomotywy dla francuskich kolonij, 
idzie wszelaki dorobek rąk robotnika polskiego. W roku zeszłem za to wszystko 
wpłynęło do odpowiednich kas 270 miljonów złotych. I w zamian płyną do kraju 
bawełna i wełna dla fabryk łódzkich i bielskiego przemysłu, brazylijska kawa, kakao 
i herbata z angielskich kolonij i Holandii, owoce ze słonecznych plantacyj Italii 
i Hiszpanji, musujące wina z pól francuskiej Szampanji, przetwory chemiczne, 
kauczuk, ryż z Indyj brytyjskich. Kosztowało to w roku ubiegłym około 400 miljonów. 
Taki obrót wykazuje port gdyński w dziesiątym roku swego istnienia. W związku z 
tem nie będzie może obojętne i pozbawione wszelkiego znaczenia spróbować dojrzeć 
ile na tem pośrednictwie w fluktuacji setek Miljonów złotych przepływających przez 
Gdynię zarabia polski robotnik i w jakich warunkach. Wystarczy tematu na nowy 
odcinek. Lojalnie jednak uprzedzam, że nie będzie to artykuł dla snobów, patrzących 
na Gdynię z tarasu „Morskiego Oka” lub „Polskiej Riwiery” i którym wiele rzeczy 
zagłusza jazz Gołda i Petersburskiego”43.   

W kolejnym odcinku cyklu reportaży Eugeniusz Gulczyński opisał kwestię 
robotniczą i bezrobocie w Gdyni. Odwiedził osiedla robotnicze, znajdujące się poza 
centrum Gdyni, położone na stokach wzgórz okalających Gdynię, opisywanych 
w przewodnikach, jako atrakcja turystyczno-krajoznawcza. Podkreślał kontrasty 
występujące w ówczesnej Gdyni: „Z wyniosłych wzgórz okalających Gdynię od 
strony południowo-zachodniej roztacza się widok na miasto, na port, na Małe morze 
Puckiej zatoki, na wydłużoną linję półwyspu helskiego, z którego od zmroku do 
świtu błyska z wysokości „Szwedzkiej Góreczki” latarnia morska. Lesiste wzgórza 
z tej strony Gdyni poprzecinane są siecią ścieżek. Początkowo były to ścieżki 

43 Tamże, s. 5.
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spacerowe. Można było niemi dojść aż na sam krawędź wzgórz, skąd w pogodny 
dzień widać niemal całe wybrzeże polskie i zwłaszcza jak na dłoni rozłożoną Gdynię 
z jej wielopiętrowemi, wspaniałemi gmachami oraz port i jego baseny, nabrzeża i 
mola. Widok niewątpliwie piękny i niezapomniany. Panorama jakich mało w Polsce. 
„Przechadzkę tę, - czytam w pewnym entuzjastycznie skreślonym przewodniku, 
- najlepiej odbyć w pełnym blasku słońca, kiedy widoki posiadają najpełniejsze 
barwy”. Odbyłem taką przechadzkę nie raz i nie dwa. W „pełnym blasku słońca” i w 
godzinach kiedy zmierzch zaciera kontury przedmiotów. Wąskie drożyny zawiodły 
mnie do zupełnie odmiennego świata, którego widok przekonał dostatecznie, że te 
wąskie ścieżki dawno już przestały być miejscem spacerów. Sieć wąskich wydeptanych 
dróżek odchodzących od wyasfaltowanej szosy, na której pędzą szykowne limuzyny 
i śmigłe sportowe auta, stały się drogą życia setek i tysięcy ludzi. Rano i wieczorem, 
w pogodę i deszcz wędrują tędy ludzie w szarych roboczych bluzach, wędrują tam i z 
powrotem. Tam, to znaczy czasem do pracy, częściej jednak do Biura Pośrednictwa, 
by jutro odbyć tę samą drogę z nową nadzieją  i nowym zawodem. Powrotem, to 
znaczy do miejsca swego zamieszkania”44. 

Autor scharakteryzował znajdujące się na peryferiach Gdyni osiedla robotnicze: 
„Miejsce zamieszkania” będzie określeniem najbardziej odpowiedniem. Bo trudno 
mi powiedzieć, że powracają do swoich domów. Nie chcę także napisać, że powracają 
do swych bud i lepianek, a nie chcę w obawie, że ekspresja tego wyrażenia skojarzyłaby 
w umysłach czytelnika widoki zanadto „posiadające najpełniejsze barwy”. Naprawdę 
trudno nazwać odpowiednio i wiernie to skupienie niskich prostokątów i kwadratów 
przycupniętych u podnóża lesistych wzgórz Chylońskich. Małe drewniane baraki, 
zbite z klepek do skrzyń i pak, niekiedy powleczone zzewnątrz wapnem, niekiedy 
cementową obmurówką, o najrozmaitszych rozmiarów okienkach i drzwiach, w 
zależności od „wielkości” samego budynku. Wszystkie kryte smolistym materiałem, 
t. zw. papą. Gdzieś z rogu, a często z okna wystaje zadymiona rura, która symbolizuje 
komin. Taki jest Grabówek, przedmieście Gdyni, taki jest Mały Kack i Obłuże, osobne 
miasteczka robotnicze, gdzie króluje nędza i bezrobocie, gdzie wegetują ludzie, 
którym los wyznaczył niepewne życie na deka, podczas gdy obok przelewa się i perli 
radością i entuzjazmem życie na tonny. Same lepianki, budy, budki, baraki, chałupki 
dziwacznych kształtów, szare, brzydkie okropne, jeszcze więcej niehigieniczne, rzadko 
budynek, o którym można powiedzieć: dom. Wznoszone na paru kwadratowych 
metrach gruntu wydzierżawionego za 80 groszy na rok. Wielu z tych, co tu przybyli w 
okresie lepszej koniunktury i większych zarobków zdołało nabyć sobie małe parcele 
i zbudować małe domki. Takich jest sporo, ale ogromna przytłaczająca większość, to 
prymityw ludzkiego osiedla, który mimo swej niezaprzeczalnej „oryginalności” (taki 
przymiotnik tego zbiorowiska biedy znalazłem w przewodniku) wątpliwe, czy nadaje 
się do oglądania i pokazywania zwłaszcza w „pełnym blasku słońca”. I to nawet swoim, 
nie tylko cudzoziemcom. To się nadaje tylko do puszczenia z dymem pożarów”45. 

44 E. Gulczyński, Nieznane ścieżki obok wielkich dróg, „Kurjer Wileński”, nr 236, z dn. 29.08.1936 r., s. 3.
45 Tamże.
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Eugeniusz Gulczyński opisał w reportażu także warunki, w jakich żyją mieszkańcy 
tych podgdyńskich osiedli, głównie ludność napływowa, która przyjechała do 
pracy w porcie. Przedstawił ich starania o pracę, warunki życia w oczekiwaniu na 
nią oraz egzystencję bezrobotnych, pozbawionych źródeł zarobkowania: „Na razie 
(od dobrych lat kilku) gnieżdżą się tam ludzie przybyli ze wszystkich stron kraju, 
zwabieni możliwością zarobków i wegetują z pomocą świadczeń socjalnych w postaci 
2 funtów chleba na tydzień. Tak mieszka około 8000 bezrobotnych. Port daje pracę 
około 2700 ludziom. Ale nie każdy ma prawo pracy w porcie. Najpierw trzeba 
uzyskać t. zw. kartę portową. Wydaje ją Komisja Kwalifikacyjna urzędująca przy 
Urzędzie Morskim. Komisja ta składa się z przedstawiciela Urzędu morskiego jako 
przewodniczącego, kierownika Biura Pośrednictwa Pracy ex officio, przedstawiciela 
pracodawców i przedstawiciela związków robotniczych. Z 3 związków tutejszych 
– ZZZ, Związku Transportowców i Zjedn. Zaw. Pol. Robotników i Rzemieślników, 
tylko ten ostatni zdołał sobie pozyskać względy i sympatie możnych tego świata. 
Jakiemi sposobami nie trudno się domyśleć z rozmów robotników, gdy ci, mówiąc o 
zeszłorocznym strajku wrześniowym, wspominają z goryczą strzeżone przez policję 
pociągi, wiozące łamistrajków… Komisja tedy ustala roczny kontyngent robotników 
portowych dla obsługi portu i w określonych granicach wydaje karty portowe. W 
czynnościach Komisji, a przynajmniej w teoretycznych założeniach przebijają 
górne ambicje. Czytamy naprzykład, że dążeniem jej jest „stworzyć typ idealnego i 
wykwalifikowanego obywatela – robotnika, wydającego z siebie maximum wysiłku 
przy dobrem wynagrodzeniu, na którym to robotniku bezwzględnie polegać można, 
skoro do jego funkcyj należy tak ważne zadanie, jakim jest obsługa portu. To też nie 
każdemu robotnikowi danem jest szczycić się mianem robotnika portowego, a wybiera 
się spośród robotników ludzi bez przeszłości kryminalnej, ludzi wyróżniających się 
zpośród masy szarego robotnika kwalifikacjami moralnemi i fachowemi, zaletami 
fizycznemi oraz zasługami względem ojczyzny”. W jaki sposób są dokumentowane 
zasługi względem ojczyzny, czy ustępują one przed kwalifikacjami moralnemi i 
fachowemi lub też odwrotnie, jest już troską komisji. – Najlepiej można dostać 
kartę, gdy się jest strzelcem i wysłużonym w wojsku kapralem, - taką zyskuje sobie 
interpretację  punkt ten wśród robotników. Co dzień w biurze Komisji gromadzą się 
tłumy robotników, ubiegających się o kartę portową. Trzeba wiele cierpliwości i taktu, 
a jeszcze więcej zrozumienia ich przeżyć, by wytłumaczyć każdemu z osobna, że nie 
sposób obdzielić pracą wszystkich. Jakiż argument przemówi do człowieka, który od 
szeregu miesięcy, a nierzadko i lat przerzuca się od złudnej nadziei do ostatecznej 
rozpaczy? Najgorzej jest z przybyszami z głębi kraju. Ci są nieustępliwi, domagają 
się gwałtownie, niecierpliwie. – Pan codziennie przychodzi, tak? – tłumaczy członek 
komisji, - panu się karta nie należy, pan nie tutejszy, a mimo to zjawia się pan co 
dzień, tak? (…) Jeszcze przykrzej, jeszcze boleśniej powiedzieć jest człowiekowi 
tutejszemu, który na skrawku wybrzeża się urodził i tu żył. – Pańskie podanie, panie 
Kąpiel, jeszcze nie było rozpatrywane, niech pan się zgłosi za tydzień. – O jej, to 
tak długo ale trwa. – Prędzej nie można, nie zdąży się. – Już sztyry lata czekom, 
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oczekuje, cierpliwości ale już brak. Stary człowiek o twarzy pooranej i niezdrowej 
cerze ściemniałej od pyłu węglowego, obraca bezradnie czapkę w grubych dloniach 
i patrzy ze smutkiem na przygarbionego urzędnika: - Panie, to jest tak długo. Żeby 
choć na ćwierć roku zaszeregowali, bo ja przepadne, panie. Ten robociarz jest stąd, 
miejscowy. Jego prawo moralne do kawałka chleba nie jest mniejsze od prawa tych 
tysięcy, którzy tu zjechali i porobili majątki i karjery. Takiemu nie można kazać 
upajać się pojęciem polskiej ekspansji morskiej. Jest w nim zadużo goryczy, zadumo 
smutku i troski codziennej o zwykły chleb powszedni. Dziw bierze, że wśród tych 
prostych ludzi wspomnienia dawnych „lepszych” czasów niemieckich nie stanowią 
żadnej atrakcji. Przeciwnie, niechęć, wyraźnie nieprzyjazne stanowisko względem 
„zachodniego sąsiada” są tu powszechne”46.

Kwestia bezrobocia ujawniła się w Gdyni w latach kryzysu gospodarczego. 
Zdaniem autora reportażu stanowiła ona poważny problem społeczny przedwojennej 
Gdyni, którego władze nie potrafiły rozwiązać: „Dzisiaj zainteresowanie 
odpowiednich czynników regulujących sprawy robotnicze na terenie Gdyni jest 
dalekie od ideału ojcowskiej troski. Dotychczas stosowano, tu znaną dobrze z Wilna 
z lat dawnych policyjną metodę trzymania „elementu robotniczego” w „czornoom 
tiele”. Ale dziś zagadnienie pracy i bezrobocia w Gdyni nabrało tak dramatycznego 
napięcia, że doprowadziło do krwawej tragedji, jaka rozegrała się w końcu maja 
na „ulicach” i między „murami” (o gorzka ironio stylu!) barakowego Grabówka. 
W tych dniach odbywał się epilog tej tragedji w sądzie gdyńskim. Ale przecież nie 
wszystko da się wytłumaczyć „agitacją wywrotową”. Być może, że Gdynia stanowi 
poważny i ważny obiekt zakusów wiadomych nam państw ościennych. Ale też 
dlatego wymaga troskliwej, specjalnie bacznej, niebiurokratycznej opieki. Muszą 
być przedewszystkiem złagodzone ostro socjalne kontrasty w warunkach bytowania 
ludności, musi być uznana zasada większego udziału szerokich mas ludności w 
korzyściach powstania i istnienia Gdyni. W przeciwnym razie wypadki takie jak w 
maju zagłuszą raz na zawsze w duszy robotnika gdyńskiego wszelką radość tworzenia 
Polski na morzu, wszelki entuzjazm w uczestniczeniu wznoszenia wielkiego dzieła. 
A przecież większość z nich – pominąwszy element świeżo napływowy, co jest 
osobną kwestją – „bierze udział w budowaniu Gdyni znosząc dolę i niedolę, kosztem 
własnych zarobków, własnych wygód i w ogóle nieraz ludzkiej egzystencji”, - jak to 
wyraźnie stwierdził w swem noworocznem przemówieniu Komisarz Rządu”47. 

Eugeniusz Gulczyński przytaczał przykłady jaskrawych kontrastów w Gdyni, 
które „wciąż się zaostrzają i na każdem miejscu”: „Odbywa się obecnie wystawa 
przemysłu gastronomicznego i cukierniczego w Gdyni. „Uroczyste” otwarcie, flagi 
na kolorowych masztach, oracje – i pięknie a suto zastawione stoły. Jednocześnie 
pisma tutejsze zanotowały „nowy skandaliczny fakt, godzący w robotnika i będący 
jaskrawym przykładem tego wyzysku, którego końcową ofiarą jest sama Gdynia”, - w 
ubiegłym tygodniu na pewnej budowli zemdlało z głodu kilku robotników. Nie byli to 

46 Tamże.
47 Tamże.
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nawet bezrobotni, lecz pracujący robotnicy, którym przedsiębiorstwo nie wypłacało 
zarobków. Nadużycia takie są częste. Nadzór władz nad ruchem budowlanym, jedną 
z najważniejszych komórek rozbudowy miasta pozostawia wiele do życzenia, skoro – 
znów cytuję pismo – „Komisariat Rządu zebrał w tej sprawie więcej skarg niż uznania”. 
Zemdlonych odwieziono do szpitala. Po paru dniach wyjdą i pójdą udeptanymi 
ścieżkami do swoich nor w Małym Kacku lub Grabówku… A o kilkaset metrów obok 
przebiegają dalekobieżne pociągi wiozące eleganckich podróżnych, spełniających swój 
patrjotyczny obowiązek spędzenia kilku tygodni nad polskim morzem. Na dancingu 
w snobistycznej Juracie czy „Bałtyku” nocnym lokalu rozrywkowym zainstalowanym 
świeżo w piwnicach 8 piętrowej wyniosłej i pięknej kamienicy, nikomu nie zechce 
się myśleć, że ten luksusowy blichtr budowali ludzie gnieżdżący się w barakach 
Grabówka. Co najwyżej ktoś „stwierdzi” z melancholijnym uśmiechem, że wszędzie 
„zagranicą” nie jest lepiej i inaczej, bo zawsze byli i są „bogaci” i „biedni”48. 

Pisał o dominującej propagandzie sukcesu Gdyni, która przesłaniała jej prawdziwe 
oblicze, z poważnymi problemami społeczno-ekonomicznymi: „Szerokie, najszersze 
sfery, masy polskie o Gdyni wiedzą niewiele. Upowszechnienie więc hasła „Polska 
na morze” nie osiągnęło jeszcze swoich możliwości. Zdobyło jednak rzecz ważną: w 
najszerszych kołach polskiej inteligencji zrosło się nierozdzielnie pojęcie gospodarki 
polskiej z pojęciem morza. Dziś niema jako tako uświadomionego Polaka, któryby 
wyobrażał państwo polskie bez tego skrawka wybrzeża”49. 

Pobyt reportażysty w Gdyni uświadomił skalę różnorodnych problemów, m.in. 
znikomy udział bandery polskiej w żegludze międzynarodowej, brak kapitału 
prywatnego w rozbudowie polskiej floty handlowej: „Na 50 przeszło stałych linij 
żeglugowych łączących Gdynię  przeszło ze 120 portami świata, tylko 10 obsługuje 
bandera polska. Nieliczna polska flota handlowa poza przynoszeniem korzyści 
materjalnych wciąż jeszcze spełnia wielką rolę propagandową. Niestety, do tej 
pionierskiej roboty nie kwapi się wcale kapitał prywatny. (…) Inicjatywy prywatnej 
w dziale rozbudowy polskiej floty handlowej ciągle jeszcze brak”50. 

Dostrzegał takie ujemne zjawiska w Gdyni, jak hochsztaplerstwo, chęć 
dorobienia się za wszelką cenę, nadmierna eksploatacja pracowników i podejrzliwość 
o malwersacje w stosunku do nich, brak wzajemnego zaufania w miejscu pracy, 
inercja inteligencji i niski poziom kultury. Konstatował: „Naturalnie, że to co się 
dzieje w samej Gdyni nie jest ani pożądane, ani nie może być tolerowane na dłuższą 
metę. Musi tam przyjść energiczna miotła, która oczyści miasto z nalotu swoistego 
hochsztaplerstwa, z pokrywki zlatującego tu – obok sumiennych i uczciwych ludzi 
pracy – elementu nie mającego nic do stracenia. Zdrowa i zrozumiała chęć zarobku 
powinna iść w parze z pewnemi imponderabiliami. Zamało aktywna jest w Gdyni 
inteligencja. Prawda, że większość jej, rekrutując się ze sfer urzędniczych czuje się 
wprost zahukana. Przedewszystkiem nawałem pracy. Nigdzie tak ludzie nie pracują, 

48 Tamże, s. 4-5.
49 E. Gulczyński, Propaganda Polski, propaganda ojczyzny…, „Kurjer Wileński”, nr 241, z dn. 2.09.1936 r., s. 3.
50 Tamże.
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jak w Gdyni, nigdzie nie widziałem takiej eksploatacji pracowników biurowych jak 
tam. Atmosfera zaś podejrzliwej kontroli zaglądającej niemal do rodzinnej alkowy, do 
kuchennych rondli, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie smaży się w nich o jedno 
pół kurczę zadużo, niżby na to pozwalał budżet urzędnika takiej a takiej kategorii, 
sprawia, że wypicie przez urzędnika kufla piwa w restauracji może stać się powodem 
do wersji, że urzędnik ten prowadzi życie nad stan, a spożycie kolacji w towarzystwie 
przybyłych z hitlerlandu w porze wakacyjnej dawnych przyjaciół wystarczy, żeby 
wersję tę utwierdzić, a nierzadko stworzyć jeszcze nieodwołalne iunctim z jakąś 
malwersacją, choćby się było Bogu ducha winnym. T. zw. rozrywek kulturalnych 
niestety żadnych. A trudno sobie wyobrazić, żeby urzędnik po 10 godzinach nużącej 
pracy studiował u siebie statystykę importu-eksportu lub delektował się propagandą 
nudnej lektury oficjalnego organu organu Ligi M. i K. W rezultacie zarabiają Sopoty 
i Gdańsk, notabene tańsze od Gdyni. Prób organizacji życia kulturalnego tak 
jakby niebyło. Sporadyczne imprezy w sezonie letnim jak naprzykład Wakacyjny 
Instytut Sztuki – są owocem wysiłków zewnątrz. W Gdyni brak ludzi, któryby o 
tem pomyśleli. Głos społeczny jest całkiem zmajoryzowany, nie słychać go zupełnie. 
Specyficzne cechy nadgranicznego miasta, w którem z konieczności dominuje władza 
bezpieczeństwa, celnik i cały ten aparat administracyjno-policyjny, odsuwają na 
szary koniec czynnik obywatelsko-społeczny. A przecież powinny się one uzupełniać. 
Współpraca byłaby korzystna, ale jest możliwa pod warunkiem wzajemnego 
zaufania. A tego właśnie brak. Już nie celnik, nie policjant, nie szeregowiec straży 
granicznej, ale urzędnik z tego samego biura wilkiem patrzy na swego kolegę. (…) 
Zawiść, nieufność, obawa, podejrzliwość. Nigdzie indziej tak nie rzuca się w oczy 
odsunięcie pierwiastka społecznego od wpływu na bieg spraw jak w Gdyni. Z drugiej 
jednak strony społeczeństwo Gdyni nie przejawiało zbyt widocznych tendencyj 
w tym kierunku. Dlatego rola inteligencji mogłaby być doniosła. Inteligencja – w 
znaczeniu istotnem, a nie formalnem – mogłaby się stać materiałem, spawającym 
dzisiejszą społeczność Gdyni. Mówię – dzisiejszą – bo pokolenie następne będzie 
już prawdopodobnie jednolite. Inteligencja jest dzisiaj u nas bodaj jedyną warstwą 
rozumiejącą i ceniącą wartość imponderabiliów. Niemałe znaczenie może mieć 
przywiązanie, sentyment, niemal patriotyzm własnego regjonu. Bez tego sentymentu, 
bez szczerego ukochania Gdyni, miasto to będzie tylko zbiorowiskiem wielkich 
gmachów, nędznych robotniczych przedmieść i rojowiskiem ludzi z ryzykanckim 
hasłem: vogue la galere. Hasło dostatecznie morskie, ale mało przezorne…”51 

Eugeniusz Gulczyński oceniając przemiany społeczno-gospodarcze dokonujące 
się w Gdyni wskazywał na swoiste paradoksy: „Nie wiele przesadzę, gdy powiem, 
że Gdynię szczerze i bezinteresownie kochają u nas wszyscy, tylko nie ci, co tam 
mieszkają. Jakiś przykry paradoks. Czy jest do pomyślenia, żeby Wilnianin nie 
kochał Wilna? Nad całością brak czujnej, gospodarczej ręki. (…) Bo jakże się ma 
rozwijać gospodarka miasta, gdy brak jednolitej  linji, gdy całość rozszczepia się 
na niezależne od siebie agendy. Do faktu niezżycia się ze sobą ludności dochodzi 

51 Tamże, s. 4.
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jeszcze brak koordynacji poszczególnych działów gospodarki. Zamiast jednolitego 
organizmu miasta portowego, rozrastają się obok siebie – miasto, port, szkolnictwo, 
kolej, władze skarbowe, straż graniczna, sądownictwo i t. d. Warszawa i Toruń 
nadzorują nad finansami ( budżety), urząd skarbowy podlega Izbie w Grudziądzu, 
port zależny jest od Min. Przem. i Handlu, szkolnictwo od kuratorium w Poznaniu, 
władze graniczne i celne od Inspektoratu w Bydgoszczy. Taki stan oczywiście hamuje 
i zniekształca rozwój tego organizmu jakim jest Gdynia, który – związany z życiem 
całego kraju – jest jednak we własnym obrębie niezależny. Odzywają się więc głosy o 
konieczności zmiany ustroju Gdyni, o wyodrębnienie jej i rozszerzenie kompetencji 
władz administracyjnych. Dotychczas podobno ujemnie odbijała się ambitna 
rywalizacja Torunia, który jako miasto wojewódzkie nie chciał uszczuplać swych 
prerogatyw na wybrzeżu”52. 

Ten obszerny cykl reportaży Eugeniusza Gulczyńskiego świadczy o 
zainteresowaniu gazety Gdynią i zachodzącymi w niej przemianami. Autor 
starał się znaleźć w niej pozytywne i negatywne aspekty – „blaski i cienie”, wbrew 
rozpowszechnianej propagandzie. Wycieczki organizowane przez redakcję 
unaoczniały mieszkańcom biednych i nie doinwestowanych północno-wschodnich 
województw II Rzeczypospolitej politykę władz państwowych w stosunku do Gdyni 
w porównaniu z ich ziemiami.

Gazeta informowała o wycieczkach do Gdyni, m. in. 300-osobowej delegacji  
Białorusinów z województwa białostockiego53. Reklamowano w niej „wyjątkowo tanie 
przejazdy do Gdyni” z okazji Święta Morza, obchodzonego w Gdyni od 31 lipca 1932 
r. Od 1933 r. zyskało ono rangę ogólnopolską i  świętowano je na przełomie czerwca i 
lipca. W 1937 r. zmieniono nazwę na „Tydzień Morza”, a w 1938 r. na „Dni Morza”54. Z 
tej szczególnej okazji „Kurjer Wileński” reklamował wyjazdy do Gdyni, np. w 1938 r.: 
„Od 23 bm. do 1 lipca, r[oku]b.[ieżącego] każdy wilnianin może za kilkanaście złotych 
pojechać na uroczystości, związane z Tygodniem Morza w Gdyni. Kto zgłosi się do 
Ligi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie przy zauł.[ku] Ś[wię]to-Jerskim 3 (w godzinach 
od 8 do 15), okaże legitymację z fotografią i wykupi za 4 zł kartę uczestnictwa, może 
pojechać do Gdyni pociągiem pospiesznym lub osobowym, klasą II lub III, przy czym 
za przejazd do Gdyni zapłaci 66% normalnego biletu, a z powrotem przyjedzie do 
Wilna darmo i po zgłoszeniu się w biurze Ligi Morskiej i Kolonialnej otrzyma jeszcze 
1/3 kosztu przejazdu koleją. Ponadto karta uczestnictwa upoważnia podróżnego do 
bezpłatnego wstępu na uroczystości gdyńskie i do zwiedzenia z wycieczką urządzeń 
portowych w Gdyni. A więc, kto jedzie II klasą do Gdyni, ten zapłaci zł. 30,30, a po 
powrocie otrzyma w biurze Ligi Morskiej i Kolon.[ialnej] w Wilnie zwrot zł 10,10, 
kto jedzie III klasą, płaci zł 20,20 i otrzymuje, po powrocie do Wilna, około 6,60”55. 
Jak wynika z tego ogłoszenia, organizacją wycieczek do Gdyni zajmowała się głównie 
Liga Morska i Kolonialna, organizacja powstała w 1930 r., która działała także w 

52 Tamże, s. 4. 
53 Wycieczka białoruska na Zamku i w Belwederze, „Kurier Wileński”, nr 236, z dn. 30.08.1934 r., s. 1.
54 M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999, s. 110.
55 „Kurjer Wileński”, nr 172, z dn. 25.06.1938 r., s. 8.
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województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej56. 
Aby zachęcić do odwiedzania Gdyni z okazji „Dni Morza” w „Kurierze 

Wileńskim” zamieszczano relacje Polskiej Agencji Telegraficznej z ich obchodów. 
Miały one rangę państwową, z udziałem władz państwowych oraz duchownych. W 
1938 r., pod koniec czerwca, na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w asyście oddziałów 
wojskowych, pocztów sztandarowych i organizacji społecznych „o godz. 9. przybył 
p.[an] wicepremier Kwiatkowski (Eugeniusz – przyp. H. G.) w towarzystwie wojewody 
Raczkiewicza (Władysława – przyp. H. G.) i prezesa LMiK gen. Kwaśniewskiego 
(Stanisława – przyp. H. G.) i zajął miejsce na honorowej trybunie. Uroczystą mszę 
odprawił w asyście duchowieństwa biskup Okoniewski (Stanisław – przyp. H. 
G.).  Po nabożeństwie prezes LMiK gen. Kwaśniewski (Stanisław – przyp. H. G.) 
wygłosił przemówienie. Głównym naszym zadaniem nad Bałtykiem – mówił gen. 
Kwaśniewski – jest czynienie współpracy z państwami bałtyckimi, zdobycie rynków 
zagranicznych, które w oparciu o Bałtyk może zabezpieczyć tylko silna flota wojenna. 
Ponieważ środki na cele rozbudowy są niewystarczające, Liga Morska i Kolonialna 
woła dziś na cały kraj o powszechny obowiązek świadczeń na rozbudowę polskiej 
floty wojennej. Przemówienie swe zakończył gen. Kwaśniewski okrzykiem na cześć 
Pana Prezydenta R. P. i Wodza Naczelnego Marszałka  Rydza-Śmigłego. Następnie 
biskup Okoniewski udzielił błogosławieństwa morzu i polskiej flocie. Flota wojenna 
podczas błogosławieństwa stała na redzie portu gdyńskiego. O godz. 12 wicepremier 
Kwiatkowski w otoczeniu przedstawicieli władz przyjął defiladę marynarzy, oddziałów 
lądowych i organizacyj”57. Zamieszczono także zdjęcie, przedstawiające  fragment z 
defilady jednostek Polskiej Marynarki Wojennej na wodach Bałtyku58.

Do reklamowania wyjazdów turystycznych do Gdyni wykorzystywano każdą 
okazję. Na ile wycieczki te były popularne wśród mieszkańców województw 
północno-wschodnich, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, trudno obecnie jednoznacznie 
stwierdzić. Tym niemniej były to dość atrakcyjne ze względów finansowych 
propozycje zorganizowanego wyjazdu nad morze: „Udział w wycieczce prasowej 
do Gdyni kosztuje 29  zł 50 gr i pokrywa całkowicie: przejazd w obydwie strony, 
zakwaterowanie w hotelu Emigracyjnym w Gdyni, przejazd morski z Gdyni na Hel 
i z powrotem oraz zwiedzanie portu łodziami motorowymi”59. Zapisy przyjmowała 
administracja „Kurjera Wileńskiego” przy ulicy Biskupa Bandurskiego 4-7 w Wilnie, 
Także telefonicznie (tel. 99 i 49) w godz. 9-2060. Czytelnikom sugerowano, że to na 
ich prośbę, pamiętających wycieczki nadmorskie, urządzane „ku powszechnemu 
zadowoleniu w latach ubiegłych”, redakcja uzyskała przy pomocy Ligi Popierania 
Turystyki w Wilnie możność zorganizowania takiej podróży również i w 1938 r. 19 
lipca 1938 r. na łamach „Kurjera Wileńskiego” informowano: „Z dniem dzisiejszym 

56 T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983.
57 Obchód „Dnia Morza”. W Warszawie. W Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 177, z dn. 30.06.1938 r., s. 1.
58 W dniu „Święta Morza”, „Kurjer Wileński”, nr 179, z dn. 2.07.1938 r., s. 4.
59 Jeszcze mamy możność ulokować kilkanaście osób w naszym pociągu do Gdyni, „Kurjer Wileński”, 

nr 195, z dn. 18.07.1938 r., s. 2.
60 Tamże.
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zaczynamy zapisy uczestników. Koszt udziału w wycieczce wynosi zł 29 gr 50. (…) 
Pociąg wycieczkowy odjeżdża z Wilna w dniu 1 sierpnia o godz. 10.40. Przyjazd do 
Gdyni o godz. 4.39 2 sierpnia. Odjazd z Gdyni 4 sierpnia o godz. 19.35, przyjazd do 
Wilna o godz. 13.40 w dniu 5 sierpnia”61. Przedstawiano program wycieczki i zasady 
uczestnictwa. Jak informowały ogłoszenia w gazecie pod koniec lipca 1938 r., były 
jeszcze wolne miejsca: „Wycieczka nad Baltyk! 1 sierpnia rb. odchodzi z Wilna do 
Gdyni tani pociąg wycieczkowy przeznaczony dla czytelników „Kurjera Wileńskiego” 
Korzystajcie z okazji! (...)  Ostatnie chwile zapisów. W pociągu wycieczkowym 
znajduje się restauracja i dancing”62. Na cztery dni przed wyjazdem zachęcano: 
„Wypoczynek nad morzem. Dziś wszyscy mogą go zażyć, Mało kto w normalnych 
warunkach może sobie pozwolić na podróż. Wszak bilet z Wilna kosztuje z górą 30 zł 
w jedną tylko stronę. Hotel pochlonie drugie tyle. Dzięki „Kurjerowi Wileńskiemu”, 
który corocznie organizuje popularne wycieczki do Gdyni, pobyt nad morzem stal 
się dostępny prawie dla każdego. Tegoroczna wycieczka, z powodu dotkliwego braku 
wagonów na kolejach, nie będzie tak ludna jak poprzednia. Dostaliśmy zaledwie 200 
miejsc i dopiero w ostatniej chwili, dzięki przypadkowi, przydzielono nam jeszcze 
trochę ulgowych biletów”63.

Liga Morska i Kolonialna zorganizowała w dniach 23-26 sierpnia 1938 r. 
masową wycieczkę do Gdyni dla włościan z Nowogródczyzny. Cieszyła się ona 
dużym powodzeniem. Zgłosiło się na nią 620 chętnych. Jak informował „Kurjer 
Wileński”: „Zarząd Okręgu Ligi Morskiej i Kolonialnej Ziemi Nowogródzkiej podaje 
do wiadomości, że na skutek masowo napływających w ostatniej chwili próśb o 
przedłużenie terminu zgłoszeń na wycieczkę włościańską LMK z Nowogródczyzny 
do Warszawy i nad polskie morze przesuwa ostateczny i nieodwołalny termin 
zgłoszeń na dzień 16 sierpnia 1938 r. Pociąg popularny wyrusza z Lidy w dniu 
23 sierpnia rb. o godzinie 18.55. (...) Gdynia przyjazd dnia 25 sierpnia rb. 8.02. Z 
powrotem: Gdynia odjazd dnia 26 sierpnia rb. 19.35; (...) Lida przyjazd 18.15”64. 
Podawano także ogólnie program wycieczki: „W Gdyni uczestnicy wycieczki wezmą 
udział w wycieczce statkiem na Hel, zwiedzą miasto i port motorówkami od strony 
morza i pieszo od strony lądu, oraz złożą wieniec na grobie gen. Orlicz Dreszera 
(Gustawa – przyp. H. G.) na Oksywiu”65. Pełne utrzymanie w Gdyni, wycieczki, 
nocleg oraz obiad w Warszawie były wliczone w cenę 30 złotych66. Pociąg, złożony 
z 17 wagonów, wyruszył z Lidy. Był udekorowany brzózkami, zatkniętymi na 
wszystkich wagonach, oraz biało-amarantowymi flagami, „bogato okalającymi 
pociąg”. „Napisy „Nowogródczyzna nad Polskie morze”, paski FOM i barwne afisze, 
propagujące hasła morsko-kolonialne dopełniały całości” – pisał w obszernej 

61 Wycieczka do Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 196, z dn. 19.07.1938 r., s. 5.
62 „Kurjer Wileński”, nr 203, z dn. 26.07.1938 r., s. 8.
63 „Kurjer Wileński”, nr 204, z dn. 27.07.1938 r., s. 5.
64 Masowa wycieczka włościańska Ligi Morskiej i Kol.  Nowogródczyzny do Warszawy i do Gdyni, 

„Kurjer Wileński”,  nr 222, z dn. 14-15.08.1938 r., s. 6.
65 Tamże.
66 Tamże.
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relacji z wycieczki jej organizator Józef Siemek67. Miała ona niecodzienną oprawę i 
była ważnym wydarzeniem propagandowym, mającym zainteresować oraz zbliżyć 
włościan z Nowogródczyzny do polskiego morza: „620 osób zwiedziło Warszawę i 
Gdynię. W Gdyni witało wycieczkę społeczeństwo gdyńskie z orkiestrą Marynarki 
Wojennej, Komisariatem Rządu, Ligą Morską i Kolonialną, pocztami sztandarowymi 
organizacyj wojskowych i społecznych. Na serdeczne przemówienie dr. Leona 
Michalskiego, reprezentanta P. Kom. Rządu (Przedstawicielstwa Komisariatu Rządu 
– przyp. H. G.)  i dyr. Wachowiaka (Andrzeja – przyp. H. G.), reprezentanta LMK, 
odpowiedział równie serdecznie w imieniu wycieczki mgr. Siemek (Józef, główny 
kierownik wycieczki – przyp. H.G.). Program pobytu w Gdyni obejmował dokładne 
zwiedzenie portu motorówkami i pieszo, wycieczkę statkiem „Gdańsk” do Jastarni, 
zwiedzenie miasta i grupowe wycieczki do Gdańska, Juraty i do Helu. Kulminacyjnym 
punktem programu było złożenie wieńca na grobie Gen. Orlicz-Dreszera na Oksywiu 
przez delegację wycieczki, w skład której wchodzili włościanie wszystkich powiatów. 
Następnie ta sama delegacja została przyjęta przez Dowództwo Floty oraz załogę 
największej naszej jednostki morskiej, stawiacza min „Gryfa”, któremu w czasie 
tegorocznych „Dni Morza” Okręg LMK Ziemi Nowogródzkiej ofiarował regionalny 
kilim nowogródzki t. zw. pasy bieniakońskie. Załoga okrętu RP „Gryf ” przygotowała 
delegacji serdeczne przyjęcie na pokładzie i w kajucie oficerskiej oraz motorówką 
wojskową obwiozła ją po wojennym porcie”68. 

Liga Morska i Kolonialna, która działała m.in. w województwach północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej, organizowała także odczyty o Gdyni. O jednym z 
nich – w Baranowiczach - informowano na łamach „Kurjera Wileńskiego”: „Odczyt 
o Gdyni urządziła L. M. i K. W sali kina „Apollo” staraniem miejscowej L.  M.  i K. 
został urządzony wieczór poświęcony Gdyni. Odczyt wygłosił prof. Józef  Imbach z 
Gdyni. Prelegent wyświetlił kilka przeźroczy, przedstawiających dorobek polskiego 
portu”69. 

Szczególnie reklamowano wycieczki do Gdyni latem 1939 r. Pierwsza taka 
wycieczka miała miejsce na przełomie czerwca i lipca. Klub Dziennikarzy i 
Publicystów Radiowych w Wilnie uzgodnił z organami kolejowo-turystycznymi plan 
wycieczki: „Odjazd z Wilna nastąpi w godzinach popołudniowych 28 czerwca. Dnia 
29 i 30 czerwca oraz 1 lipca wypełni pobyt nad morzem. Odjazd powrotny z Gdyni 
wyznaczony jest na wieczór  1 lipca. (...) Zapisy rozpoczną się w poniedziałek we 
wszystkich placówkach  biura podróży „Orbis”, które uprzejmie dopomagą Klubowi 
Dziennikarzy Radiowych  w technicznej organizacji podróży. W wycieczce mogą 
wziąć udział wszyscy radiosłuchacze i czytelnicy prasy wileńskiej”70. Reklamowano 
szczególnie pociąg turystyczny Wilno-Warszawa-Gdynia (wszystkie miejsca 

67 J. Siemek, „Nowogródczyzna nad polskie morze”. Za nami pozostają czarne krzyże dźwigów 
portowych. „Kurjer Wileński”,  nr 242, z dn. 4.09.1938 r., s. 6.

68 Powrót masowej wycieczki włościańskiej L.M.K. Ziemi Nowogródzkiej. „Kurjer Wileński”,  nr 
241, z dn. 3.09.1938 r., s. 4.

69 Kronika. Baranowicka, „Kurier Wileński”, nr 127, z dn. 9.05.1939 r., s. 7.
70 Jedziemy nad Bałtyk z publicystami radiowymi, „Kurjer Wileński”, nr 159, z dn. 11.06.1939 r., s. 5.
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sypialne), a w nim także kabaret i dancing71. Podczas trzydniowego pobytu w Gdyni 
proponowano bezpłatne kwatery w Hotelu Turystycznym, zwiedzanie portu od strony 
morza i lądu oraz wycieczkę morską do Jastarni72. Zapisy tylko dla prenumeratorów 
i czytelników gazety prowadziła administracja „Kurjera Wileńskiego” przy ulicy 
Biskupa Bandurskiego 4-7, w godz. 10-2073. Ogłoszenia o tej wycieczce pod hasłem 
„Tylko za 33 zł. Trzy dni nad morzem...”   zamieszczano w wielu numerach gazety74.

Chcąc dodatkowo zachęcić do wyjazdu do Gdyni, przywoływano znanych 
wilnian, którzy miasto to wybrali na miejsce pracy. Jednym z nich był dr Wacław 
Korabiewicz, absolwent medycyny USB, który po studiach pracował jako lekarz w 
Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni oraz na statku „Batory”75.

Dzień przed wycieczką informowano o dodatkowych atrakcjach podróży: 
„Wszyscy uczestnicy otrzymają do swej dyspozycji po jednej ławce z materacami. 
Jeżeli zabiorą z sobą poduszeczki i koce, będą mieli wygodne spanie. W składzie 
pociągu, który w Gdyni będzie zastępował wycieczce hotel, znajdzie się wagon 
rozrywkowy z estradą, na której odbędzie się rewia w wykonaniu zespołu „Piccolo” ze 
słynnym Jarem na czele. W przerwach – aparatura radiowa nadawać będzie muzykę 
taneczną76. 

Jeszcze w lipcu 1939 r. zachęcano do wczasów nad Bałtykiem od 12 sierpnia 
za 28 zł 90 gr łącznie z noclegami w Gdyni, publikując w „Kurjerze Wileńskim” 
ogłoszenia: „Wycieczka jest tania, mimo, iż korzystać będzie z luksusowego pociągu 
turystycznego, w którym wszyscy pasażerowie mają miejsca sypialne. (...) Jest 
to ostatnia w tym sezonie wycieczka nadmorska, obliczona przy tym na bardzo 
niewielką liczbę podróżnych”77. Zapowiadano powrót do Wilna na 16 sierpnia rano. 
W czasie pobytu w Gdyni noclegi zapewniano w pociągu78. 

Relację z prywatnej wycieczki do Gdyni w sierpniu 1938 r. i problemy  związane 
ze znalezieniem kwatery w niej przedstawił na łamach „Kurjera Wileńskiego” Stefan 
Okulicz: „Muszę przyznać ze wstydem, że mieszkając w Polsce od lat 13, dopiero w 
tym roku wybrałem się nad morze. Myślę jednak, że wstrzymywały mię od wyjazdu 
również informacje o... kosztach pobytu nad polskim morzem.  Po namyśle jednak 
zignorowałem wreszcie wszystkie prywatne informacje, objaśniając je skłonnością 
moich rodaków do przesady i pojechałem razem z żoną, która miała ujrzeć morze po 
raz pierwszy w życiu.  Pojechaliśmy naturalnie do Gdyni, ażeby ją obrać za bazę i stąd 

71 Trzy dni nad morzem – Dzień w Stolicy, „Kurjer Wileński”, nr 162, z dn. 14.06.1939 r.,  s. 2.
72 Tamże.
73 Tamże.
74  „Kurjer Wileński”,  nr 164, z dn. 16.06.1939 r. , s. 8; nr 170, z dn. 22.06.1939 r., s. 8; nr 171, z dn. 

23.06.1939 r., s. 8; nr 172, z dn. 24.06.1939 r., s. 4; nr 173, z dn. 25.06.1939 r., s. 8; nr 174, z dn. 26.06.1939 r., s. 4.
75 Wszyscy nad morze. „Kilometr” dr Korabiewicz leczy załogę „Daru Pomorza”, „Kurjer Wileński”, 

nr 168, z dn. 20.06.1939 r., s. 6.
76 W środę o godzinie 2.25 p.p. rusza pociąg radiowy, „Kurjer Wileński”, nr 175, z dn. 27.06.1939 r., s. 2.
77 „Kurjer Wileński”, nr 201, z dn. 23.07.1939 r., s. 4.  
78 Pociąg turystyczny do Gdyni odjazd z Wilna 12 VIII. wiecz., ,„Kurjer Wileński”,  nr 210, z 

dn.1.08.1939 r., s. 3; nr 211, z dn. 2.08.1939 r., s. 8; nr 212, z dn. 3.08.1939 r., s. 8; nr 214, z dn. 5.08.1939 r., 
s. 8; nr 215, z dn. 6.08.1939 r., s. 8; nr 216, z dn. 7.08.1939 r., s. 4; nr 217, z dn. 8.08.1939 r. s. 6.
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robić wypady na całe wybrzeże, rozumując, że w innych osiedlach wybrzeża trudniej 
będzie o jakieś locum. Tutaj nastąpiło nasze pierwsze rozczarowanie. Gdynia posiada 
tak znikomą ilość hoteli w stosunku do ogromu ruchu turystycznego, że o znalezieniu 
pokoju nie mogło być mowy, w czym nas utrwaliła niemożliwość  uzyskania wolnego 
lokalu za żadną cenę w 6-7 hotelach. Pozostawiamy rzeczy na dworcu i rozpoczynamy 
bezładną i beznadziejną wędrówkę po mieście w gronie masy innych podobnych 
nam pechowców.  Przy dworcu „Orbis” proponuje  się wpłacić po 3 zł 50 gr od 
osoby, wówczas wskaże nam miejsce naszego zamieszkania, nie udzielając dyskretnie 
bliższych informacyj, decyzja ma być prędka, bo amatorów na ten „pokój” jest wielu. 
Na taką kombinację kupna przysłowiowego „kota w worku”  nie zgadzamy się  i 
wędrujemy dalej. Spotykają nas na ulicy scenki tchnące nieco... Wilnem, z tą różnicą, 
że w Wilnie w pewnych dzielnicach zachwalają „gotowe ubranie”, zaś w Gdyni „pokoje 
do wynajęcia”. Proponują pokoje natrętnie podejrzani osobnicy, nie brak nawet wśród 
nich chłopców w  wieku szkolnym. Wpadam w złość. „Cała ta Gdynia zaczyna mi się 
nie podobać” – mówię do żony rozgoryczony i poirytowany tym, że tyle przyjemności 
naobiecywałem, a tymczasem nie ma ochoty nawet iść patrzeć na morze, kiedy 
słońce praży, niemiłosiernie, zaś od 4 godzin wałęsamy się beznadziejnie po mieście 
nie mogąc znaleźć dachu nad głową. Nareszcie... o szczęśliwy losie! – znajdujemy na 
ul. Starowiejskiej w prywatnym domu pokój za cenę 10 zł dziennie (bez utrzymania 
naturalnie). Lokujemy się w nim pośpiesznie pod presją, że gości jest dużo, oraz pod 
warunkiem zwolnienia pokoju po upływie 3 dni, ponieważ jest on już zarezerwowany 
z powodu przyjazdu do Gdyni jakiejś bardzo licznej wycieczki. Trudno, godzimy się 
na wszystko w przewidywaniu znalezienia gdzieś tańszego lokalu. Stanąwszy „twardą 
stopą” poczuliśmy się odrazu raźniej, zaczęliśmy więcej uwagi zwracać na to, co się 
wokoło nas dzieje; widząc zaś w mieście ruch olbrzymi, śliczne gmachy, wzorowo 
utrzymane ulice i porównując to, co widzimy obecnie do tego, co pisano o Gdyni. 
Zachwyt nasz, aczkolwiek wielki, nie można jednak nazwać zbyt trwałym, ponieważ 
niemiłym zgrzytem nurtuje wciąż myśl, że po upływie 3 dni cała ta „bajka morska” 
musi się dla nas skończyć, ponieważ tańszego pokoju nie dostałem. Jako długoletni 
członek L. M. i K. (Ligi Morskiej i Kolonialnej – przyp. H. G.), próbuję interweniować 
w swojej organizacji. Tu nowy zawód nas spotyka: lokowanie się w ogólnych salach 
(po 20 osób) Hotelu Turystycznego, co prawda taniego, lecz nie dogodnego dla 
ludzi starszych, lub przybywających na dłuższy pobyt. Co zaś dotyczy ulg przejazdu 
statkiem do Helu, byłem formalnie zaskoczony, dowiedziawszy się w kasie Dworca 
Morskiego, że członkowi L M i K przy przejazdach statkiem do Helu przysługuje 
łączna zniżka w sumie... 50 gr! Z podróży na statku wobec tego rezygnuję, kryjąc 
w sercu niechęć do L. M. i K. (...) Zbudujmy tanie schroniska, hotele na polskim 
wybrzeżu tak jak w Szwajcarii, gdzie nieomal koło każdej stacji kolejowej jest kilka 
tanich, czystych hoteli. Niech zbuduje je Liga Morska, państwo, przedsiębiorstwo 
prywatne. Ustalmy kontrolę cen, nie dopuszczajmy do nadużyć. Niech w przyszłości 
każdy, a nie tylko wybrany, będzie mógł pojechać na wywczasy nad nasze polskie 
wybrzeże. Niech polskie morze należy do całego narodu, a nie tylko do tych, którzy  
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z groszem nie potrzebują się rachować”79.
W „Kurjerze Wileńskim” zamieszczano także zdjęcia z Gdyni, na których 

utrwalono postępy rozwoju miasta oraz ważne wydarzenia okolicznościowe. Wśród 
nich znalazło się  zdjęcie, przedstawiające nowy port rybacki w Gdyni80. Na fotografiach 
ukazywano nowo powstałe obiekty, np. pomnik ku czci Henryka Sienkiewicza w 
Gdyni, „odsłonięty ostatnio uroczyście”81. Ważne wydarzenia, które odbywały się 
w Gdyni, utrwalano na fotografiach, które publikowano w „Kurjerze Wileńskim”. 
Na pierwszej stronie opublikowano zdjęcie, przedstawiające składanie wieńca na 
grobie śp. generała Gustawa Orlicz-Dreszera na cmentarzu wojskowym na Oksywiu, 
w dniu inauguracji „Święta Morza”, przez wojewodę pomorskiego Władysława 
Raczkiewicza w towarzystwie przedstawicieli Ligi Morskiej i Kolonialnej82. Po 
uroczystościach związanych z „Dniem Morza” na placu Grunwaldzkim w Gdyni 
nastąpiło w dniu 29 czerwca 1939 r. w godzinach popołudniowych uroczyste otwarcie 
Kongresu Eucharystycznego. Na zdjęciu, zamieszczonym w „Kurjerze Wileńskim”, 
przedstawiono J. E. biskupa morskiego Stanisława Okoniewskiego, otwierającego 
Kongres Eucharystyczny83. Zamieszczono także zdjęcie żaglowego okrętu szkolnego 
jugosłowiańskiej marynarki wojennej „Jardan”, który 12 lipca 1939 r. przybył do 
Gdyni z oficjalną wizytą z załogą w składzie: 23 podchorążych, 40 uczniów szkoły 
podoficerskiej, 63 podoficerów i marynarzy załogi stałej, oraz 14 oficerów84. 

Wydarzeniom, mającym miejsce w Gdyni, starano się nadać charakter 
ogólnopolski. Przybliżano je także czytelnikom „Kurjera Wileńskiego”. Jednym z 
nich była tragiczna śmierć generała Gustawa Orlicz-Dreszera i jego pochówek na 
cmentarzu w Oksywiu. Informując o tych wydarzeniach czytelnikom przedstawiono 
jego postać: „W Oksywiu nad naszym morzem złożono na wieczny spoczynek zwłoki 
ś.p. gen. Orlicz Dreszera. Generał Dreszer zginął na polskim aparacie w falach 
polskiego Bałtyku. Można powiedzieć zginął śmiercią lotnika i śmiercią żeglarza 
zarazem. Trudno wyobrazić zgon więcej romantyczny. (...) Był inspektorem obrony 
przeciwlotniczej i prezesem Ligi Morskiej. Uosabiał w ten sposób nasze najżywsze 
aspiracje. Dążenia do potęgi morskiej i pragnienia wybudowania potężnej siły 
lotniczej. Zginął na aparacie lotniczym w polskim morzu. Jaki szczególny los”85.

Z okazji 19 rocznicy odzyskania przez Polskę wolnego dostępu do morza 10 
lutego 1939 r. przybył do Gdyni ORP „Orzeł”, pierwszy polski okręt wojenny, 
zbudowany ze składek społeczeństwa. Kilka dni przed tą uroczystością w „Kurjerze 
Wileńskim” informowano o jej programie z udziałem reprezentanta prezydenta RP, 
inspektora armii generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, przedstawicieli rządu, 

79 S. Okulicz, Znad polskiego morza, „Kurjer Wileński”,  nr 218, z dn. 10.08.1938 r., s. 5.
80 Port rybacki w Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 137, 20.05.1938 r., s. 7.
81 „Kurier Wileński”, nr 145, z dn. 27.05.1939 r., s. 3. 
82 Hołd pamięci wielkiego pioniera idei morskiej gen. ś. p. Orlicz-Dreszera, „Kurjer Wileński”, nr 181, 

z dn. 3.07.1939, s. 1.
83 Inauguracja Kongresu Eucharystycznego w Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 181, 3.07.1939, s. 1.
84 „Kurjer Wileński”, nr 194, 16.07.1939 r., s. 5.  
85 Tse., Prawda legendy (o gen. Orlicz-Dreszerze), „Kurjer Wileński”, nr 197, z dn. 19.07.1939 r., s. 1.
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Zarządu Głównego LMiK i delegacji wszystkich okręgów LMiK86. Na łamach gazety 
zamieszczono informację o wizycie 29 lipca 1939 r. ministra spraw zagranicznych 
Józefa Becka, który bawił w Gdyni w towarzystwie ministra przemysłu i handlu 
Antoniego Romana i Komisarza Generalnego R. P. w Gdańsku Mariana Chodeckiego: 
„Zwiedził stocznię gdyńską i nowobudujący się statek „Olza” oraz stojący w porcie 
transatlantyk „Chrobry” a następnie udał się do mauzoleum śp. gen. Orlicz Dreszera. 
Po południu min. Beck odbył przejażdżkę motorówką  po zatoce, zatrzymując się na 
dłuższy czas w Orłowie, gdzie letnicy zgotowali mu niezwykle serdeczną owację. O 
godz. 23.35 opuścił p. min. Beck wraz z min. Romanem Gdynię”87. 

Informowano też o postępach w budowie pierwszego polskiego pełnomorskiego 
statku: „Prace (…) posuwają się szybko naprzód. Na miejscu, które jeszcze przed 
półtora rokiem pokrywał ugór – wznosi się już pełny kadłub 70-metrowej długości 
stalowego kolosa, wagi blisko 500 ton88.

Gdynia, która była obecna na łamach „Kuriera Wileńskiego” w związku z jej 
znaczeniem, pojawiała się w formach informacyjnych i publicystycznych.  Anatol 
Mikułko, publikując esej, dotyczący zjazdu pisarzy na Zaolziu, wykorzystał „Balladę 
o Gdyni” Jerzego Zagórskiego z 1933 r.:
„Przyjeżdżali w pociągach do Gdyni ludzie krzykliwi i źli
z błota dźwigali port, dokami zdobili ojczyznę.
Gęby do krzyku skoro buchały patriotyzmem,
fajerwerki z Kamiennej Góry!
do nieba wzniesiona pięść!
Ty nam Panie Boże szczęść!
Salwo grzmij!!

Dymy z kominów Łodzi pognały jak dymy z fajki.
100.000 ludzi w Białymstoku ogłosiło strajk.

W mieście brudnem kresowem, otoczonem przez świerki
głód przynaglał do krzyku ulicznych handlarzy.

Gdynio! By ciebie opiewać użyłem słów bardzo spokojnych.
W roku 37 (trzydziestym którymś) wybuchła zaborcza wojna”89.

W czerwcu 1939 r. w gazecie ukazał się cykl reportaży Anatola Mikułki „O 
Gdyni”. W artykule „Ulica, która prowadzi w niebo” autor podziwiał rozbudowaną 
Gdynię, przytaczając krążące wówczas o niej poglądy: „O Gdyni inaczej się nie mówi, 
jak tylko „nasza chluba”, „okno na świat”, „polska perła” i.t.d. i.t.d. (…) Jak to dobrze, 
że zachwyty nad Gdynią na ogół potwierdzają się, rozczarowanie w tym wypadku 

86 Okręt ze składek ORK „Orzeł” przybywa do Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 38, z dn. 7.02.1939 r., s. 4. 
87 Min. Beck w Gdyni, „Kurjer Wileński”, nr 208, z dn. 30.07.1939 r., s. 1.
88 Sukces stoczni gdyńskiej SS. „Olza” powstanie w 90 proc. wysiłkiem polskim, „Kurjer Wileński”, 

nr 201, z dn. 23.07.1939 r., s. 4.  
89 A. Mikułko, W obronie poety Putramenta, „Kurjer Wileński”, nr 91, z dn. 1.04.1939 r., s. 3.

Helena Głogowska



51

byłoby bardzo bolesne i przykre. Jedną z zasadniczych cech Gdyni stanowi t. zw. 
rozmach i szybkość. (…) Charakterystyczna rzecz: port rośnie od strony lądu w… 
morze. Oto idziemy ulicą, gdzie przed tym, gdzie kilka lat temu pieniły się fale. Ulica 
jest przedłużeniem skweru Kościuszki i wbija się ostro w morze. Równa, prostopadła. 
Z daleka w słońcu wygląda tak, jakby prowadziła prosto w samo niebo. (…) Gdynia 
bowiem jest w pierwszym rzędzie współczesnym nerwowym handlowym miastem. W 
porcie dominuje zgoła co innego niż sentyment i kontemplacja. Specyficzny charakter 
Gdyni wiążą niektórzy zapewne słusznie, ze słabym tętnem życia kulturalnego. 
Czytałem na ten temat dowcipny felieton Artura Marii Swinarskiego. O niechęci 
Gdynian do „kultury”. Chociaż czytelnictwo tutaj jest szeroko rozwinięte. Krzykliwe 
są po rogach ulic rozmaite „gońce”. Gdynię chcą zalać wodą pisma warszawskie, 
różne mutacje i brukowce. Miasto posiada i własny organ, pismo codzienne w postaci 
sympatycznego, błękitnego „Kurjera Bałtyckiego”. On to stara się podciągnąć wzwyż 
kulturalnie”90. 

Anatol Mikułko zwracał uwagę, że „cechą Gdyni jest szybkość, dlatego też chyba 
miasto tak „pokumało się” z radiem. Gdynia znajduje się na drodze do stuprocentowej 
radiofonizacji. (…) Zresztą życie kulturalne Gdyni  najwyraźniej się ożywia, czy 
też usiłują je ożywić. Ostatnio odbyło się w Gdyni parę ogólnopolskich zjazdów: - 
przeciwgruźliczy, zjazd Syndykatu Dziennikarzy…”91. 

Pisząc o nastrojach społecznych w Gdyni w przededniu lata 1939 r. stwierdzał, 
że panuje tam spokój: „Ważne jest jego źródło. Otóż cała Gdynia, można powiedzieć, 
jak jeden mąż, jest zdecydowana i przygotowana na jedno: ani jednego milimetra nie 
oddamy swego. (…) Osobiście w ogóle oddalam od siebie wszystkie złe myśli: Na razie 
nie potrzeba iść forsownym  marszem w szeregu. Więc spacerujemy po „ulicy, która 
prowadzi w niebo, a która nosi oficjalną nazwę Alei Zjednoczenia”92. Mimo zachwytu 
nad pięknem Gdyni, zwracał też uwagę na występujące w niej kontrasty: „Mimo, że 
Gdynią, jako szybko rozwijającym się miastem portowym rządzi współczesność i t. 
zw. ostatni krzyk mody w każdej dziedzinie – można się natknąć prawie co krok na 
kontrasty. Wysoko szybuje hydroplan. (…) Nisko nad miastem drugi, nie stalowy, 
ale całkiem autentyczny ptak dobrze znany na Wileńszczyźnie… bocian. Obok 
kilkupiętrowego nowoczesnego gmachu ma on uwite na sztucznym drzewie gniazdo. 
Ba, ulice Gdyni przemierza majestatycznym, poważnym krokiem drugi, oswojony 
bocian. Pozwala się głaskać i nawet chętnie służy za towarzysza do wspólnej fotografii. 
(…) Na plaży jeszcze za zimno, więc mniej i więcej wytworne nimfy defilują po 
ulicach. Na krótko przed zmrokiem robi się na chodnikach tłok. Wieczór zapala 
neony. Wielopiętrowe ogromne kamienice oblepione różnokolorowymi motylami 
światła. Raptem kończą się, urywają zgiełkliwe ulice. Szczere pole. Ciemnością 
kołyszą bujne zboża. Kontrasty w Gdyni świadczą, że miasto ma przed sobą „szerokie 
pole rozwoju”, że zasięg pójdzie znacznie dalej, że to dopiero początek”93. 

90 A. Mikułko, Ulica, która prowadzi w niebo, „Kurjer Wileński”, nr 154, z dn. 6.06.1939 r., s. 3.
91 Tamże, s. 4.
92 Tamże.
93 A. Mikułko, Dzieci śpiewają piękne pieśni o morzu, „Kurjer Wileński”, nr 156, z dn. 8.06.1939 r., s. 3.
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Anatol Mikułko przedstawił stan Gdyni latem 1939 r. w liczbach: „W tej chwili 
Gdynia liczy z górą 120 tys. mieszkańców, port rozporządza 56 regularnymi liniami 
okrętowymi, posiada w swych dokach 95 dźwigów przeładunkowych, a na wybrzeżu 
187-kilometrową siatkę bieżących torów kolejowych. Polska flota handlowa liczy 
150 statków, utrzymujących łączność z całym światem. Co dzień do Gdyni zawija i 
wychodzi z portu plus minus 25 okrętów, Obroty są kolosalne. Wynoszą one ponad 
9 milionów ton w roku”94. 

Autor odwiedził Gdynię przed sezonem letnim – na przełomie maja i czerwca 
1939 r. Jego artykuły charakteryzuje wyraźne przesłanie do czytelników -  miały 
one zachęcić ich do odwiedzenia tego miasta: „A propos hoteli. Ceny są bardzo 
różne. Od kilku złotych do… kilkudziesięciu. Na ogół bez większego trudu można 
znaleźć, niedrogi pokój i to z widokiem na morze. Obsługa wszędzie nadzwyczaj 
uprzejma. W hotelach, w kawiarniach, w sklepach. Przez Gdynię przewija się moc 
cudzoziemców. W lokalach i na ulicy rozbrzmiewa język włoski, angielski, czeski, 
grecki, rosyjski. Ludzie klną najczęściej w tym ostatnim języku”95. Autor przywoływał 
nawet przykłady terapeutycznego i leczniczego oddziaływania miasta i morza na 
przybyszy z zewnątrz. Pisał: „Gdynia sugestywnie oddziałuje na przybysza z innych 
dzielnic Polski (nawiasem mówiąc, dosyć wolnomyślnie pojmujący świat nauczyciel z 
Wileńszczyzny, służbowo przeniesiony do Gdyni – zmienił się nad polskim morzem 
nie do poznania. Stał się bojowcem). Gdynię powinni dla terapii odwiedzać ludzie, 
zarażeni defetyzmem. Zdrowie można również wydatnie podreperować. Zbliżamy się 
do upalnej połowy czerwca. Sezon w Gdyni „oficjalnie otwarty”. Miękki, rozgrzany 
piasek nadmorskich plaż wabi i przyciąga. Woda morska posiada zaś nie byle jakie 
właściwości lecznicze. Do Gdyni – po siłę i zdrowie”96. 

Przed 1 wrześniem 1939 r. pisano o beztroskich letnikach w Gdyni oraz o 
Gdańszczaninie, który „lubi chyłkiem wymknąć się do Gdyni. Tam chętnie zobaczy 
film „Zeznania szpiega” i zje dobrą, smaczną kolację. Miło w tej Gdyni, pełnej 
rozkrzyczanych beztrosko letników, jasno, beztrosko, bo cień swastyki już tu nie 
pada”97. 

Po wybuchu II wojny światowej ton informacji o Gdyni wyraźnie zmienił się 
na łamach „Kurjera Wileńskiego”. Gazeta, ukazując się nadal w Wilnie, informowała 
o reżimie okupacyjnym w Gdyni, pisząc o zarządzeniach władz okupacyjnych w 
stosunku do Polaków oraz o ich martyrologii98.   

Atmosferę wojennej Gdyni oddawano na podstawie relacji szwedzkiego 
dziennikarza: „Dotychczasowi mieszkańcy kwitnącej Gdyni, pisze dziennik szwedzki, 
przeważnie ludzie zamożni i dobrze sytuowani, za jednym zamachem stają się 
nędzarzami, robotnikami i parobkami rolnymi. Liczba samobójstw wśród Polaków i 

94 Tamże.
95 A. Mikułko, „O co właściwie  chodzi”, „Kurjer Wileński”,  nr 158, z dn. 10.06.1939 r., s. 3.
96 Tamże.
97 Fr., Biedni gdańszczanie, „Kurjer Wileński”, nr 232, z dn. 23.08.1939 r., s.3.
98 Tylko trzy godziny na opuszczenie rodzinnych miast. Martyrologia Polaków w Gdyni i Orłowie, 

„Kurjer Wileński”, nr 259, z dn. 2.11.1939 r., s. 2.
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Żydów jest zastraszająco wielka. Oficjalnie, ma się rozumieć, o tym fakcie się nie pisze. 
W tym samym czasie, gdy w czterech ścianach poszczególnych domów rozgrywają 
się wzruszające tragedie, na ulicach Gdyni grzmią orkiestry i panuje radość. Obecni 
władcy Gdyni z wielką pompą spotykają swoich rodaków, przesiedlanych z Estonii i 
Łotwy do Polski”99.

Gdynia na łamach „Kurjera Wileńskiego” w latach 30., zwłaszcza w latach kryzysu 
gospodarczego i na początku II wojny światowej, przedstawiana była jako miasto mające 
różnorodne problemy – polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, wynikające 
z nagłego jej rozwoju, a jednocześnie spowodowane czynnikami obiektywnymi, 
takimi jak kryzys gospodarczy, czy wybuch II wojny światowej. Problematyka 
związana z Gdynią pojawiała się w kontekście tematyki ogólnopolskiej, co miało 
służyć integracji lokalnych czytelników z Polską nad Bałtykiem. Miała ona przede 
wszystkim charakter informacyjny. Czytelnicy „Kurjera Wileńskiego” mieli możność 
śledzenia rozwoju i rozbudowy Gdyni – miasta i portu, a jednocześnie problemów 
z nimi związanych. Zwłaszcza w publicystyce  prezentowano autorskie krytyczne 
punkty widzenia, oparte często na relacjach z pobytu w Gdyni i obserwacji różnych 
dziedzin życia społecznego w niej. Reportaże, zwłaszcza Eugeniusza Gulczyńskiego, 
Anatola Mikułki, W. Tołł., Stefana Okulicza, nacechowane są realistycznymi opisami 
kontrastów gdyńskich. Bez względu na krytyczny stosunek autorów relacji do 
rzeczywistości gdyńskiej, w gazecie reklamowano Gdynię, zwłaszcza jej położenie 
nad morzem i zachęcano do jej zwiedzania, angażując się w organizowanie wycieczek 
prasy wileńskiej do Gdyni.

  

99 Tragedia Gdyni. Relacja dziennikarza szwedzkiego o współczesnej wędrówce narodów, na podstawie 
relacji szwedzkiego tygodnika „Nia Dalhint Alhanda”, „Kurjer Wileński”, nr 260, z dn. 4.11.1939 r., s. 2. 
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„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010

Aleksander Pawelec

Gdy w Gdyni była drewniana Warszawa

                        
Nie tak dawno, na portalu „Trójmiasto.pl”, można było przeczytać  dwa artykuły 
autorstwa Marka Gotarda  poświęcone Gdyni. W jednym przywołane zostało moje 
nazwisko, zaś w obu  przewija się dziwny stosunek autora do historycznych realiów 
i doznań pokoleń z pierwszej połowy ub. wieku. Z tego właśnie powodu ośmielam 
się zabrać głos, polemizując, z chyba młodym autorem  tekstów. Jednakże nie mogąc 
dowiedzieć się czegoś więcej o  Nim, nie mam prawa snuć na Jego temat innych, niż 
tylko wiek przypuszczeń. Natomiast, aby jak najlepiej odczytać moje spostrzeżenia z 
tamtych czasów, na wstępie trochę o sobie i mojej rodzinie.

Urodziłem się, gdy już ponad rok trwała I wojna światowa. W lipcu 1918 
roku, mój ojciec, Stanisław Pawelec, został przez pruskich zaborców aresztowany i 
przewieziony do ówczesnego obozu koncentracyjnego w Czersku na Pomorzu, który 
był jednocześnie obozem  jeńców rosyjskich. W  obozie śmiertelność, z uwagi na 
głód, zakaźne choroby i nieludzkie warunki życia była tak ogromna, że w końcu 
listopada 1918 roku, z całej grupy kilkunastu aresztowanych, do domu powrócił tylko 
mój ojciec. Jego stan był bardzo ciężki, a waga tego trzydziestoletniego mężczyzny nie 
przekraczała 38 kg. Lekarz, który zaopiekował się nim, oświadczył, że jego przeżycie i 
powrót z tego pruskiego piekła graniczyło wprost z cudem. Minęły  miesiące nim mój 
ojciec odzyskał  względne zdrowie.

Jak wiemy, to po zakończeniu I wojny światowej jeszcze przez kilka lat trwały walki 
o ostateczne ustalenie granic Polski, a  w  1920 roku dotknięci zostaliśmy najazdem 
bolszewików. Do tego należy także dodać niebywałą  inflację ówczesnej polskiej 
marki, która doprowadziła naród  do gospodarczej ruiny. Gdy w ciągu następnych 
pięciu lat żywotność narodu polskiego wyprowadziła kraj z tej gospodarczej  zapaści 
na względny poziom życia, to  nastąpił rok 1929 i wielki światowy kryzys gospodarczy, 
który w Polsce trwał do 1935 roku. I właśnie w tym okresie, bo w marcu 1931 roku, po 
spieniężeniu reszty dobytku cała moja rodzina przeniosła się do Gdyni, zwiedziona 
wiadomościami o prężnie rozwijającej się gospodarce morskiej, w tym budowie 
portu i miasta.

W 1932 roku, po zakończeniu 3-letniej zasadniczej służby wojskowej w Korpusie 
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Ochrony Pogranicza na granicy wschodniej powrócił także, już do Gdyni, mój starszy 
brat Mateusz , który przystąpił do zorganizowanego Koła Związku Rezerwistów R.P.  
w Orłowie.

Wspólnymi siłami  zbudowaliśmy w Małym Kacku przy ul. Wieluńskiej 38, 
parterowy domek, w którym zamieszkała cała moja rodzina, składająca się z rodziców 
i sześciorga rodzeństwa.

Na początku grudnia 1934 roku zmarł w wieku 46 lat mój ojciec. Był to dla 
rodziny bolesny cios. Odeszła bowiem główna opoka rodziny, a najmłodsza z sióstr 
miała zaledwie 8 lat. Pogrzeb ojca na cmentarzu witomińskim pochłonął resztki 
rodzinnych zasobów. Nastał więc dla nas niezwykle trudny okres. Po prostu znikąd 
żadnej pomocy. I właśnie wtenczas jedynym ratunkiem przed mrozem i widmem 
głodu, od grudnia 1934 do maja 1935 roku był węgiel z pociągów towarowych, 
jadących nową linią kolejową, tzw. Magistralą Śląską, która biegła z Bydgoszczy 
poprzez Kościerzynę, Wielki Kack do portu w Gdyni, z pominięciem Gdańska.

Dopiero w kwietniu 1935 roku, Komitet Pomocy Zimowej w Gdyni, wykupił 
w gdyńskich piekarniach pewną ilość chleba dla bezrobotnych i właśnie wtenczas 
ja i mój brat otrzymaliśmy specjalny przydział, po 15 kg na cały miesiąc kwiecień. 
Kartki na chleb można było realizować  w piekarni na placu Górnośląskim, róg 
Wielkopolskiej, otrzymując po 1 kg chleba, co drugi dzień. To było wszystko. Kobiety 
i dzieci takiego przydziału nie otrzymały.

I tak nadszedł maj 1935 roku – najpiękniejszy miesiąc w przyrodzie. Przez trzy 
tygodnie nie widzieliśmy w naszym domu kawałka chleba. Jedynym ratunkiem był 
zapas ziemniaków i mleko od kozy, którą hodowaliśmy. Wielogodzinne przebywanie 
pod budynkiem Urzędu Pośrednictwa Pracy przy ul. Morskiej lub Portowego 
Pośrednictwa Pracy przy ul. Polskiej, nie dawały żadnego rezultatu. Przełomowym 
dniem w moim życiu było święto Bożego Ciała - osobiste przeżycia opisałem w 
moich wspomnieniach z lat młodości i II wojny światowej - bo po tym dniu, już na 
początku czerwca, dostałem skierowanie z Pośrednictwa Pracy do przedsiębiorstwa, 
które podjęło poważną wojskową inwestycję. Robota polegała na przeciągnięciu kabla 
telefonicznego z Dowództwa Marynarki Wojennej na Oksywiu przez Kępę Oksywską 
do jaru w Babich Dołach, następnie przez Zatokę,  do Juraty i dalej do bazy Marynarki 
Wojennej w Helu. Praca trwała 3 miesiące. We wrześniu 1935 roku otrzymałem pracę 
na budowie trzech bloków mieszkalnych w narożu ul. Świętojańskiej i Partyzantów.

Po około trzech tygodniach pracy na tej budowie, przeczytałem w Dzienniku 
Gdyńskim anons o naborze na stanowiska bileterów do kina „Morskie Oko” w Gdyni.

Możliwość pracy w kinie była tak urzekająca, że udałem się natychmiast w 
wyznaczonym dniu, pod wskazany adres, do mieszkania właścicieli kina przy ul. 
Starowiejskiej 8, lecz po przybyciu na miejsce mina mi zrzedła, ponieważ na to 
ogłoszenie zgłosił się po prostu tłum kilkudziesięciu młodych chłopców.

Aleksander Pawelec
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Właściciel kina, kapitan Marynarki Wojennej w stanie spoczynku, Stefan Szmidt 
i jego żona Izabela, przeprowadzali z każdym przybyłym kandydatem wnikliwe 
rozmowy, przyglądając się uważnie prezencji i umiejętności poruszania się każdego 
z kandydatów, a także wymowie w przeprowadzanym dialogu. Niejednokrotnie te 
same pytania jeszcze raz powtarzano.

Po kilkugodzinnym egzaminowaniu, wszystkich przybyłych młodych mężczyzn 
(kobiet w owym czasie w kinach nie zatrudniano), wezwano do pokoju przesłuchań 
dwóch ze wszystkich kandydatów, bo jak się okazało tylko tylu było potrzeba do 
uzupełnienia personelu. I właśnie jednym z tych wybranych byłem ja.

Na początek, jak zapowiedziano, w okresie próbnym otrzymałem najniższe z 
najniższych uposażenie, bo 15 zł tygodniowo – czyli trochę ponad 60 zł miesięcznie 
plus kolacja w trakcie trwania 2 seansu. Obowiązujący czas pracy w kinie:

- w dni powszednie od godz. 16.30 do 23.30 (3 seanse)
- w niedziele i święta od godziny 14.30 do 23.30 (4 seanse)
dodatkowe poranki filmowe w niedziele w godz. 11.00 – 13.00.
Po okresie próbnym, na początku 1936 roku otrzymałem podwyżkę do 25 

zł tygodniowo, ponad 100 zł miesięcznie. Musiałem więc spełniać oczekiwania 
moich pracodawców, gdyż w tak szybkim tempie nikt w tym kinie podwyżek nie 
otrzymywał. Do tego dochodził też inny, także istotny fakt, bowiem od roku 1936 
podlegałem obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej i po otrzymaniu w lutym 
1936 roku powołania do odbycia służby w Marynarce Wojennej, kapitan Szmidt 
spowodował jego odroczenie do następnego roku, co powtarzało się każdego roku 
aż do 1938 roku. Nie miał z tym chyba żadnych trudności, bo w tym czasie w Gdyni 
miał wiele do powiedzenia i osobistego znaczenia. Wystarczy tylko dodać, że w 
czasie gdy kapitan Szmidt służył do roku 1918 w Niemieckiej Marynarce Wojennej 
(Kriegsmarine) w stopniu kapitana, to młody wówczas podporucznik, późniejszy 
dowódca Polskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Józef Unrug, był  w tym okresie  
podkomendnym mojego chlebodawcy.

Od momentu zatrudnienia mnie w kinie „Morskie Oko” sytuacja bytowa całej 
mojej rodziny zmieniła się diametralnie.  Mama została zatrudniona wiosną 1936 
roku w ogrodach Zakładu Zieleni Miejskiej, a mój starszy brat Mateusz, otrzymał 
stałą pracę  w jednej z firm portowych.

W końcu 1935 roku ruszyła budowa świetlicy Związku Rezerwistów R.P. w Małym 
Kacku przy ul. Łowickiej 41 (obecnie mieści się w tym budynku „Amerykańsko 
– Polskie Stowarzyszenie Oświatowe). Przy tej budowie pracowali społecznie 
członkowie Związku Rezerwistów Koło w Orłowie, którego sekretarzem był mój brat 
Mateusz. Ja także z uwagi  na fakt, że praca w kinie zaczynała się o 16.30 przyłączałem 
się po kilka godzin dziennie  do tej społecznej akcji, pracując przy produkcji tzw. 
białej cegły, z której ten budynek był budowany. Należy tutaj dodać jeszcze, że duży 
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wkład do tej budowy wnieśli członkowie wspierający Związek Rezerwistów z Orłowa 
i Małego Kacka oraz Komisariat Rządu w Gdyni.

Budowę zakończono w końcu 1936 r. W ramach działalności Związku 
Rezerwistów Koło Orłowo i Mały Kack zostało zorganizowane amatorskie koło 
teatralne, do którego ja także należałem. Organizowano dość często w nowo 
wybudowanej świetlicy zabawy taneczne, które bardzo integrowały młodzież 
kaszubską  z napływającą ludnością i młodzieżą z głębi kraju.

Należy tu jeszcze dodać, że Związek Rezerwistów współpracował na polu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa z komisariatem policji w Orłowie.

Przypominam o tym w kontekście stwierdzenia M. Gotarda, że np.  „Mały Kack  
wzięli we władanie złodzieje kradnący węgiel”. Dzisiaj po upływie ponad 75 lat 
kojarzy się to z bardzo niebezpieczną  sytuacją. A przecież ci chłopcy, którzy wprost 
w rozpaczliwym bytowym czasie zmuszeni zostali do takich sposobów ratowania od 
głodu i mrozu swoje rodziny, moim zdanie nie zasłużyli na tak surową ocenę.

Zwłaszcza, że  tak naprawdę to we władaniu Małym Kackiem swój udział mieli: 
w kierunku duszpasterskim ks. Stefan Radtke, wielki moralista, a od 1935 roku 
po ustanowieniu w Małym Kacku parafii rzymskokatolickiej jej proboszcz oraz 
wspomniany już Związek Rezerwistów Koło w Małym Kacku z członkami, spośród 
których kilku brało udział w wojnie z bolszewikami.

Począwszy od października 1935 do lutego 1939 r., to jest do momentu 
powołania mnie do odbycia czynnej służby wojskowej, wracałem codziennie po 
północy z pracy w kinach do domu pieszo  (około 3 km) i nigdy nie miałem poczucia 
niebezpieczeństwa ze strony osób trzecich. W tych czasach policja w Orłowie i 
Małym Kacku nie notowała żadnych objawów rabunku, gwałtu, kradzieży mienia 
społecznego czy też ulicznych rozbojów. Nie było też żadnych rozpraw sądowych 
wskazujących na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.

Dlatego po przeczytaniu artykułu M.Gotarda poczułem się zmuszony, jako 
jeden z nielicznych żyjących jeszcze „przedwojennych” mieszkańców Małego Kacka, 
do przedstawienia w wielkim skrócie historycznego i społecznego przekroju tej 
miejscowości, która do roku 1934 wchodziła w skład gminy Orłowo Morskie, a od 
roku 1935 została włączona w obszar miasta Gdyni. Od tego momentu nastąpiło 
dopiero właściwe nazewnictwo ulic dla zabudowań w kaczej dolinie. W owym czasie 
u zbiegu ulic Halickiej, Sandomierskiej i Przemyskiej istniał już mały kościół, którego 
proboszczem był. ks. Stefan Radtke, brat Jana Radtke, sołtysa Gdyni, przed nadaniem 
Gdyni  praw miejskich.

Ksiądz Stefan Radtke był wielkim moralistą a jednocześnie jako duszpasterz 
wielkim pasjonatem w kierunku chrześcijańskiego integrowania autochtonicznej 
ludności kaszubskiej z ludnością napływającą z głębi kraju i polskich imigrantów z 
zagranicy.
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Drugim takim czynnikiem w utrzymywaniu ładu i porządku publicznego 
był właśnie Związek Rezerwistów R.P., najpierw jako Koło Orłowo Morskie, a od 
roku 1935 także Koło Mały Kack. Działalność tego związku nakierowana była na 
pełną integrację w duchu patriotycznym młodzieży autochtonicznej z ludnością 
napływową z głębi kraju. Temu służył budynek przy ul. Łowickiej 41, który stał się 
ważnym ośrodkiem społeczno-kulturalnym w życiu całego miasta. 

Na stronie tytułowej artykułu, autor zamieścił zdjęcie, pod którym podaje: „Na 
fotografiach widzimy relikty dawnej Drewnianej Warszawy, którym udało się przy  
ul. Radomskiej dotrwać do naszych czasów”.

Moim zdaniem jest to fragment budynków w narożu ul. Piotrkowskiej z ul. Radomską, 
a widoczny na pierwszym planie parterowy domek był typowym, jakie budowano przy 
sąsiednich ulicach Małego Kacka jak Olkuska, Częstochowska, Lipnowska, Kaliska, 
Łowicka czy też Wieluńska, na której  stał domek i mojej rodziny. Jeśli więc taka zabudowa 
została porównana do bud mieszkalnych i brazylijskich faweli (czytaj slumsy), to już 
naprawdę nic nie rozumiem z wywodów młodego autora, gdyż nawet dzisiaj, gdyby 
mi przyszło w takim domu mieszkać, to nie byłoby to dla mnie żadną ujmą. Wreszcie 
ze zdziwieniem przyjąłem akapit poświęcony Edwardowi Obertyńskiemu, „…który 
zaczynał swoją gdyńską karierę od noclegów w … dużej rurze kanalizacyjnej”.

I tutaj tę  wspaniałą gdyńską postać M.Gotard pozostawił w sferze domysłów tzn. 
czy łączyć ją z Małym Kackiem (Drewnianą Warszawą) w okresie międzywojennym 
czy też z okresem powojennym? 

Ponieważ dotyczy to Osoby niezwykle ważnej dla powojennej Gdyni, a mnie 
znanej już przed wybuchem  wojny,  to pragnę z tego tytułu dodać  pewne dane do 
Jego biografii.

Edward Obertyński urodzony w maju 1913 r. we Lwowie, gdzie uczęszczał do szkół 
od powszechnej do wyższych studiów, po których ukończeniu dostaje się do szkoły 
podchorążych artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, którą kończy z wyróżnieniem, 
otrzymując nominację na pierwszy stopień oficerski podporucznika artylerii. Było 
to  dla młodego Obertyńskiego niezwykle ważną nobilitacją. W roku 1937 w wieku 
24 lat otrzymuje skierowanie do 1 Morskiego Baonu Strzelców w Wejherowie (od 
marca 1939 r. 1 Morski Pułk Strzelców) na stanowisko zastępcy dowódcy Oddziału 
Artylerii,  na którego uzbrojeniu były 2 działa polowe 75 mm i 3 moździerze typu 
„Stokes” 100 mm.

Jako młody oficer zdobył sobie u dowódcy pułku, Kazimierza Pruszkowskiego 
duże uznanie, bo wystarczy tylko dodać, że z jego inicjatywy w marcu 1939 r. 1 
Kompania Strzelecka 1 Baonu, w której ja w owym czasie pełniłem zasadniczą służbę 
wojskową, została wysłana specjalnym wojskowym transportem na Wołyń, do 
Włodzimierza Wołyńskiego,  na trwające trzy miesiące wspólne ćwiczenia wojskowe, 
z tamtejszym 23 pułkiem piechoty im. Lisa Kuli.

Po powrocie w połowie czerwca 1939 r. do Wejherowa, zostałem przeniesiony 
z dniem 1 lipca 1939 r. w skład pułkowego oddziału zwiadu pod dowództwem por. 
Dworzańskiego.
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W kampanii wrześniowej 1939 roku, w czasie pierwszych dni walk w obronie 
Wybrzeża, obserwowałem w dniu 6 września w godzinach popołudniowych w 
Gościcinie, położonym w połowie drogi pomiędzy Wejherowem a Luzinem, 
przygotowania do kontrataku przeciwko niemieckim oddziałom, które przekroczyły 
w godzinach rannych ówczesną polsko – niemiecką granicę, zajmując Luzino i 
okoliczne wioski. I właśnie wtenczas miałem możność przyjrzeć się bojowemu 
działaniu pułkowej artylerii. Krótko po zachodzie słońca nastąpił kilkunastominutowy 
ostrzał artyleryjski baterii dział 75 mm na pozycje nieprzyjaciela. Tą akcją dowodził 
właśnie ppor. Edward Obertyński. Przyznam się, że ta cała akcja zrobiła  na mnie 
olbrzymie wrażenie. Po wystrzeleniu około stu pocisków ruszyły do ataku na Luzino 
kompanie strzeleckie wypierając wroga poza ówczesną granicę. 

Następnym razem widziałem  Obertyńskiego w trakcie walk w dniach 11-13 
września w bitwie z Niemcami o Dębogórze na Kępie Oksywskiej. Poległo w niej 
dużo żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców, a wśród nich dowódca 1 Kompanii 
kapitan Wacław Skubik. Było bardzo dużo rannych, a wśród nich także ppor. Edward 
Obertyński, który został przetransportowany do szpitala wojskowego w Babich 
Dołach, gdzie w dniu 19 września 1939 r., po zakończeniu działań wojennych, został 
wzięty do niewoli niemieckiej  i osadzony w obozie oficerskim w Woldenbergu 
(obecnie Dobiegniew). Po zajęciu tej miejscowości w lutym 1945 r. przez oddziały 
Armii Czerwonej i uwolnieniu polskich oficerów z tamtejszego oflagu, Obertyński 
przedostaje się w mundurze oficera Wojska Polskiego  do Gdyni, gdzie dociera już po 
zajęciu naszego miasta  przez oddziały Armii Czerwonej.

Dlatego uważam, że umieszczenie nazwiska tego dumnego oficera i wielkiego 
polskiego patrioty w takim zdawkowym ujęciu, jest niezrozumiałe i wielce 
krzywdzące dla tak wspaniałej postaci, jaką był Edward Obertyński i to w okresie 
międzywojennym, wojennym jak i powojennym Gdyni.

Bardzo dziwnie i potępiająco brzmi treść akapitu wyjętego rzekomo z kontekstu 
„Wiadomości Literackich” Melchiora Wańkowicza z 1937 roku, o wprost drastycznych 
i koczowniczo – bytowych sytuacjach w okolicach ul. Śląskiej, gdzie na jednej 
wąskiej błotnistej uliczce gnieździły się w podmokłych klitkach 634 osoby różnego 
autoramentu.

Zaraz dalej M. Gotard sugeruje, że w takich budach mieszkalnych i gdyńskich 
fawelach były srodze niebezpieczne siedliska gruźlicy, chorób wenerycznych i 
wylęgarnia przestępców.

Sięgam głęboko pamięcią do lat 1936 – 1937 i widzę przed sobą obraz tej 
przyszłościowej części miasta, zwanej potocznie „Budapesztem”. Bywałem tam 
dość często, a poruszając się ul. Leśną (obecnie ul. Wolności), Śląską, Witomińską i 
Tatrzańską, przypominam sobie tamten olbrzymi plac budowy domów mieszkalnych. 
Wymienione ulice wytyczone zostały i określone urzędowym nazewnictwem 
przez Komisariat Rządu, a całość pozostawała pod ścisłym nadzorem Wydziału 
Architektury i Budownictwa tegoż urzędu. Prawie wszystkie wzniesione wówczas 
budowle dotrwały do chwili obecnej i są wymownym świadectwem, że nie były to 
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klitki, budy mieszkalne  czy też brazylijskie fawele.
W okresie letnim 1936 r. już w czasie mojej pracy w kinie „Morskie Oko” 

zakon ojców jezuitów ogłosił we wszystkich działających w owym czasie gdyńskich 
kościołach apel o pomoc finansową lub fizyczną przy budowie kościoła przy ul. 
Tatrzańskiej. Ponieważ finansowo nie mogliśmy takiej pomocy uczynić, to zgłosiłem 
się razem z moim starszym bratem Mateuszem deklarując kilkudniową pomoc w 
pracy fizycznej. Tak się złożyło, że byliśmy jednymi z pierwszych lecz nie jedyni, 
którzy zgłosili się do takiej pracy.

W żywej pamięci pozostały mi  obrazy z tych początkowych momentów na tej 
sakralnej budowie, a mianowicie, gdy po dokładnym obrysowaniu  i obramowaniu, 
zgodnie z planem budowy  wycinałem zieloną darń do wykopu pod jej fundamenty. 
Ta nasza praca trwała kilka dni, od wczesnych godzin rannych do około 15.00 każdego 
dnia. Mogłem sobie na to pozwolić, bo praca w kinie zaczynała się o godz. 16.30.

Czytając dziś relacje ośmieszające przedwojennych mieszkańców Gdyni nasuwa 
mi się skojarzenie z jadowitymi przemówieniami Alberta Forstera, który nawoływał 
do fizycznego rozprawienia się z Polakami, jego zdaniem nosicielami chorób 
zakaźnych, bandytów i podludzi. 

A przecież ludność Gdyni, niezależnie od statusu społecznego, bytowego i 
miejsca zamieszkania, a mianowicie: Śródmieścia, Kamiennej Góry, Orłowa, Małego 
Kacka, Obłuża, Witomina, Grabówka czy Chyloni miała swoją jednakową Golgotę, 
po zajęciu naszego miasta przez Teutonów we wrześniu 1939 r.

Już w październiku i listopadzie wysiedlono z Gdyni – przeważnie do Generalnej 
Guberni – kilkadziesiąt tysięcy ludzi z przewagą kobiet, starców i dzieci. Moja mama i 
siostry, z których najmłodsza miała 13 lat, zostały wywiezione w dniu 18 października 
1939 r. do Generalnej Guberni po prostu w nieznane. Pozwolono im zabrać tylko 
podręczny bagaż. Natomiast ja i mój brat zostaliśmy wzięci do niewoli niemieckiej w 
dniu 19 września 1939 r. tj. po zakończeniu działań wojennych na Kępie Oksywskiej.

A w centrum Gdyni, gdzie jak pisze M. Gotard „rosły piękne, modernistyczne 
kamienice, na ulicach panował warszawski blichtr”, aresztowano tysiące Polaków. 
Zwłaszcza urzędników administracji państwowej i miejskiej różnych szczebli, 
nauczycieli, pracowników sądownictwa, funkcjonariuszy policji, kupców, 
przemysłowców, rzemieślników, a przede wszystkim tych, którzy byli znani jako 
działacze kultury, oświaty oraz budowniczych miasta i portu. Z tego kilkuset, co 
zacniejszych osób, wywieziono do obozu koncentracyjnego w Sztutthofie, a kilka 
tysięcy, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 1939 roku i w następnych 1940 roku 
wywieziono i zamordowano w lasach Piaśnicy koło Wejherowa. Szerszą wiedzę na 
ten temat  zawiera np. „Encyklopedia Gdyni”, w której autorzy odtworzyli historię 
Gdyni od małej rybackiej wioski do współczesnego miasta . 

Innym ważnym dziełem jest album „Gdynia – miasto z morza i marzeń”  Jest 
to przebogate studium o niezwykłej patriotycznej symbiozie powstających i 
rozwijających się od podstaw w latach dwudziestych i trzydziestych ub. wieku Polskiej 
Marynarki Wojennej oraz miasta i portu Gdynia. 
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Bardzo pozytywnie należy przyjąć wielce patriotyczną i  niezwykle skuteczną 
działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni, którego wydawnictwo „Rocznik 
Gdyński” jest  ciągle żywym dokumentem czasu przeszłego i  teraźniejszego  życia 
naszego miasta.

Nie można pominąć także wydawnictwa Wyższej Szkoły Komunikacji 
Społecznej w Gdyni pt. „Zeszyty Gdyńskie”, a szczególnie Nr 4, zawierającego 
tematykę związaną z wojną obronną i okupacją niemiecką Gdyni. To właśnie w tym 
„Zeszycie…” możemy przeczytać tekst Elżbiety Grot p.t. „Ludobójstwo w Piaśnicy 
jesienią 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni”, który 
moim zdaniem zasługuje na szczególną uwagę i pokoleniową pamięć. Niestety, o tego 
typu wydawnictwach wiedzą tylko szczególnie zainteresowani. Przeglądając bowiem 
dalsze strony portalu „Trójmiasto.pl” natrafiłem na kilkanaście stron udziału młodych 
Internautów próbujących oceniać sens historycznych  artykułów. Przeważająca część 
zamieszczonych tam komentarzy  świadczy, że treść historycznych wypowiedzi 
jest dla nich w ogóle niezrozumiała i  traktują tego typu teksty  jako słowną wojnę  
pomiędzy Gdańskiem a Gdynią.               

Gdy w gdańskich kinach grały fortepiany

Ustosunkowując się do drugiego tematu, jaki ukazał się na wymienionym portalu, 
to z uwagi  na fakt mojej pracy w kinach „Morskie Oko” i „Lido” muszę powiedzieć, 
że żadne z gdyńskich kin nie posiadało w tamtym czasie fortepianu. Jedynie tylko w 
kinach (tak jak w kinie „Czarodziejka”),  w okresie przed  udźwiękowieniem filmów 
były w użyciu pianina, usytuowane zawsze pod ekranem, na których zatrudnieni 
muzycy wykonywali dowolne utwory, by w jakiś sposób wypełnić ciszę wiejącą z 
ekranu.

Twierdzenie zaś, że przedwojenna Gdynia mogła pochwalić się kinami najwyższej 
klasy jest wielką przesadą, bowiem w okresie kina niemego i początków wyświetlania 
filmów dźwiękowych panowała w tej dziedzinie  chałturowa improwizacja. Jedynie  
kino „Morskie Oko” spełniało w pewnym sensie warunki, by zaliczyć je do dość 
wysokiej klasy, chociaż sala tego kina miała jeden poważny mankament. Była w 
kształcie kwadratu, co przy podobnym kształcie ekranu, widzowie siedzący na 
skrajnie bocznych miejscach i bliżej ekranu, mieli całkowity dyskomfort w odbiorze  
filmu. 

Przełomem w gdyńskiej kinematografii był rok 1936. Na ul. 3 Maja słynny 
malarz – marynista, Marian Mokwa wybudował dość pokaźny, dwukondygnacyjny 
obiekt z długą przyległą salą widowiskową w kształcie prostokąta. Powierzchnia tego 
obiektu wynosiła ok.  1300 m2 i była przeznaczona na wernisaże monumentalnych, 
marynistycznych obrazów, sławiących  Polskę morską i polskości Pomorza. 

Otwarcia tej galerii, w dniu 29 czerwca 34 roku, tj. w Święto Morza dokonał 
ówczesny wojewoda pomorski Kirtiklis, w asyście Komisarza Rządu Franciszka 
Sokoła, a uroczyste poświęcenie celebrował biskup chełmiński Stanisław Okoniewski. 
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Niestety, całkowity brak zainteresowania ówczesnej społeczności  galerią, zmusił 
Mariana Mokwę do wydzierżawienia  całego obiektu ówczesnemu właścicielowi kina 
„Morskie Oko”, Stefanowi Szmidtowi, który po kilkumiesięcznej adaptacji otworzył 
w nim, we wrześniu 1936 roku, jedno z najlepszych  w Polsce kin pod nazwą „Lido”.

I tu muszę sprostować twierdzenie, że w ówczesnych kinach w Gdyni „można było 
skosztować lodów, rozkoszując się wonią ekskluzywnych perfum, rozpylanych przez 
najęty do tego personel”. Po pierwsze, był zakaz nie tylko sprzedaży, ale i wchodzenia 
do kina z lodami w ręku. Po drugie, rzekome rozkoszowanie się rozpylanymi i 
ekskluzywnymi perfumami to już wielka przesada i tworzenie legendy. Latem, przy 
pełnych salach panował uciążliwy zaduch i dlatego personel kina, a nie wynajęty 
personel,  rozpylał w trakcie wyświetlania filmu, specjalnymi ręcznymi rozpylaczami,  
wodę leśną o zapachu drzew iglastych. Nie były więc to żadne perfumy tylko swego 
rodzaju odświeżenie powietrza, aby widzowie dotrwali do końca seansu..      

Powracając jeszcze do działalności kina „Lido” to pamiętam, że w umowie 
dzierżawnej  budynku były dwa punkty zastrzeżonych uprawnień dla Mariana 
Mokwy, jako właściciela budynku, a mianowicie: na sali kinowej, po obydwu jej 
dłuższych bokach będą stale eksponowane 44  monumentalne obrazy związane 
z tematyką morską. Jedna z sal na pierwszym piętrze o pow. około 50 m2 będzie 
należała wyłącznie do właściciela budynku, jako sala wystawowa dla małych obrazów 
tj. akwareli, szkiców i rysunków.

Ta niezwykła symbioza kinematografii i unikatowych, marynistycznych 
dzieł Mariana Mokwy, była szczególnym i niezwykle pozytywnym wydarzeniem 
kulturalnym w  przedwojennej Gdyni. Niestety, te wszystkie dzieła  zostały przez 
Niemców, we wrześniu 1939 roku  spalone na stosie ułożonym przed frontem kina 
„Lido”.

Zanim nastąpiła wojna, codziennie po rozpoczęciu ostatniego seansu do kin 
wkraczali poborcy podatkowi, pobierając z sumy sprzedanych w tym dniu biletów 
35% uzyskanej wartości, na poczet podatku dochodowego. Jeśli dane kino wyświetliło 
w poprzednim okresie rozliczeniowym 10%  filmów polskiej produkcji, to też w takiej 
wysokości była ulga podatkowa. Oznaczało to, że podatek wynosił 25%   uzyskanego 
przychodu.

Obliczenie  podatku było  bardzo proste, bowiem bilety sprzedawane  w 
odnośnych kinach posiadały bieżące numery z pieczątką Komisariatu Rządu, a ich 
wydawanie (rolki po 500 lub 1000 biletów) były ściśle  ewidencjonowane przez 
Wydział Finansowy. Do kin „Morskie Oko” i „Lido” przychodził  każdego dnia, po 
godz. 21.00 jako poborca podatkowy, sam kierownik tegoż Wydziału p. Michalski, 
zamordowany jesienią 1939 roku przez hitlerowców w Piaśnicy.

Problem otrzymania ulgi podatkowej nie miało nigdy kino „Polonia”, ponieważ 
jego właściciele byli nastawieni prawie wyłącznie na wyświetlanie filmów polskiej 
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produkcji. W tym kinie został ustanowiony jesienią 1937 roku swoisty rekord długości 
utrzymywania się   na ekranie, przy ciągle pełnej widowni i ponad trzy miesiące filmu 
„Znachor”. W rok później, premiera drugiej części „Znachora” – „Profesor Wilczur” 
utrzymywała się na ekranie zaledwie przez niespełna trzy tygodnie. Swój rekord, 
ale trochę mniejszy, miało także jesienią 1937 r. kino „Lido” poprzez wyświetlanie 
kolorowego filmu animowanego „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” Walta 
Disneya, w polskiej wersji językowej. Film ten, utrzymywał się na ekranie przez 
ponad dwa miesiące i zawsze miał pełną widownię. 

W 1937 r. Brunon Zieliński po likwidacji kina „Czarodziejka” wybudował 
kilkadziesiąt metrów przed Polską Riwierą (obecnie parking przed muzeum) i około 
150 m  z drugiej strony od kina „Morskie Oko” pawilon, w którym w sezonie letnim 
działała restauracjo – kawiarnia, zamieniana w okresie jesienno – zimowym na kino 
„Bodega”.

W listopadzie 1938 roku około godz. 19.00 „Bodega” stanęła w ogniu. Podobno 
nastąpił samozapłon taśmy filmowej podczas projekcji filmu. Nie było ofiar ani wśród 
personelu, ani wśród widzów, których było podobno zaledwie kilkunastu. Za to pożar 
był wyjątkowo niezwykły, bowiem nie było widać płomieni tylko tumany wysoko 
unoszących się iskier. Jak się później okazało to przyczyny  pożaru były następujące: 
Wybudowany pawilon – wprawdzie bardzo okazały i potocznie nazywany „szklanym 
pałacykiem” był bardzo lekkiej konstrukcji, nadającej się raczej wyłącznie do 
sezonu letniego. Właściciel pawilonu, przygotowując  go  do  działalności  kina  w  
okresie jesienno – zimowym, wpadł  na  pomysł jego ocieplenia poprzez obłożenie 
olbrzymich szklanych okiennych witryn kilkunastocentymetrową warstwą trocin, 
których kilkanaście ton sprowadził z okolicznych tartaków. Taka warstwa ubitych 
trocin pomiędzy przyłożonymi od zewnątrz dużymi płatami dykty  a okiennymi 
taflami szyb miała chronić salę kina przed mrozem. Paliły się więc te trociny bez 
płomieni, zaś iskry roznosił  wiatr. Cały pawilon kina wraz z wyposażeniem spłonął 
doszczętnie.

Już na początku 1938 roku miasto obiegła wiadomość o projekcie powstania 
przy ul. Świętojańskiej, największego i przez to najbardziej konkurencyjnego kina w 
Gdyni. Właściciele kin „Morskie Oko”, „Lido” i „Polonia”, a także ich personel byli 
pełni obaw o swoją dalszą egzystencję. Całość projektu i wszelkich przygotowań do 
jego otwarcia były trzymane w wielkiej tajemnicy. Wiadomo było tylko, że miało 
być bardzo duże na około 1000 miejsc, a także bardzo nowoczesne i niezwykle 
ekskluzywne kino. 

Prace adaptacyjne, które trwały kilka miesięcy, zostały zakończone we wrześniu 
1938 roku. Powołana na początku października komisja złożona z ekspertów – 
rzeczoznawców z dziedziny budownictwa, kinematografii i straży pożarnej, po 
dokładnym przeprowadzeniu wszelkich technicznych badań i próbnym seansie nie 
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dopuściła nowego kina do eksploatacji. Usuwanie stwierdzonych usterek trwało 
długo i zbiegło się z moim odejściem do służby wojskowej.

Na zakończenie muszę  jeszcze  dodać, że w drugiej połowie lat trzydziestych 
Gdynia była już typowo  miastem portowym, w którym kwitło życie nie tylko we 
wspomnianych kinach, ale także w licznych lokalach i barach, usytuowanych w 
centrum miasta i w ulicach położonych najbliżej basenów portowych. Z nocnych 
lokali pozostały w mojej pamięci  takie jak: „Mascotte” (najbardziej ekskluzywny) przy 
ul. Żwirki i Wigury, „Alhambra” (także ekskluzywna) przy ul. 10 Lutego, „Europa” 
przy rogu ul. 10 Lutego i ul. Abrahama (powojenny Inter Klub), „Oaza”, „Polonia” i 
„Fenix” przy ul. Świętojańskiej, „Cafe Club” przy Placu Kaszubskim i „As” przy ul. 
Portowej, „Dwór Kaszubski” potocznie zwany „Grzegorzem” przy ul. Starowiejskiej, 
„George” przy ul. Zgoda róg 3 Maja i „Bagatela” przy ul. Śląskiej.

W  lokalach tych grały orkiestry (przeważnie kwartety), w których nie było 
instrumentów perkusyjnych. Ponadto w  każdym z tych lokali urządzano, przeważnie 
o północy, występy grup baletowych. Zatrudniane były także fordanserki do 
zabawiania, co bardziej zasobnych gości.

Były też bardzo liczne rozrywkowe bary, w których dominowali akordeoniści.  
W barach tych  trwało dalsze nocne życie z udziałem licznych panienek i nierzadko 
zagranicznego towarzystwa. Główną lokalizacją  barów były następujące ulice: 
Portowa, Św. Piotra, Żeromskiego, Plac Kaszubski, Starowiejska, Abrahama, 
Świętojańska i 10 Lutego.

Nieśmiało muszę więc stwierdzić, że współczesna Gdynia jako miasto portowe, 
diametralnie różni się, i to pod każdym względem, od tej Gdyni z lat trzydziestych 
ub. wieku. I nie jest to stwierdzenie płynące jedynie z mojej tęsknoty za latami 
młodzieńczymi, ale obiektywna prawda, wyrażana w niektórych dyskusjach, jak 

choćby w tej, iż obecnie np. na ul. Świętojańskiej życie zamiera po zachodzie słońca.
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Grzegorz Piwnicki

Bohaterski dowódca obrony Gdyni 
w 1939 roku - płk Stanisław Dąbek

Gdynia jest miastem bardzo młodym, ale w tak krótkim czasie (kilkadziesiąt lat od 
uzyskania praw miejskich) zyskała sobie miano „polskiego okna na świat”, jest mitem 
polskiego dwudziestolecia międzywojennego, jako „miasto z morza i marzeń”, miejsce 
największego polskiego sukcesu gospodarczego zmaterializowanego przez budowę 
portu morskiego. Warto pamiętać jeszcze o heroicznej obronie miasta w 1939 r., 
gdzie przez 19 dni bezprzykładnie była broniona przez swoich obrońców. Na pamięć i 
szacunek zasłużył sobie obok budowniczych portu i miasta inż. inż. Tadeusza Wendy 
i Eugeniusza Kwiatkowskiego, dowódca obrony miasta płk Stanisław Dąbek, który 
w tym mieście pozostał na stałe – poległ    w jego obronie i spoczywa na cmentarzu 
wojskowym w Redłowie wśród swoich żołnierzy.

Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892 r. w Nisku nad Sanem na 
Rzeszowszczyźnie (obecnie woj. podkarpackie), na terenie ówczesnego zaboru 
austriackiego. Był jednym z 6 dzieci Rozalii (z Powęskich) i Szczepana Dąbków1. 
Rodzina Dąbków posiadała 4-hektarowe gospodarstwo rolne w Dąbkowie, położone 
w odległości około 3 km od Lubaczowa, dokąd rodzice Stanisława przenieśli się 
z Niska w 1900 r. W dzieciństwie o jego wychowanie troszczyła się matka, a duży 
wpływ wywarł nań dziadek Franciszek Powęski – leśniczy w dobrach Kinskich, były 
powstaniec z 1863 r.

Ukończył najpierw 6-klasową szkołę ludową w Lubaczowie. Zapamiętano go 
tam jako ucznia upartego w zdobywaniu wiedzy oraz rozważnego i dokładnego w 
wykonywaniu swoich obowiązków. Według innej opinii pochodzącej z tego okresu 
był on dokładny i skrupulatny, dbał o swoją reputację oraz przejawiał predyspozycje 
przywódcze. Następnie dwa lata chodził do szkoły wydziałowej we Lwowie, a w 
1908 r. zdał egzamin wstępny i rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w 
Sokalu, które ukończył zdobyciem matury w 1913 r. i dyplomem nauczyciela szkól 
powszechnych. Rozpoczynając pracę zawodową w Bóbrce pod Lwowem, zaczął 
również studia jako wolny słuchacz Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu 
Jana Kazimierza i jednocześnie przygotowywał się do egzaminu maturalnego  

  1 Cieszył się dużym szacunkiem środowiska jako dobry gospodarz i wójt gminy. Prawdopodobnie 
pochodził ze szlachty zagrodowej pieczętującej się herbem Lubicz.
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z zakresu szkoły ogólnokształcącej. Maturę ogólnokształcącą zdał w Państwowym 
Gimnazjum Realnym we Lwowie, a następnie został studentem prawa Uniwersytetu, 
rezygnując z pracy zawodowej. Od 1911 r. był członkiem „Sokoła” – stowarzyszenia 
gimnastycznego o charakterze patriotyczno-niepodległościowym oraz „Zarzewia” – 
organizacji młodzieżowej, której zasadniczym celem było wychowanie ideowe oraz 
szkolenie wojskowe młodzieży i krzewienie idei walki o niepodległość Polski.

Po wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego jako 
jednoroczny ochotnik 34 Pułku Obrony Krajowej w Jarosławiu. W grudnia 1914 
r. z czołową lokatą ukończył dwumiesięczną austriacką szkołę oficerów rezerwy w 
Baring, do której wstąpił na własną prośbę. Po jej ukończeniu odbywał praktykę w 
swoim macierzystym pułku, awansując do podporucznika. Następnie w walkach na 
froncie w Karpatach wyróżnił się sposobem dowodzenia, ale został ciężko ranny 
i groziła mu amputacja nogi. Po wyleczeniu skierowany został na front włoski, w 
składzie batalionu marszowego 90. Pułku Piechoty walczył tam pod Caporetto i nad 
rzeką Piwa. W armii austriackiej służył do 31 października 1918 r. Został odznaczony 
licznymi austriackimi odznaczeniami bojowymi (z Żelazną Koroną włącznie). 
W stopniu porucznika przywiózł z frontu włoskiego do kraju kompanię piechoty 
złożoną z żołnierzy Polaków z uzbrojeniem i sprzętem. Za ten okres oceniono go 
później jako dobrego żołnierza i wiernego przyjaciela2.

W listopadzie 1918 r. w stopniu porucznika zostaje zawodowym oficerem 
Wojska Polskiego. Zamierzał być lotnikiem, ale uniemożliwiły to skutki wojennych 
obrażeń.  W grudniu 1918 r. z własnej inicjatywy skutecznie organizował obronę 
Lubaczowa i okolic przed nacjonalistami ukraińskimi kierowanymi przez Niemca 
Kleya, dlatego chłopi przemianowali jego rodzinną wieś z Felsendorf na Dąbków. 
W latach 1919 – 1921 pełnił służbę wojskową na stanowisku dowódcy kompanii i 
batalionu w 14. Pułku Piechoty we Włocławku. Z tym pułkiem w stopniu kapitana 
brał udział w wojnie polsko-radzieckiej. Ujawniły się wtedy wrodzone zdolności 
taktyczne Dąbka, które pozytywnie wpłynęły na wykonywanie zadań bojowych. Był 
dowódcą wyróżniającym się i niezawodnym. Bez względu na rodzaj działań bojowych 
wzorowo wypełniał otrzymane zadania. Nie miał towarzyskiego usposobienia, był 
nieufny, jakby dlatego, że niegdyś go zawiedziono. W 1920 r. w wyniku weryfikacji 
kpt. Dąbkowi przyznano stopień majora. Następnie dowodził batalionem w 8. 
Pułku Piechoty Legionów w Lublinie, należącym do zamojskiej 3. Dywizji Piechoty 
Legionów gen. dyw. Władysława Bortnowskiego.

W 1924 r. zawarł związek małżeński z Ireną Polaczek i z tego małżeństwa w 
1925 r. urodziła się Dąbkom córka Teresa3. 15 lipca 1924 r. został mianowany 
podpułkownikiem. Od 1925 r. był dowódcą batalionu, a w latach 1927 – 1928 zastępcą 
dowódcy pułku w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim, należącym do 
tej samej co 8 Pułk 3 Dywizji Piechoty.

  2 Encyklopedia wojskowości polskiej, „Wiedza Obronna” 1983, nr 3, s. 55; Encyklopedia wojskowa. 
Dowódcy i ich armie. Historia wojen i bitew. Technika wojskowa, pod red. A. Zrupy, Warszawa 2007, 
s. 178 – 179.

3 Córka płk. Stanisława Dąbka, była prof. dr. hab. slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
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Jego krępa, przysadzista sylwetka dobrze była znana w chełmskim garnizonie. 
Miał tam opinię bezkompromisowego służbisty. Wobec podwładnych i wobec siebie 
był bardzo wymagający. W stosunkach służbowych był bezpośredni, rubaszny 
i nie lubił owijać sprawy w bawełnę. Był stanowczy w swoich postanowieniach, a 
u podwładnych wzbudzał szacunek przemieszany z pewną dozą obawy. Spotkał 
się tam z niechętnym i nieżyczliwym stosunkiem środowiska byłych legionistów 
i to spowodowało, że z zadowoleniem przyjął wiadomość o przeniesieniu go do 
pionu szkolnictwa wojskowego. Odżyła w nim wówczas pasja nauczycielska. W 
1928 r. został komendantem rocznego kursu dla podchorążych rezerwy piechoty 
w Tomaszowie Mazowieckim, a od 1929 r. uruchomił stałą Szkołę Podchorążych 
Rezerwy w Zambrowie z trzech odrębnie istniejących batalionów szkolnych                   
(w Zaleszczykach, Łukowie i Tomaszowie Mazowieckim). Włożył wiele wysiłku 
w organizację i metodykę szkolenia, tym bardziej, że pierwszy rocznik szkoły w 
Zambrowie tworzyli absolwenci szkół wyższych. Jego przeniesienie wywołało w 
pułku więcej zdziwienia niż żalu. Widziano w nim raczej przyszłego dowódcę pułku 
niż wychowawcę podchorążych rezerwy. Żalu w związku z jego odejściem prawie nie 
było, ponieważ podwładni przeważnie nie lubią przełożonych obdarzonych zbyt silną 
ręką. Jego egzamin na stanowisku wychowawcy oficerów wypadł dobrze. Świadczy o 
tym chociażby fakt, że po dwóch latach, w połowie lipca 1930 r., wrócił do swego 7 
Pułku na stanowisko dowódcy pułku.

Pisząc o pracy Dąbka jako komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, 
ppłk Antoni Sikorski stwierdza, że spalał się on wprost w pracy. Nie zaniedbał 
żadnej dziedziny działalności Szkoły, wprzęgając do pracy wszystko i wszystkich. Był 
żołnierzem twardym i bezwzględnym, ale nie mniej twarde i bezwzględne były jego 
zasady życiowe, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodziły praca, obowiązek i służba 
dla Polski. Dawni jego podchorążowie oceniają, że robotę swoją wykonał wzorowo. 
Od tego czasu Dąbek był znany w środowisku wojskowym – jego dobrą opinię 
kształtowali byli wychowankowie. Podobnie jak on, większość jego wychowanków 
też na pierwszym miejscu stawiało dyscyplinę, odpowiedzialność i służbę. Napisał 
wiele prac z zakresu taktyki, a jego podręcznik taktyki został wprowadzony do użytku 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w 1929 r.

Półtora roku po powrocie do swojego pułku, 1 stycznia 1932 r., otrzymał awans 
na stopień pułkownika. Był wtedy osobą bardzo dobrze znaną w garnizonie Chełm 
Lubelski, gdzie stacjonowało kilka jednostek wojskowych. Komendantem garnizonu 
był, jako najstarszy z dowódców jednostek, dowódca 2 Grupy Artylerii, płk Dąbek 
często go zastępował w pełnieniu tej funkcji. Doszło tam do zatargu Dąbka z dowódcą 
dywizji gen. Władysławem Bortnowskim, byłym oficerem I Brygady Legionów, 
późniejszym inspektorem Armii w Toruniu, w związku z rozgrywkami personalnymi 
między legionistami a tymi, którzy nie służyli w Legionach. Po wielu przykrościach 
został wówczas odsunięty od dowodzenia 7 Pułkiem Piechoty. Przy pomocy 
żony, skutkiem interwencji u marsz. Józefa Piłsudskiego, został przywrócony do 
dowodzenia swoim pułkiem. Na jego prośbę jednakże przeniesiono go do Złoczowa, 
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gdzie aż do przybycia na wybrzeże dowodził 52 Pułkiem w tarnopolskiej 12 Dywizji 
Piechoty.

Wacław Tym, który wraz z płk. Dąbkiem służył w garnizonie Chełm Lubelski 
i często spotykał się z nim służbowo, na podstawie osobistego udziału w dwóch 
ćwiczeniach, podczas których praktyczny egzamin z zakresu opanowania sztuki 
dowodzenia na szczeblu taktycznym na polu walki zdawał płk Dąbek, stwierdza, że 
zagadnienia te poznał on lepiej niż niejeden oficer dyplomowany. Dobra orientacja 
w tych sprawach była wynikiem studiowania obowiązujących regulaminów oraz 
artykułów w prasie fachowej i podręczników. Praktyczne umiejętności i niezbędne 
doświadczenie zdobywał w czasie ćwiczeń4. Zbliżał się jednak inny, trudniejszy 
egzamin. LOW została wyodrębniona w dniach 10  –  12  lipca 1939 r. w wyniku 
reorganizacji istniejącego od 1933 r. Dowództwa Obrony Wybrzeża Morskiego, 
któremu wówczas podporządkowano całość sił lądowych na Obszarze Nadmorskim, 
łącznie z załogą Helu i niniejszymi jednostkami floty.

Dowództwu LOW podlegały oddziały piechoty, saperów, łączności i artylerii 
w Gdyni i na Obszarze Nadmorskim, to znaczy na terenie dawnych powiatów 
kartuskiego i morskiego. Natomiast 1 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 
trzy kompanie ckm przeciwlotniczych, bateria typu „Canet” i morska kompania 
reflektorów przeszły pod rozkazy dowódcy LOW w pierwszych dniach wojny. W 
toku działań bojowych powstały dalsze oddziały stworzone z nadwyżek marynarzy i 
żołnierzy oraz sformowane z ochotników cywilnych.

23 lipca 1939 r. na dowódcę zorganizowanej w 1938 r. Morskiej Brygady Obrony 
Narodowej (MBON) i pełniącego obowiązki dowódcy LOW zamiast płka Józefa 
Sas-Hoszowskiego, przeniesionego na stanowisko dowódcy Warszawskiej Brygady 
Obrony Narodowej, został mianowany, wezwany telegraficznie w tym celu z urlopu 
zdrowotnego w Krynicy, płk Dąbek. Prawdopodobnie zabiegał o to gen. dyw. 
Władysław Bortnowski.

Zawdzięczał to swojej pracowitości, twórczej inwencji, wybitnym zdolnościom 
dowódczym, doświadczeniu wojskowemu, a nawet swej odwadze cywilnej. Cechy te 
były zresztą nieodzowne w wyjątkowej sytuacji, w jakiej nowy dowódca LOW miał 
realizować postawione mu zadania. Wkrótce po nim przybyła na wybrzeże jego żona 
Irena i Dąbkowie stali się mieszkańcami Gdyni. Zamieszkali przy ul. Świętojańskiej, 
nad magazynem z konfekcją. Żona przebywała z nim tylko do czasu ewakuacji rodzin 
wojskowych z Gdyni.

Płk Dąbek w rzeczywistości dowodził LOW, a MBON przekazał swemu zastępcy 
ppłk. Stanisławowi Brodowskiemu.

Sytuacja, w jakiej znalazł się płk Dąbek na Wybrzeżu, była dla niego bardzo 
kłopotliwa. Nominacja na dowódcę LOW była nagła, nowe były warunki, w jakich miał 
działać, Wybrzeża nie znał, w zasadzie nie znał również swoich współpracowników. 

  4 W. Tym, Fragmenty wspomnień oficera operacyjnego Lądowej Obrony Wybrzeża, [w:] Gdynia 
1939. Relacje uczestników walk lądowych, wstęp, wybór, komentarze, W. Tym, A. Rzepniewski, Gdańsk 
1979, s. 124.
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Przede wszystkim napięte stosunki międzynarodowe czyniły nieuchronnym 
wybuch wojny. Czuł więc na sobie odpowiedzialność za jej niewątpliwy wynik na 
powierzonym sobie odcinku. Jedyną pociechą było to, że nie on jest odpowiedzialny 
za stan przygotowań obronnych, jaki zastał na wybrzeżu, a stan ten musiał budzić 
duże zaniepokojenie, ponieważ:

- oddziały i pododdziały, którymi miał dowodzić, były dopiero formowane, 
brakowało dla nich dobrej i w dostatecznej ilości broni, wyposażenia i zaopatrzenia, 
nie było też możliwości uzupełnienia braków,

- zadania postawione LOW przerastały jej możliwości,
- panował w podległych jednostkach chaos organizacyjny, a dowództwo, na 

którego czele stał pułkownik, jeszcze znajdowało się w stadium organizacyjnym,
- jego bezpośredni zwierzchnik kadm. Józef Unrug uświadomił go, że pomocy 

znikąd nie otrzyma i musi sobie sam poradzić,
- do tego wszystkiego inspektor Armii w Toruniu przekazał mu życzenie 

Naczelnego Wodza, aby Gdyni i Kępy Oksywskiej bronić aż do ostateczności.
Wynik walk w rejonie Gdyni był już przesądzony w pierwszych dniach. Wybrzeże 

bowiem zostało odcięte od reszty kraju w drugim dniu wojny. Obrona Wybrzeża, 
poza doraźnym celem wiązania sił nieprzyjaciela, miała więc demonstrować wolę 
utrzymania dostępu do morza.

Szczupłość sił LOW nie pozwalała na utworzenie zwartego systemu obrony 
obejmującego rejon Gdynia – Wejherowo – Hel, uniemożliwiającego jednocześnie 
obronę praw Polski w Wolnym Mieście Gdańsku. Ta trudna sytuacja Polski w wyniku 
tego, że w poprzednich latach przygotowania obronne na Wybrzeżu koncentrowały 
się głównie na rozbudowie sił marynarki wojennej i jej baz.

Na kilka dni przed wybuchem wojny, 24 sierpnia, po rozpoczęciu mobilizacji 
alarmowej dla jednostek Obszaru Nadmorskiego oddziały piechoty podporządkowane 
dowódcy LOW zajęły wcześniej przygotowane pozycje na przedpolach Gdyni. 
Ciągnęły się one szerokim łukiem od jeziora Żarnowieckiego na północy, przez 
Wejherowo, Koleczkowo, Wiczlino, Chwarzno do Wielkiego Kacka i Redłowa na 
południu. W okolicy Kartuz znajdował się wysunięty IV Batalion Obrony Narodowej, 
na Kępie Oksywskiej ześrodkowano niektóre oddziały jako odwód dowódcy LOW. 
Ogólnym zadaniem LOW było jak najdłuższe powstrzymywanie nieprzyjaciela na 
linii Wejherowo – Reda – Oksywie oraz obrona miasta i portu Gdynia od południa w 
celu uniemożliwienia wykonania zadań przez flotę bazującą  w porcie Hel. Najbliższy 
oddział Armii „Pomorze” znajdował się w Kościerzynie.

Trudno więc dziwić się, że Dąbek mógł uważać swój awans nie za przypadek, lecz 
za konieczność poniesienia konsekwencji nieprzygotowania tego rejonu do obrony od 
strony lądu. Znalazł się w sytuacji podobnej do tej z 1918 r., kiedy bronił Lubaczowa 
i okolic. Tylko że wtedy jego przeciwnik znajdował się w podobnym położeniu, 
improwizował, działał z dnia na dzień, w miarę sił i środków, które posiadał.

Na Wybrzeżu w 1939 r. było inaczej: LOW znalazła się w obliczu przeważających 
sił nieprzyjaciela, który długo przygotowywał się do agresji. Płk Dąbek mógł 
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przeciwstawić mu siły nieduże i w większości improwizowane. Całymi dniami jeździł 
po terenie, na miejscu omawiając z wyznaczonymi dowódcami odcinków zadania i 
sposób ich wykonania. Jako twardy dowódca i żołnierz z charakterem, najpewniej 
już w sierpniu postanowił walczyć do ostateczności w warunkach, jakie na Wybrzeżu 
istniały, i wtedy zadecydował o swoim tragicznym końcu. Tę świadomą, podjętą 
przed wybuchem wojny decyzję wpajał podległym oddziałom i z właściwą mu 
stanowczością realizował5.

Nie wszyscy, z którymi spotkał się na Wybrzeżu, byli mu nie znani. Inspektor 
Armii w Toruniu gen. dyw. Władysław Bortnowski był jego przełożonym w 3 
Dywizji Piechoty Legionów. Dowodzącego od 1937 r. 2 Morskim Pułkiem Strzelców 
ppłka Ignacego Szpunara znał jeszcze z armii austriackiej. Będący na stanowisku 
dowódcy 1 Morskiego Pułku Strzelców ppłk Kazimierz Pruszkowski był niegdyś 
dowódcą batalionu i kwatermistrzem w 7 Pułku Piechoty Legionów. Swego oficera 
operacyjnego kpt. dypl. Wacława Tyma również poznał w czasie swej wcześniejszej 
służby. W Gdyni spotkał się też z komisarzem Rządu na to miasto mgr. Franciszkiem 
Sokołem, którego znał jeszcze z czasów I wojny światowej.

Niezwykle rozwinięty zmysł organizacyjny, niebywała osobista energia, 
pracowitość oraz pomoc najbliższych współpracowników: ppłka Mariana 
Sołodkowskiego – szefa sztabu LOW oraz zastępcy szefa sztabu mjra Józefa 
Szewińskiego, oficera operacyjnego sztabu kpt. dypl. Wacława Tyma, kwatermistrza 
kpt. mar. Józefa Szolca-Nartowskiego sprawiły, że płk Dąbek dobrze rozwiązywał 
skomplikowane problemy dowodzenia. Pozwoliło to wydatnie zwiększyć siły LOW 
z 5 do 15 tys. żołnierzy, zwiększyć liczbę pododdziałów oraz wykonać sporo robót 
przy budowie umocnień. Wybuch wojny nie zaskoczył Dąbka. 1 września 1939 r. 
wszystkie podlegające mu oddziały znalazły się na wysuniętych pozycjach i na Kępie 
Oksywskiej. Od 2 sierpnia jego sztab pracował gorączkowo i bez wytchnienia po 20 
godzin na dobę, płk Dąbek także angażował się w prace nie tylko organizacyjne, ale 
też typowo sztabowe.

Zgodnie z rozkazem generalnego inspektora sił zbrojnych z 30 lipca 1939 r. 
zostały postawione następujące zadania dotyczące Lądowej Obrony Wybrzeża:

- bronić Helu jako zasadniczej bazy marynarki wojennej,
- bronić rejonu Gdyni w tej sposób, by:
- nie dopuścić do zaskoczenia,
- uniemożliwić mobilizację floty i przesunięcie wyposażenia znajdującego się w 

Gdyni na Helu,
- jak najdłużej uniemożliwić nieprzyjacielowi swobodne korzystanie z szosy 

i linii kolejowej Wejherowo – Gdynia oraz nie dopuścić do umieszczenia artylerii 
dalekonośnej w rejonie Oksywia dla ostrzeliwania Helu,

- na pozostałej części przedpola, czyniąc zniszczenia, utrudnić nieprzyjacielowi 
przesuwanie się6.

  5 G. Piwnicki, B. Zalewski, Tradycje bojowe i dzieje morskich pułków strzelców. 1 Wejherowskiego i 2 
Gdyńskiego 1920 – 2000, s. 317 i n. 

6 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, Kampania wrześniowa 1939 r., s. 74.
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Wojsko niemieckie na Wybrzeżu miało trzykrotną przewagę w sile żywej, 
czterokrotną w broni maszynowej, dziewięciokrotną w artylerii oraz absolutną w 
lotnictwie i okrętach.

Jednostki płka Dąbka miały utrzymać przedpole odległych o 30 km od byłej 
zachodniej granicy Gdyni i Kępy Oksywskiej – 3 dni, a samą Kępę Oksywską – 7 
dni. Jak wiadomo, obrońcy Gdyni utrzymali się na przedpolu 12 dni i 7 dni na Kępie 
Oksywskiej. Stylowi obrony Gdyni niewiele można zarzucić. W ciągu 7 pierwszych 
dni walk LOW stoczyła ogółem 31 walk, z tego 26 siłami poniżej batalionu, 3 
siłami batalionu, 2 siłami powyżej batalionu. Dzięki nim obrona trwała dwukrotnie 
dłużej, niż przewidywano. Charakteryzowały ją dwie wspólne cechy: uporczywe 
utrzymywanie stanowisk i aktywność w odbijaniu utraconego terenu.

Od 8 do 13 września stoczono 55 walk, z czego: w 1 walczył pułk przeciwko 
pułkowi, w 9 – batalion przeciwko pułkowi, w 16 – batalion przeciw batalionowi, 
w 4 – kompania przeciw pułkowi, w 22 – kompania przeciw batalionowi, 1 stoczyła 
kompania przeciw kompanii i 2 pluton przeciw batalionowi.

Jak z tego wynika, od 1 do 13 września 86 stoczonymi walkami powstrzymano 
napór przeważających sił przeciwnika na Kępę Oksywską, z tym że w 44 wypadkach 
walczono z liczebną i materialną przewagą niemiecką, a w pozostałych z materialną 
przewagą.

Pomiędzy 14 a 19 września 29 walk, z tego 14 razy walczył batalion przeciw 
pułkowi, 10 razy batalion przeciw batalionowi, raz kompania przeciw batalionowi i 
raz pluton dowództwa przeciw przewadze. Pamiętać też należy o 6-dniowym trwaniu 
w ogniu z powietrza, okrętów i artylerii lądowej. Pod dowództwem płka Dąbka LOW 
w okresie od 1 do 19 września 1939 r. stoczyła łącznie ponad 110 walk, czego nie 
dokonała żadna z polskich dywizji walczących we wrześniu 1939 r. 

Od rana 19 września Dąbek usiłował jeszcze dowodzić resztkami walczących 
oddziałów. Łączność już nie działała nie miał jej kto naprawić. Wolny od Niemców 
nadmorski odcinek Kępy Oksywskiej był stale bombardowany z lądu, powietrza i 
morza. Łącznicy wysłani do oddziałów nie wracali. Gdy około południa stało się jasne, 
że są to ostatnie chwile obrony, płk Dąbek złożył kadm. Urungowi ostatni meldunek. 
Oficerom swego sztabu powiedział, że skończyła się ich rola dowódców, ale pozostali 
jeszcze żołnierzami i będą walczyć jako ostatni oddział LOW. Około godziny 14:00 
ten ostatni oddział LOW, składający się z 15 oficerów i 6 strzelców, pułkownik 
osobiście wyprowadził na stanowiska ogniowe położone na północnym stoku jaru 
przed budynkiem dowództwa. Osobiście prowadził ogień ckm. Kilkanaście minut 
przed godziną 17:00, całkowicie bezsilny wobec przewagi przeciwnika, lekko ranny 
odłamkiem pocisku z moździerza płk Dąbek przywołał  ppłka Szpunara i polecił mu, 
aby po jego śmierci zakończył walkę, przekazał mu też pożegnanie dla żony i córki. 
Kilka minut po odejściu Szpunara strzałem z pistoletu pozbawił się życia. O godzinie 
17.45 dnia 19 września ostatni oddział LOW zakończył walkę.
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Był nieubłaganym wykonawcą rozkazów, realizował je konsekwentnie i wprost 
zmuszał do tego swoich podwładnych. Nie dzieląc się z nikim poglądami o celowości 
tych rozkazów, wypełniał je ściśle tak jak zostały sformułowane. Jeżeli w pierwszym 
etapie miał powstrzymywać nieprzyjaciela, ale nie dać się zniszczyć na przedpolu, 
to tak właśnie działał, wygrywając czas, ale nie pozwalając na wykrwawienie się 
oddziałów, nawet jeśli niektóre z nich znajdowały pomyślne warunki dla uporczywej 
walki. Gdy polecono utrzymanie Kępy Oksywskiej do ostateczności – wtedy po 
odwrocie na nią, w warunkach dużo cięższych niż poprzednio, walczy siedem długich 
dni na niedużej i prawie odkrytej powierzchni z żelazną konsekwencją, wydobywając 
z podwładnych krańcowy wysiłek, ale również dbał o nich w miarę posiadanych 
możliwości.

Jeżeli podczas walk na przedpolu Dąbek działał głównie jako organizator 
jednostek wojskowych i taktyk, to po odwrocie na Kępę spośród jego wszystkich 
wirów uwidoczniła się szczególnie energia i żelazna wola.

Wśród autorów relacji z obrony Wybrzeża, ani wśród historyków zajmujących 
się tą problematyką nie ma nikogo, kto mógłby zaryzykować stwierdzenie, że bez 
twardej i wymagającej postawy pułkownika, bez jego żelaznej woli mogłyby te walki 
trwać do 19 września.

Nawet ten samobójczy strzał pułkownika był logicznym i konkretnym 
następstwem jego całej działalności i wyraża jego żołnierską wielkość. Bo jeżeli w 
ciągu 19 dni obrony wymagał od swych podwładnych wszystkiego, jeżeli tak wielu z 
nich zapłaciło życiem, to pułkownik gdy już zakończył wykonywanie powierzonych 
mu zadań, zakończył swe życie dając z siebie nie mniej niż wymagał od podwładnych.

W wojnie obronnej Polski 1939 r. brało udział wielu dowódców wszystkich 
szczebli. Było wśród nich wielu takich co zdali ten ciężki egzamin, takich co dużo 
dali z siebie i wiele wydobyli ze swoich podwładnych. Mogli oni spokojnie czekać 
na osąd historii, ponieważ ani ich podwładni ani historycy nie mieli podstaw, aby 
wymagać od nich więcej. Wśród tych dowódców szczególne miejsce zajmuje płk 
Dąbek. Los go nie oszczędzał przez całe życie, nic mu nie ułatwiało kariery wojskowej, 
wszystko musiał zdobywać sam dużym wysiłkiem, nie oszczędzono mu zawodu ani 
goryczy. Podczas wielkiej próby okazał się człowiekiem dużo większego formatu 
niż jego nieufni zwierzchnicy, wyróżniającym się taktykiem, oficerem dowódcą z 
prawdziwego zdarzenia i człowiekiem wielkiego charakteru.

Dużo silniej niż jego podwładni odczuwał presję psychicznego i fizycznego 
napięcia w końcowym okresie walk. Obciążała go odpowiedzialność za wynik walki i 
losy tysięcy żołnierzy. Oprócz tego myśl związania osobistego losu z wynikiem walk 
nie była odruchem ostatniej chwili. Zaczęła ona kiełkować, gdy w lipcu 1939 roku 
zorientował się w położeniu Wybrzeża. 

Pułkownik Dąbek na Wybrzeżu przebywał 59 dni, z tego 40 dni pracował 
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nad wzmocnieniem oddanych mu pozycji, a 19 walczył na ich czele. Ciężka praca 
zaowocowała potrojeniem sił, ale nie zdołała odrobić wieloletnich zaniedbań. Jakie 
skutki miała świadomość, że jego żołnierze nie rozporządzają dostateczną ilością 
odpowiedniej jakości uzbrojenia w porównaniu z nieprzyjacielem, ale też nawet w 
stosunku do własnej armii. Że są bezsilni wobec artylerii i lotnictwa wroga, że ich 
dowódca z braku środków łączności i transportu nie może odpowiednio wpływać 
na przebieg walk, które miały szanse powodzenia. Braki te jego żołnierze musieli 
nadrabiać samozaparciem, wytrwałością i męstwem, czego pułkownik służył im 
przykładem.

Postawę moralną i stan ducha pułkownika Dąbka ocenił upoważniony do tego 
długoletnią osobistą znajomością pułkownika, częstymi spotkaniami w czasie obrony 
wybrzeża, znajomością jego zarządzeń i ocen a nawet myśli – komisarz Franciszek 
Sokół. Ocenił go jako wzór żołnierza, obywatela i dowódcy. Stwierdził, że bardzo 
dobrze poznał problemy podwładnych i potrafił wczuć się w ich położenie. Bardzo 
kochał swoją rodzinę i był z nią myślami w ostatnich dniach życia. Kochał Gdynię, nie 
dopuścił do zniszczenia miasta, wysoko oceniał wysiłek jej obrońców oraz postawę 
społeczeństwa. Rzeczywiście pokazał jak Polak walczy i umiera. Franciszek Sokół 
wyraził przekonanie, że pamięć jego będzie wieczna nie tylko w Gdyni. I tak jest 
rzeczywiście. W miejscu gdzie zginął pułkownik w Babich Dołach, znajduje się głaz 
z tablicą pamiątkową.

Społeczeństwo wybrzeża uczciło pamięć swego bohatera nazywając jego imieniem 
ulice i szkoły. Jedna z najdłuższych ulic gdyńskiego Oksywia nosi jego imię, trzy 
szkoły podstawowe (w Gdańsku, Gdyni i Lubaczowie), Liceum Ogólnokształcące na 
Oksywiu oraz dwa hufce harcerskie (w Łodzi i Pruszczu Gdańskim). 

Na wniosek Koła Oficerów Rezerwy przy PLO w Gdyni jego imię otrzymał statek 
zbudowany w 1969 r. w gdyńskiej stoczni im. Komuny Paryskiej, którego matką 
chrzestną była pani Irena Dąbek, a w październiku 1983 r. imię jego otrzymała 
jednostka Marynarki Wojennej.

Pułkownik Stanisław Dąbek zasłużył na to, aby w ukochanej przez niego Gdyni 
stanął jego pomnik, aby pamięć o jego heroicznych czynach z 1939 r. była wieczną. 
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Kazimierz Małkowski

Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, 
ostrzału artyleryjskiego i walk 

od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej

Wstęp

O tym, że Gdańsk w wyniku działań II wojny światowej został zniszczony i wkrótce po 
wojnie odbudowany, powszechnie wiadomo, choć mało znane są czas i okoliczności 
tych zniszczeń oraz koszty poniesione przy odbudowie. Natomiast fakt, iż zniszczona 
została Gdynia - miasto, a szczególnie port - jest na ogół mało znany, choć pamiętają 
o tym mieszkańcy, którzy przeżyli wojnę w Gdyni i po wojnie uczestniczyli w jej 
odbudowie i zabliźnianiu ran wojennych. Świadkowie tych zniszczeń i odbudowy żyją 
jeszcze, choć jest ich coraz mniej. Ponadto informacji na powyższy temat w źródłach 
pisanych jest mało i są one rozproszone w różnych materiałach archiwalnych. Na 
próżno je szukać w dokumentach niemieckich, gdyż Niemcy nie mieli interesu, 
by dokumentować wydarzenia związane z polskim miastem, ale brak ich także w 
źródłach polskich, albowiem myśmy po wojnie m.in. nie mieli zbyt wiele czasu na 
spisywanie „kroniki wydarzeń”,  byliśmy bowiem zajęci pracą. Tuż po wojnie powstał 
jedynie dokładny opis zniszczeń dokonanych w porcie i to w wyniku bombardowań 
alianckich, względnie w wyniku realizacji hitlerowskiej polityki „spalonej ziemi”, 
przeprowadzonej w ostatnich dniach wojny tuż przed zajęciem Gdyni przez wojska 
wyzwoleńcze (sowieckie i polskie) i władze polskie. 

Inny przebieg zniszczeń był w Gdańsku, inny również w Gdyni, która była 
przedmiotem bombardowań niemal przez cały czas trwania II wojny światowej.

Fazy dokonywanych zniszczeń miasta i portu  podczas wojny:
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.1,

1 Kriegstagebuch Linienschiff „Schleswig-Holstein” - „Dziennik działań bojowych pancernika 
„Schleswig-Holstein” od 25.08. do 7.09.1939, Kraków 1995.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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3. Bombardowania okupowanej „twierdzy gdyńskiej” - „Festung Gotenhafen” 
przez lotnictwo alianckie (sowieckie, angielskie i amerykańskie) w latach 1942-19452, 

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. 

I. Tuż po rozpoczęciu ostrzeliwania Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte 
lotnictwo niemieckie przeprowadziło bombardowanie bazy Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku i portu wojennego w Oksywiu. Ten pierwszy nalot na Gdynię 
wkrótce po godzinie 5.00, dnia 1 września 1939 r. obudził ze snu wielu mieszkańców 
miasta. W wyniku tych bombardowań skierowanych głównie na port wojenny i 
baterię nadbrzeżną były ofiary śmiertelne, a ponadto  straty materialne. Niezależnie 
od  zniszczeń spowodowanych walkami lądowymi Niemców z oddziałami Lądowej 
Obrony Wybrzeża oraz bombardowaniem obiektów wojskowych w Oksywiu w 
pierwszych dniach wojny, znaczne szkody spowodował ostrzał artylerii niemieckich 
okrętów, szczególnie okrętu „Schleswig-Holstein”, który po zaprzestaniu walki o 
Westerplatte wypłynął na wody Zatoki Gdańskiej i ostrzeliwał od 8 do 14 września 
1939 r. ze swoich dział kalibru 280 i 150 mm (Niemcy podawali wielkość kalibru dział 
w centymetrach) Redłowo, Witomino i Kępę Oksywską, gdzie strzały kierowane były 
m.in. aż do Pogórza i na Dębogórze. W raporcie z „Dziennika działań bojowych” 
tego okrętu wynika m.in., że 8 września wystrzelono 192 pociski 150 cm na okolice 
Górnego Redłowa i 10 pocisków 28 cm na baterie na Oksywiu. Następnego dnia zużyto 
łącznie 100 pocisków 15 cm i 38 pocisków 28 cm. Natomiast podczas kolejnych dni 
wystrzelono coraz mniej pocisków, aż 13 września w godzinach obiadowych polski 
opór w okolicach Gdyni został zaniechany, a ostrzał wstrzymany.

W wyniku walk o Gdynię uległy zniszczeniu polskie stanowiska ogniowe (np. 
działo Caneta przy Wąwozie Ostrowskim, gdzie zginęła cała obsługa) czy też wiele 
budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej, jak np. 
trafiony został nowy dworzec kolejowy w Wielkim Kacku, uległ  zniszczeniu budynek 
szkoły w Pogórzu, przestały istnieć budynki mieszkalne w Oksywiu. Działania 
wojenne w Gdyni i na przedpolach miasta trwały od pierwszych minut wojny aż 
do godzin popołudniowych 19 września, gdy po ciężkich walkach zdobyte zostało 
przez nieprzyjaciela Oksywie. Gdynia wówczas była jedynym punktem oporu na 
Wybrzeżu, który nie kapitulował. Ślady zniszczeń  z 1939 r. zostały wkrótce zatarte 
i nie były widoczne, jedynie mieszkańcy pamiętali o tych zniszczeniach i ofiarach 
utraty życia poniesionych zarówno przez ludność cywilną, jak i obrońców.

II. Gdynia po zajęciu przez Niemców, i to zarówno port jak i miasto, stanowiła dla 

2 „Rocznik Gdyński” wyd. TMG nr 1/1977 - art. Aleksy Kaźmierczak „Port gdyński w latach 
wojny”; nr 2/1978-1979 - art. Aleksy Kaźmierczak „Ostatnie dni okupacji Gdyni” (w świetle materiałów 
niemieckich); nr 11 i 12 /1986 - art. Kazimierz Małkowski „Hitlerowska okupacja Gdyni”  (część I i II).
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okupantów bezcenną zdobycz. Przede wszystkim położona była z dala od strefy 
wpływów alianckich samolotów m.in. z Wielkiej Brytanii. W tym czasie wszystkie 
działania Niemców podporządkowane były dwom zasadniczym celom: polityce 
eksterminacji miejscowej ludności oraz utworzeniu bazy wojskowej. Z uwagi na to, 
iż miasto oraz całe Pomorze (i nie tylko) zamieszkane było przez ludność polską, 
okupant postanowił zniemczyć Polaków, by m.in. uzyskać nową i fachową siłę roboczą. 
Chodziło również o zabezpieczenie poborowych do służby wojskowej czyli zyskanie 
tzw. mięsa armatniego. Na skutek wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców 
władze okupacyjne zdobyły nowe mieszkania dla dygnitarzy hitlerowskich, dla 
aparatu administracyjno-politycznego, kadry oficerskiej, pracowników cywilnych 
itp. Tak wyludnione miasto, a przede wszystkim śródmieście oraz bogatsze 
przedmieścia (Orłowo i Redłowo, dzielnice domów oficerskich na Grabówku i 
Działki Leśne) przygotowano do realizacji drugiego celu, jakim było stworzenie w 
Gdyni bazy wojskowej, przede wszystkim dla Kriegsmarine (Marynarki Wojennej), 
której gospodarzem była instytucja zwana Kriegsmarinearsenal (KMA) oraz bazy 
remontowej dla okrętów i ośrodka szkolenia kadr oficerskich. Przygotowane do 
nowych celów miasto o nowej nazwie przekształcone zostało w twierdzę: „Festung 
Gotenhafen”.  

Wkrótce utworzone nowe centra wojskowe i dawne reprezentacyjne części miasta 
stały się obiektem bombardowań ze strony lotnictwa alianckiego. Ciekawym jest, że 
pierwsze naloty na okupowaną Gdynię przeprowadziły samoloty sowieckie, których 
bomby nie wyrządziły jednak większych szkód w mieście, ale które potwierdziły 
swoją obecność na Bałtyku i w krajach nadmorskich. Pierwszy nalot odbył się w dniu 
agresji Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki 21 czerwca 1941 r. i wówczas 
strącony samolot nad Kamienną Górą  spadł do morza koło hotelu Riwiera, a pilot, 
który katapultował  został w locie zastrzelony.

Wkrótce też naloty na Gdynię przeprowadziły samoloty brytyjskie RAF’u, przy 
czym pierwszy odbył się 26 czerwca 1942 r. Był to nalot dzienny, po którym następne 
przeprowadzane były o zmroku. Celem wielu nalotów było także zrzucanie  min 
na wody i tory wodne Zatoki Gdańskiej, ale głównym zadaniem było zniszczenie 
potencjału militarnego Niemców w Gdyni i okolicy. 

W. Szczerkowski w swoim artykule pt. „Rozminowanie wód Bałtyku” 
zamieszczonym w Przeglądzie Morskim nr 7-8 z 1987 r. podaje, że angielskie 
lotnictwo podczas nalotów, zwłaszcza w latach 1944-1945, postawiło na wodach 
Zatoki Gdańskiej 1  069 min niekontaktowych.  Miny te po wojnie dryfowały i 
stanowiły zagrożenie dla ruchu jednostek.  Ponadto na zatoce istniało 12 pól i zagród 
minowych postawionych przez Niemców, nie licząc min w portach Gdańska i Gdyni. 
Ponadto krótko przed kapitulacją Niemiec, postawili oni na redzie Gdyni  64 miny 
niekontaktowe, a na północny-wschód od Babiego Dołu3 istniała niemiecka zagroda, 
składająca się z 24 min kontaktowych.

3 Historyczna nazwa Babi Dół (z niem. Haxsen Grund) obejmuje dzielnicę, którą Rada Miasta Gyni 
nazwała Babie Doły.

Zniszczenia Gdyni od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej
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Ponadto 25 kwietnia 1943 r. Anglicy przeprowadzili nalot na lotnisko w Rumi 
Zagórzu. Tego dnia (był to drugi dzień Wielkiejnocy) ludność polska obawiała się, że 
zbombardowane zostaną również dzielnice Gdyni. Podobnie samoloty RAF zrzuciły 
bomby na magazyny wojskowe urządzone w pobliskich lasach4. 

Kolejne wielkie bombardowanie, a pierwsze w wykonaniu samolotów VIII Floty 
USA odbyło się w sobotę, 9 października 1943 r.  tuż po godzinie 13.00 i wówczas 
gdyńskie obiekty bombardowało 127 samolotów. Nalot trwał 20 minut (od godz.  
13.04 do 13.24), a zrzucono podczas niego na port i miasto 544 bomb po 1000 GP 
i 144 bomby po 500 GP (1000 GP to ok. 456 kg).  Inny wielki nalot przeprowadziły 
samoloty brytyjskie w poniedziałek 18 grudnia 1944 r. wieczorem po godzinie 20.00, 
przy pełnym zaciemnieniu miasta (Verdunklung). Wyrządził on znaczne szkody 
Niemcom, ale spowodował również śmierć wśród ludności cywilnej, także wśród 
Polaków - pracowników stoczni i portu. 

Oba przedwojenne gdyńskie zakłady stoczniowe - Starą i Nową Stocznię - na 
początku 1940 r. przejęła stocznia kilońska „Deutsche Werkie Kiel A.G. Werk 
Gotenhafen” w celu przygotowania do celów militarnych, szczególnie jako bazę 
remontową wielkich okrętów.  W tym czasie również powołana została instytucja do 
obsługi militarnej gdyńskiej bazy morskiej pod nazwą TVA, czyli Torpedo Versuch 
Anstalt (Torpedowe Zakłady Doświadczalne) z główną siedzibą w Babim Dole, a na 
piaszczystym brzegu na Obłużu przystąpiono do budowy doków pływających (firma 
„Gutehoffnungshuette”), a ponadto Gdynia była jedną z głównych baz zapatrzenia 
okrętów w sprzęt bojowy i amunicję, żywność, materiały pędne i wyposażenie.  
Ponadto ważną rolę podczas wojny odgrywał gdyński węzeł kolejowy wraz z 
dworcem, jako centralą dyspozycyjną, drogi dojazdowe do portu,  budynek policji 
(Polizeipraesidium przy ul. Portowej nr 15), gmach tajnej policji (Gestapo) na 
Kamiennej Górze, stanowiska artylerii obrony przeciwlotniczej i tak dalej. Celów do 
bombardowania w Gdyni i okolicy było wiele i były one różnorodne. Wszystkie te 
instytucje o charakterze wojennym wraz ze swoimi obiektami i urządzeniami, a także 
jednostki pływające (bojowe i pomocnicze) były celami nalotów lotnictwa państw 
sprzymierzonych, dlatego miasto i port bombardowane było wycinkowo (punktowo). 
Na przykład celem wyznaczonym do zniszczenia był budynek Prezydium Policji, a 
że bombardowano ze znacznej wysokości (np. samoloty USA z wysokości ok. 8 tys. m.), 
stąd rozrzut bomb był znaczny i m.in. z tego powodu zniszczone zostały obiekty 
Szpitala Miejskiego. Podobnie było ze zniszczeniem Hali Targowej (obiekt otrzymał 
kilkanaście bomb, w tym kilka niewybuchów) i Dworca Kolejowego. Podczas tego 
bombardowania rozrzut był szczególnie znaczny i objął teren w pobliżu ul. 10 Lutego 
(m.in. jedna z bomb padła na budynek Cafe „Berlin”, późniejszą siedzibę PLO,  
w którym na górnych piętrach były koszary piechoty morskiej. Bomba okazała 
się niewybuchem). Bomby padły m.in. także na Działki Leśne (na kamienice przy  
ul. Pomorskiej, Nowogrodzkiej i Tatrzańskiej). 

4 W prywatnej korespondencji do autora jeden z lotników RAF’u zapytał kilka lat temu, czy z jego 
powodu nie zginęły osoby cywilne spośród mieszkańców Gdyni, gdyż od  tamtych dni  nurtuje go to 
pytanie!
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W wyniku bombardowań lotniczych szczególnie uszkodzony został port oraz 
cumujące w różnych miejscach jednostki  (m.in. statek „Stuttgart” i okręt „Schleswig-
Holstein”, który w Gdyni zakończył niechlubną swoją „karierę”), a także obiekty 
stoczniowe, wskutek czego gdyńska stocznia praktycznie przestała istnieć i po 
bombardowaniu 18 grudnia 1944 r. zaprzestała pracę. (Stocznia „Gdynia” po wojnie 
zbudowana została od nowa!).

III. Kolejna faza niszczenia Gdyni nastąpiła w czasie, gdy wojska wyzwoleńcze zbliżały 
się do granic miasta. Bezpośrednie przygotowania Niemców do obrony Gdyńskiego 
Rejonu Umocnionego rozpoczęto po bombardowaniu miasta 18 grudnia 1944 r., gdy 
zbombardowany został pancernik „Schleswig-Holstein”, po czym załogę wysłano do 
obrony Malborka. Wkrótce  w związku  ze zbliżającym się frontem, który rozpoczął się 
na Pomorzu wraz z  Ofensywą Zimową w połowie stycznia 1945 r. po przekroczeniu 
linii obronnej Toruń - Bydgoszcz. Wkrótce, bo 23 stycznia 1945 r. Niemcy ogłosili 
początek ewakuacji drogą morską przez porty Zatoki Gdańskiej. Gdynia w tej akcji 
nazwanej później przez nich  „Ucieczką przez Bałtyk” - „Flucht ueber die Ostsee” 
odegrała znaczącą rolę. W tym czasie Niemcy równocześnie przygotowywali się 
do aktywnej obrony miast portowych Gdańska i Gdyni. Oba te miasta na zapleczu 
połączone zostały dwoma pasami obronnymi. Pierwszy wewnętrzny pas przebiegał w 
odległości 12 do 16 km od Gdyni  i miał początek na południe od Sopotu. Prowadził 
on przez Chwaszczyno, Koleczkowo, Redę, w  rejon Rewy, a drugi pas przebiegał w 
odległości 5 do 7 km od centrum miasta czyli od Kolibek, poprzez Wiczlino i Janowo 
na Kępę Oksywską. Składał się on z trzech linii transzei5. Do obrony przygotowane 
były bezpośrednio również miasto i port.

Tymczasem już po 15 marca 1945 r. gdyńska reda znajdowała się pod stałym 
ogniem artylerii dalekiego zasięgu i lotnictwa sowieckiego, a od 23 marca ostrzał 
był już bezpośredni m.in. z okolic Sopotu. Przeprowadzone w dniu imienin Józefa 
Stalina brawurowe bombardowanie Gdyni przez samoloty sowieckie spowodowało 
liczne straty u nieprzyjaciela, ale równocześnie strąconych zostało nad Gdynią kilka 
samolotów. 

O ile straty w wyniku bombardowania Gdyni w ostatniej fazie walki o zdobycie 
miasta nie były znaczne, to więcej szkody wyrządziło skuteczne ostrzeliwanie 
artyleryjskie celów,  szczególnie rakietami zwanymi katiusze. I tak np. kościół w Małym 
Kacku, który znajdował się na linii frontu (wyzwolenie Gdyni przeprowadzone zostało 
właśnie z tego kierunku!) został zniszczony w ok. 60 proc.; w ścianach kościoła były 
cztery dziury od pocisków o średnicy 1 m, zniszczone były trzy ołtarze i wszystkie 
stacje drogi krzyżowej, w nawie środkowej brak było 90 proc. stropu, a w nawach 
bocznych 60 proc. Ponadto z uwagi na rozkaz wodza niemieckiego Adolfa Hitlera z 
19 marca 1945 r. dotyczący tzw. „Spalonej Ziemi” w Gdyni rozpoczęto wysadzanie 

5 Transzeja - pojęcie wojskowe - rów ciągły stwarzający dogodne warunki do prowadzenia ognia, 
ułatwiający skryte manewry wzdłuż frontu; łączy w jednolity system różne urządzenia obronne (okopy, 
stanowiska, schrony). Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1985, s. 525-526.
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elementów portu - nabrzeży i falochronów oraz ocalałych po bombardowaniach 
urządzeń portowych, jak również wiaduktów prowadzących do portu. Rozkaz ten 
skierowany został do dowódców wszystkich rodzajów wojsk i dotyczył działań na 
opuszczanych terenach, w którym należało niszczyć „wszystkie wojskowe urządzenia 
komunikacyjne, telekomunikacyjne, przemysłowe, zaopatrzeniowe oraz wszelkie 
dobra materialne na terytorium Rzeszy, które nieprzyjaciel mógłby użytkować”6. 
Wobec szybszego niż spodziewali się zbliżenia wojsk wyzwoleńczych, Niemcy nie 
zdążyli w pełni wykonać tego rozkazu w Gdyni, ale zdołano zniszczyć port, natomiast 
miasto - na szczęście - uratowano, mimo że na kilku budynkach założone zostały 
wcześniej materiały wybuchowe.     

Podstawowym aktem dotyczącym prowadzenia obrony Gdańska i Gdyni w 
ostatniej fazie wojny był fakt, że rozkazem Głównej Kwatery Fuehrera z nocy 24 na 
25 marca 1945 r. miasta te zamienione zostały w twierdze, które należało bronić do 
ostateczności (do ostatniego żołnierza). Rozkaz ten brzmiał dosłownie:

24/25 marzec 1945 r. Fuehrerhauptquartier:
„Jeder Quadratmeter Danzigs ist zu verteidigen”. Die Festungen Danzigs und 

Gotenhafen sollten laut Fuehrerbefehl bis zum letzten gehalten werden7.
W komentarzu do tego rozkazu zawarte jest zdanie autora niemieckiego Hansa 

Georga Sieglera [w „Kronice tysiąclecia Gdańska”]: „Ten rozkaz Fuehrera stanowił 
wyrok śmierci dla Gdańska”. 

„DIESER BEFEHL DES FUEHRERS WAR 
DAS TODESURTEIL FUER DANZIG”8.

Zniszczenia portu gdyńskiego

Sporządzone po zakończeniu działań wojennych zestawienie zniszczeń 
podstawowych elementów portu gdyńskiego wykazało następujący stan faktyczny:

- falochrony portowe zniszczone w 90 %
- nabrzeża zniszczone - zupełnie w 45 % 
            (wśród nich - nab. Pomorskie i Francuskie zniszczone w 100 %
- magazyny portowe - zupełnie zniszczone - w 25 %
                                    - wymagające remontów zupełnych - w 25 %
                                    - wymagające remontów częściowych - w 50 %
- mechaniczne urządzenia przeładunkowe - zupełnie zniszczone - 50 %
                                  - pozostałe wymagały remontów zupełnych lub częściowych 
- urządzeń przeładunkowych nieuszkodzonych pozostało 4) z 88 urządzeń w 
              1939 r. -  po remoncie pozostało 14.
- baseny portowe zatarasowane były licznymi wrakami różnych jednostek 
              pływających, samochodów i innych pojazdów, dźwigów, amunicją, 
              bronią itp.

6 N. von Below, Byłem adiutantem Hitlera 1937-1945, s. 359. 
7 Tłumaczenie autora: “Każdy metr kwadratowy Gdańska należy bronić. Twierdze Gdańsk i Gdynia 

trzeba z rozkazu Füehrera utrzymać do ostatniego żołnierza”.
8 H. G. Siegler, Danzig Chronik eines Jahrtausends, Dusseldorf 1991, s. 374 i n.
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- wejścia do portu zatarasowane zostały wrakami okrętów, a wejście główne 
zamknął   wrak pancernika „Gneisenau” - celowo zatopiony, zaś wejści do portu 
wewnętrznego tarasował okręt - cel „Zaehringen”9.
IV. O ile działania wojenne w Gdyni zostały zakończone 28 marca 1945 r., to na Kępie 
Oksywskiej pozostawały jeszcze wojska niemieckie, które m.in. kontynuowały - teraz 
w miarę swoich ograniczonych możliwości - ostrzeliwanie miasta  (śródmieścia 
i dzielnic leżących naprzeciwko kępy). Wtedy na miasto padały pociski, które 
powodowały zniszczenia. Według zeznania naocznego świadka - w czasie wojny 
członka Tajnego Hufca Harcerzy, tuż po wojnie wyznaczonego do ochrony budynku 
głównego dworca kolejowego Zdzisława Nowaka, taki pocisk z Oksywia, który spadł na 
urządzenia dworca spowodował jego pożar, podobny wypadek potwierdził proboszcz 
parafii NSPJ ks. dr Hilary Jastak, że  w takich samych okolicznościach zaczął palić się 
kościół NSPJ przy ul. 3 Maja róg ul. Batorego. Natomiast szczęśliwym trafem piszący 
te słowa, mieszkaniec Grabówka, który wraz z kolegami udał się tuż po wyzwoleniu 
Gdyni do „fabryki Różkowskiego” vis a vis budynku poczty na Grabówku na szaber 
- po zdobycz w postaci mrożonych połówek świńskich i ćwiartek wołowych, został 
ostrzelany pociskami artyleryjskimi również z Oksywia. Wtedy zginął na naszych 
oczach nasz kolega, syn sąsiadów Genek. Takich przypadków - ludzi ranionych od 
ostrzału z Oksywia - było wtedy więcej. Ponadto po zakończeniu działań wojennych 
w okolicach dzisiejszego Trójmiasta na wodach Zatoki Gdańskiej pozostał niemiecki 
krążownik „Prinz Eugen”, który ze swoich dział pociskami zapalającymi ostrzeliwał 
budynki w Sopocie (Dom Kuracyjny) i w Gdańsku. Autor książki o dziejach tego 
okrętu Paul Schmalenbach10 nie wspomina  o działaniach tego okrętu skierowanych 
na Gdynię, ale z relacji naocznego świadka (kmdr. dr. Kazimierza Fedaka - relacja w 
zbiorach autora) wynika, że na skutek ostrzału tego okrętu były również zniszczenia 
w Gdyni. 

Nie ulega wątpliwości, że po wojnie na terenie Gdyni były również drobne akty 
wandalizmu i to zarówno ze strony wojsk wyzwoleńczych (Gdynię wyzwalali także 
żołnierze polscy - czołgiści Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte) jak i 
ludności cywilnej. O przypadkach takich powtarzali świadkowie po wojnie, ale fakty 
te nie zostały zapisane, stąd obecnie wszelkie domysły nie mają potwierdzenia.

V. W poważnym i wiarygodnym periodyku pt. „Technika Morza i Wybrzeża” – w 
numerze nr 11/12 z 1948 r. w artykule „Wartość budowlana miast i zniszczenia” 
podane zostały dane cyfrowe wyliczone w złotówkach, dotyczące zniszczeń w Gdyni, 
Sopocie, Gdańsku i Elblągu. Tabela ta ma wielką wartość historyczną, w związku  

9 Opracowania autora na podstawie protokołów zniszczeń.
10 P. Schmalenbach, Schwerer Kreuzer Prinz Eugen, Monachium 1993 r.

Zniszczenia Gdyni od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej
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z czym przypomnijmy ją w całości. Podczas wyliczania wartości budynków w mieście 
i ich zniszczeń zastosowano wówczas uczciwy przelicznik złotówki tej sprzed wojny 
do tej z czasów przeprowadzonej analizy, to znaczy 1 przedwojenna złotówka miała 
w 1945 r. wartość 40 powojennych złotych.  

Oto ta tabela:

GDYNIA  -  1939 - 159.120.720 zł
                       1945 - 27.368.000 x 40 = 17 proc. zniszczeń;
SOPOT     - 1939 - 130.680.000 zł
                      1945 - 13.068.000 x 40 = 10 proc. zniszczeń;
GDAŃSK  - 1939 - 475.000.000 zł 
                      1945 - 285.000.000 x 40  = 90 proc. zniszczeń w centrum
                      i 60 proc. zniszczeń całej powierzchni   
ELBLĄG   - 1939 - 181.170.000 zł
                      1945 - 81.526.000 x 40  = 85 proc. zniszczeń w centrum
                      i 45 proc. zniszczeń całej powierzchni.
Powyższe wyliczenie nie zawiera zniszczeń dokonanych w portach. Naszym 

celem jest przypomnienie zniszczeń dokonanych w młodym i nowoczesnym na skalę 
europejską mieście portowym Gdynia, które w 1945 r. liczyło zaledwie 19 lat.  

Zakończenie

Ze względu na fakt, iż autor mieszkał w Gdyni podczas wojny i był świadomym 
obserwatorem życia i różnych wydarzeń w mieście, od dłuższego czasu rejestruje 
przypadki zniszczeń i wydarzenia z czasów wojny, zamierza w najbliższym czasie 
uporządkować materiały na ten temat, opracować je i pozostawić potomnym i dla 
historii.   

Kazimierz Małkowski
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Bogdan Zalewski

Straty Gdyni w kampanii polskiej 1939 roku

Działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Gdyni i w najbliższym przedpolu trwały 
od pierwszych minut wojny, aż do godzin popołudniowych 19 września, gdy po 
ciężkich walkach zdobyte zostało przez wojska niemieckie Oksywie. Gdynia była 
jedynym punktem oporu na Wybrzeżu, który nie kapitulował, a cywilna ludność 
miasta kierowana przez Komisarza Rządu Franciszka Sokoła od pierwszych chwil 
wojny wykazywała wiele poświęcenie i patriotyzmu.

Dzień 12 września miał rozstrzygające znaczenie dla dalszych walk oddziałów 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Wieczorem płk Stanisław Dąbek postanowił nie bronić 
Gdyni i nie wykonywać zniszczeń w porcie. Nie chciał on narazić mieszkańców na 
straty, a miasta na zniszczenie1.

W ciągu nocy z 12 na 13 września większość oddziałów polskich opuściła swoje 
dotychczasowe stanowiska i przeszła na Kępę Oksywską, który stanowił teren trudny 
do obrony2.

W Gdyni pozostała tylko Straż Obywatelska i niektóre oddziały ochotnicze 
i robotnicze. Wśród nich, jak zwykle ofiarna Organizacja Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju, której członkinie likwidowały biura, magazyny 
i sztab Dowództwa Morskich Batalionów Obrony Narodowej. Palono dokumenty, 
rozdzielano żywność i przekazywano lekarstwa szpitalowi w Państwowej Szkole 
Morskiej na Grabówku3.

W tym czasie funkcję Komisarza Rządu w Gdyni miał pełnić Lucjan Skupień, gdyż  
7 września dotychczasowy Komisarz Franciszek Sokół przekazał władzę 
administracyjną nad Gdynią na ręce dowódcy LOW płk. Stanisława Dąbka4, a ten 
mianował wojennym komendantem miasta właśnie Skupienia. Jednak w nocy z 12 
na 13 września władzę w mieście przejął Włodzimierz Szaniawski, którego Sokół 

1 Zdaniem Rafała Witkowskiego powstrzymanie się od zniszczeń w porcie miało wynikać z obaw 
pułkownika o możliwych represjach Niemców wobec mieszkańców, a nawet żołnierzy.

2 R. Witkowski, Obrona Gdyni i Wybrzeża, „Rocznik Gdyński” 1989/1990, nr 9, Gdynia 1991, s. 56 – 57. 
3 D. Skibniewska, Praca Przysposobienia Wojskowego Kobiet, (w:) Gdynia 1939. Relacje uczestników 

walk lądowych, opr. W. Tym, A. Rzepniewski, Gdańsk 1979, s. 628.
4 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni, Peplin 2002., s. 324.
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upoważnił do przekazania miasta Niemcom5.
Po złożeniu urzędu, Franciszek Sokół mianowany został Komisarzem Cywilnym 

przy dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża i był przy nim na Oksywiu do 16 września, 
a potem przedostał się na Hel, gdzie wzięty został do niewoli.

Wczesnym rankiem 14 września do opuszczonej przez oddziały polskie Gdyni 
wkroczyły wojska niemieckie. Najpierw ich patrole pojawiły się przy wylocie ulicy 
Świętojańskiej. Za patrolami bardzo ostrożnie posuwały się oddziały piechoty, 
zajmując śródmieście miasta, gdzie nieprzyjaciel przygotował zasadzkę. Sprawozdawca 
radia berlińskiego Hugo Landgraf dał wyraz temu przekonaniu: „Gdzie jest Gdynia? 
Gdzie jej mieszkańcy? Tu wszystko puste. Byliśmy pewni, że wróg czai się za każdym 
domem, czekając tylko, aby nas napaść”6.

Równolegle z siłami zajmującymi śródmieście Gdyni około godz. 08.30 grupa 
szturmowa licząca ponad 100 ludzi z bataliony morskiego SA pod dowództwem 
kmdr. ppor. Wilhelma Hornaka wdarła się od strony morza do portu w Gdyni i 
umocniła się7. Dopiero o godz. 19.48 zameldowano, że port gdyński aż do basenu 
marynarki wojennej jest w rękach niemieckich.

Gdynia została zajęta przez hitlerowców po dwóch tygodniach zaciętych walk. 
Najcięższe chwile obrońcy przeżywali w drugim tygodniu działań, kiedy wróg 
zacieśniał kleszcze wokół miasta. Polscy żołnierze bronili swych pozycji wokół miasta 
z dużą determinacją i poświęceniem. Obrońców ofiarnie wspierała ludność cywilna.

Planując wojnę z Polską Dowództwo Wojsk Lądowych podczas wspólnych 
ustaleń z Kierownictwem Wojny Morskiej liczyło się z tym, że do zajęcia Gdyni 
potrzebny będzie okres około czterech tygodni. Z kolei Kriegsmarine pragnęło jak 
najszybszego zajęcia Gdyni, gdyż nie tylko uniemożliwiłoby to bazowanie polskich 
sił morskich, ale w ręce niemieckie przejdzie wykorzystywany do różnych celów 
port. Marynarka podkreślała, że im wcześniej zostanie on zajęty tym mniejsze będą 
możliwości nieprzyjaciela w zniszczeniu urządzeń portowych. Z tego też względu 
jeżeli będzie wcześniejsze zajęcie Gdyni bez znaczącego wpływu na główną operację 
wojsk lądowych na wybrzeżu, tym bardziej będzie to korzystne dla marynarki8.

Zaraz po zajęciu miasta pierwszym rozkazem gen. F. G. Eberharda było 
polecenie, aby stu obywateli Gdyni zgłosiło się jako zakładnicy gwarantujący 
spokojne opanowanie miasta. Szereg przedsiębiorstw gdyńskich wytypowało swoich 
pracowników, a dowództwo portu zgłosiło 20 swych pracowników. Większość zgłosiła 
się dobrowolnie9. Około 20 września większość zakładników została wypuszczona na 
wolność, ale później część została zamordowana w Piaśnicy10.

Poza zakładnikami Niemcy zatrzymali również znaczną liczbę mężczyzn w wieku 
5 Ibidem.
6 Cyt. za E. Obertyński, Walcząca Gdynia. Organizacja podziemnej walki 1939 – 1945, cz. I, 

(maszynopis), Muzeum Marynarki Wojennej, sygn. 786, s. 9.
7 Militararchiv Freiburg, (dalej MF), RM sygn. 7/278, s. 82.
8 MF, RM sygn. 7/867, s. 1.
9 E. Obertyński, op. cit., s. 9.
10 K. Małkowicki, Zakładnicy Gdyńscy, „Rocznik Gdyński” 1991, nr 10, s. 85 – 96.
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od 18 do 45 lat, a często i starszych. Byli oni w określonych miejscach na krótko 
zatrzymywani, a następnie kolejno przesłuchiwani przez utworzone z funkcjonariuszy 
tajnej policji państwowej w Gdańsku samodzielne Einsatzkomando 1611. Zadaniem 
tej formacji miało być wprowadzenie polityki eksterminacyjnej na terenach zajętych 
przez Rzeszę. W Gdyni akcją tą kierował dyrektor służby kryminalnej Friedrich 
Classa. Zatrzymani Polacy po sprawdzeniu w tzw. „Czarnych kręgach” byli w znacznej 
większości zwalniani do domów lub mordowani.

Według raportu Einsatzkomando 16 z 17 września 1939 r. dotychczas przesłuchano 
około 5.000 osób, spośród których około 2.000 zwolniono. Natomiast w raporcie                  
z 17/18 września 1939 r. meldowano o aresztowaniu 64 osób przez Urząd Tajnej 
Policji Wojskowej i aresztowaniu dalszych 83 osób przez Einsatzkomando12.

Poza formacjami policyjnymi aresztowaniem mieszkańców Gdyni w akcji 
„Oczyszczania” miasta uczestniczyły także jednostki Wehrmachtu, ale w późniejszym 
czasie zajmowało się tym jedynie gestapo i jednostki SS.

Po zajęciu Oksywia 19 września 1939 r. o godz. 18.4813 liczba aresztowanych 
powiększyła się o zatrzymanych obrońców polskiego wybrzeża. Jednocześnie Niemcy 
stwierdzili, że faktyczne uzbrojenie artyleryjskie Gdyni składało tylko z lekkich 
baterii do 100 mm, a głównie z baterii artylerii przeciwlotniczej 75 mm14.

Po zakończeniu walk o Gdynię 20 września przybył do miasta Adolf Hitler, 
któremu towarzyszył Hermann Göring. Po zwiedzeniu portu gdyńskiego wieczorem 
ustalono kierunki dalszego jego wykorzystania. Wówczas to zmieniono nazwę z 
Gdingen na Gotenhafen15. Dało to początek wykorzystania potencjału miasta aż do 
roku 1945 jako bazy morskiej niemieckiej marynarki wojennej.

Po zajęciu Gdyni przez wojska niemieckie przez kilka tygodni władza na 
jej terenie spoczywała w rękach Zarządu Wojskowego sprawowanego przez 
Kriegsmarine. Decyzja o jego utworzeniu zapadła w Gdańsku już 10 września 
1939 r. Stanowisko szefa objął wiceadmirał von Arnould de la Periêre16. Natomiast 
14 września zorganizowano Sztab Komendanta Twierdzy Gdynia17. Ostatecznie 
marynarka przekazała swoje uprawnienia hitlerowskiej administracji cywilnej co 
nastąpiło 26 października 1939 r. po powołaniu Gau Danzig, a od 2 listopada tegoż 
roku Reichsgau Danzig – Westpreussen.

W Gdyni na czele samorządu miejskiego stanął nadburmistrz Horst Schlichting, 
a odpowiedzialnymi za realizację polityki narodowościowej i gospodarczej byli 

11 Akcji nadano kryptonim „Tanenberg”.
12 J. Michałowski, Terror i wyniszczenie, [w:] Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław – Warszawa 

– Kraków – Gdańsk 1980, s. 216.
13 MF, RM sygn. 31/3200, s. 105.
14 MF, Operadionen und Taktiz, Helf 11, Die dentsche Kriegsmarine im Feldzng gegen Polen – 

September 1939, Berlin 1943, s. 12.
15 Nazwę Gotenhaufen spotyka się w dokumentach niemieckich po raz pierwszy 21.09.1939 r. MF,                 

RM sygn. 31/3200, s. 123.
16 MF, RM sygn. 31/3200, s. 82.
17 Ibidem, s. 102.
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kreisleiterzy: początkowo Erick Tem, a potem Autur Diethelm. Podlegali oni 
genleiterowi   i namiestnikowi Rzeszy Albertowi Forsterowi.

Znaczna część administracji cywilnej i policji okupowanej Gdyni rekrutowała 
się spośród hitlerowców pochodzących z Wolnego Miasta Gdańska. Aparat ten 
natychmiast przystąpił do zdecydowanej walki z wszelkim przejawami polskości na 
tym terenie, pragnąc doprowadzić do szybkiej germanizacji całego Pomorza.

Walki o Gdynię a zwłaszcza obrona Kępy Oksywskiej należały do jednych z 
najkrwawszych działań sił polskich we wrześniu 1939 r. Niemcy dysponując znaczną 
przewagą – 3 krotnej w ludziach, 4 – krotnej w broni maszynowej i 9 – krotnej w 
powietrzu, nie zdołali szybko pokonać nielicznych i słabo uzbrojonych oddziałów 
polskich18.

Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża płk Stanisław Dąbek wybrał śmierć 
samobójczą nad oddanie się w niewolę wroga. Podkreślenia wymaga fakt, że z 
nieprzyjacielem nie pertraktowano na temat kapitulacji, a ostatni niewielki oddział 
złożył broń na przedśmiertelny rozkaz swojego dowódcy. O zaciętości walk dobitnie 
świadczą poniesione straty. Straty łączne sięgały 5.000 żołnierzy, co stanowiło w 
przybliżeniu 1/3 stanu wyjściowego sił Lądowej Obrony Wybrzeża. Wśród strat było 
1.700 – 1.800 poległych marynarzy i żołnierzy19. Były to  daleko większe straty niż 
w walkach o Monte Cassino czy Lenino. Oddziały polskie walczyły na przedpolach 
Gdyni w całkowitym odosobnieniu.

Walka w obronie Wybrzeża była do wyczerpani amunicji i sił oporu żołnierza. 
Była to walka honorowa choć beznadziejna, gdyż od samego początku była skazana 
na niepowodzenie. Straty ludności cywilnej nie były wielkie, podobnie jak zniszczenia 
miasta.

Jednak ogromne straty dotyczyły portu i żeglugi morskiej. Kapitał zainwestowany 
głównie w Gdyni, a wyrażający się w sumie około 650 mln zł został przejęty przez 
okupanta. Ludność zaś skoncentrowana w największej ilości w Gdyni20, została 
pozbawiona możliwości pracy przy eksploatowaniu tego majątku. Ludność w 
większości została brutalnie wysiedlona w ciągu kilku godzin a nieraz kilkunastu 
minut, reszta uwięziona lub wymordowana.

Gdynia była pierwszym polskim miastem, od którego Niemcy rozpoczęli akcję 
„Umsiedlung”, czyli wysiedlenie. Już na początku października 1939 r. oddziały 
Wehrmachtu przeczesywały kolejno domy i ulice, w brutalny sposób wypędzając z 
domów mieszkańców. Zdawano sobie spraw, że do obsługi portu, stoczni i transportu 
potrzebni są specjaliści i tych eliminowano z ogólnego rozkazu wysiedlenia. To 
samo dotyczyło Baltendentschów, których lojalność nie budziła zastrzeżeń władz 
niemieckich.

18 E. Obertyński, op. cit., s. 6.
19 R. Witkowski, Obrona Gdyni i Wybrzeża, „Rocznik Gdyński” 1989/1990, nr 9, Gdynia 1991, s. 

61. Edward Obertyński ocenia straty polskie na 1.500 – 2.000 poległych i około 3.000 – 3.500 rannych 
i zaginionych.

20 W tym czasie Gdynia liczyła 114 tys. mieszkańców, mieszkańców zameldowanych na stały pobyt. 
Poza nimi w mieście mieszkało do 20 tys. ludzi pracujących sezonowo.

Bogdan Zalewski
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Po wstępnej segregacji mężczyzn zdolnych do pracy odsyłano do Rzeszy, kobiety  
z dziećmi i starców oraz schorowane osoby pędzono na dworzec, gdzie czekały na nich 
wagony towarowe, które po załadowaniu i zamknięciu ruszały na południe. Tylko do  
26 października 1939 r. wysiedlono 12.271 Polaków z Gdyni. W kolejnych miesiącach 
deportacje były prowadzone planowo i metodycznie21.

W Gdyni pozostała tylko niewielka część młodzieży w wieku od lat 8 do 18-stu, 
którą zatrudniano do różnego rodzaju prac porządkowych na ternie miasta i portu.

W raporcie wyższego Dowódcy SS i Policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy 
Zachodnie SS-Obergruppenführera Richarda Hildebrandta, skierowanego do 
gauleitera Forstera, wymienia, że w okresie od 16 stycznia 1942 r. do 16 lutego 
1943 r. usunięto  z miasta 50.622 osoby, co w przybliżeniu wynosiło 40 % ludności 
w porównaniu do stanu ludności według spisu z sierpnia 1939 r.22. Z kolei inne 
źródła podają, że od października 1939 r. do stycznia 1940 r. wysiedlono 50 – 70 tys. 
Mieszkańców. Natomiast w opracowaniu sporządzonym przez historyków podaje się, 
że od początku wojny do 1942 r. wysiedlono 50.630 osób z Gdyni23. Wysiedlonych 
wywożono najczęściej do Generalnej Guberni, trafiali także do obozów lub zostali 
zamordowani w Piaśnicy.

Działania Niemców wobec mieszkańców Gdyni można podzielić na dwa 
zasadnicze okresy. Pierwszy, trwający od 1 do 14 września 1939 r., czyli okres 
właściwych walk obronnych aż do zajęcia przez wojska niemieckie miasta i drugi od 
14 września do początku 1940 r., w którym przeprowadzono faktyczną eksterminację 
elementu polskiego. Dalszy okres jest jedynie etapem ostatecznego eliminowania 
Polaków i ścisłego przystosowania funkcji polskiego wybrzeża do potrzeb i wymogów 
niemieckiej machiny wojennej.

W okresie pierwszym Gdynia i jej okolice w wyniku działań wojennych prawie 
nie ucierpiały. Naloty lotnictwa niemieckiego ograniczały się niemal wyłącznie 
do terenu portu handlowego, nie wyrządzając mu prawie żadnych szkód oraz 
do obiektów wojskowych na Oksywiu, które z kolei zostały poważnie zniszczone. 
W okresie pierwszych 4 – 5 dni, zniszczony został całkowicie tonaż statków 
przeznaczonych do obsługi portów, takich jak: holowniki i drogi, a także żeglugi 
przybrzeżnej oraz statków specjalnego przeznaczenia, jak bunkrowce. Polskich 
jednostek dalekomorskich pozostało w porcie w dniu wybuchu wojny dwie, które 
zostały zatopione przy wejściu do portu w celu zablokowania dostępu. Dodać należy 
do tego jeden statek w budowie. Ogółem stracono 20 jednostek różnej wielkości o 
ogólnym tonażu około 9.600 BTR. Stanowiło to 7,25 % ogólnego tonażu polskiego w 
dniu wybuchu wojny, a jego wartość wynosiła w przybliżeniu około 6 mln zł24.

Suma strat w tym dziale wzrosła po uwzględnieniu przepadku dwóch dużych 

21 Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki. Atlas ziem Polski, Warszawa 2008, s. 64.
22 E. Obertyński, op. cit., s. 15.
23 „Dziennik Bałtycki” nr 127 z 1.05.2003 r., s. 3.
24 Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej 1.09.1939 – 1.11.1940. Raport  

z archiwum politycznego prof. Stanisława Kota, opr. J. Gmitruk, J. Mazurek, Warszawa 1999, s. 104.
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jednostek, będących w Stoczni Gdańskiej oraz trzech statków, budowanych w Belgii  
i Holandii. Wliczając do tych strat zatopienie motorowca „Piłsudski” na początku 
listopada na Morzu Północnym, to wartość utraconej floty sięgnęła sumy 30 mln 
zł25. Jednak pozostała flota handlowa pozostała poza zasięgiem wroga, a wysłane 
natychmiast po zajęciu Gdyni radiogramy nakazujące powrót do macierzystego 
portu, pozostały bez odpowiedzi.

W pierwszym dniu działań wojennych lotnictwo niemieckie około godz. 14.00 
dokonały ciężkiego nalotu na port wojenny Oksywie26. Od bomb został zatopiony okręt 
do szkolenia artylerzystów ORP „Mazur” i okręt do prac podwodnych ORP „Nurek”. 
Ponadto bomby zniszczyły jedno z dwóch dział baterii 100 mm „Canet” znajdującej 
się na Cyplu Oksywskim. Na obu okrętach i w baterii zginęło kilkudziesięciu ludzi. 
Trzecią zaś jednostką był jeden z najstarszych we flocie holowników, zakupiony 
jeszcze w 1920 r. w Finlandii, który po sprowadzeniu do kraju służył pod nazwą 
„Wanda”. Podczas nalotu został zniszczony bombą, ale na szczęście nie było na nim 
strat w ludziach. Uszkodzenia odniosła również kanonierka ORP „Generał Haller”27.

W czasie nalotu pozostałe polskie okręty opuściły port. Były to pozostałe 
kanonierki, trałowce i grupa kutrów. Nalot poczynił duże szkody na terenie portu, 
warsztatów portowych i warsztatów uzbrojenia28.

Natomiast po pierwszym locie rozpoznawczym samolotów niemieckich na port 
wojenny Oksywie, który miał miejsce około godz. 6.00 rano OORP „Gryf ”, „Wilk” i 
„Orzeł” wyszły z portu. I tak ORP „Gryf ” w głąb Zatoki Puckiej, a okręty podwodne 
do swoich sektorów. Jednak około godz. 18.00 w odległości 3 Mm od Helu samoloty 
nieprzyjacielskie zaatakowały ORP „Gryf ”, który został uszkodzony. Odłamkami 
bomb został zabity jego dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski29.

Pozostałe polskie okręty wojenne wobec przewagi floty i lotnictwa niemieckiego, 
nie były zdolne do zadania przeciwnikowi odczuwalnych strat i same bardzo szybko 
zostały wyeliminowane z walk wskutek nalotów.

Druga suma strat, które odnoszą się do pierwszego okresu (1 – 14 września), 
dotyczy zniszczeń w mieście Gdyni i okolicach, a przede wszystkim na Oksywiu i 
Obłużu. Szacunkowo określona została na sumę 2.700.000 zł30.

Drugi okres trwający po 14 września charakteryzował się bezwzględnością w 
likwidacji śladów polskości miasta i jak najszybszego zagarnięcia mienia. Pierwszym 
aktem była całkowita konfiskata majątku nieruchomego. Jednocześnie sprowadzono 
pełnomocników do obejmowania poszczególnych branż gospodarczych, których 
ilość ustalono na około 20, a następnie przystąpiono do rozdawania przemysłowych 

25 Ibidem.
26 W nalocie uczestniczyło około 20 – 30 samolotów bombowych z lotniska w Słupsku.
27 E. Kosiarz, Salwy nad Zatoką, Gdańsk 1980, s. 145 – 146; R. Witkowski, Morska Obrona Wybrzeża 

 w 1939 r., [w:] Obrona polskiego morza 75 lat Polskiej Marynarki Wojennej, Gdańsk, Gdynia 1993, s. 126.
28 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, Kampania wrześniowa 1939, cz. 5, Marynarka 

Wojenna i obrona polskiego wybrzeża, Londyn 1962, s. 184.
29 Ibidem.
30 Działalność władz okupacyjnych …, op. cit., s. 105.
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i handlowych obywatelom Rzeszy. W wielu wypadkach nie wznawiano działalności 
gospodarczej, a jedynie wywożono towary i inne mienie do Gdańska. Przejmowano 
także składy towarów w porcie, ale okazało się, że ilość ich była mniejsza, niż się 
spodziewano. Było to wynikiem prowadzonej przed wybuchem wojny akcji 
opróżniania magazynów portowych i to zarówno towarów eksportowych, jak i 
importowych. Przykładowo zawartość bardzo dużej chłodni portowej oceniona 
została zaledwie na 530.000 zł, a węgla eksportowego na składach portowych było 
zaledwie 40.000 ton o wartości 1.440.000 zł. Jednak zapasy bawełny przedstawiały 
wartość około 13 mln zł31. Wartość zagarniętych towarów w porcie gdyńskim można 
oszacować z pewnym zastrzeżeniem na sumę około 78 mln zł, a w tym towarów 
importowanych za około 56 mln i eksportowych za około 22 mln zł. Wartość obrotu 
towarów przechodzących w ciągu roku przez port gdyński wynosiła około 1.300 mln 
zł, ta strata zagarniętych przez Niemców towarów stanowiła około 6 % całego obrotu 
rocznego32.

Poza portem przejmowano, jak wspomniano wyżej różne obiekty przemysłowe wraz  
z zapasami towarów. Przyniosło to Niemcom, według obliczeń globalnych około 
15.450 tys. zł33.

Dalsze 25 mln zł to wartość towarów przedsiębiorstw handlowych Gdyni,  
a następne 2 mln zł wyniosły straty zakładów rzemieślniczych. Ogółem straty 
wyszczególnionych działów gospodarczych wyniosły około 120 mln zł.

Szczególnie okrutne działania tego okresu dotknęły ludność cywilną przez 
bezwzględną akcję wysiedleńczą, która była połączona z całkowitą utratą majątku 
ruchomego. Uwzględniając całość tej akcji w Gdyni i względną zamożność 
mieszkańców, to straty z tego tytułu można ocenić na 35,5 mln zł34.

Straty poniosło również państwo, gdyż dochody z podatków i netto dochód  z 
eksploatacji portu wynosił rocznie 17,5 mln zł. Zatem całość strat w Gdyni oszacować 
by można w proporcji 1940 r. na sumę minimum 200.000.000 zł35.

Ze wszystkich strat najboleśniejsze były straty ludzkie. Ich zapowiedzią była 11 
listopada 1939 r. egzekucja w lasach piaśnickich. Tego dnia rozstrzelano około 314 
najwybitniejszy Gdynian36.

Godny podkreślenia jest fakt, że mimo straszliwych warunków okupacyjnych 
znaczna część Gdynian wykazała się odwagą i poświęceniem organizując ruch oporu i 
działania na szkodę okupanta w licznych organizacjach konspiracyjnych, komórkach 
wywiadowczych i sabotażach.

31 Aktualnie szacuje się, że wartość 1 złotego z 1939 r. jest równowarta 10 zł z 2009 r.
32 Działalność władz okupacyjnych …, op. cit., s. 105.
33 Ibidem.
34 Według źródeł statystycznych roczny dochód ludności gdyńskiej wynosił około 30 mln zł.
35 Działalność władz okupacyjnych …, op. cit., s. 105.
36 W Piaśnicy od października 1939 r. do wiosny 1940 r. życie straciło 12 – 14 tys. osób.
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Irena Zegarska-Becker

Wysiedlenia rodziny Zegarskich z Gdyni 
w 1939 i 1940 roku

W sprawie wysiedlenia Polaków z Gdyni ukazały się tu i ówdzie wypowiedzi, a w tym 
Eriki Steinbach1 z Niemiec, które niezupełnie dokładnie określały sam fakt. Jaka była 
przyczyna? 

W listopadzie 1939 r., u nas w domu, w Gdyni, o godzinie 5.00 rano zjawiła się 
Policja i kazała nam ubrać się i wyjść przed dom. W domu o celu wyjścia niczego 

1 Erika Steinbach, z d. Hermann (ur. 25 lipca 1943 r. w Rumi k. Gdyni) – niemiecka polityk. 
Parlamentarzystka Bundestagu (od 1990 r.), wybrana we Frankfurcie nad Menem, członek CDU. 
Przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech, inicjatorka budowy Centrum przeciwko 
Wypędzeniom w Berlinie. Jest córką urzędniczki z Bremy Eriki z domu Grote i żołnierza Luftwaffe 
Wilhelma Karla Hermanna z Hanau k. Frankfurt u nad Menem, który przez dłuższy czas mieszkał na 
Dolnym Śląsku. Rodzina ojca pochodziła ze Śląska. On sam jako technik Luftwaffe w randze podoficera 
służył na lotnisku w okupowanej przez Niemców Rumi. Jej matka była tam urzędniczką przysłaną z 
Berlina w 1943 r. Rodzice wynajmowali od Kaszuba mieszkanie przy ulicy Sobieskiego (podczas 
okupacji Adolf Hitler Strasse). Matka w tym czasie przeważnie mieszkała w Berlina, a Erikę urodziła 
w czasie jednego z krótkotrwałych pobytów u męża w Rumi. W styczniu 1945 r. na trzy miesiące przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej matka z półtoraroczną Eriką i jej trzymiesięczną siostrą opuściły Rumię, 
skąd dotarły do Szwezwika-Holsztynu. W 1948 r. przeprowadziły się do Berlina, gdzie dziadek Eriki był 
naczelnikiem dzielnicy. Następnie po powrocie ojca z niewoli w ZSRR rodzina osiedliła się w Hanau.

Po wojnie Steinbach ukończyła prywatne studium muzyki (grała na skrzypcach) i działała w orkiestrze 
aż do 1967 r., gdy choroba kości uniemożliwiła jej karierę. W 1972 r. wyszła za mąż za znanego jej od 
dziewięciu lat dyrygenta orkiestry Helmuta Steinbacha. W latach 1970–1977 pracowała w administra-
cji. Od 1974 r. jest członkinią CDU, a od 1990 r. deputowaną z jej ramienia do Bundestagu. Należy do 
kierownictwa rozgłośni ZDF, Stowarzyszenia Terytorialnego Prus zachodnich, a od 2000 r. – kierownic-
twa CDU. Od 2005 jest członkiem komisji parlamentarnej Bundestagu ds. praw człowieka i pomocy hu-
manitarnej z ramienia CDU. Od 1994 r. jest członkiem, a od 1998 przewodniczącą Związku Wypędzo-
nych w Niemczech (ponownie wybraną na to stanowisko w 2004 r.). Aktywnie propaguje ideę budowy 
w Berlinie Centrum przeciwko Wypędzeniom, które z założenia ma się koncentrować na dokumento-
waniu wysiedleń Niemców z Europy Środkowej i Wschodniej, choć mają się tam również znaleźć infor-
macje o przesiedleniach innych narodów. W lutym 2009 nominowana do rady Fundacji „Ucieczka, Wy-
pędzenie, Pojednanie” przez BdV. Rząd niemiecki prawdopodobnie wstrzyma się z nominacją do wyborów. 
We wrześniu 2009 r. poparcia Steinbach udzieliła bawarska CSU.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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więcej się nie dowiedzieliśmy. Wyszliśmy z domu, tak jak z innych okolicznych 
domów wyszły rodziny i prowadzono nas w długim szeregu Aleją Zwycięstwa, która 
wtedy nazywała się ul. Gdańską, w kierunku Witomina. Nastrój był bardzo smutny. 
Szliśmy długim wąskim szeregiem pod górę, zbaczając w lewo od Alei Zwycięstwa 
w kierunku do Witomina. Jaka była przyczyna tego, zobaczyłam dopiero później, 
ponieważ wtedy, kiedy nas wyprowadzano, już na redzie Gdańska ukazały się statki, 
którymi przywieziono Niemców, uciekinierów z Estonii i Łotwy. Miałam potem 
przyjemność pracować z jedną z takich uciekinierek, z panią Ireną Tannbaum z 
Estonii i od niej usłyszałam, że podobne były ich losy, kiedy im również pozostawiano 
do wyboru wyjechać i wszyscy starali się wyjechać. 

Szliśmy wąskim szeregiem, smutni i nieświadomi zupełnie niczego, co nas czekać 
miało, albo co nas czekało. Szłam z tyłu szeregu za moją mamą (ojciec, dr Teofil 
Zegarski zmarł 15 grudnia 1936 r.), moimi braćmi Edwardem i Witoldem oraz 
moją siostrą Maryjką. Miałam wówczas 21 lat, siostra Maria była dwa lata starsza 
ode mnie, a bracia – Witold miał 19, a Edward – 16 lat. Szliśmy grupką pod górę, 
a ponieważ ja prowadziłam rower, na którym powieszone były najpotrzebniejsze 
akcesoria, dlatego szłam raczej z tyłu. Za mną szedł policjant, który pilnował grupy, 
aby ktoś się nie usamodzielnił. Policjant zaczął rozmowę ze mną. Pytał czy ja mówię 
po niemiecku? Odpowiedziałam, że mówię.  Na co on mnie zapytał, skąd pochodzę? 
Odpowiedziałam, że urodziłam się w Heidelbergu. Jak on usłyszał, że ja urodziłam 
się w Heidelbergu, to powiedział, że mam postarać się jak najprędzej zniknąć stąd. 
Odpowiedziałam mu, że moja siostra też urodziła się w Heidelbergu, a moja mama 
pochodzi ze Starogardu Gdańskiego, a moi bracia – jeden właśnie zdał maturę, a 
drugi był jeszcze szesnastolatkiem. Policjant powiedział mi, że mam iść do domu. 
A ja mu powiedziałam, że nie mogę pójść bez mojej rodziny i nie zostawię rodziny 
samej. Wówczas zostali oni zatrzymani. Sprawdził tylko, czy moja mama zna język 
niemiecki, a znała go lepiej ode mnie. Czy moja siostra również zna niemiecki…? 
Najprawdopodobniej na podstawie wrażenia, jakie odniósł słysząc miejsce mojego 
i mojej siostry urodzenia powiedział, że mamy wrócić do domu. Tak więc nie 
doszliśmy do Witomina. Uszliśmy mniej więcej – zawsze to widzę – tam, gdzie Aleja 
Zwycięstwa podchodzi pod górę, przed garażami (wówczas jednojezdniowa ulica).

Wobec zaistniałych zdarzeń nie dostaliśmy się nawet do Witomina, tylko 
wróciliśmy do domu. A dom był już całkowicie zajęty przez policję gdańską (minęły 
ok. 3-4 godziny od naszego wyjścia z domu). Jak wróciliśmy, to przydzielono 
nam jeden pokój, tj. sypialnię moich rodziców i w tej sypialni wolno nam było się 
zainstalować, a wszystkie inne pomieszczenia były już zajęte. Później dowiedziałam 
się, że to nie tylko nasz dom, ale wszystkie domy, które zostały w ten sposób, w tym dniu 

Irena Zegarska-Becker
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opróżnione z mieszkańców, wszystkie zostały przygotowane dla tych Baltendeutsche2, 
czyli Niemców z Balticum, którzy tutaj wtenczas się osiedlili. I tak poznałam potem 
estońskiego Niemca - aptekarza, który przejął aptekę pana Szkodowskiego… Oni 
wszyscy z tego statku zostali przewiezieni i zakwaterowani w naszych domach. 
Dlatego nawet zamierzałam przedyskutować tę sprawę z Eryką Steinbach, ponieważ 
moim zdaniem tu nie chodziło o wysiedlenie Polaków z tego terenu, tylko chodziło 
o opróżnienie mieszkań dla sprowadzonych Niemców bałtyckich (Baltendeutsche), 
a nas wysiedlano wtedy do Generalnego Gubernatorstwa3. Wszyscy moi znajomi, 
którzy przeszli przez Witomino, zostali następnie tam przesiedleni. Wśród 
wysiedlonych byli: mec. Łaba z żoną, Rogozińscy, Puplowie... 

Moja rodzina wróciła do domu. Ojciec zostawił mi testament: Ty zaopiekujesz 
się mamusią, bo Ty to potrafisz.  Cały czas, aż do końca opiekowałam się mamą. 

2 Niemcy bałtyccy (niem Deutsch-Balten lub Baltendeutsche) – mniejszość narodowa zamieszkała 
w Inflantach, głównie w Estoni i na Łotwie, niemal w całości wysiedlona do Niemiec w połowie XX w. 
Niemcy bałtyccy zamieszkiwali głównie w ośrodkach miejskich (np. Tallinn, Ryga), na wsi byli najczęściej 
właścicielami ziemskimi. Niemcy bałtyccy byli potomkami osadników rycerskich, oraz ludności 
miejskiej napływającej do państwa zakonu Inflanckiego w średniowieczu. Po sekularyzacji państwa 
zakonnego w Inflantach, Niemcy bałtyccy powołali Księstwo Kurlandii i Semigalii, w którym rządzili i 
byli członkami warstw uprzywilejowanych. W okresie przynależności Inflant do Imperium Rosyjskiego 
z Niemców bałtyckich - wciąż utrzymujących żywe kontakty z rdzennymi Niemcami - rekrutowała 
się znacząca część rosyjskiego aparatu administracyjnego i korpusu oficerskiego armii rosyjskiej. Po 
zawarciu niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji (Pakt Ribbentrop-Mołotow) pomiędzy ZSRR, a III 
Rzeszą, w którym ustalono, że kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa) i Finlandia staną się strefą wpływów i 
przyszłym terytorium ZSRR, jesienią 1939 r. ok. 70.000 Niemców bałtyckich otrzymało zaproszenie 
z nazistowskich Niemiec do opuszczenia ojczyzny i osiedlenia się w Kraju Warty, skąd przymusowo 
wysiedlono Polaków. Obecnie w krajach bałtyckich pozostało bardzo niewielu Niemców - w Estonii 
spis z 2000 wykazał 1870 osób, dla których język niemiecki był ojczystym, na Łotwie w 2004 3311 osób. 
Kilka tysięcy etnicznych Niemców żyje także na Litwie. W niektórych opracowaniach do Niemców 
bałtyckich zalicza się mieszkańców Wschodnich Prus.

3 Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; (niem. 
Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete) – jednostka administracyjno-terytorialna, 
utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitler a z 12 października 1939 r., z mocą obowiązującą 
od 26 października 1939 r., obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium 
II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Utworzenie Generalnego 
Gubernatorstwa było związane z realizacją wojennych celów polityki niemieckiej w Europie wschodniej, 
określonych m.in. w Generalnym Planie Wschodnim oraz założeniach polityki okupacyjnej III Rzeszy 
na terytorium Polski. Realizowano je poprzez fizyczną eliminację większości polskiej inteligencji i tzw. 
warstw przywódczych, germanizację, przesiedlenia i eksterminację ludności (w celu przygotowania tego 
obszaru do kolonizacji germańskiej, oraz maksymalną eksploatację gospodarczą na potrzeby wojenne 
III Rzeszy. W okresie do 1944 r. okupacyjne władze niemieckie traktowały Generalne Gubernatorstwo 
praktycznie jak kolonię, która dostarczała niewolniczej i nisko kwalifikowanej siły roboczej, surowców 
naturalnych dla przemysłu oraz żywności. W latach 1939-1940 planowano także utworzenie polskiego 
państwa szczątkowego (niem. Reststaat) zależnego od Rzeszy, koncepcja ta jednak została porzucona 
wobec kilku istotnych czynników. Niemcy, mimo iż niektóre postacie ówczesnego życia politycznego w 
Polsce wyrażały gotowość do pewnych negocjacji, ostatecznie nie mogli znaleźć polskiego odpowiednika 
Hachy lub Quislinga i elit chętnych do kolaboracji. Decydującym czynnikiem uniemożliwiającym 
utworzenie „polskiego państwa szczątkowego” była negacja tych planów przez ZSRR (pozostający 
wówczas w sojuszu z III Rzeszą), negujący pomysł zachowania Polski w jakimkolwiek kształcie.

Wysiedlenia rodziny Zegarskich z Gdyni w 1939 i 1940 roku
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W naszym domu byli jeszcze Staś i Janek - dwaj synowie dr Michała Szucy, przyjaciela 
mojego ojca z okresu studiów, który był Gdańszczaninem i radcą w Radzie Portów 
Gdańskich. Dr Schuca4 przywiózł ich do nas w sierpniu 1939 r., ponieważ obawiał się 
w Gdańsku, w atmosferze wojennej zostawić swoich chłopców, którzy uczęszczali do 
naszego gimnazjum w Gdyni. Kiedy policja wyeksmitowała nas z domu, byli wówczas 
z nami Staszek i Janek. Policja sprawdziła ich dowody osobiste i kazała im wyjechać 
do Gdańska, ponieważ byli obywatelami Wolnego Miasta Gdańsk.

Policja, która zajęła nasz dom, w grupie ok. ośmiu funkcjonariuszy wykonywała 
tu swoje obowiązki. Od samego początku zajęto parter naszego domu, w którym 
znajdowały się sypialnie chłopców z internatu. Tam została urządzona Kartenstelle, 
w której wydawano kartki żywnościowe wszystkim Niemcom, którzy tu mieszkali. 
Polacy takich kartek żywnościowych nie mieli.  

Rozglądałam się za pracą, moja siostra również. W listopadzie 1939 r., przez 
znajomą mojej mamy, panią Łangowską dostałam ofertę pracy w (Reischbaumcie) 
Państwowym Urzędzie Budowlanym w Gdyni, który nie miał nic wspólnego z wojną, 
zajmował się szkołami, budynkami państwowymi. Tam pracowałam od listopada 
1939 r. aż do końca wojny. Praca rozpoczynała się o godzinie 7.00, a kończyła się o 
17.00. Życia towarzyskiego wówczas nie było.

Wspólne zamieszkiwanie z policją gdańską trwało do ponownego aresztowania 
naszej rodziny, w dniu 20 kwietnia 1940 r., w urodziny Adolfa Hitlera5. Rano o 
godzinie 5.00, bo hitlerowcy to zawsze organizowali rano. Dzwonek…, ubrać się…, 
wyjść przed dom.  Więc ubraliśmy się, cała nasza czwórka z mamusią (już nie było 
młodych Szuców), wyszliśmy na zewnątrz. Pytaliśmy się, o co chodzi, ale nikt nam 
nic nie powiedział. Kazano nam zabrać tylko to, co najpotrzebniejsze, tzn. ręcznik, 
mydło, szczoteczkę do zębów. Dodatkowych ubrań nie można było zabierać, oprócz 
tego, w czym się wychodziło. Na ulicy czekał na nas samochód ciężarowy, tzn. na nas i 
na rodziny polskie, które jeszcze mieszkały w Orłowie. I tu mam odpowiedź dla Eryki 
Steinbach, a mianowicie tu naprzeciw naszego domu przy ul. Gdańskiej mieszkało 

4 Dr Michał Szuca pochodził z Brus pod Chojnicami. Studiował i doktoryzował się we Fryburgu 
Badeńskim. Po ustanowieniu Wolnego Miasta Gdańska, pełnił funkcję radcy w Radzie Portow 
Gdańskich. 1 września 1939 r. został aresztowany i okrutnie potraktowany przez gestapo, a w końcu, w 
1940 r. rozstrzelany z grupą zasłużonych Gdańszczan.

5 Adolf Hitler (ur. 20 kwietnia 1889 r. w Braunau am Inn, zm. 30 kwietnia 1945 r. w Berlinie) – 
polityk niemiecki, malarz, kanclerz Niemiec od 1933 r., führer i kanclerz Rzeszy od 1934 r., przywódca 
Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej partii Robotników (NSDAP), ideolog niemieckiej odmiany  
faszyzmu zwanej od jego nazwiska hitleryzmem, narodowym socjalizmem lub nazizmem – od 
niemieckiej nazwy partii (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), twórca i dyktator III Rzeszy 
niemieckiej, zbrodniarz wojenny, odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludzkości.

Po objęciu obu funkcji zmieniono nazwę jego stanowiska na „Führer und Reichskanzler” (Wódz i 
kanclerz Rzeszy). Uznawany jest przez większość historyków za osobiście odpowiedzialnego za politykę 
rasową nazistowskich Niemiec, Holocaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. 
Agresywna polityka zagraniczna, którą stosował, doprowadziła do rozpętania przez Niemcy II wojny 
światowej, w wyniku której zginęło ok. 50 milionów ludzi.
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dużo Niemców, np. rodzina Schroderów, Sorge, drugi Paul Sorge (rzeźnik), z którymi 
żyliśmy bardzo poprawnie. Ale jak już siedzieliśmy w samochodzie ciężarowym, to 
pani Sorge, żona nieżyjącego już Roberta Sorge, który kupował żywiec na wsi (jego 
brat to sprzedawał), podeszła i stojąc przed samochodem i widząc nas tam zapytała: 
Frau Zegarski wie kann ich ihnen helfen? Pani Zegarska, jak mogę pani pomóc? A 
moja mama, taka przerażona, powiedziała: Hier koenn Sie nichts mehr helfen. Tu już 
pani nic nie może pomóc. I ja myślę, że Eryka Steinbach o tym nie wie, jak wywożono 
Polaków, a nie Niemców z Gdyni. Stąd Polacy Niemców nie wyrzucali. Więc kto miał 
ich wyrzucać? Nas dwa razy z domu chciano wyrzucić. 

Kiedy samochód ze spędzonymi Polakami był pełen, a to nie była jedyna 
ciężarówka, pojechaliśmy do Gdyni. Zawieziono nas do parterowego budynku, 
naprzeciw hali targowej (obecnie mieści się tam izba wytrzeźwień). Budynek 
posiadał dwa wejścia. Do jednego wpędzono mężczyzn, gdzie byli moi bracia – 
Edzio i Witold, a przez drugie wejście kobiety.  W środku pomieszczenia było już 
dużo przestraszonych kobiet, siedziały i stały, trzęsły się, gdy coraz to nowy transport 
Polaków przyjeżdżał… 

Gdy już było zupełnie pełno, wtedy przyszedł SS-mann i przyniósł małe krzesło  i 
stolik, na którym położył coś do pisania i tak po kolei wywoływał każdą z nas. Ja stałam 
z mamą i czuwałam nad moją siostrą i czekałam, co będzie dalej.  Stałam przy wyjściu. 
Po chwili SS-mann kiwa ręką na mnie. Podeszłam i on pyta: Name? Nazwisko? No 
więc mówię Zegarska. Imię? Mówię – Irena.  Geburstdatum? No to mówię – 23 lutego 
1918 r. - a on to pisze. Gdzie jest pani urodzona? Odpowiedziałam – w Heidelbergu. 
Zapytał – W jakim Heidelbergu? A ja mu na to mówię: Ich habe nicht gewusst, dass 
es noch mehr Heidelberge gibt! Nie wiedziałam, że jest jakiś inny, drugi Heidelberg. 
Powtórzyłam – in Heidelberg in Baden am Neckar. On mnie dalej pyta: Was heben 
Sie vor dem Krieg gemach? Co pani przed wojną robiła? Odpowiedziałam, że nic nie 
robiłam. Studiowałam.  A co pani studiowała? Odpowiedziałam – germanistykę. A 
gdzie pani studiowała? Odpowiedziałam – w Poznaniu. A on mówi na to: Machen 
Si nach Hause komen. Niech się pani prędko stąd wynosi do domu. I zrobił taki 
ruch ręką, mało elegancki… Ale ja myślę sobie, że nie zostawię tu samej mamy i 
siostry, i moich braci, których nie widziałam, bo ich od nas odłączono i prowadzono 
przez inne drzwi budynku. A SS-mann zawezwał następną osobę, i kolejną osobę, aż 
w pewnym momencie patrzy tu i mówi: Ich habe ihnen gesagt… Ja powiedziałem 
pani… A ja mu na to mówię, że ja nie idę do domu, bo tu siedzi moja mama i moja 
siostra, a moja siostra jest też urodzona w Heidelbergu. Więc on wywołał moją 
siostrę. Maryjka przyszła. Wypytał ją o wszystko, z datą i miejscem urodzenia… Co 
robiła przed wojną… Gdzie studiuje? Ona odpowiedziała, że studiuje w Krakowie. 
Maryjka kończyła w Krakowie Wyższą Szkołę Hotelarską (potem została żoną prof. 
Józefa Borkowskiego). Po tej krótkiej rozmowie powiedział: Schnell machen Sie, dass 
Sie  nach Hause komen! Maryjka mogła wyjść, ale ja jej powiedziałam, że przecież 
tu nie zostawimy mamy! Tym bardziej, że mama miała małą wadę słuchu i dlatego 
czuwałam nad nią, aby nie powstało podczas rozmowy jakieś nieporozumienie. 

Wysiedlenia rodziny Zegarskich z Gdyni w 1939 i 1940 roku



98

Trzymałam Maryjkę za rękę i stałyśmy przy drzwiach. Patrzył na to SS-mann. Po 
chwili zapytał – dlaczego nie idziecie do domu? Odpowiedziałam: Ja nie pójdę do 
domu bez mojej mamy. Powiedziałam jeszcze, że moja mama mówi dobrze po 
niemiecku. To on wywołał moją mamę, a mama mówiła bardzo dobrze po niemiecku, 
bo była córką nauczyciela z Jabłowa i dopiero mając 19 lat uczyła się mówić po polsku 
od mojego taty. Po rozmowie stwierdził, że mamusia urodziła się jako Jadwiga Zigert, 
jej ojciec Mathias Zigert był niemieckim nauczycielem w Jabłowie. Po rozmowie z 
mamą Niemiec powiedział, że możemy iść wszystkie do domu. 

Pieszo przyszłyśmy do domu, gdzie wszystko było zagospodarowane przez 
Niemców. Zainteresowałam się moimi braćmi, bo nie wiedzieliśmy, gdzie oni są. A 
oni byli zamknięci w drugiej części budynku i pewnie ta sama procedura tam była, ale 
to byli młodzi chłopcy, Edziu miał promocję do IV klasy gimnazjalnej, a Witold zdał 
maturę. Musiałam wrócić do pracy w Reischbaumcie i o braciach nie wiedzieliśmy 
nic. Jeździłam do gestapo do Gdańska, na ul. Neugarten (gdzie później był Polski 
Konsulat Generalny), zgłaszałam się do gestapo i pytałam, gdzie są moi bracia? A oni 
mi na to, że są im Umschulungslager für Jugendliche, czyli w przeszkoleniowym obozie 
dla młodzieży, „a jak ich przeszkolą, to wrócą do domu”. Ale nie powiedzieli, gdzie 
oni są. Zawsze mi mówili, że są w Umschulungslager für Jugendliche. Przyjechałam 
do domu i pocieszałam moją mamę: „Mamusiu, oni w przeszkoleniowym obozie dla 
młodzieży”. Nic nam to nie mówiło, bo my tu żadnych tego typu szkół nie mieliśmy. 

Tak było do lata 1941 r. Wówczas od Witolda i Edwarda przyszła kartka, na której 
było napisane „Koncentrationslager im Sachsenhausen Oranienburg bei Berlin”. Na 
górze kartki podane reguły, że każdy może otrzymać tylko raz w miesiącu jeden list. 
W liście było napisane: „Jesteśmy zdrowi, czujemy się dobrze, powiedzcie co robi 
mamusia i co wszyscy robicie?”. Gdy tę kartkę do ręki dostałam, to zaraz mówię 
do mamusi: „Ja tam muszę pojechać, poszukać ich”. Poszłam do mojego Baurata, 
który nazywał się Krüger i mówię: „Panie Bauracie, ja muszę pojechać do Berlina”. 
Był to gdańszczanin i bardzo przyzwoity człowiek. A on na to: „Jeżeli pani musi, 
ale dlaczego nie?”. To ja mu na to, że dostałam kartkę  od moich braci i muszę ich 
poszukać. Pokazałam mu kartkę, a on nic nie powiedział. Domyślam się, że wiedział 
co to jest Koncentrationslager. W każdym bądź razie powiedział: „Niech pani jedzie”. 

Na kartce było napisane „Oranienburg bei Berlin”, to dla mnie znaczyło, że do 
Berlina. Następnego dnia wsiadłam do pociągu nie byle jakiego, tylko tego, co jechał 
do Berlina. Nie było potrzeba paszportu tylko dowód osobisty, który miałam przez 
całą wojnę. W dowodzie było napisane:….. Irena Zegarski, urodzona 23 lutego 1918 r. 
w Heidelbergu. Przynależność państwowa - „niewyjaśniona, dawniej Polska”. 

Wsiadłam do pociągu i pojechałam do Berlina. A w Berlinie  w Zehlelndorf West  
mieszkał wuj mojego ojca, Juliusz i jego żona Klara Looß, który miał majątek pod 
Chojnicami „Pogorzeliny”. Jak byłam młoda, to tam byłam wywożona na wakacje. 
Tenże wujek ożenił się z Niemką, bardzo miłą ciocią, z którą byli na wymienionym 
majątku. A potem, gdy skończyła się I wojna światowa, a oni podczas plebiscytu w 
1920 r. obywatele niemieccy albo Niemcy mieszkający na pomorskim terenie, musieli 
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zdecydować, czy chcą zostać w Polsce, czy też pojechać do Niemiec. Jeżeli chcieli 
zostać w Polsce, to dostawali obywatelstwo polskie, jeżeli chcieli jechać do Niemiec, 
mieli prawo zabrać cały swój ruchomy majątek. Ponieważ ciocia była ewangeliczką i 
miała dwie podrastające córki, to oni zdecydowali, że jadą z całą rodziną do Niemiec. 
Mój tato pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 
Warszawie, pomógł  swojemu wujkowi  zabrać wszystkie swoje rzeczy z majątku w 
Pogorzelinach. Ziemia, którą posiadał wujek w Pogorzelinach, została, a oni otrzymali 
za to majątek w Niemczech. Tak więc niech dzisiaj niektórzy Niemcy nie mówią, że 
wyrzuceni stąd, biedni ludzie tam nic nie mieli – to jest nieprawda! Bo ja znam same 
takie przypadki ludzi, którzy tutaj zostawili swoje majątki, a tam dostali, m.in. mój 
wujek taki dostał w Georsdorf  na Śląsku oraz dom w Berlinie. Później mieszkali w 
Zehlendorf  West pod Berlinem, na Kleinstr. 2. 

Kiedy zajechałam do Berlina radość cioci i wujka była duża, bo oni też do 
nas przyjeżdżali, a mój tata jeździł do nich do Pogorzelin. Powiedziałam im, że 
przyjechałam, bo moi bracia są w ośrodku przeszkoleniowym dla młodzieży i ja 
muszę ich tu poszukać, ja muszę mojej mamie powiedzieć czy oni żyją i jak się im 
powodzi. Wujek przyjął tę wiadomość i powiedział, że jak wiesz gdzie, to naturalnie… 
Odprowadził mnie na dworzec, bo musiałam rano udać się do Sachsenhausen, to 
jest ok. 30 min. kolejką miejską. Dojechałam do Stettiner Bahnhof i szukałam, gdzie 
znajdę Sachsenhausen. Zapytałam jakiegoś przypadkowego pana, a on mi powiedział, 
że pójdzie pani tymi schodami do góry i tam wyjdzie pani na inny zupełnie peron 
i stamtąd jedzie ten pociąg. Poszłam tam, gdzie mi pokazano. To był zupełnie inny 
peron, pomimo że to był Stettiner Bahnhof, z pociągiem, który miał trzy wagony, 
każdy przedział otwierane drzwi, a lokomotywa w pociągu taka, jakie dawniej jechały 
do Kartuz. Na peronie był tylko zawiadowca stacji z czerwoną czapką. Zapytałam 
go jeszcze, czy to jest pociąg do  Sachsenhausen. Kiedy on to potwierdził, wsiadłam 
i pojechałam. Byłam na peronie sama jedna. Okazało się później, że to była linia 
założona specjalnie do przewożenia wszystkich więźniów z Niemiec, tak żeby nie 
widzieli ich sami Niemcy. 

Wysiadam w Sachsenhausen, a tam nawet „żywej duszy” na peronie. Widać 
było, że cały peron był niedawno ad hoc zrobiony, specjalnie do zatuszowania dla 
tych rzeczy, które tam na tych dworcach się dokonywały. Wysiadłam, a na peronie 
stał zawiadowca z czerwoną czapką, którego zapytałam: Czy może mi powiedzieć, 
gdzie jest obóz przeszkoleniowy dla młodzieży? On odpowiedział: Was? Kinderhort? 
Kindergarten? Czy ochronka, czy przedszkole? Nie. Powiedziałam - obóz szkoleniowy 
dla młodzieży.  Powiedział: Das weiss ich nicht. Kazał mi wyjść i pokazał, gdzie mam 
zapytać dalej. Ja wyszłam przed dworzec, a dworzec to była taka mała, wymurowana 
co prawda, ale buda. Wychodzę stamtąd i idę ok. 20 kroków i napotykam na duży las, 
który tam się zaczyna. Prowadzi do niego ulica, a przy wejściu do tego lasu była duża 
tablica: Achtung! Durchgang verboten! Es wird ohne Anruf Schaff geschossen! Wejście 
wzbronione! Bez uprzedzenia strzela się! Pomyślałam, że nie będą przecież na młodą 
dziewczynę strzelać! I weszłam w tę ulicę. Robiłam tak, jak mi powiedział zawiadowca, 
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że tam mam iść i zapytać. Szłam drogą wybrukowaną, z jednej strony był duży las, a z 
drugiej jakieś zagajniki. Szłam tak ok. 300 m. I nagle zaczyna się mur. Mur, który był 
wysoki na ok. 4-5 m., a u góry miał zakończenie drutem kolczastym oraz haki odstające 
i ponownie drut kolczasty. Znowu spotkałam tablicę:  Achtung! Durchgang verboten! 
Es wird ohne Anruf Schaff geschossen! Idę, idę wzdłuż tego muru, i jak przeszłam 
kilkaset metrów, doszłam do wieży z daszkiem, z bieżnikiem dookoła, która górowała 
nad murem. Podejrzewam, że to był punkt obserwacyjny.  Nagle słyszę Halt! Halt! 
Ale ja szłam dalej. Ktoś zaczął schodzić do mnie, a potem zamknął jakąś bramę, biegł 
za mną i wołał, abym się zatrzymała. Wówczas się zatrzymałam. A on mnie pyta: Co 
ja tu robię? Ja mu powiedziałam... ja tu szukam… A on mnie pyta, czy nie czytałam 
napisu, który tu widać? Odpowiedziałam, że czytałam, ale nie wyobrażam sobie, 
żeby na mnie od razu ostro strzelano. Powiedział: A czego pani tu szuka? Więc ja 
mu mówię, że szukam tu moich braci. Nawet na początku powiedziałam, że szukam 
brata, żeby nie pomyśleli, że mam dwóch braci – może bandycka rodzina! A dlaczego 
go pani tu szuka? A dlatego, że mi powiedziano, że jest w obozie przeszkoleniowym 
dla młodzieży. Zapytał jeszcze raz – Was? To ja też mu powtórzyłam. A on mi mówi 
na to: Skąd pani wie, że on tu ma być?  A ja mówię, że tak mi powiedzieli w Gdańsku, 
dlatego go tu szukam.  I to, że ja dostałam kartkę od niego. Wtedy on chciał, abym 
mu pokazała tę kartkę. Gdy mu pokazałam kartkę, zauważył, że tam są dwie osoby 
podpisane – Witold i Edward. Wówczas powiedziałam, że to są dwaj moi bracia. A on 
bierze tę kartkę i mówi: Hier sind Sie. To oni tutaj są. Powiedziałam – Tak?, to proszę 
mi ich zawołać! Powiedział, że tak zawołać to ja nie mogę. Ale oni są tutaj. I poszliśmy 
drogą – było zupełni pusto, nie było tam nikogo. W czasie drogi opowiadał mi, że 
on jest z Wiednia, z Austrii, że ma taką córką w moim wieku (…), słuchałam go, ale 
ciągle na nowo mówiłam i pytałam o moich braci. Prosiłam go, aby mi powiedział 
jak ja mogę się z nimi zobaczyć? A on mi powiedział: Ja pani pokażę, gdzie będzie 
musiała pani przyjechać, ale to dzisiaj już nie, bo zrobiło się dosyć późno, była prawie 
pora obiadowa. Będzie musiała pani przyjechać jeszcze jeden raz do komendanta. 
Tak tą drogą wyprowadził mnie z Sachsenhausen, gdzie ja wysiadłam z pociągu, 
aż do Oranienbruga, to jest miasta garnizonowego, które daje ten tytuł obozowi 
koncentracyjnemu. Pokazał mi ten dom, czyli komendanturę. Budynek był większy 
niż nasza gdyńska szkoła. I powiedział, że tutaj będzie pani musiała jutro przyjechać 
i zgłosić się do komendanta. Więc mu podziękowałam, podałam mu rękę, bo on był 
dla mnie bardzo uprzejmy. Powiedział jeszcze, że nie musi pani wracać z powrotem 
do Sachsenhausen, bo stamtąd rzadko pociągi jadą, raczej tu przyjeżdżają.  Stąd, z 
Oranienbruga można jechać bezpośrednio aż do Zehlendorf West. Wsiadłam do 
pociągu i postanowiłam następnego dnia znowu przyjechać. 

Zajechałam do wujka Looßa, który zapytał co załatwiłam? Odpowiedziałam, 
że dowiedziałam się, iż to jest obóz koncentracyjny, że oni są w Oranienbrugu, i że 
muszę tam jutro rano pojechać. Po południu poszłam i to co było można kupić w 
sklepie, np. papierosy, rodzynki, bo to można było dostać bez kartek - kupiłam. 

Następnego dnia wujek odprowadził mnie do pociągu i bezpośrednio pojechałam 
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do Oranienbruga. Wiedziałam, gdzie jest ten obóz koncentracyjny, ale najpierw z 
tego wielkiego wrażenia, że tam idę, to poszłam w przeciwnym kierunku. Gdy 
zauważyłam, że jest coraz mniej domów i ludzi… Nie pytałam w drodze nikogo, ale 
zawróciłam. No więc wróciłam i już szłam w kierunku komendantury.

Wchodzę do komendantury, widzę duży hol,  marmurowe schody, na prawo 
gablota szklana, a za tą gablotą siedziało dwóch SS-manów. Poszłam do nich, a oni 
zapytali: Dokąd ja chcę pójść? Odpowiedziałam, że do komendanta. Wówczas jeden 
do drugiego powiedział na ucho: Słuchaj, ona chce iść do komendanta! Poprosili o 
mój dowód osobisty. Wypisał mi przepustkę, a następnie wyszedł ze swojej gabloty 
i poszedł ze mną na górę, na pierwsze piętro, do pokoju. Pamiętam, w tym pokoju 
była długa lada, a za nią siedziało znowu dwóch SS-manów – jeden coś pisał, a 
drugi zajmował się czymś innym. SS-man, który mnie przyprowadził, powiedział: 
Ta młoda dama życzy sobie do komendanta!  SS-mani, podobnie jak ci na dole, 
mówili do siebie: Ona chce do komendanta! Po chwili jeden z SS-manów poszedł 
zgłosić mnie do komendanta. Natomiast ten drugi pisał na maszynie do jakiejś pani 
Kowalskiej z Neuststadt West-Preussen (Wejherowo) – „der Mann ist heute nachts 
gestorben”. Tzn. „że ten mąż Kowalski dzisiaj umarł w nocy”. Jeden z SS-manów, ten 
który pisał, pytał tego drugiego: „Na co on mógł umrzeć?” Ten mu odpowiedział, że 
na zakłócenie w krążeniu krwi. 

Po chwili wychodzi średniego wzrostu mężczyzna w mundurze, w wieku 45-
50 lat i pyta: Jemand wollte mit mir sprechen? Ktoś chciał ze mną mówić? SS-mani 
mu powiedzieli, że to ta pani. Komendant Arthur Liebehenschel6 poprosił mnie 
do swojego pokoju. Ten pokój był bardzo duży, z wysokimi oknami, z jasnej skóry 
obitymi meblami, fotelami, a na jednym on siedział przed obitym skórą biurkiem. 
Jak weszłam, zauważyłam dużą zamkniętą szafę oszkloną, rodzaj biblioteki, a w szafie 
znajdowały się skalpy ludzkie, takie jak Indianie ściągali białym ludziom, tj. suszone  
czaszki z włosami – skalpy. Stały na patykach. Potem dowiedziałam się, że Niemcy 
tych, którzy tam w obozie ginęli, skalpowali. To, co piszę, nie jest nic zmyślone, ja to 
naprawdę widziałam. 

Pan komendant poprosił mnie, abym usiadła. Wtedy zaczęłam mu opowiadać. 
6 Arthur Liebehenschel, SS-Obersturmbannfuhrer. Ur. 25 listopada 1911 r. w Poznaniu, z zawodu kupiec i urzędnik 

skarbowy. Od stycznia do sierpnia 1919 r. należał do Freikorpsu „Grenzschutz-Ost”, zaś w okresie między 4 października 
1919 a 3 października 1931 r. służył w Reichswehrze, gdzie zakończył służbę w stopniu Oberfeldwebla. Członek NSDAP 
od 1 lutego 1932 r. (nr partyjny 932766) oraz SS od listopada 1931 r. (nr ewidencyjny 39254), z przydziałem do 27. pułku 
Powszechnej SS we Frankfurcie nad Odrą. 4 sierpnia 1934 r. wstąpił do zawodowej służby w SS-Wachtruppen i został 
włączony w skład załogi SS KL Columbia-Haus w Berlinie. Pod koniec 1934 r. przeniesiony na stanowisko adiutanta 
komendanta KL Lichtenburg, które piastował do 1 sierpnia 1937 r. Następnie został kierownikiem wydziału politycznego 
(Politische Abteilung des IKL/Abteilungsleiter) w Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych. 1 maja 1940 r. objął etat szefa 
sztabu (Stabsfuhrer) IKL, a po powstaniu SS-WVHA - w dniu 15 marca 1942 r. - mianowano go zastępcą szefa Urzędu 
D - Obozy Koncentracyjne, równocześnie objął stanowisko Inspektora Obozów Koncentracyjnych. 11 listopada 1943 
r. odszedł z Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS do KL Auschwitz, gdzie zastąpił przeniesionego na 
jego stanowisko komendanta obozu Rudolfa Hessa. 15 maja 1944 r. został komendantem KL Lublin/Majdanek, a po jego 
likwidacji i kilkutygodniowym urlopie - przeniesiono go do urzędu Wyższego Dowódcy SS i Policji „Wenecja Julijska” w 
Trieście we Włoszech. Był członkiem organizacji Lebensborn. Odznaczony m.in. Wojennym Krzyżem Zasługi II i I Klasy 
z Mieczami, Pierścieniem Honorowym SS oraz Szpadą Honorową SS. Skazany przez Najwyższy Trybunał Narodowy w 
Krakowie na karę śmierci (22 grudnia 1947 r.) i stracony przez powieszenie, dnia 24 stycznia 1948 r.
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Opowiadam, opowiadam, ale ciągle na nowo mówię o Witoldzie i Edwardzie, 
że chciałabym zobaczyć moich braci. A on zapytał, skąd ja tak dobrze mówię po 
niemiecku? A ja mówię, że studiowałam germanistykę… komendant był bardzo 
ciekawy, gdzie ja tę germanistykę studiowałam? Odpowiedziałam, że najpierw 
w Gdańsku, a potem w Poznaniu. Jak on usłyszał Poznań, to był zupełnie innym 
człowiekiem. Zaczął mi opowiadać i pytać, m.in. czy katedra jeszcze tam stoi? Niemal 
zapytał – czy Warta tam płynie w Poznaniu? Czy zamek też jeszcze jest? A ja mu 
powiedziałam, że w zamku jest nasza germanistyka, a ja jestem po egzaminach. 
Opowiadałam mu wszystko o Poznaniu, ale tam gdzieś w środku dodawałam: ale 
ja chcę zobaczyć moich braci. Ja muszę mojej mamie powiedzieć, że oni żyją. On 
natomiast powiedział mi, że urodził się w Poznaniu, jego ojciec był tam urzędnikiem. 
On w Poznaniu wyrastał aż do czasu plebiscytu, wówczas jego rodzina zdeklarowała 
się i wyjechała do Niemiec. Ale dla niego Poznań, to była jego młodość.  

W końcu zatrzymał się na moich braciach i powiedział, że tak normalnie to 
jest niemożliwe, żebyśmy się zobaczyli, bo tutaj nikt nie przyjeżdża, żeby z kimś z 
obozu rozmawiać – to jest obóz koncentracyjny. Ale obiecał, że zaraz postara się, 
żeby może wyjątek zrobił ten, kto jest od tego kompetentny. Zadzwonił do dowódcy 
Sił Bezpieczeństwa Policji Głównego Urzędu Bezpieczeństwa  Helfa von Eldorfa, na 
Prinzalbertstr. w Berlinie. Powiedział, że ma tu taką młodą osobę, która chciałaby 
odwiedzić swoich braci, którzy są tu w obozie, i on prosi o specjalne pozwolenie. I 
dostał to pozwolenie. Następnie zadzwonił po swojego adiutanta, aby ten zaprowadził 
mnie do obozu. Wyszliśmy z komendantury, następnie szliśmy znajomą mi drogą, 
przyszliśmy do pierwszej furty, a tam – jaka to perfidia – prawdziwe eldorado, 
kwiatki, płynący strumyczek, starzy więźniowie w ubraniach więziennych, ze swoim 
numerem i winklem kolorowym tam pracują i patrzą na mnie z takim żalem, że oni 
mnie pewnie też tutaj wsadzą do tego obozu. Ja idę dalej, nie rozmawiam i dopiero 
za trzecią bramą zobaczyłam napis: Arbeit mach frei. Przy murze stała tam mała 
budka. Przyszedł do nas adiutant, któremu następnie zostałam przekazana.  Za tą 
bramą zaprowadzono mnie do dużego budynku Politische Abteilung des IKL/
Abteilungsleiter – oddziału politycznego. A dowódca oddziału politycznego znowu 
pyta o nazwisko, wiec mu powiedziałam. On znowu pyta – A co oni robili przed 
wojną? Odpowiedziałam, że nic nie robili, bo oni chodzili do szkoły. Das ist nicht 
wahr – to się nie zgadza - powiedział. Oni podali, że są Gärtnerlehrlinege - uczniami 
ogrodniczymi. Ja odpowiedziałam, że może się zrobili uczniami ogrodniczymi. A 
potem bracia mi powiedzieli, że tak wykombinowali sobie, że jak powiedzą, że są po 
ogrodnictwie, to tam będą pracowali i tam zawsze będzie jakaś marchew, jakaś brukiew,  
i tym podobne. W biurze, w którym byłam, widziałam szafę z segregatorami, kartami 
z numerami więźniów. Numery moich braci znam na pamięć – 21332 i 21345 – takie 
mieli numery. Następnie komendant poprosił mnie, abym usiadła w poczekalni i 
czekała, a on poszedł. Ja już cieszę się, że Edziu i Witold przyjdą, tymczasem on wraca 
i mówi: Proszę pani! Niestety, nie ma ich, oni są w ogrodnictwie, tam pracują, ale 
przyjdą na przerwę obiadową i wtedy ich tutaj przyprowadzą. 
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Wreszcie usłyszałam śpiew więźniów wracających z roboty – Oh, du schoner 
Westerwald. Och ty piękny lesie niemiecki….

I za chwilę wyszedł komendant i przyprowadził ich. Kiedy weszli, patrzyli na 
mnie i zaczęli płakać, i ja tak samo. To był taki płacz, że komendant nie mógł na to 
patrzyć i wyszedł. Edziu zapytał – I ty też tu przyszłaś? Czy ty też tu będziesz? Myśleli, 
czy ja stamtąd teraz wyjdę? Ja pokazałam im papierosy i rodzynki. Oni pchali sobie 
te rodzynki do ust i płakali. Dopiero po chwili zapytali, jak mamusia, jak Maryjka?  
Właściwie to nie była rozmowa. To był jeden wielki płacz. Edziu potem powiedział, 
że Witold ma owrzodzone całe nogi i przywieź mu jakąś maść, żeby mu to jakoś 
zawinąć, bo ja nie mogę mu pomóc, co mamy tu zrobić? Tu nic nie ma. Obydwaj byli 
wysocy, ale byli ubrani w bardzo krótkie spodnie. Spotkanie trwało ok. pół godziny, 
jeżeli nie dłużej. Pożegnaliśmy się szlochając cały czas. Bracia pytali, czy na pewno 
przyjdę? Czy przyniosę, to co oni potrzebują? Obiecałam, że przyjdę i przyniosę, to 
co trzeba. Z braćmi żyliśmy bardzo zgodnie, jak wszyscy w rodzinie. Mój tato umiał 
nas pedagogicznie prowadzić i wychowywać. 

Jak oni wyszli, to dowódca Politische Abteilung powiedział, żebym sama nie 
wychodziła, bo on też wraca do Berlina. Pokaże mi prostą drogę i rzeczywiście 
skończył służbę, zabrał mnie i pojechaliśmy do Berlina, a tam pożegnaliśmy się. Po 
drodze kupiłam bandaże, jakieś maści i wróciłam do mojego wujka, aby mu wszystko 
opowiedzieć. I znowu był płacz. Wujowie byli tam bezsilni, aby mi pomóc w tej 
sprawie. 

Następnego dnia pojechałam prostą drogą do Oranienbruga, do komendanta, 
Poznaniaka. Przychodzę do niego do góry i opowiedziałam mu, jak ja znalazłam 
swoich braci. Opowiedziałam mu, że to był taki płacz, że właściwie niewiele sobie 
powiedzieliśmy, ale z ich strony była taka prośba, żeby starszemu bratu przynieść 
bandaże i zapytałam, czy ja mogę mu to oddać? Oj, powiedział – proszę pani – to był 
wyjątek, tego jeszcze nikomu nie udało się,  wejść do obozu… Tego on już nie może 
też zrobić. Ale obiecał, że to weźmie i im dostarczy. A jeśli będzie cokolwiek trzeba, 
to wyjął swoją wizytówkę, na której było jego nazwisko – SS-Obersturmbannführer 
Arthur Liebehenschel7, i powiedział, że do niego mogę zawsze się zwrócić. Więc 
postanowiłam zostawić mu te rzeczy i pożegnałam się, a następnie pojechałam do 
domu. 

Po powrocie, krótko potem, dostaję od Edzia kartkę, w której pisze, że Witold 
zachorował na ucho i „zrób coś, żeby go tu nie operowali”.  Ponieważ dostałam 
wizytówkę i miałam telefon do komendanta (SS-Obersturmbannführera) Arthura 
Liebehenschela, do którego zadzwoniłam z domu z Gdyni. Dodzwoniłam się 
i poprosiłam o to, aby mojego brata tam nie operować, a zawieź go do miasta na 
operację. Komendant mi odpowiedział, że zrobi wszystko, co będzie mógł. Potem 

7 Komendant obozu koncentracyjnego w Oranienbrug Arthur Liebehenschel, od 1943 r. został 
komendantem załogi SS obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, która liczyła w latach 1940-1945 
ponad 6 tys. osób. Funkcję komendanta obozu pełnili kolejno: SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss - od 
1940 do 1943; SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel - od 1943 do 1944; SS-Sturmbannführer 
Richard Baer - od 1944 do 1945 r.
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Witold, co prawda, nie został wywieziony do szpitala, ale jakoś mu to zapalenie ucha 
wyleczyli. Efekt tego był jeszcze taki, że kilka dni później w obozie został ogłoszony 
alarm i zarządzono zbiórkę wszystkich więźniów, podczas której numery – 21332 i 
21345 – zostały wywołane. A tam stali lekarz obozowy, komendant Liebehenschel… 
Witold mi opowiadał, że jak ich wtedy wywołali, to pomyślał, że teraz to już koniec z 
nami, teraz nas wywiozą do Bergen Belsen i nas „spuszczą”, a tymczasem oni zostali 
pokazani lekarzowi rewirowego szpitalika i zostali obydwaj przeniesieni do pomocy, 
Witold jako Pfleger pielęgniarz, a Edziu jako Läufer - goniec. W ten sposób oni z 
obozu, z Gartenwiese przenieśli się i byli tam do maja 1945 r., czyli prawie do końca 
wojny. 

Kiedy Rosjanie zbliżali się do Berlina, znowu w urodziny Adolfa Hitlera, 20 
kwietnia 1945 r. obozy koncentracyjne zostały rozwiązane. Wtedy wszyscy ci 
więźniowie zostali wyprowadzeni z Oranienbruga, Bergen Belsen (ze Stutthofu też), 
zostali prowadzeni pod Lubekę na brzeg morza, gdzie stały stare łodzie rybackie, 
kutry i tam wsadzano tych wszystkich więźniów i wypuszczano ich po prostu na 
morze. A Szwedzi i Duńczycy zajmowali te łodzie i ratowali uchodźców. 

Również Janek Szuca, który u nas w Gdyni uratował się, ze Stutthofu był 
prowadzony pieszo m.in. przez Pręgowo aż pod Lubekę.   

Witold i Edward doszli aż do wsi Grabow pod Lubeką i tam zatrzymano ich, 
dlatego że uchodźcy słabli coraz bardziej, i tego kto upadł na ziemię – zastrzelono i tak 
zostawiano. Gdy została grupa samych chorych, zawołano dowodzącego marszem, 
a w tej grupie Witold był pielęgniarzem, Edziu był jego pomagierem, wobec tego 
powiedzieli, że ci najsłabsi, którzy dalej iść nie mogą, żeby już dalej ich nie strzelać, 
po prostu zostaną w tym Grabow, pod opieką Witolda i Edzia. W ten sposób, co 
niektórzy uratowali się.    

Potem przyszły wojska radzieckie i Witolda i Edzia przejęli, a następnie, 25 maja 
1945 r. przywieźli ich do Gdyni. 

Nagle stoją przed drzwiami naszego domu obaj bracia – ja ich nie poznałam. Bo 
Edziu tak wyrósł, że był wyższy od Witolda… ale to spotkanie, to było nic do tego 
spotkania w Oranienbrugu…

Najgorsze jest to, że po zakończeniu II wojny światowej, gdy aresztowano 
dowódcę obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Arthura Liebehenschela (który w 
latach 1943-1944 przejął dowodzenie obozu po Rudolfie Hessie) i gdy po wyzwoleniu 
siedział do wyroku w więzieniu w Krakowie, wówczas miałam poczucie, żeby teraz 
jemu okazać kawałek wdzięczności. Nie mogę sobie wybaczyć, że tego nie zrobiłam. 
Chciałam przekazać chociaż paczkę papierosów… Do końca życia będę miała w 
pamięci to niespełnienie… 

  
Opracował ks. Mirosław Gawron 
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Małgorzata Stepko

Dzieciństwo i młodość w Gdyni w latach 1939-1945

Przed siedemdziesięciu jeden laty Gdynia (ale nie Oksywie) została zajęta przez wojska 
niemieckie. W tym dniu niemiecka gazeta codzienna „Danziger Neueste Nachrichten” 
ogłosiła na tytułowej stronie: „Gdynia [jest] w naszych rękach”1. Dokładnie rok później, 
14 września 1940 roku, prasa niemiecka ogłosiła nową tradycję dla przejętego miasta. 
14 września miała stać się częścią lokalnej, narodowosocjalistycznej tożsamości już nie 
Gdyni, a Gotenhafen; początkiem nowej epoki w historii miasta. Podczas pierwszych 
obchodów rocznicy wejścia wojsk niemieckich do miasta, trwających całe trzy dni, dla 
nowo przybyłej ludności niemieckiej zorganizowana została „manifestacja władzy”. 
Setki pochodni, chorągwi, flag ze swastyką miały unaocznić siłę i trwałość nowego 
systemu na tym terenie2. Do najważniejszych elementów tychże obchodów należało 
przekazanie przez nadburmistrza miasta Schlichtinga lokalnemu kierownictwu 
partii NSDAP kluczy do jej nowej siedziby przy ulicy Swiętojańskiej (wtedy już 
Adolf-Hiter-Str.), z życzeniami, by z owej siedziby nieprzerwanie promieniował 
duch narodowego socjalizmu3. Jubileusz 14 września obchodzono także w kolejnych 
latach wojny i szczególnie w roku 1943 i 1944, kiedy sytuacja na frontach coraz mniej 
pozwalała wierzyć w szybkie „ostateczne zwycięstwo” Rzeszy, stały się one okazją do 
krzykliwych wezwań, by wytężać siły w walce z wrogiem, by bronić „niemieckiego 
miasta Gotenhafen” i całkowicie zawierzyć wojskowemu geniuszowi „wodza”. W 1944 
roku, kiedy organizowano piąty jubileusz tej daty, do miasta napływały już pierwsze 
transporty uciekinierów ze wschodu. Pół roku później Gdynia doczekała się innej, o 
ileż szczęśliwszej daty w swojej historii – daty wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. 
„Dzieciństwo i młodość w Gdyni w latach 1939-1945” to temat sformułowany zbyt 
ogólnie. Właściwie trzeba byłoby mówić o dwóch dzieciństwach i młodościach 
– tej, doświadczonej przez polskie dzieci, zarówno wysiedlone jak i pozostające w 
Gdyni w czasie wojny, jak i tej, która stała się udziałem dzieci niemieckich. Ale i taki 
podział wydaje się być zbyt ogólny. Inne doświadczenia stały się bowiem udziałem 

1 Danziger Neueste Nachrichten (DNN), 14.9.1939, nr 215, s. 1, „Gdingen in unserer Hand“.
2 DV, 10.9.1940, nr 249, „Kriegs-Kreistag 1940 in Zoppot-Gotenhafen. Einweihung des „Haus der 

NSDAP“ – Einführung der Ratsherren der Stadt Gotenhafen“.
3 DV, 15.9.1940, nr 254, „Zoppot-Gotenhafens Kriegskreistag. Einweihung des ‚Haus der NSDAP’ – 

Schlüsselübergabe durch Oberbürgermeister Schlichting“.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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dzieci wysiedlonych z miasta w październiku 1939 roku, inne tychże dzieci, które 
w ramach akcji germanizacyjnej zostały przypisane trzeciej grupie niemieckiej listy 
narodowościowej, jeszcze inne dzieci tzw. „Polaków niezłomnych”, które do końca 
okupacji traktowane były jako przynależące do narodu polskiego, co wiązało się 
ze szczególnie trudną sytuacją codzienną. Także społeczność niemieckich dzieci i 
młodzieży nie była jednolita. Liczebnie dużą grupę stanowiły dzieci urzędników, 
nauczycieli, pracowników niemieckiej marynarki wojennej, którzy zamieszkali w 
Gdyni prawie bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych; były to dzieci tzw. 
„Reichsdeutschów” i niemieckich Gdańszczan. Odmienną grupę stanowiły dzieci 
tzw. Niemców Bałtyckich (Deutschbalten), którzy od października do grudnia 1939 
roku byli osiedlani w Gdyni. Różniły się one od rówieśników z Rzeszy nie tylko 
swoją wymową (czasem, szczególnie na początku, nawet nieznajomością języka 
niemieckiego), ale także tym, że do momentu osiedlenia w Gdyni i w innych miastach 
okręgów wschodnich Rzeszy, nie miały one tak intensywnej styczności z niemiecką 
propagandą, z Hitler-Jugend i narodowosocjalistycznym programem szkolnym, jak 
nazwane już dzieci z tzw. starej Rzeszy. Kontynuując podjętą próbę rozróżnienia 
poszczególnych grup niemieckich w Gdyni, można byłoby wyodrębnić także dzieci, 
które znalazły się w mieście w ramach przeniesienia z regionów zagrożonych nalotami 
alianckimi. Przybyły one do Gdyni już w 1942 roku i mimo, że zamieszkały w bardzo 
dobrych warunkach (m.in. w orłowskich pensjonatach, a nawet w jednym z byłych 
polskich hoteli4), trzeba pamiętać, że były one tutaj poddane niezwykle intensywnej 
indoktrynacji poprzez Hitler-Jugend, która to, chociażby poprzez fakt, iż dzieci te 
znajdowały się z dala od rodziców, miała praktyczną wyłączność na ich wychowanie. 
Jeszcze inne były losy dzieci tzw. „westbomberów” – rodzin (przede wszystkich były 
to jednak matki z dziećmi), które znalazły się w Gdyni po bombardowaniach m.in. 
Hamburga w lecie 1943 roku5. Przybyły one do Gdyni z traumą utraty domu, często też 
najbliższych, a ich rodziny nie znajdywały poparcia ani wśród miejscowej ludności, 
która niechętnie dzieliła się z nimi żywnością, ani samych władz miasta czy też 
partii, które obawiały się pogorszenia nastrojów wojennych i szerzenia się defetyzmu 
wśród miejscowych Niemców w konfrontacji z traumą przesiedleńców. Ostatnia 
grupa to dzieci przybyłe do Gdyni w końcowych miesiącach wojny, mniej więcej od 
listopada 1944 do lutego, a nawet marca 1945 roku, uciekające przed frontem, dla 
których Gdynia była ostatnim etapem ucieczki na zachód. Ich przybycie do miasta 
znajdującego się w „stanie wyjątkowym” oznaczało w swej tymczasowości całkowity 
brak integracji w tutejszy system szkolny, brak kontaktu z ludnością i poznanie miasta 
jedynie od strony masowych kwater w szkołach, budynkach użyteczności publicznej, 
codziennie wydawanego talerza zupy, w końcu ogromnych tłumów im podobnych, 
oczekujących przy wejściu do basenów portowych na transport w kierunku tzw. 
starej Rzeszy. 

4 DV, 12.9.1942, nr 253, s. 3, „Janz wie daheeme bei Mütta“.
5 Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska (red.), Raporty z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942-

1944), Poznań 2004, s. 183.
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Powyższy wstęp miał na celu wskazać jak daleko posunięta była dywersyfikacja 
ludności Gdyni czasu okupacji. Natomiast poniżej chciałabym wskazać na te cechy 
życia codziennego, które charakteryzowały egzystencję dwóch najważniejszych 
antagonistycznych grup: dzieci polskich i niemieckich.

Dzieci polskie 

Dla najmłodszych gdynian, dzieciństwo znane jako takie, skończyło się w 
najwcześniejszych godzinach wojny. W czasie obrony miasta po raz pierwszy przeżyły 
one strach rodziców, zobaczyły rannych, usłyszały świst spadających bomb. Wraz z 
wejściem wojsk niemieckich do miasta paleta tych bolesnych przeżyć powiększyła się 
o doświadczenie aresztowania ojców, starszych braci, utraty domu i małej ojczyzny 
miasta. Wśród tysięcy wysiedlonych gdynian znalazło się wiele dzieci (najbardziej 
znany w historiografii przykład, to grupa mieszkańców Orłowa, wysiedlona 12 
października 1939 r., wśród której znalazło się 1300 najmłodszych Gdynian)6. 
Wysiedlenie oznaczało przerwanie więzów z miejscem, częścią rodziny, przyjaciółmi, 
szkołą, utratę dobytku, a także transport w strasznych warunkach przepełnionych 
wagonów towarowych i wielotygodniową tułaczkę. Pozostanie w mieście i nie 
znalezienie się w 45-tysięcznej rzeszy gdyńskich wysiedleńców pierwszych miesięcy 
okupacji, nie dawało gwarancji pozostania „na swoim”. Dalsze wysiedlenia w roku 
1940 i 1941, jak również tzw. rugi, wewnętrzne przesiedlenia, w ramach regionu, 
miasta, jego dzielnic, z centrum na peryferie, z większego mieszkania do baraków, 
stały się udziałem wielu polskich rodzin. 

Życie codzienne polskich dzieci w okupowanej Gdyni było bardzo trudne. 
Absolutnie niewystarczające przydziały żywnościowe w ramach wprowadzonego 
systemu kartkowego, brak dostępu do podstawowych produktów, takich jak jajka, 
ryby, warzywa, owoce, sery, nie mówiąc już o białym chlebie, bułkach czy słodyczach, 
do tego jedynie minimalny przydział opału, środków higienicznych jak i ściśle 
reglamentowanych kuponów ubraniowych, ostatecznie prowadziły do tego, ze 
najmłodsi Gdynianie żyli o przysłowiowym „głodzie i chłodzie”. 

Braki w codziennym wyżywieniu prowadziły do pogorszenia kondycji zdrowotnej: 
dzieci zapadały m.in na gruźlicę, dyfteryt, anemię7. Także popularne choroby jak 
grypa, w obliczu chronicznego niedożywienia, braku witamin i trudnej dostępności 
jakichkolwiek leków siały spustoszenie (jak epidemia grypy na przełomie roku 
1943/19448). Ponadto panujący obowiązek pracy nakazywał młodzieży, ale często 
także dzieciom podejmowania się pracy ponad siły. Do trudności życia codziennego 
dochodziły złe warunki mieszkaniowe. Przepełnione izby, baraki gdyńskich 

6 G. Berendt, Ludność Gdyni 1939-1945 – znaki zapytania, Załącznik nr 2, „Erfahrungsbericht über 
die Evakuierung der polnischen Bevölkerung in Adlershorst”, w: Dzieje Najnowsze, 4/2005, ss. 201-203; 
M. Tomkiewicz, Wysiedlenia z Gdyni w 1939 r., w: Biuletyn IPN, nr 12-1 (35-36), 2003-2004, s. 34.

7 por. S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w 
latach 1939-1945 (obszar II RP), Toruń 2008, s. 56.

8 Z. Mazur, A. Pietrowicz u. M. Rutowska 2004, s. 530.
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peryferii, mieszkania przerobione ze strychu, albo też znajdujące się w suterenach, 
często tych samych kamienic, w których Polacy mieszkali przed wojną, tyle jednak, 
że właściwe mieszkanie zajęte było już przez rodzinę niemiecką. Polskie dzieciństwo 
w Gdyni czasu wojny to dzieciństwo bez prawa do mówienia we własnym języku, 
bez możliwości pobierania normalnej nauki; to dzieciństwo strachu i nierzadko 
poniżenia. Nawet niewielka część tych praw i możliwości, które były dostępne 
niemieckim dzieciom (czy też częściowo za takie uznawanym dzieciom trzeciej 
grupy niemieckiej listy narodowościowej) nie stała się udziałem polskich dzieci. Ani 
ich psychiczny ani też fizyczny rozwój nie leżał w interesie niemieckiego państwa 
narodowosocjalistycznego9. Najzwyklejsze, prozaiczne atrybuty życia codziennego, 
jak radio, książki, lektura czasopism, w sezonie letnim wizyty na plaży, kąpiele w 
morzu, wstęp na place sportowe10, w zimie zakup choinki (bo i tu nadburmistrz 
Schlichting wyznaczył godziny i dni sprzedaży drzewek tylko dla Niemców11), 
wszystko to zostało tym dzieciom odebrane. Jeden z niemieckich protokołów 
policyjnych uwiecznił historię, która z pewnością mogłaby być częścią składową 
życiorysu wielu gdyńskich dzieci, żyjących pod niemiecką okupacją. Trzynastoletni 
Janek K., złapany na kradzieży opony w piwnicy jednego z gdyńskich domów, zeznał 
podczas przesłuchania policyjnego: „W wolnym czasie zbieram butelki i sprzedaję je 
dla mojej mamy, żeby mogła za to kupić chleb i inne produkty żywnościowe. Także 
dzisiaj chciałem zbierać butelki. W tym celu poszedłem do domu przy ulicy Portowej 
3. Ponieważ piwnica tego domu była otwarta, szukałem także tutaj butelek i tak, 
zamiast nich, znalazłem dużą oponę samochodową. Od razu zrozumiałem, że mogę 
na niej zarobić sporo pieniędzy i dlatego wziąłem ją, by później móc ją sprzedać. 
Wiedziałem, ze nie wolno mi brać tej opony, ale ukradłem ją pomimo wszystko.”12

Inny status, przynajmniej w oficjalnym, narodowosocjalistycznym dyskursie 
politycznym miały dzieci polskie, wpisane na niemiecką listę narodowościową. 
Dzieci te, podlegały brutalnej indoktrynacji, która rozgrywała się zarówno na forum 
szkoły jak i w ramach wymuszonej ideologicznej, politycznej integracji z państwem i 
narodem niemieckim13. Te dzieci obowiązywał udział w manifestacjach „niemieckiej 
społeczności miasta”, w różnorakich apelach (tak np. w ogłoszeniu o apelu 
Hitlerjugend, mającym odbyć się w lutym 1944 roku, nabburmistrz miasta podkreślił, 

9 BArch R 49/75, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums; Die Frage 
der Behandlung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtpunkten, 
Berlin, 25.11.1939.

10 DV, 7.5.1942, nr 125, s. 4, „Vorschriften für Polen in Badeorten“.
11 Amtsblatt des Oberbürgermeisters der Stadt Gotenhafen (AOBG), 12.12.1942, nr 30, „Verkauf von 

Weihnachtsbäumen in Gotenhafen“.
12 APG-Gdynia 650/1671, Oberbürgermeister der Stadt Gotenhafen; Jugendamt, s. 129, 

Gotenhafen, 18.5.1940, akt oskarżenia przeciwko nieletniemu o nazwisku Johann K[…], ur. 
1. sierpnia 1927 roku. Tłumaczenie M.S.

13 F. Wissmann, Zum Schulwesen während der Deutschen Besatzung im Reichsgau Danzig-
Westpreußen 1939-1945, w: K. Klattenhoff, F. Wissmann, Die Zerstörung der polnischen Schule 
durch die deutsche Besatzung 1939-1945/ Straty polskiej szkoły w czasie okupacji niemieckiej w latach 
1939-1945, Oldenburg 2006. ss. 156-157.
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że obowiązek uczestnictwa mają dzieci i młodzież z Rzeszy, niemieccy przesiedleńcy, 
posiadacze wszystkich czterech grup niemieckiej listy narodowościowej, a zakaz 
wstępu obejmuje „żydów, mieszańców żydowskich, cyganów, czarnych, Polaków i 
Czechów”14). Z drugiej strony oficjalnemu kursowi propagandy towarzyszył także ten 
nieoficjalny, w którym dzieci wpisane na listę, podobnie jak ich rodzice, nazywane 
były prześmiewczo „Niemcami trzeciej klasy”15, i traktowane z nieodmienną 
nieufnością i niechęcią. Grupie tej przysługiwały, przynajmniej teoretycznie, lepsze 
kartki żywnościowe, kupony ubraniowe itp., natomiast ich codzienna egzystencja 
naznaczona była z jednej strony ogromnym rozdarciem, z drugiej nierzadko 
tragediami rodzinnymi, kiedy mocą postanowień niemieckiej listy narodowościowej 
ojcowie i starsi bracia wcielani byli do Wehrmachtu, ginęli w obcych, wrogich 
mundurach, lub też, kiedy chroniąc się przed tym losem uciekali do partyzantki.

Dzieci niemieckie

Wspólne dla wszystkich grup niemieckich (może za wyjątkiem dzieci przybyłych 
do miasta w ostatnich miesiącach i tygodniach wojny) była, oprócz oczywistej, 
uprzywilejowanej pozycji społecznej, zdecydowanie lepsza sytuacja codzienna: dobre 
kartki żywnościowe, odpowiednie warunki mieszkaniowe, dostęp do wszystkich 
stworzonych z myślą o dzieciach i młodzieży instytucji publicznych, systemu 
zdrowotnego (obok normalnej opieki zdrowotnej m.in dla dzieci niemieckich 
pracowników portu organizowane były kolonie letnie w Karkonoszach albo 
Szwarcwaldzie16), jak i atrakcji czasu wolnego, od poranków filmowych w kinie, 
podczas których oglądano bajki Grimma, po wstęp na plażę, kąpieliska17, korty 
tenisowe18), w zimie na lodowisko czy jarmark świąteczny19. Do atrakcji dostępnych 
w mieście dla niemieckich dzieci i młodzieży należały organizowane przez Hitler-
Jugend zawody sportowe, m.in w boksie, mistrzostwa modeli szybowców w Orłowie20 
itp. Największą popularnością wśród młodych niemieckich mieszkańców Gdyni, 
cieszyło się żeglarstwo. Pod patronatem Bałtyckiego Klubu żeglarskiego („Baltische 
Segler-Vereinigung”), młodzi ludzie brali udział w rokrocznych regatach w sezonie 

14 AOBG, 12.2.1944, nr 3, „Aufruf zur Teilnahme am Jugendappell der Hitler-Jugend“.
15 W. DŁugoborski, Die deutsche Besatzungspolitik und die Veränderungen der sozialen Struktur 

Polens 1939-1945, w: W. Długoborski (red.), Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel, Seria: Kritische 
Studien zur Geschichtswissenschaft, Tom 47, Göttingen 1981, s. 337.

16 APG 1038/1, Marinehafenbaudirektion Gotenhafen; Marinhafenbaudirektion 
Gotenhafen, Gotenhafen, 30.6.1943, „Direktionsbefehl Nr. 9“.

17 DV, 7.7.1942, s. 4, „Aus Gotenhafen: Hochbetrieb am Strand“.
18 AOBG, 16.8.1941, nr 26; DNN, 10.7.1942, nr 159, s. 6, „Tennisturnier in Gotenhafen“; DV, 

22.8.1942, nr 232, s. 4, „Stadtmeisterschaften in Gotenhafen im Tennis”.
19 DNN, 13.12.1940, nr 294, s. 11.
20 DV, 4.10.1943, nr 273, s. 4, „60 kleine Flugzeuge im Wettkampf. Flugmodell-Vergleichsfliegen auf 

dem Segelfluggelände Adlershorst“.
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letnim21, ale też zimowym, w ramach tzw. regat bojerowych (na zamarzniętych 
zbiornikach wodnych 22. Do dalszych atrakcji czasu wolnego należało korzystanie 
z dobrze wyposażonej biblioteki dla dzieci i młodzieży, która powstała w połowie 
grudnia 1941 roku23 i która to, do nalotu alianckiego na Gdynię w październiku 1943 
roku, miała gościć po 150 czytelników dziennie24. Polskie dzieci wstępu do biblioteki 
nie miały. Jedyną możliwością dla nich, by w ogóle mieć styczność z literackim 
językiem polskim, było przysłuchiwanie się głośnej lekturze rodziców i sąsiadów. 
Największą popularnością miał cieszyć się wtedy Sienkiewicz25. Do innych masowo 
odwiedzanych atrakcji należał cyrk26, występy czarodziejów27, linoskoczków28, 
loterie fantowe itp. Wielką atrakcją były coroczne dni Wehrmachtu, podczas których 
zbierano datki na tzw. fundusz pomocy zimowej (Kriegswinterhilfswerk). W Gdyni 
w tym czasie otwierały się wojskowe koszary, chłopcy mogli wziąć do ręki prawdziwą 
broń, zwiedzano statki, oglądano manewry w basenach portowych czy pokazy pracy 
psów policyjnych29.

Do tych zdecydowanie lepszych warunków życia, dochodził bezsprzeczny 
obowiązek aktywnego uczestniczenia w rytuałach państwa narodowosocjalistycznego, 
rozgrywających się na poziomie miasta. Codzienne aktywności niemieckiej 
młodzieży obwarowane były także wieloma zakazami, których dopełnienia aktywnie 
strzegła w Gdyni (tak jak i innych miastach okręgów Rzeszy) m.in. tzw. służba 
patrolowa (HJ-Streifendienst)30, kontrolująca, czy niemiecka młodzież nie odwiedza, 
co było zabronione, wieczornych seansów filmowych, czy nie chodzi na filmy tylko 
dla dorosłych (paradoksalnie, nie wolno było na nie chodzić młodzieży poniżej 18 
roku życia, chyba że byli to niepełnoletni członkowie Wehrmachtu31). Oficjalnie 
zabronione było również urządzanie zabaw tanecznych, chociaż i tak, jak wynika 
ze wspomnień, tańczono „potajemnie”, często do równie zakazanego swingu, który 
przez niemiecką propagandę wyśmiewany był jako „murzyńskie rytmy”. 

Propagandowy obraz niemieckiej młodzieży, całkowicie oddanej służbie 
Rzeszy nieprzerwanie przekazywany przez propagandę to jedno. Wewnętrzne 

21 DV, 7.7.1940, nr 184, s. 9, „Sommer-Sonne-Segelyachten. Einiges vom Danziger 1940, von 
Yachten, Seglern, Regatten“; DNN, 19/20.6.1943, nr 141, s. 5, „Segelregatten auf der Danziger Bucht. 
Die erste Wettfahrt am 4. Juli vor Gotenhafen“; DV, 6.7.1943, nr 183, s. 3, „Segelsport wird gefördert“.

22 DV, 23.3.1940, nr 81, s. 3, „Baltischer Seglerverein Gotenhafen am erfolgreichsten. Die 
Meisterschaften der Eissegler begannen“.

23 AOBG, 13.12.1941, nr 41, „Städtische Jugendbücherei“.
24 DNN, 13/14.11.1943, nr 267, s. 5, „Gotenhafens junge Stadtbücherei. Bereits 7000 Bücher- ein 

lohndender Besuch“.
25 Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska 2004, s. 525.
26 DNN, 21.7.1943, nr 168, s. 5, „Wiedersehen mit Zirkuskunst. Acht-Masten-Zirkus Brumbach 

gastiert in Gotenhafen“.
27 AOBG, 14.6.1941, nr 17, „Mitteilungen“.
28 DNN, 4/5.7.1942, nr 154, s. 5, „Saltomortale in schwindelnder Höhe“.
29 DV, 20.3.1944, nr 79, s. 3, „Wir alle bei unseren Soldaten. Die Gastgeber hatten viele Freude beriet 

– Sammeltage für das WHW“.
30 AOBG, 19.7.1941, nr 22, „Schutz der Jugend“.
31 B. Drewniak, Der deutsche Film 1938-1945, Ein Gesamtüberblick, Düsseldorf 19871987, s. 578.
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dokumenty władz niemieckich odsłaniały drugą stronę medalu. Sędzia gdańskiego 
sądu najwyższego pisał o przypadkach 16-17-letniej młodzieży, kradnącej paczki 
przeznaczone dla żołnierzy na froncie, czy też przytaczał historię jednego z liderów 
Hitlejugend, któremu w ośrodku Topolno koło Grudziądza, powierzono wychowanie 
młodych Niemców Bałtyckich – zamiast wychowywać przykładem, kazał przynosić 
sobie śniadanie do łóżka, a powierzonym mu młodym chłopcom pokazywał zdjęcia 
pornograficzne32.

Szkoła

Istotnym elementem życia codziennego zarówno polskich, jak i niemieckich dzieci, 
była instytucja szkoły, choć jej forma, jak i zadania wychowawcze wobec obu tych 
grup były całkowicie odmienne.

Dla polskich dzieci, które pozostały w mieście, pierwszy rok szkolny pod 
niemiecką okupacją rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem. Zarządzenie, według 
którego oficjalny początek zajęć szkolnych miał mieć miejsce 16 października 1939 
roku (punktualnie na ten dzień zwierzchnik gdyńskiego szkolnictwa George złożył 
zamówienie na10 flag ze swastyką i 40 zdjęć Hitlera dla wyposażenia wszystkich 
szkół w mieście33), obejmowało jedynie dzieci mówiące po niemiecku. Polskie 
dzieci nie zostały uwzględnione w pierwszych zapisach, ponieważ, jak to cynicznie 
sformułowano, nie opłacało się to, przy założeniu że „polski element” i tak zostanie 
wysiedlony 34. Po największej fali wysiedleń również polskie dzieci poszły do 
niemieckiej szkoły powszechnej. Do wszystkich innych rodzajów szkół (w okupowanej 
Gdyni były również szkoły średnie i zawodowe35) polskie dzieci i młodzież wstępu 
nie miały.36 W gdyńskim szkolnictwie powszechnym nie przeprowadzono oficjalnie 
podziału na osobne placówki dla Polaków i Niemców. Nie stało się tak dlatego, gdyż 
decyzja o takim podziale, oznaczałaby z jednej strony konieczność zezwolenia na 
zajęcia w języku polskim, co byłoby absolutnie niezgodne z prowadzoną polityką 
germanizacji i „depolonizacji” tych terenów, z drugiej strony, udowodniłoby takie 
przedsięwzięcie, że na terenie tegoż okręgu Rzeszy liczebnie zdecydowanie dominują 
Polacy37. Natomiast to, co zorganizowano, to osobne klasy, oczywiście zarówno dla 
Polaków jak i Niemców z wykładowym językiem niemieckim. Najwięcej polskich 
klas było w szkołach w Małym Kacku, na Grabówku, Chyloni, Cisowej, Obłużu i 
Oksywiu.

32 APG 96/3069, Oberlandesgericht Danzig, Lageberichte 1940-1945, ss. 17-30, Sprawozdanie 
sytuacyjne przewodniczącego sądu najwyższego w Gdańsku (Oberlandesgerichtspräsident) adresowane 
do ministra sprawiedliwości Thieracka, datowane na 7 grudnia 1942.

33 APG 140/1, Schulamt Gotenhafen; Organizacja, gospodarka, administracja szkół w 
rejonie Gdyni, s. 551. Pismo zwierzchnika gdyńskich szkół George’a z 14.10.1939.

34 APG 140/1, s. 543.
35 DNN, 26.9.1941, Nr. 226, S. 5, „Aus Gotenhafen: Oberschule für Mädchen eingeweiht“.
36 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie 

w latach 1939-1945 (obszar II RP), w: Dzieje Najnowsze, Rocznik XXXVIII, 2006, z. 4. 
(prezentacja tematu pracy doktorskiej), s. 231.

37 S. Grochowina 2008, S. 109-110.
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Polscy nauczyciele zostali usunięci ze szkół, wielu z nich zostało zamordowanych 
w masowych egzekucjach na jesieni 1939 roku; wielu trafiło do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie. Ich stanowiska zostały przejęte przez niemieckich 
pedagogów. 1 grudnia 1939 roku do gdyńskich szkół uczęszczało jedynie około 
5.500 uczniów, o ponad połowę mniej, niż miało to miejsce jeszcze w czerwcu 1939 
roku. Wraz z rozbudową biurokracji, przenoszeniem do Gdyni kolejnych urzędów, 
z napływem ludności niemieckiej, liczba ta rosła stopniowo i już we wrześniu 1943 
roku miało być w okupowanej Gdyni prawie 13.000 uczniów, których kształceniem 
zajmowało się 200 nauczycieli. Skrupulatne statystyki prowadzone przez niemieckich 
urzędników szkolnych, dzieliły całkowitą grupę gdyńskich uczniów na dzieci polskie 
(czy też „kaszubskie”) i dzieci narodowości niemieckiej. W przypadku niektórych 
szkół statystyka ta wypadała bardzo niekorzystnie dla grupy niemieckiej, jak działo 
się to np. w dwóch szkołach na Chyloni (trzeba pamiętać, że ta dzielnica stała się 
obok Grabówka niejako polskim gettem w mieście). W listopadzie 1939 roku w 
chylońskiej szkole Nr 16, do której uczęszczało w sumie 766 uczniów, tylko 84. z 
nich mówiło po niemiecku38. Były też szkoły, w których sytuacja wyglądała dokładnie 
odwrotnie. W szkole Nr 8 w Orłowie było we wrześniu 1943 roku 11 niemieckich i 
tylko jedna polska klasa, co przekładało się na liczbę 520 niemieckich i 47 polskich  
uczniów 39. Dzieci, mające trzecią grupę niemieckiej listy narodowościowej, oficjalnie 
figurowały w statystykach jako dzieci niemieckie. W październiku 1941 roku takie 
zaświadczenie o „nieprzynależności do polskiej narodowości” miało otrzymać 
prawie 1300 gdyńskich uczniów40.

W szkole wolno było mówić tylko w języku niemieckim. Za używanie języka 
polskiego, nawet na przerwach, w rozmowach z rówieśnikami, dzieci były karane, 
często poprzez bicie. Zadaniem szkoły było wpojenie dzieciom polskim zasady 
posłuszeństwa, idei wyższości niemieckiej kultury i rasy. Była to szkoła, która nie 
miała uczyć, poszerzać wiedzy, ale jej zadaniem było wyrobić zachowania, wpoić 
ideologiczno-propagandowe cele Rzeszy i narodowego socjalizmu. 

Niemiecka szkoła powszechna w Gdyni miała w swoich planach zajęć 
przedmioty takie jak: niemiecki, matematyka, sport, praca w ogrodzie, muzyka, 
geografia, historia. Pod tymi niegroźnie brzmiącymi nazwami kryły się jednak treści 
pokrywające się całkowicie z ideologią Rzeszy. Na matematyce obliczano, ile kosztuje 
państwo niemieckie roczne utrzymanie osoby upośledzonej psychicznie, podczas 
lekcji muzyki dzieci uczyły się m.in. propagandowego hymnu „Flagę w górę” (inaczej 
zwanego pieśnią Horsta Wessela41), w ramach zajęć szkolnych pokazywany był 

38 APG 140/5, Schulamt Gotenhafen; Statystyka, sprawozdania i program nauczania szkoły 
nr 17 Gdyni, s. 185.

39 APG 140/3, Schulamt Gotenhafen; Statystyka dotycząca stanu i obsady personalnej (...) 
szkoły nr 8 w Orłowie, s. 99.

40 APG 140/9, Schulamt Gotenhafen, Różne sprawy zawodowe, społeczne i nadorowościowe 
związane ze szkołą i nauczycielstwem, s. 113.

41 Liederbuch für Volksschulen. Reichsgau Danzig-Westpreußen (1. bis 4. Schuljahr), Danzig 1943, 
ss. 62-67.
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również propagandowy film antyżydowski „Jud Süß” (pod koniec 1940 roku był on 
wyświetlany także w gdyńskich kinach42).

Dokładny przebieg zajęć w gdyńskich szkołach czasu okupacji, można prześledzić 
dzięki notatkom wizytatorów, którzy oceniali pracę nauczyciela i zaangażowanie 
uczniów w lekcje. I tak np. wiemy, że w kwietniu 1940 roku w w szkole w Chyloni klasa 
piąta „a”, tzw. klasa „kaszubska”, czyli polska, do której uczęszczało pięćdziesięciu 
uczniów, trzymana była przez jej nauczyciela matematyki Krause mocną ręką, 
a podczas ćwiczeń dodawania i odejmowania udzielała się wcale żywo. W innej 
kaszubskiej klasie tej samej szkoły, w szóstej „b”, w której naukę pobierało 52 uczniów, 
wizytator zanotował: „Nauczyciel Josef Ladwig objaśniał dzieciom znaczenie i 
przebieg Linii Zygfryda, jednak dzieci za słabo znają jeszcze język niemiecki, żeby 
to zrozumieć i by uczestniczyć w takiej lekcji. Nauczyciel nie potrafi dostosować 
się do poziomu klasy”. Nauczycielka muzyki Gertrud Knauer została za to bardzo 
dobrze oceniona za swoje podejście do dzieci. W jej klasie, szóstej „a”, również klasie 
kaszubskiej, dzieci z zaangażowaniem i bardzo dobrze znając słowa, śpiewały zadane 
piosenki43. Obok normalnych lekcji, organizowane były przez szkołę najróżniejsze 
apele z okazji narodowosocjalistycznych świąt, jak np. 30 stycznia, w rocznicę 
przejęcia władzy przez Hitlera, czy też w dniu jego urodzin. 

I jeszcze o jednej specyficznej aktywności szkolnej, jedynej, do której 
„równouprawniono” zarówno polskich jak i niemieckich uczniów, a mianowicie o 
akcji zbierania produktów wtórnych. Czy w Berlinie, czy w Gdyni – szmaty, kości, 
makulaturę, kapsle od butelek, tuby, korki, kasztany, butelki, zioła - zbierane były 
bez wyjątku przez całą brać szkolną44. Dzieci uczyły się, że z zebranych przez nich 
kości (proszę sobie wyobrazić zapach szkolnego podwórka, szczególnie latem, kiedy 
w wielkich pojemnikach piętrzyły się rozkładające resztki!) będzie produkowany 
m.in klej i mydło45. Dzieci zbierały naprawdę znaczące ilości tychże produktów, 
co zakrawało na ironię, ponieważ im samym brakowało podczas zajęć szkolnych 
wszystkiego - wełny do robótek ręcznych, kleju, nici, papieru itp. W lecie wszyscy 
gdyńscy uczniowie zbierali zioła, co dało w 1940 roku wyniki w postaci prawie 196 
kilogramów mniszka lekarskiego i 270 kilogramów pokrzywy46.

W przypadku nauki dzieci niemieckich, lokalne władze robiły wszystko, by zajęcia 
szkolne dla tej grupy odbywały się możliwie regularnie, nawet w obliczu poważnych 
trudności związanych z organizacją opału, ze zbyt małą liczbą nauczycieli, czy też 
problemów z przepełnionymi salami lekcyjnymi, przepisami o tzw. zaciemnieniu 

42 Film-Kurier, 9.12.1940, nr 289, „Ergebnisse aus Gotenhafen“.
43 APG 140/10, Schulamt Gotenhafen, Sprawy zawodowe, administracyjne, gospodarcze 

szkoły nr 16 Gdynia-Chylonia, ss. 153-156.
44 Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska 2004, s. 180; G. Tiemann, F. Dräger, P. Schumacher, 

Die Amtsführung des Lehrers (Schulrecht). Ein Ratsgeber und Nachschlagebuch für Volks- und 
Hauptschulen, Düsseldorf 1941, ss. 193-194. 

45 Mitteilung des NSLB, nr 11, listopad 1942, s. 88.
46 Mitteilungsblatt des NSLB. Gauverwaltung D-W., nr 5. wrzesień 1940, „Erfahrung bei 

der diesjährigen Heilpflanzensammlung“, s. 63; por. S. Grochowina 2008, ss. 197-198.
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itp. Nauka polskich dzieci zdecydowanie nie należała do priorytetów niemieckiego 
systemu szkolnego. W praktyce oznaczało to dla nich, szczególnie w późniejszych 
latach wojny, jedynie minimalną liczbę godzin lekcyjnych (np. w marcu 1944 roku 
było to jedynie pięć do sześciu godzin tygodniowo47) i pozostawienie dzieci polskich 
(o ile nie były już objęte obowiązkiem pracy) samym sobie, co musiało prowadzić 
nie tylko do szerzenia się analfabetyzmu48, ale także do ogólnego zaniedbania. W 
badaniach przeprowadzonych po wojnie, wiele dzieci Pomorza wspominało, że nie 
pobierało nauki albo wcale, albo też tylko w ramach samodzielnej nauki w domu z 
przedwojennych polskich książek49. 

Od połowy stycznia 1945 roku, w obliczu chaotycznego napływu setek tysięcy 
niemieckich uciekinierów ze wschodu, zbliżania się frontu sowieckiego do Gdyni, 
przejęcia budynków szkolnych na kwatery dla uciekinierów i przez wojsko, zajęcia 
szkolne dla wszystkich dzieci zostały zawieszone, by dla polskich dzieci rozpocząć 
się, kilka miesięcy później, już  po wyzwoleniu miasta, w polskiej szkole.

47 APG 140/4, Schulamt Gotenhafen, Statystyka, sprawozdania i program nauczania szkoły 
nr 12 Witomino, s. 82.

48 Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska 2004, s. 525.
49 J. Wnuk, H. Radomska-Strzemecka, Dzieci polskie oskarżają (1939-1945), Warszawa 

1961, ss. 217 i 230.
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Mariusz Kardas

Zarys dziejów „Polskiej YMCA” i jej gdyńskiego
ogniska w latach 1932-1950

YMCA (Young Men’s Christian Association - Związek Chrześcijańskiej 
Młodzieży Męskiej) – jest organizacją znaną niemal na całym świecie. Związek 
jest bowiem strukturą międzynarodową i ekumeniczną, propagującą program 
oparty na wartościach chrześcijańskich. W Polsce, znana jako Związek Młodzieży 
Chrześcijańskiej, „Polska YMCA” funkcjonowała w latach 1923 – 1950 (1951). 
Obecnie działa znowu - reaktywowana w 1991 r., po 40 latach nieobecności w naszym 
kraju - nawiązując w swoich pracach do najlepszych tradycji tej organizacji. Gdynia 
jest tym miejscem na mapie naszego państwa, gdzie już przed wojną zainicjowano 
działalność „imkowskiej” braci. Gdyńskie Ognisko powstało w 1932 r. i od razu 
wpisało się w klimat tego nowoczesnego, nadmorskiego miasta. Praca jej działaczy - 
korzystających z bogatego doświadczenia międzynarodowej organizacji - z gdyńską 
młodzieżą, stała się szybko wzorem dla działalności wychowawczej, prowadzonej 
przez ogniska YMCA w całej Polsce. Nie bez znaczenia okazał się fakt, że związek 
znalazł opiekę znakomitych mentorów w osobach m.in. Juliana Rummla i Józefa 
Unruga. W efekcie to tutaj, po niespełna 5 latach działalności, zdecydowano się 
na budowę i otwarcie trzeciego obozu stałego w Polsce - w Wieżycy-Kolanie. Po 
zakończeniu w 1945 r. wojny, YMCA, przy swoich założeniach programowych, nie 
mogła niestety realizować swojej przedwojennej działalności, dlatego też decyzją 
administracyjną władz PRL została zlikwidowana. Dopiero przemiany roku 1989 
pozwoliły na wznowienie prac związku. Niniejszy artykuł jest próbą przywrócenia 
pamięci polskiego społeczeństwa tej słynnej organizacji oraz nakreślenia na tym tle 
zarysu działalności Ogniska gdyńskiego „Polskiej YMCA”.

YMCA na świecie

YMCA została założona w1844 r. w Londynie przez sir Georga Williamsa. Początkowo 
jej celem był duchowy rozwój młodych mężczyzn poprzez wspólne studiowanie Biblii 
i dyskusje na temat wiary. Z biegiem czasu głównym celem związku było służenie 
harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i duchowemu młodzieży 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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protestanckiej skupionej w organizacji religijnej, z genezy brytyjskiej, choć w 
późniejszych fazach zdominowanej przez Amerykanów. Idea YMCA szybko bowiem 
zdobyła popularność w Europie, a od 1851 jest obecna w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Jej misjonarze uznawali sport za jeden z głównych elementów 
przyciągających młodzież. YMCA kontynuowała w pewnym sensie filozofię 
określaną w historii kultury anglosaskiej jako Muscular Christianity, uznającej, że 
tylko człowiek zdrowy i sprawny fizycznie jest człowiekiem pełnowartościowym i... 
zasługuje na zbawienie. 

W 1855 r. odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja YMCA, podczas 
której przyjęto tzw. Bazę Paryską - dokument określający cele organizacji. Siedzibą 
Światowego Aliansu YMCA jest Genewa, a Europejskiego - Praga. YMCA posiada 
status obserwatora w ONZ i Radzie Europy. Symbolem YMCA od 1917 r. jest 
czerwony równoboczny trójkąt symbolizujący równomierny rozwój ducha, umysłu 
i ciała.

Jak już zauważono, YMCA powstała jako zrzeszenie młodych mężczyzn. Dzisiaj 
przynależność jest dla wszystkich otwarta. Obecnie, mężczyźni i kobiety, chłopcy i 
dziewczęta wszystkich narodów i ras, wyznań chrześcijańskich i warstw społecznych 
tworzą organizację działającą na wszystkich kontynentach. Obecnie YMCA 
funkcjonuje w 130 krajach i zrzesza prawie 30 milionów członków. Do II wojny 
światowej członkowie związku mieli wpisany w statut zakaz jakichkolwiek kontaktów 
z Żydami. Dzisiaj, zasadą działania jest tolerancja światopoglądowa1.

Jednym z głównych pól działalności organizacji jest sport i kultura fizyczna. 
Działacze organizacji wsławili się na tym polu między innymi: Robert Roberts z 
YMCA Boston wprowadził w 1881 r. termin „body building”, James Naissmith ze 
Springfield YMCA College wprowadził w 1891 r. koszykówkę2, a W. G. Morgan z 

1 http://www.gdynia.ymca.pl/htmle/ymca/index.php.
2 James Naismith (ur. 6 XI 1861 w Almonte w stanie Ontario - zm. 28 XI 1939 w Lawrence w 

stanie Kansas) – syn szkockich imigrantów, kanadyjski lekarz, twórca koszykówki. Ukończył 
filozofię na Uniwersytecie McGilla w 1887 r., a w 1890 r. Presbyterian Theological College w 
Montrealu. W 1891 r. otrzymał dyplom w YMCA International Training School w Springfield 
w Massachusetts w 1891 i podjął w niej pracę. W 1898 r. otrzymał tytuł lekarza medycyny 
na Gross Medical College (obecnie wydział Uniwersytetu Colorado). Żonaty dwukrotnie: z 
Maude Herman (1894), z którą miał 5 dzieci i z Florence Kincade (1939). W 1925 r. otrzymał 
obywatelstwo USA. Pracując jako nauczyciel wychowania fizycznego w YMCA International 
Training School, zainspirowany popularną w Ontario dziecięcą grą nazywaną „Kaczka na 
kamieniu” (Duck-on-a-Rock) stworzył w 1891r. zasady gry w koszykówkę dla nudzących się 
w salach gimnastycznych uczniów. Pierwsza gra odbyła się 15 XII 1891 r. Zasady koszykówki 
zostały opublikowane 15 I 1892 r. W 1936 r. koszykówka znalazła się w programie Igrzysk 
Olimpijskich w Berlinie. W pierwszych latach XX w. Naismith był trenerem uniwersyteckiej 
drużyny koszykówki. W latach 30. brał udział w pracach National Association of Intercollegiate 
Basketball. W 1936 r. otrzymał tytuł honorowego prezydenta Międzynarodowej Federacji 
Koszykówki. Pośmiertnie został wpisany do międzynarodowej Hall of Fame koszykówki 
(1959).
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Holyoke YMCA w 1895 r. wypromował siatkówkę3. Z ruchu YMCA wywodzi się 
także skauting.

Narodowe YMCA z Europy zrzeszone są w European Alliance of YMCA’s 
- EAY, zaś narodowe YMCA z całego świata w World Alliance of YMCA’s - WAY. 
Podstawy działalności ruchu YMCA na świecie zawarte są w trzech najważniejszych 
dokumentach, które określają wspólne dla wszystkich organizacji narodowych zasady 
działania. Są to tzw. „Baza Paryska”, „Zasady z Kampali” i „Challenge XXI”.

Najwcześniejszym dokumentem, który wyraził zasady działania YMCA, była 
tzw. Baza Paryska. Przyjęty przez I Światową Konferencję YMCA w Paryżu w 1855 r. 
i potwierdzony przez VI Światową Radę YMCA w 1973 r., pokazywał i pokazuje 
dzisiaj ciągłość podstaw pracy i świadectwa ruchu YMCA na przestrzeni historii 
swojej działalności. Baza paryska stała się podstawą programową YMCA, z której 
treści można wnioskować, że organizacja postanowiła zjednoczyć tych młodych 
mężczyzn chrześcijan, którzy przyjmując Jezusa jako swego Boga i Zbawcę, zgodnie 
z Pismem Świętym, pragnęli być Jego uczniami w wierze i w życiu i łączyć siły do 
szerzenia Jego Królestwa wśród młodych. 

Światowa VI Rada YMCA, która obradowała w lipcu 1973 r. w Kampali (Uganda), 
przyjęła kolejne zasady. Potwierdzono Bazę Paryską mówiącą, że Chrystus znajduje 
się w centrum ruchu YMCA, który przedstawia jako światowe braterstwo, jednoczące 
Chrześcijan wszystkich wyznań. Obradujący uznali ciągłość działania oraz, że przyjęte 
w poł. XIX w. zasady, są zgodne z otwartą polityką członkostwa, włączającą ludzi bez 
względu na wiarę, wiek, płeć, rasę i sytuację materialną. Baza Paryska nie określała 
jednak warunków członkostwa YMCA poszczególnych krajów. Kompetencje te 
pozostawiono, tzw. ympom - członkom Aliansu Światowego. Zgodzono się, że 
Baza wyjaśnia, że członkowie Aliansu mają pełną swobodę w wyrażaniu swoich 
celów, określanych w ścisłym odniesieniu do potrzeb i aspiracji tych, którym mają 
służyć, pod warunkiem, że zostaną uznane przez Alians Światowy za zgodne z Bazą. 
Uwzględniając charakter YMCA w poszczególnych krajach obecnie, dokument ten, 
przyznający Bazie Paryskiej poczesne miejsce pośród różnych „Imek” i ich członków, 
nakazuje wszystkim, aby: 

1. Pracować na rzecz równouprawnienia wszystkich ludzi,
2. Pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa, w którym związki pomiędzy ludźmi 

opierać się będą na miłości i zrozumieniu,
3. Zarówno w YMCA, jak i w społeczeństwie, jego organizacji i instytucjach, 

stwarzać warunki rozwoju, które opierać się będą na praworządności, głębi i 
kreatywności,

3 William G. Morgan (ur. w 1870 w stanie Nowy Jork– zm. 1942) - Twórca siatkówki w 1895 r., 
której pierwotnie nadał nazwę „Mintonette”. Studiował w Springfield College of the YMCA, gdzie 
poznał Jamsa Naismitha. Następnie uczęszczał do Northfield Mount Hermo n School. Po ukończeniu 
studiów i rocznym stażu w Auburn YMCA w Maine, latem 1896 r. przeniósł się do YMCA w Holyoke 
(Massachusetts), gdzie został dyrektorem Wychowania Fizycznego. Dzięki temu mógł wpływać na 
rozwój i szeroki program ćwiczeń i zajęć sportowych dla mężczyzn. Do zajęć obowiązkowych wprowadził 
siatkówkę jako mniej intensywny sport alternatywny dla szybko upowszechnianej koszykówki.
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4. Rozwijać przywództwo i modele programów, które pokażą różnorodność i 
głębię chrześcijańskich doświadczeń,

5. Pracować nad wszechstronnym rozwojem każdego człowieka.
Kolejne uzgodnienia poczyniono podczas 14. Rady Światowej YMCA w 1998 r., 

która obradowała we Frechen (Niemcy). Przyjęty wówczas tzw. „Challange 21” 
określa obowiązki, które YMCA mogłaby przyjmować w nowym milenium, zgodnie 
ze swoimi potrzebami i możliwościami. Zawarty w „Challenge 21” potencjał zadań 
ukazuje pozycję YMCA w szerszym aspekcie społecznym. „Challenge 21” może być 
odbierany jako krok naprzód we współczesnym rozumieniu misji YMCA w naszych 
czasach, zachowując Bazę Paryską jako podstawę działania YMCA. Mimo że świat, 
w którym żyjemy, staje się coraz bardziej skomplikowany, jesteśmy zobowiązani 
szukać dróg, na których pozostaniemy otwarci na wyzwania współczesności, 
lecz jednocześnie tak samo, albo nawet bardziej, będziemy związani z naszymi 
korzeniami. Co więcej, przyjmując Bazę Paryską z 1855 r. jako niezmienną podstawę 
określającą misję YMCA, na progu trzeciego tysiąclecia zadeklarowano, że YMCA jest 
Chrześcijańskim, ekumenicznym, wolontarystycznym ruchem o zasięgu światowym, 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, nastawionym zwłaszcza na rzeczywiste włączenie 
się do ruchu młodych ludzi. YMCA bierze udział w chrześcijańskim ideale tworzenia 
społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawa do 
pełni życia dla wszelkich stworzeń.

W trakcie obrad wezwano wszystkich członków YMCA do skoncentrowania 
swoich działań na określonych wyzwaniach, które są zgodne z ich własnym 
rozumieniem wyzwań, które staną się ewolucją Zasad z Kampali. Głosić Dobrą 
Nowinę Jezusa Chrystusa i dążyć do duchowego, intelektualnego i fizycznego 
rozwoju ludzkości jako całych społeczeństw i poszczególnych jednostek. 
Umacniać wszystkich, w szczególności młodych ludzi i kobiety, do brania większej 
odpowiedzialności i przejmowania przywództwa na wszystkich poziomach i pracy 
ukierunkowanej na sprawiedliwe społeczeństwo. Popierać i promować prawa kobiet 
i prawa dzieci. Sprzyjać dialogowi i partnerstwu między ludźmi różnych wyznań i 
ideologii. Sprzyjać zachowaniu tożsamości kulturowej ludzi oraz promować odnowę 
kulturalną. Angażować się w prace na rzecz solidarności z biednymi i wysiedlonymi, 
prześladowanymi z powodów rasowych, przekonań religijnych oraz na rzecz 
mniejszości etnicznych. Włączać się jako mediatorzy w sytuacjach konfliktów i 
pracować nad znaczącym udziałem i rozwojem ludzi w ich samookreśleniu. Bronić 
dzieła Bożego stworzenia przed wszelkim zniszczeniem, zachowując zasoby i bogactwa 
ziemi dla przyszłych pokoleń. W obliczu tych wyzwań, YMCA powinna rozwijać 
wzory współpracy na wszystkich poziomach, które umożliwiają samowystarczalność 
i samostanowienie. 

Działalność YMCA napotykała na wiele trudności. „Imciarze” narzekali 
wielokrotnie na brak najzwyklejszej życzliwości ze strony innych społecznych i 
religijnych organizacji. Nieprzychylnie ustosunkowała się do związku hierarchia 
Kościoła katolickiego. Działalność społeczna i sportowa wśród rzeszy młodzieży, 
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prowadzona przez, co prawda chrześcijański związek, ale będący organizacją 
protestancką, nie stwarzał dobrej płaszczyzny do porozumienia w drugiej poł. XIX w. 
i na początku wieku XX. Należy bowiem pamiętać, że kwestie ekumenizmu stały się 
przedmiotem prac Kościoła dopiero w trakcie Soboru Watykańskiego II4. 

YMCA w Polsce

W Polsce YMCA prowadziła działalność od 1919 r. Od początku niosła w 
zrujnowanej Polsce pomoc materialną oraz moralną osobom pokrzywdzonym 
w czasie Wielkiej Wojny. Członkowie amerykańskiej YMCA przybyli na tereny 
odradzającego się państwa polskiego wraz z oddziałami „błękitnej armii” gen. Józefa 
Hallera i wśród żołnierzy od 1917 r. prowadzili akcję charytatywną. Akcja pomocowa 
dla polskiego społeczeństwa była tak znaczna, że z racji jej troskliwej działalności 
nadano organizacji ciepło brzmiącą nazwę „Ciocia Imcia”. Pierwsza tymczasowa 
misja YMCA powstała w Polsce w kwietniu 1919 r., biorąc w orbitę swych działań 
środowiska studenckie w Krakowie, włączając swych instruktorów do działań 
przygotowujących sprawnościowo polskich rekrutów do odradzającego się Wojska 
Polskiego! Podczas wojny bolszewickiej 1920 r. YMCA zorganizowała dla polskiego 
wojska 90 ruchomych kantyn oraz w przybliżeniu tyleż ośrodków rozrywki i sportu, 
posuwających się za linią frontu. Akcję wkrótce rozszerzono o opiekę nad jeńcami 
wojennymi, repatriantami z Rosji, demobilizowanymi żołnierzami, niezamożnymi 
studentami, dziećmi i ludnością cywilną. Po podpisaniu w marcu 1921 r. postanowień 
Traktatu Pokojowego w Rydze, a więc wraz z zakończeniem wojny Polski z Rosją 
bolszewicką, amerykańska YMCA, uznając swoje zadanie za wypełnione, przystąpiła 
do likwidacji działalności w Polsce. Swoją aktywnością zaskarbiła sobie przychylność 
kręgów wojskowych i politycznych, co stało się nieocenioną pomocą w organizowaniu 
jej stałej ekspozytury. Jednak już do końca 1921 r. członkowie amerykańskiej YMCA 
sukcesywnie opuszczali niepodległą już Rzeczypospolitą. 

Powstałą pustkę wypełnił Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”, 
powstały pod koniec 1923 r. Organizując struktury bazowano na zatwierdzonym 

4 Dostrzegając społeczną pracę protestanckich organizacji Kościół katolicki zaczął 
na przełomie XIX i XX w. tworzyć swoje stowarzyszenia robotników i związki młodzieży 
chrześcijańskiej w ramach tzw. Akcji Katolickiej. Duży wpływ na kształtowanie tej idei w 
łonie Kościoła miała działalność papieża Leona XIII oraz jego następców, zwłaszcza Piusa X 
i Piusa XI. Ich społeczne encykliki (Rerum novarum z 1891 r., Il fermo proposto z 1905r., w 
której po raz pierwszy ten ruch nazwano Akcją Katolicką /lub też Akcją Katolików/ czy Ubi 
arcano Dei z 1922 r.) powodowały budzenie się wśród katolików świeckich świadomości, że 
oni także są odpowiedzialni – obok hierarchii kościelnej – za losy Kościoła. Odpowiedzialność 
– w myśl encyklik - to czynne angażowanie się w apostolstwo. Papież Leon XIII, budując 
chrześcijański ustrój społeczny, olbrzymią rolę wyznaczał świeckim. W swojej najsłynniejszej 
encyklice społecznej z 15 V 1891 r. Rerum novarum stwierdził, że dwa główne czynniki – 
hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało 
do właściwego celu i panował spokój społeczny. Całą społeczną działalność tego papieża 
można uważać za pierwszy krok do ukształtowania późniejszej Akcji Katolickiej.
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przez polskie władze oświatowe w 1922 r. zezwoleniu na działalność struktur 
YMCA na obszarze państwa polskiego. To stricte Polskie stowarzyszenie było 
pomyślane jako młodzieżowa organizacja społeczna, zbudowana na podstawach 
programowych międzynarodowej organizacji YMCA. Jej celem było prowadzenie 
działalności opiekuńczej, charytatywnej, jak również edukacyjnej i wychowawczej 
w duchu chrześcijańskim. „Polska YMCA” zrzeszała wszystkich tych, którzy chcieli 
rozwijać się i służyć innym zgodnie z chrześcijańskim (czyli opartym na nauce Jezusa 
Chrystusa) systemem wartości. 

Pierwsze Walne Zebranie Delegatów „Polskiej YMCA” odbyło się 8 XII 1923 r. i od 
tego momentu formalnie datuje się praca Związku. Za symbol pracy wychowawczej 
przyjęto „imciarski trójkąt” wyrażający harmonijny rozwój moralny, umysłowy 
i fizyczny jednostki. Brak odniesienia do symboliki krzyża nie zmienił faktu, że 
organizacja oparła się na zasadach etyki chrześcijańskiej. Wśród 21 członków 
Komitetu założycielskiego YMCA znaleźli się: dr med. prof. UMCS w Lublinie, a 
zarazem polityk, delegat RP na obrady Zgromadzenia Ogólnego Ligii Narodów 
- Witold Chodźko, Minister Pracy i Opieki Społecznej RP - Ludwik Darowski, F. 
Skąpski, dr psychiatrii Rafał Radziwiłłowicz, Marian Ponikowski (Ponikiewski), 
dr Tadeusz Dyboski czy prof. Aleksander Janowski. Przewodniczącym komitetu, 
a następnie pierwszym Prezydentem władz centralnych YMCA, został adwokat i 
notariusz, współzałożyciel Rady Głównej Opiekuńczej i jej prezes (1916), a także 
minister Opieki Społecznej i Ochrony Pracy w Radzie Regencyjnej - Stanisław 
Staniszewski.

Okres międzywojenny był czasem prężnej działalności organizacji, wzrostu 
liczby członków, a także gromadzenia majątku. Jej działalności towarzyszy społeczna 
aprobata, zwłaszcza wśród polskich elit, które dostrzegają w niej siłę samoorganizacji, 
tak potrzebną dla odbudowy kraju i społeczeństwa na moralnych zasadach, a zarazem 
dla krzewienia idei patriotycznych. Nowe Ogniska powstawały zwłaszcza w dużych 
miastach. Ze społecznych środków, z darowizn, utworzone zostały nowoczesne, stałe 
ośrodki pracy w Krakowie i Łodzi, następnie Ognisko Centralne w Warszawie, wreszcie 
ośrodek w Gdyni. Wśród licznych typów działalności YMCA program sportowy 
był najszerzej rozwinięty. Organizacja koncentrowała swą działalność zwłaszcza na 
studentach i była w tym wspomagana przez inne organizacje anglosaskie, jak Student 
Christian Movement. Ponieważ w Polsce nie powstał, jak w krajach anglosaskich, 
równoległy Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Żeńskiej (YWCA, Young Women’s 
Christian Association) w pracach „Polskiej YMCA” brały udział również dziewczęta.

To, że w kraju katolickim działalność społeczną i sportową rozpoczęła - i to z 
dużym powodzeniem - organizacja protestancka, szybko stało się przedmiotem 
właściwych reakcji Kościoła katolickiego. W 1920 r. Watykan opublikował specjalny 
list ostrzegający biskupów przed działalnością YMCA5. W Polsce, biskupi, obradujący 
w styczniu 1920 r. w Warszawie na konferencji biskupów, przyjęli postanowienie o 

5 Acta Apostolicae Sedis, 17 XII 1920, s. 595. List Kongregacji Św. Oficjum do biskupów z dnia 5 XI 
1920, podpisany przez sekretarza Kard. R. Merry del Val.
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działaniach mających na celu „przeciwdziałać amerykańskiej organizacji YMCA, 
która szerzy ducha protestanckiego”6. Przeciwdziałanie wpływom YMCA w 
Polsce było jednak utrudnione z racji jej zasług w pracy pomocowej dla polskiej 
armii, a później polskiego społeczeństwa. Ponieważ były one zbyt oczywiste, jej 
działalność, oficjalnie – co już zauważono - uznawały polskie władze państwowe. 
Ponadto we władzach polskiego ośrodka YMCA zasiadały wybitne osobistości, w 
tym profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak anglista Roman Dyboski czy 
znany bibliograf Karol Estreicher. Jednym z prezydentów „Polskiej YMCA” był – 
wspomniany już - prof. Aleksander Janowski, wysoki urzędnik Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Tak obwarowaną YMCA trudno było z kraju 
relegować. Tym niemniej w latach 1923/24 ukazała się seria broszur propagandowych 
i artykułów prasy katolickiej, wymierzonych w YMCA, w których wielokrotnie za 
motto przytaczano fragment Iliady dotyczący konia trojańskiego – „boję się Greków, 
nawet wówczas, gdy przynoszą dary”. Przesilenie kampanii przeciw YMCA nastąpiło 
w 1927 r., gdy arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski7 
ogłosił swój list pasterski, wymierzony w inne niż katolickie organizacje społeczne. 
Ten znamienity hierarcha katolicki był konserwatystą i uważał, że katolicyzm w 
Polsce powinien mieć miejsce dominujące w państwie8. Był także przeciwnikiem 
równouprawnieniu chrześcijańskich wyznań nie-katolickich w Polsce. W swoich 
pamiętnikach napisał: „Na osłabionym przez niewolę organizmie Polski usadowiły 
się pasożyty religijne, społeczne i narodowe, które ją bez litości gryzą i nękają. 
Pasożytami tymi są: 1) Żydzi osiedli w miastach i w miasteczkach, w przerażającej 
ilości; 2) sekty heretyckie i schizmatyckie obcej krwi, obcej narodowości, w liczbie 
około 40, zalegalizowane prawnie przez trzy rządy zaborcze dla osłabienia organizmu 
polskiego; 3) masoni, wolnomyśliciele i bezwyznaniowcy rekrutujący się przeważnie 
spośród Żydów i heretyków i prowadzeni przez Żydów”9.

Kardynał działalności YMCA przeciwstawiał katolicką naukę społeczną i 
6 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000, s. 955. Powyższy cytat pochodzi 

z omówienia przez Kakowskiego konferencji biskupów z dnia 11 i 12 stycznia 1920 r. w Warszawie  
(s. 953-955). Kakowski sumiennie rok po roku omawia wszystkie konferencje (do 1929).

7 Aleksander Kakowski – (ur. 5 II 1862 w Dębinach/k. Przasnysza - zm. 30 XII 1938 w Warszawie), 
arcybiskup metropolita warszawski. Członek Rady Regencyjnej (1917-1918) i ostatni prymas Królestwa 
Polskiego (tytułu używał dożywotnio od 1925 r.). Dnia 15 XII 1919 r. przyjął kapelusz kardynalski. 
W czasie bitwy warszawskiej 13 VIII 1920 r. wykazał się niebywałą odwagą - nie opuścił zagrożonej 
Warszawy, co więcej, znalazł się wśród żołnierzy pierwszej linii w okopach obronnych wokół miasta 
Radzymin. Przy jego współudziale zawarto  w 1925 r. konkordat pomiędzy Rzeczypospolitą a 
Watykanem. Jako abp warszawski był inicjatorem budowy wielu kościołów i kaplic. W 1936 r. zwołał 
pierwszy synod plenarny biskupów polskich w Częstochowie. Z jego inicjatywy w 1927 r. Kościół 
katolicki rozpoczął organizowanie Akcji Katolickiej. W związku z tym w 1930 r. powołano Katolicki 
Związek Instytucji i Zakładów Wychowawczych Caritas. Zorganizował działalność kleru wśród 
młodzieży akademickiej, zalecał opiekę nad zabytkami sztuki sakralnej. Napisał wiele artykułów i 
rozpraw z zakresu ustawodawstwa kościelnego.

8 Dlatego też sprzeciwiał się m.in. ślubom i rozwodom cywilnym. Prowadził kampanię, dzięki której 
nie udało się w II Rzeczypospolitej ujednolicić prawa rodzinnego (projekt Komisji Kodyfikacyjnej).

9 A. Kakowski, op. cit., s. 956.
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zachęcał do aktywności w strukturach organizacji katolickich. Jako przykład 
podawał w swoich listach pasterskich Akcję Katolicką. Według niego Akcja to 
prawdziwe apostolstwo na cześć i chwałę Chrystusa. Za nauczaniem Piusa X, a 
zwłaszcza Piusa XI, wzywał świeckich do brania czynnego udziału w różnych 
działaniach na rzecz dobra Kościoła, społeczeństwa i jednostki. Miały one na celu 
zbawienie dusz i rozszerzenie Królestwa Bożego wśród wiernych, ich rodzin oraz 
w społeczeństwie. Środkami do realizacji tych zadań miało być praktykowanie cnót 
chrześcijańskich, szerzenie Ewangelii oraz spełnianie miłosiernych uczynków. W 
ten sposób Chrystus ma być wprowadzony do rodzin, szkół, społeczeństwa. Całe 
to działanie miało się odbywać się w ścisłym współdziałaniu z Kościołem. Akcja 
Katolicka wg. abp. Kakowskiego to udział, współpraca i współdziałanie świeckich 
katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Zadania Akcji to nic innego jak 
współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenieniu Królestwa Chrystusa. Świeccy 
mają być urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej. Wobec tego nawoływania 
Kościoła w II Rzeczypospolitej katolicy świeccy wraz z hierarchią kościelną od 1930 
r. zakładali różne koła pod wspólną nazwą Akcja Katolicka10. Trzeba podkreślić, że – 
jak się wydaje – paradoksalnie wzorem dla takiej działalności mogła być wieloletnia 
aktywność amerykańskiej YMCA. W Akcji Katolickiej, podobnie jak w opisywanej 
organizacji, osobne były grupy dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży. Trzeba 
zauważyć, że działalność Akcji Katolickiej do 1939 r. cieszyła się w Polsce niezwykłą 
popularnością. Dość wspomnieć, że w 1939 r. liczba członków Akcji Katolickiej 
wynosiła ok. 750 tys. członków. Wcześniej od Akcji Katolickiej, w dwudziestoleciu 
międzywojennym działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP), utworzone już 
w 1919 r. i liczące w 1934 r. ponad 100 tys. członków. Gdy w 1930 r. powołano w Polsce 
Akcję Katolicką, młodzież z SMP oraz z innych środowisk młodzieżowych utworzyła 
w 1934 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej, które tak jak i YMCA, w programach miały zapisane rekreacyjne 
formy kultury fizycznej11. 

 Zauważony wyżej wysiłek polskiego Kościoła katolickiego w tworzenie Akcji 
Katolickiej oraz pielęgnowanie tradycji innych stowarzyszeń, należy postrzegać 
jako swoistą konkurencję dla wielu organizacji społecznych spoza kręgów wpływów 
katolickich, w tym również „Polskiej YMCA”, która ma – jak już wspomniano - 

10 A. Gliwa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, cz. I, „Niedziela” ed. Lubelska, nr 41/2002; Według 
informacji zawartych na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. Oficjalna witryna ogólnopolska http://www.ksm.org.pl/o-ksm/historia z dnia 4.05.2010) 
w 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład której weszli: kardynał 
August Hlond – przewodniczący, kardynał A. Kakowski, kardynał Adam Stefan Sapieha, abp Andrzej 
Szeptycki i od 1930 r. bp Stanisław Adamski, który został mianowany koordynatorem działań Akcji 
Katolickiej i ułożył jej Statut. Statut ten został zatwierdzony 27 XI 1930 r. przez Piusa XI. Był to jedyny, 
poza Włochami, statut krajowy, za którym stał autorytet papieża.

11 Katolickie Stowarzyszenie ….
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protestanckie korzenie. Niezależnie jednak od wskazanej wyżej niechęci katolickiego 
kleru, wielokrotnie nieuzasadnione, „Polska YMCA” rozwijała się jednak dalej, a 
jedynym widocznym skutkiem ograniczającym działalność organizacji było to, że jej 
polski segment do końca dwudziestolecia międzywojennego nie zdecydował się na 
formalne członkostwo Światowego Zgromadzenia organizacji YMCA (World Alliance 
of YMCA). Należy jednak również zauważyć, że od 1936 r. zaznacza się poprawa 
relacji pomiędzy działaczami „Polskiej YMCA” a hierarchią Kościoła katolickiego. 
Z inicjatywy krakowskiego kardynała Stefana Sapiehy podjęto rozmowy mające na 
celu wskazanie płaszczyzn współpracy. Tę bezprecedensową jak na warunki polskie 
(i nie tylko) katolicką opiekę duszpasterską – prowadzono aż do wybuchu wojny12. 
Łącznikiem i duszpasterzem ze strony krakowskiej kurii dla ogniska krakowskiego 
YMCA wyznaczono ks. Władysława Śledzia13. 

Specjalną pozycję w historii „Polskiej YMCA” stanowiła akcja obozowa 
prowadzona zarówno latem, jak i zimą. Powstały trzy stałe obozy. Pierwszym był 
obóz „Beskid” koło Mszany Dolnej (Kasina Dolna), uruchomiony już w 1925 r. Jego 
klasa (poziom organizacyjny) została dostrzeżona i uznana zarówno w Europie, jak i 
Ameryce, gdyż powadzone w nim turnusy przeznaczone były również dla młodzieży 
z zagranicy. W 1932 r. w Kurnędzu nad Pilicą, koło Sulejowa powstał obóz drugi, a 
w roku 1937 zbudowany został w Szwajcarii Kaszubskiej, w Wieżycy nad Jeziorem 
Ostrzyckim kolejny, trzeci stały obóz.

Na czele YMCA w Polsce stało wielu zasłużonych dla Polski obywateli. Pierwszym 
Prezydentem został Stanisław Staniszewski - adwokat, polityk, wolnomularz, 
publicysta, w rządzie Jana Kucharzewskiego (powołanym przez Radę Regencyjną) 
minister Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Funkcję tę sprawowali również prof. 
Aleksander Janowski - polski podróżnik, pionier krajoznawstwa, autor przewodnika 
Wycieczki po Kraju (1900-1903), pedagog, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego (1906), wysoki urzędnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego14, dr Rafał Radziwiłowicz – lekarz psychiatra i społecznik, 
od kwietnia 1918 r. wyższy funkcjonariusz Ministerstwa Zdrowia, Ochrony Pracy i 
Opieki Społecznej, a także profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Do 1931 r. 
prezydentem związku był Franciszek Krzyształowicz – lekarz dermatolog i wenerolog, 

12 P. Super, Twenty-five years with the Poles, Trenton 1947, s. 146. Po wojnie do wypracowanej w 
dwudziestoleciu międzywojennym relacji nie powrócono.

13 Ibidem. Ksiądz W. Śledź w październiku 1939 r. został kapelanem w podkrakowskich 
Dobranowicach. W czasie pobytu pisał pracę doktorską pod kierunkiem profesorów UJ. 
Zajmował się również katechezą w szkole. W 1942 r. został internowany przez Niemców 
jako obywatel USA. Do Dobranowic powrócił 7 liastopada 1946 r. Pracę doktorską obronił 
27 czerwca tego roku, po czym wyjechał do USA. 

14 Czy wiesz kto to jest?, pod red. S. Łozy, Warszawa 1938, s. 287-288.
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profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego15. Po nim funkcję przejął Marian Ponikiewski 
- inż. dypl. za-ca dyr. ZUS16, kierując pracami związku w latach 1931-1938. Ostatnim 
przedwojennym prezydentem „Polskiej YMCA” został Tadeusz Dyboski – lekarz 
dermatolog, dr medycyny, poseł na Sejm z ramienia BBWR, ostatni dyrektor ZUS17. 
Dyrektorem naczelnym Polskiej YMCA był Paul Super – Amerykanin, członek 
amerykańskiej YMCA, który po zakończeniu jej działalności w Polsce na początku 
lat 20., pozostał na terenie Rzeczypospolitej, osiedlając się w Polsce na stałe18. 
Członkami Rady Krajowej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komitetów budowy Ognisk w 
Warszawie czy Krakowie byli także: pisarz Stanisław Centkiewicz, Zygmunt Kmita, 
Mieczysław Konopacki - prof. histologii i embriologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(1916-39), Seweryn Ludkiewicz - minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych  

15 Franciszek Krzyształowicz (ur.  6 V 1868 – zm. 20 X 1931) Lekarz dermatolog i wenerolog, od 1906 r. 
profesor dermatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
w roku akademickim 1924/1925. Do roku 1920 piastował funkcję szefa kliniki dermatologicznej w 
Krakowie. W 1926 r. napisał podręcznik dermatologii „Etiologia i patogeneza chorób skórnych”, a w 
1928 r. drugi podręcznik chorób skóry, w którym przedstawił autorski podział jednostek chorobowych 
ze względu na ich etiologię. Przyjaciel i lekarz Stanisława Wyspiańskiego. Członek loży wolnomularskiej. 
Prezydent polskiej YMCA w latach 1929-1931.

16 Czy wiesz kto to jest. Uzupełnienia i sprostowania, pod red. S. Łozy, Warszawa 1984, s. 243.
17 C. Brzoza, Tadeusz Dyboski, [w:] Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej, pod red. 

J. Majchrowskiego, Warszawa 1994, s. 271; Czy wiesz kto to jest. Uzupełnienia i sprostowania, 
pod red. S. Łozy, Warszawa 1984, s. 65. Tadeusz Dyboski (ur. 4 X 1891 – zm. X 1939) Lekarz 
i społecznik. Syn cieszyńskiego notariusza – Antoniego i Marii z Łopuszańskich. Ukończył 
studia na Wydziale Medycyny UJ w Krakowie. Po studiach w Monachium i w Grazu w 1914 
r. doktor wszech nauk lekarskich. W czasie I w. św. w CK armii w randze lekarza frontowego. 
W l. 1918-1920 r. lekarz – major WP. Osiadłszy w Krakowie od 1920 r. sprawował funkcję 
asystenta i z-cy dyr. Kliniki Dermatologicznej UJ. Odbył staż naukowy w kopenhaskim 
Instytucie Finsena i w klinikach dermatologicznych w Kopenhadze i Londynie. W 1926 
r. powołano go na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Skórnych i Wenerycznych 
Państwowego Szpitala Św. Łazarza w Krakowie. Od 1927 r. członek Partii Pracy. W okresie 
tym włączył się w działalność polityczną i jako zwolennik Józefa Piłsudskiego w l. 1928-1935 
poseł na Sejm RP z ramienia BBWR. W Sejmie pełnił funkcje z-cy przew. Komisji Spraw 
Zagranicznych i przewodniczącego Komisji Zdrowia Publicznego. Biegle władał niemieckim, 
francuskim, angielskim, serbskim i czeskim. W l. 1933 -1934 powołano go na stanowisko 
zastępcy lekarza naczelnego Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie, a następnie w 1936 
r. na dyrektora Ubezpieczalni Społecznej w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Opieki 
Społecznej. Po wybuchu wojny udał się do Francji. Zmarł w 1939 r. na emigracji w Jugosławii. 
Autor szeregu prac naukowych z zakresu dermatologii, wenerologii oraz licznych artykułów 
z dziedziny medycyny w prasie fachowej i ogólnej. Od 1933 r. wiceprezes Rotary Club w 
Krakowie. Współorganizator Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego. Do 1938 r. członek 
krakowskiej Loży Wolnomularskiej „Przesąd Zwyciężony”.

Prezydent Rady Polskiej YMCA w latach 1937-1939.
18 Paul Super (ur. 1880 – zm. 1949) Działacz międzynarodowy YMCA i organizator i 

Dyrektor Generalny „Polska YMCA”. Autor kilku prac o Polsce, w tym historycznych. Przed 
wybuchem wojny wydał m.in. Elements of Polish Culture as seen by a resident foreigner, Toruń 
1934, Events And Personalities in Polish History, Toruń – Gdynia 1936, i The Polish Tradition: 
an Interpretation of a Nation, Londyn 1939.
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i kierownik resortu reform rolnych w rządzie Aleksandra Prystora, Karol Sztejnbok - 
działacz gospodarczy, Tadeusz Tomaszewski - prawnik, działacz polityczny, premier 
polskiego rządu na uchodźstwie w latach 1949–1950, Stanisław Węglewski, Edward 
Wittig, Władysław Woydyno, wspomniany już T. Dyboski, a także architekt, prof. 
Wacław Krzyżanowski i Eugeniusz Tor - inżynier i działacz społeczny, wiceprezydent 
Krakowa w latach 1945–1947.

Dalszy rozwój „Polskiej YMCA” został zatrzymany przez wybuch II wojny 
światowej. Jej działalność, jak wielu innych polskich organizacji, została wówczas 
przez okupanta zakazana. Ogniska „Polskiej YMCA” nie przerwały jednak 
działalności, tworząc ośrodki na emigracji, a także przy polskich oddziałach 
wojskowych walczących u boku aliantów zachodnich. Powstaje „YMCA - Pomoc 
Jeńcom” prowadząca koordynowaną ze Szwajcarii akcję opieki nad jeńcami19. 
Powstają ośrodki „Polskiej YMCA” na uchodźstwie: w Rumunii20 i na Węgrzech21, we 
Francji22, w Afryce, w obozach jenieckich, przy jednostkach Armii Polskiej i wreszcie 
Biuro Główne w Londynie23. „Polska YMCA” działała m.in. przy Armii Andersa na 
Bliskim Wschodzie, organizując Dom Żołnierza w Bagdadzie24.

Czas powojenny również nie był dla organizacji łaskawy. Pierwsze posiedzenie 
Rady Krajowej odbyło się w Krakowie już 9 IV 1945 r. Dzięki szerokiej pomocy ze 
strony światowego aliansu YMCA, możliwe stało się odtworzenie starych Ognisk 
i powołanie do życia nowych: w Jeleniej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Ówczesne 
dokonania YMCA w kraju wyniszczonym przez wojnę miały szczególne znaczenie. 
Opieką objęto bardzo wielu młodych ludzi, umożliwiając im zajęcia w pracowniach, 
uprawianie sportu, wypoczynek wakacyjny, dożywianie. Reaktywowana w kraju 
„Polska YMCA”, po 4 latach działalności została uznana przez władze komunistyczne 
za „narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez 
zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące”. W gremiach partyjno-
rządowych wykrystalizowała się opcja mająca na celu likwidację organizacji. Z kolei 
władze stowarzyszenia podjęły działania mające na celu uratowanie organizacji. Na 
zwołanym w 1949 r. do Warszawy Walnym Zjeździe YMCA, delegaci przemianowali 
organizację na Stowarzyszenie „Ognisko”. Władze komunistyczne były jednak 
nieugięte i na początku lat 50. działalność organizacji została zabroniona, a 
następnie „Polska YMCA” została zlikwidowana. Jednocześnie ówczesne władze 

19 Ibidem, s. 348.
20 T. Dubicki, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1945, Warszawa 1995, s. 44, 49-88. „Polska YMCA” 

razem z innymi organizacjami pomocowymi działała do grudnia 1941 r. w ramach Amerykańskiej 
Komisji Pomocy Polakom, a później Komitetu Pomocy Uchodźcom Polskim w Rumunii. Pomoc 
dla polskich uchodźców niosła również ACF (Assoţiaţiona Cristina Femei), w międzynarodowej 
nomenklaturze „Rumuńska YWCA”, a także „Rumuńska YMCA”. Potwierdza to również P. Super  
(op. cit., s. 216-258).

21  Patrz szerzej: P. Super, op. cit., s. 259-274.
22 Ibidem, s. 276-301, 349-351.
23 Ibidem, s. 351-353.
24 Ibidem, s. 353-359; Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, 

cz. 2, Londyn 1975, s. 320.
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znacjonalizowały i rozdysponowały cały majątek Związku.
Pod koniec lat 80., gdy tylko zmiany ustrojowe stworzyły taką możliwość, 

byli działacze i członkowie YMCA podjęli działania, mające na celu odtworzenie 
organizacji. „Polska YMCA” wznowiła jednak swą działalność dopiero w roku 
1990. Bez majątku materialnego jej jedynym kapitałem stali się ludzie - starzy 
„imciarze” - pełni entuzjazmu i woli wskrzeszenia Związku. To między innymi 
dzięki nim pracuje dzisiaj 12 ognisk: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Jelenia Góra, 
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Szczytno, Warszawa, Wrocław i Zgorzelec. Obecnie 
zgodnie ze statutem do Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” 
mogą należeć wszyscy, bez względu na płeć i wiek. Związek, przykładając ogromną 
wagę do rozwijania poczucia społeczno-obywatelskiego, rozwoju kulturalnego, 
obowiązkowości i samokształcenia, swoją pracę wychowawczą w ogromnej części 
opiera na pracy młodzieży z młodzieżą, realizowanej przez liderów rekrutujących się 
spośród członków organizacji. Po reaktywacji „Polska YMCA” przyjęła zasadę, że jest 
organizacją świecką i apolityczną. Współpracuje z różnymi organizacjami, urzędami 
i samorządem lokalnym dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, zgodnie 
z nadrzędnym celem, jakim jest służenie harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, 
umysłowemu i duchowemu.

Polska YMCA należy do europejskiej struktury organizacji (European Alliance of 
YMCA’s - EAY), która zrzesza narodowe YMCA z Europy i światowej (World Alliance 
of YMCA’s - WAY), która zrzesza narodowe YMCA z całego świata. 

Przez „Polską YMCA” przewinęło się szereg znanych osobistości, zwłaszcza świata 
kultury. „Imciarzami” byli m.in.: Powstaniec Warszawski, żołnierz baonu „Kiliński” 
AK, wicedyr. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i członek Rady Wzornictwa, autor 
licznych publikacji i audycji telewizyjnych dot. wzornictwa - Tadeusz Reindl, fotograf 
- Jan Zelman, muzycy, jazzmani - Mirosław Ufnalewski, Władysław Jagiełło, Andrzej 
Roman i Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, dziennikarz muzyczny - Jan Borkowski, 
dziennikarz, literat, publicysta muzyczny, autor scenariuszy estradowych, widowisk 
i tekstów piosenek - Zbigniew Adrjański, reżyser filmowy i scenarzysta - Janusz 
Rzeszewski, a także historyk sztuki , autor licznych publikacji z zakresu malarstwa - 
Zdzisław Kępiński i Barbara Łempicka, altowiolista, kompozytor, dyrygent i aranżer 
- Marek Sewen, aktor - Jan Kobuszewski i wielu innych.

YMCA w Gdyni

Gdyńskie Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polskiej YMCA” założone 
zostało w roku 1932. Inicjatorem jego powstania był Aleksjusz Radel – skromny 
palacz jednego z bloków gdyńskiego ZUS25. Prezesem Zarządu Wykonawczego 
Ogniska został dyr. PP „Żegluga Polska” Julian Rummel26. W drugiej poł. lat 30. 

25 Encyklopedia Gdyni, t. I, Gdynia 2006, s. 934; J. Rummel, Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980, s. 274; 
P. Super, op. cit., 142; M. Skwarliński, Klub Narciarski „Skimka”, „Rocznik Gdyński” 1985, nr 6, s. 235..

26 Encyklopedia …; J. Rummel, op. cit., s. 275; P. Super, op. cit., s. 142, M. Skwarliński, op. cit., s. 234.
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funkcję tę objął dyr. „Pagedu” Stanisław Tor. W czasie wojny „Polska YMCA” w 
Gdyni weszła pod ponownym kierownictwem J. Rummla27. W skład Zarządu weszli 
również: dyrektor KKO Franciszek Linke, sprawujący funkcję skarbnika, a jego 
zastępcami zostali prokurent Jerzy Szerle oraz sekretarz A. Radel28. W październiku 
1935 r. jako wiceprezes Ogniska wykazany jest inż. Stanisław Miecznikowski. Jako 
członkowie Zarządu figurują Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni Józef Fidel, 
dyr. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej Józef Niemiec oraz inż. Zakładów 
Przemysłu Rybnego w Gdyni Jerzy Kukucz29.

Prezesem Rady Ogniska gdyńskiego „Polska YMCA” był kontradm. Józef 
Unrug30. Początkowo do Rady weszli jako wiceprezesi: wicekomisarz miasta Gdyni 
Włodzimierz Szaniawski i konsul Królestwa Szwecji Tadeusz Korzón, sekretarzem 
wybrano ww. inż.. J. Kukucza31. Jesienią 1935r. członkami Rady zostali: S. Tor 
i dyr. PP „Żegluga Polska” Feliks Kollat, dyr. BGK Władysław Grabowski oraz 
wspomniani32i już J. Rummel i F. Linke33. Komisję Rewizyjną w tym czasie stanowili: 
dyr. Jerzy Fink-Finowicki – przewodniczący, fotograf Ernest Raulin i Władysław 
Seweryn – członkowie oraz pracownik firmy „Polskarob” Władysław Bułhak, a także 
Konsorcjum Francusko-Polskiego Marceli Łysak – zastępcy członków. W grudniu 
1937 r. ze stanowiska wiceprezesa zrezygnował W. Szaniawski. Pracami gdyńskiego 
ośrodka kierował mgr Antoni Wójcicki, który w tym celu przyjechał do Gdyni z 
Krakowa34, oddelegowany z tamtejszego Ogniska przez Dyrektora Generalnego 
„Polskiej YMCA” Paula Supera.

Pierwsza siedziba organizacji mieściła się przy ul. Śląskiej. Zajęcia sportowe 
prowadzono w metalowym baraku po magazynach alkoholowych przy ul. 10 Lutego 
41, niedaleko dworca PKP35. Dzięki możnym mecenasom, do których należały gdyński 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), „Paged”, Komunalna Kasa Oszczędności 
(KKO) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ognisko wkrótce przeniosło się do 
Hotelu Kaszubskiego na Kamiennej Górze przy ul. Sędzickiego 1336. Ognisko otwarte 
było codziennie od 1700 do 2200. Kierownik Ogniska urzędował od 900 do 1300  37.

Gdyńskie Ognisko „Polskiej YMCA” szybko zyskało renomę w Polsce. Mimo 
prymitywnych warunków lokalowych, już w 1935 r. postrzegana była jako ośrodek 
z „najżywszą i najbardziej uczęszczaną świetlicą dla młodzieży oraz ośrodkiem 

27 Dokumenty i materiały Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w Gdyni, 
Korespondencja (zbiory własne).

28 Ibidem.
29 Dokumenty …, Spis Rady i Zarządu Polskiej YMCA w Gdyni (zbiory własne).
30 J. Rummel, op. cit., s. 275; P. Super, op. cit., s. 142; M. Skwarliński, op. cit., s. 234.
31 Dokumenty …, Korespondencja (zbiory własne).
32 Dokumenty …, Spis ….
33 Ibidem.
34 Ibidem. J. Rummel, op. cit., s. 276; M. Skwarliński, op. cit., s. 235. W pracy pomagała mu żona Hanka.
35 J. Rummel, op. cit., s. 275; P. Super, op. cit., s. 142-143.
36 Ibidem, s. 143; M. Skwarliński, op. cit., s. 235.
37 Dokumenty …, Korespondencja.
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przodującego ruchu organizacyjnego na terenie sportowym”38. Działalność gdyńskiej 
YMCA skierowana była do młodych ludzi, którzy tłumnie przybywali do Gdyni, a 
nie mając oparcia w rodzinach, byli szczególnie wystawieni na pokusy portowego 
miasta. Składka roczna dla osoby wstępującej do ogniska wynosiła 12 zł, później zaś 
proporcjonalnie do możliwości39. Personel administracyjny był niewielki liczebnie, 
gdyż praca w Ognisku opierała się na działalności społecznej. Zajęcia prowadzono 
w kołach zainteresowań, a do najciekawszych należały: bilardowe, szachowe, 
warcabowe, pingpongowe, fotograficzne i turystyczne oraz liczne kursy językowe. 
Uruchomiono bibliotekę. Niezwykle prężnie działały Klub Żeglarski „Szkwał” i Klub 
Narciarski „Skimka”40. Na swoje treningi zapraszały sekcje: bokserska i zapaśnicza, 
gier sportowych i gimnastyczna. Ognisko w 1935 r. liczyło 233 działaczy, a w 1938 r. 
ponad 50041. W samym tylko Klubie Narciarskim zimą roku 1935 z uroków sportów 
zimowych korzystało niespełna 200, a już w listopadzie 1938 r. ok. 300 osób42.

Kursy żeglarskie realizowano na wodach Zatoki Gdańskiej, korzystając z 
możliwości, które stwarzał Ośrodek Morski Państwowego Urzędu Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) i Yacht Klub Polski (YKP), 
a pod koniec lat 30. na Jez. Ostrzyckim, na terenie obozu stałego w Wieżycy. Zarząd 
Ogniska oraz władze ogólnopolskie „Polskiej YMCA” rozważały nawet utworzenie 
w basenie żaglowym w Gdyni - z chwilą jego ukończenia - skromnej przystani dla 
jednostek żaglowych, pozostającego w planach na przyszłość klubu żeglarskiego 
Polska YMCA. Moderatorem ww. spraw żeglarskich został kierownik Ogniska 
gdyńskiego A. Wójcicki43. Jak się wydaje, do września 1939 r. nie udało się jednak tych 
planów zrealizować. Bardzo szybko za to zintegrowało się środowisko narciarskie 
„imki”. Zwolennicy sportów zimowych, nie bacząc na niedostatki sprzętowe i 
brak bazy, byli jedną z najaktywniejszych grup sportowych w Gdyni. Do czasu 
budowy schroniska narciarskiego pod Wieżycą narciarze korzystali z gościnności 
gospodarzy z miejscowości Brodnica nad Jez. Ostrzyckim, a także szusowali po 
zboczach wzniesień morenowych gdyńskich dzielnic Grabówka, Leszczynek oraz 
Zagórza (dzisiejszej Rumi)44. Ćwiczenia lekkoatletyczne i gry sportowe rozgrywano 
korzystając z infrastruktury Stadionu Miejskiego w Gdyni45.

W swojej działalności członkowie Ogniska korzystali również z imprez 
organizowanych przez inne ośrodki „Polskiej YMCA”, zwłaszcza łódzkiego i 
krakowskiego. Poza imprezami krajowymi, członkowie poszczególnych sekcji, a 
zwłaszcza klubów, wyjeżdżali na obozy organizowane np. we włoskich Dolomitach czy 

38 Dokumenty …, Przedsięwzięcia YMCA w Gdyni w latach 1934-1939, Wiadomości Głównego 
Biura Rady Krajowej „Polskiej YMCA” z lutego 1935 r. (zbiory własne).

39 M. Skwarliński, op. cit., s. 234.
40 P. Super, op. cit., s. 143; M. Skwarliński, op. cit., s. 235. 
41 P. Super, op. cit., s. 143.
42 M. Skwarliński, op. cit., s. 236. Nie sposób jednak jest dzisiaj zweryfikować tę liczbę.
43 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Wiadomości … z lutego 1935 r.
44 M. Skwarliński, op. cit., s. 235.
45 Dokumenty …, Korespondencja.
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austriackich Alpach. Stałym elementem były wygłaszane odczyty. Początkowo, wobec 
braku sal, odczyty i imprezy sportowe odbywały się w tzw. długiej sali „barakowej” 
Ogniska przy ul. 10 Lutego, bądź też na sali gimnastycznej Państwowej Szkoły 
Morskiej. Później organizowane były w tymczasowej siedzibie na Kamiennej Górze. W 
pomieszczeniach budynku YMCA przy ul. Sędzickiego gościli np. uczestnicy polskiej 
naukowej wyprawy polarnej z prof. Stanisławem Siedleckim oraz zdobywca Mount 
Ewerestu Hugh Ruttledge. Wykłady wygłaszali również inni prelegenci, obieżyświaci 
i ludzie ciekawi świata, np. członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
Władysław Milkiewicz, P. Strzałkowski czy A. Wójcicki46. Organizowano liczne 
wystawy tematyczne: krajoznawcze fotograficzne47. Działalność w tym zakresie była 
realizowana we współpracy z Inspektoratem Szkolnym w Gdyni48.

Trudno  jest scharakteryzować budżet gdyńskiej „imki” w okresie 
międzywojennym. Pewnym jednak jest, że żadne ognisko miejskie YMCA w tym 
czasie nie było w stanie istnieć posiadając fundusze tylko ze swych wewnętrznych 
wpływów. Drogą zbiórek największe ogniska w kraju pokrywały 10-15% budżetu. 
Tą drogą, ośrodki, które nie posiadały własnych budynków - a do takich przed 
wojną należało Ognisko gdyńskie – pokrywały większy odsetek wydatków49. Stąd 
dużą wagę przywiązywano do pozyskiwania przyjaciół, którzy okazaliby poparcie 
finansowe. Tego typu postępowanie traktowano jako wypróbowaną przez organizacje 
społeczne, religijne, jak i kulturalno-oświatowe na całym świecie, podstawową zasadę 
finansowania pracy społecznej50. Wśród osób wspierających finansowo (i nie tylko) 
działalność „Polskiej YMCA” w Gdyni, należy wspomnieć wym. już dyr. „Pagedu” S. 
Tora, dyrektora ZUS w Gdyni, dyrekcję gdyńskiego oddziału BGK W. Grabowskiego i 
Bergera czy dyrektora KKO F. Linke. W prace Ogniska zaangażowali się również m.in. 
dyrektor Przemysłowych Zakładów Rybnych inż. Stanisław Szytko-Szeretkowski, 
pracownicy PP „Żegluga Polska” Marian Skwarliński i Zygmunt Kuźniar, pracownik 
ZUS Kazimierz Perz, kapitan sportowy i pracownik naukowy „MIR” Walerian 
Cięglewicz, działacz LMiK Józef Limbach czy inż. Mieczysław Miączyński51.

Ze składek członkowskich, ale przede wszystkim dzięki donatorom, zakupiono 
grunt, na którym postanowiono zbudować przyszłą siedzibę stałą „Polskiej YMCA” 
w Gdyni. Potrzebę budowy gmachu Ogniska dostrzeżono już w styczniu 1935 r. W 
wiadomościach Głównego Biura Rady Krajowej „Polskiej YMCA” czytamy: „Kwestia 
uzyskania placu pod budowę własnego domu Ogniska staje się coraz bardziej 
paląca”52. We wrześniu 1935 r. Rada Krajowa Związku zwróciła się do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z prośbą o odstąpienie państwowego placu o powierzchni 

46 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Wiadomości … z lutego 1935 r.; M. Skwarliński, op. cit., s. 236.
47 Dokumenty …. Przedsięwzięcia ….
48 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Pismo okólne Inspektoratu Szkolnego w Gdyni z 25.01.1939 r. 
49 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Wiadomości … ze stycznia 1935 r. (zbiory własne). Ogniska 

kanadyjskie YMCA pokrywały drogą zbiórek przeciętnie 29% wydatków.
50 Ibidem.
51 M. Skwarliński, op. cit., s. 236-237. Stanowili oni Zarząd Klubu Narciarskiego „Skimka”.
52 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Wiadomości … ze stycznia 1935 r.
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do 3000 m2 w centrum Gdyni. Pomorski Urząd Wojewódzki dla celów zabudowy 
wskazał działkę przy zbiegu ulic Derdowskiego i Żeromskiego. Przejęcie parceli na 
własność Związku sfinalizowano dwoma aktami notarialnymi podpisanymi biurze 
notarialnym gdyńskiego notariusza Henryka Chudzińskiego53. Skarb Państwa zbył 
nieruchomość za cenę 68.490 zł z warunkiem wpłaty 20% ceny kupna, tj. 13.698 zł 
przy zawarciu aktu kupna-sprzedaży i rozłożeniu reszty należności na 15 rocznych rat 
po 3.652 zł 80 gr z doliczeniem odsetek w wys. 6% rocznie. Ponieważ pomiar parceli 
ujawnił powierzchnię o 23 m2 większą od ustalonej poprzednim pomiarem, cena 
zakupu wzrosła do 69.525 zł co zostało skorygowane drugim aktem notarialnym54. 
Dzięki przejęciu na własność gruntu, rozpoczęto starania o budowę siedziby, jednak 
tego zamiaru już nie zrealizowano ze względu na wybuch wojny.

Wraz z początkiem okupacji hitlerowskiej Ognisko gdyńskie „Polskiej YMCA” 
zaprzestało działalności. Kierownik placówki A Wójcicki uniknął aresztowania, by 
po przedostaniu się na zachód kontynuować działalność pomocową55. Działacze i 
członkowie Ogniska gdyńskiego aktywnie stanęli w obronie Polski, Wybrzeża i 
Gdyni. Zasilili oddziały Polskich Sił Zbrojnych i oddziałów partyzanckich. Wielu z 
nich zginęło w miejscach kaźni. Ci, którzy „odliczyli” się po zakończeniu działań 
wojennych, zazwyczaj powracali do „imciarskiej” działalności.

Po wojnie YMCA gdyńska wznowiła działalność dzięki Władysławowi Wasylowi. 
Pracę z młodzieżą rozpoczęto w tymczasowej siedzibie w budynku położonym przy 
zbiegu ulic 3 Maja i Batorego. Jednocześnie, na zakupionym przed wojną gruncie przy 
zbiegu ulic Derdowskiego i Żeromskiego rozpoczęto budowę nowej siedziby. Mogło 
to nastąpić dzięki pomocy amerykańskiej YMCA, gdyż powojenna organizacja nie 
dysponowała funduszami umożliwiającymi wzniesienie budynku. Dzięki wydatnemu 
wsparciu amerykanów m.in. poprzez dostarczenie materiałów budowlanych i 
wkład finansowy, zbudowana została nowoczesna - jak na tamte czasy - siedziba 
przy ul. Żeromskiego 2656. Niestety, zakończenie budowy nastąpiło już w okresie 
nie sprzyjającym takiej działalności. Międzynarodowa i chrześcijańska organizacja 
pracująca z młodzieżą, postrzegana była przez władze komunistyczne PRL jako 
narzędzie amerykańskiego imperializmu, „które miało służyć władcom kapitału 
do hamowania procesów krzepnięcia świadomości klasowej mas pracujących”. W 
wyniku likwidacji organizacji majątek gdyńskiej „imki”, w tym 4-piętrowy budynek 
został przejęty przez państwo57. W okresie PRL-u funkcjonował w nim gdyński Dom 
Kultury, a następnie Pałac Młodzieży58.

53 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Akt notarialny z 17 X 1936 r. Rep. nr 2024 i Akt notarialny z 
5 lutego 1937 r. Rep. nr 532 (zbiory własne). 

54 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Korespondencja. Wobec powyższego zmieniły się również 
kwoty płatności.

55 P. Super, op. cit., s. 209, 279; M. Skwarliński, op. cit., s. 234. Po wojnie pozostał na emigracji. 
Zamieszkał w USA. Był długoletnim pracownikiem agendy ONZ FAO.

56 I. Wójcik, Wasze, nasze moje rozmowy…, „De Novo”  nr 20/10.2006, s. 18.
57 Encyklopedia …; I. Wójcik, op. cit.
58 Ibidem.
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Ognisko w Gdyni reaktywowano w 1990 r. po 40-letnim okresie delegalizacji. 
W 1991 roku, „Polska YMCA” odzyskała budynek, w którym obecnie gdyńskie 
Ognisko prowadzi swoją działalność. Pierwszym prezesem został Piotr Konderski, a 
dyrektorami Andrzej Szymański i Michał Guć. Początkowo działalność Ogniska była 
finansowana przez YMCA kanadyjską oraz rząd amerykański w ramach programu 
SAPHIR. Jednak w krótkim czasie rozbudowana oferta programowa gdyńskiej 
organizacji umożliwiła samofinansowanie. 

Obecnie pracami gdyńskiego ośrodka YMCA kieruje Radosław Daruk59. W dniu 
dzisiejszym YMCA w Gdyni oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w 
ponad czterdziestu sekcjach i klubach sportowych, artystycznych, edukacyjnych i 
turystycznych. Ognisko zrzesza również młodzież dla realizacji celów charytatywnych, 
zajmuje się szkoleniem liderów oraz integracją. Jest miejscem, w którym można 
realizować dobre pomysły, służące rozwojowi jednostki i społeczeństwa. Specjalizacją 
Ogniska gdyńskiego jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieży. Cechą charakterystyczną obozów YMCA jest zapewnienie uczestnikom 
bezpieczeństwa przez maksymalne wykorzystanie czasu na realizację ciekawego 
programu edukacyjnego.

Związek, przykładając ogromną wagę do rozwijania poczucia społeczno-
obywatelskiego, rozwoju kulturalnego, obowiązkowości i samokształcenia, swoją 
pracę wychowawczą w ogromnej części opierał na pracy młodzieży z młodzieżą, 
realizowanej przez liderów rekrutujących się spośród członków Związku. Tak jest i 
obecnie.

Ognisko nawiązało liczne kontakty międzynarodowe, zwłaszcza z siostrzanymi 
organizacjami w USA, Kanadzie i Niemczech, a także Królestwie Szwecji, Królestwie 
Norwegii i Królestwie Wielkiej Brytanii. W 1994 r. Ognisko w Gdyni zostało uznane 
przez Europejski Alians YMCA za jedno z najlepszych spośród kilku tysięcy takich 
punktów YMCA w Europie60.

Obóz stały – Wieżyca

Nierozłącznym elementem gdyńskiej YMCA był obóz stały zlokalizowany w niezwykle 
urokliwej „Szwajcarii Kaszubskiej”, który zasługuje na osobną uwagę. W roku 1937 
gdyńskie Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”, kierowane 
przez mgr. A. Wójcickiego, wystąpiło do władz samorządowych o udostępnienie pod 
Wieżycą nad Jez. Ostrzyckim, w miejscowości Wieżyca-Kolano, terenu pod budowę 
schroniska narciarskiego. Świetnie skomunikowany teren, usytuowany bowiem obok 
budowanej ówcześnie drogi turystycznej Wieżyca – Ostrzyce – Brodnica Górna 
oraz linii kolejowej z budynkiem stacyjnym, został uprzednio zakupiony przez 
PUWFiPW i przekazany nominalnie na własność Wydziałowi Powiatowemu w 
Kartuzach na cele wychowawczo-sportowe. Położenie tego terenu było (i pozostaje 

59 Ibidem.
60 Encyklopedia ….
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do dzisiaj) pełne uroku i walorów, o które trudno na całym Pomorzu. Obszar ten był 
dobrze nasłoneczniony, osłonięty bukowym sosnowo-modrzewiowym lasem. Nad 
obozem dominował szczyt wzniesienia Wieżycy, którego zbocza świetnie nadawały 
się do uprawiania sportów zimowych. Położenie nad jeziorem natomiast umożliwiało 
uprawianie turystyki i sportów wodnych.

Po wstępnych rozmowach Urząd ten wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu 
„Polskiej YMCA” Ognisko w Gdyni. Wojewódzka Komisja Turystyczna w Toruniu 
zaopiniowała także pozytywnie wniosek „Polskiej YMCA” o subwencję w kwocie 
10.000 zł na budowę obozu i schroniska. Miała ona być wypłacona, po przedłożeniu 
projektu i kosztorysu budowy oraz planu sfinansowania, z kredytów Ministerstwa 
Komunikacji na rok 1938/193961. Koszt budowy obiektów miał wynieść 50.000 zł62. 
Ostatecznie budżet inwestycji zamknął się w 60.000 zł63. 

W pracach nad powstaniem bazy w Wieżycy zasłużyło się wielu znamienitych 
mieszkańców Gdyni i zarazem działaczy „Polskiej YMCA” w osobach chociażby wym. 
już członków zarządu Klubu Narciarskiego „Skimka”64. Subwencjonował budowę 
Wojewoda Pomorski Władysław Raczkiewicz oraz Komisarz Rządu dla Miasta 
Gdyni Stefan Franciszek Sokół65. Gwarantowało to również płynność finansową dla 
realizowanego projektu. Każdy z powstałych domków miał swojego mecenasa, wśród 
których były gdyńskie firmy oraz osoby prywatne. Znalazło to odzwierciedlenie w 
nazewnictwie poszczególnych budynków, noszących nazwy m.in. „Żegluga”. „Polbryt”, 
„Polskarob” czy „Robur”66. Ośrodek został również – jak się wydaje - dofinansowany 
z funduszy uzyskanych przez środowisko skautów krakowskich67. Budulec zapewniła 
firma „Paged” S. Tora, a sama budowa potrwała ok. 1,5 roku.

W ciągu 1938 r. na opadającym ku Jez. Ostrzyckiemu falistym terenie morenowym, 
na skraju lasu w dolinie między wzniesieniami, stanął zespół drewnianych obiektów 
na podmurówce kamiennej, krytych gontem. Zespół składał się z budynku 
komendy obozu na wzniesieniu (przed nią odbywały się apele uczestników obozów, 
ogniska i różnego typu imprezy), domu noclegowego dla gości (rodziców, oficjeli 
itp.), kantyny i świetlicy, kuchni i otwartej, ale zadaszonej jadalni, ambulatorium 
z izbą chorych, kaplicy oraz 15 domków typu altanowego, w których mieszkali w 
czasie kilkutygodniowego pobytu pochodzący z różnych stron Polski obozowicze. 

61 Por. APB, UWP, Wydział Komunikacyjno-Budowlany 1930-1939 [Zabytki i turystyka], sygn. 
24426. Pismo Ministerstwa Komunikacji – Wydział Turystyki Tur. II 5/115/37 z dnia 1 X 1937.

62 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Projekt budowy stałego obozu Polskiej YMCA w Szwajcarii 
Kaszubskiej /nad Jeziorem Ostrzyckim/ (zbiory własne) W opisie wstępnym projektu określono 
prowizoryczny koszt na ok. 35 tys. zł; M. Skwarliński (op. cit., s. 237) wskazał jako początkową kwotę 
szacunkową 40 tys. zł. 

63 J. Rummel, op. cit., s. 277.
64 M. Skwarliński, op. cit., s. 237.
65 Dokumenty …. Przedsięwzięcia …, Korespondencja; M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz 

Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 260.
66 M. Skwarliński, op. cit., s. 237.
67 Taką informację podaje J. Szubarczyk, D. Czapiewski, Przewodnik Szymbark, Szymbark 2008. 
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Nad jeziorem funkcjonowała przystań z pomostem i hangarem na sprzęt wodny 
oraz kąpielisko, gdzie prowadzono naukę pływania68. W ostatniej fazie budowy 
zrealizowano schronisko narciarskie.

Obóz stały, w swoim szerokim zakresie działalności kulturalno-sportowej i 
turystycznej, która została przede wszystkim skierowana do młodzieży szkolnej 
i robotniczej, podnosił i wzmacniał jej morale i krzewiąc postawy patriotyzmu. 
Korzystać mieli z niego młodzi ludzie nie tylko z obszaru Wybrzeża i Gdyni, 
ale również z całego kraju. Umieszczenie zaś w jednym domku przedstawicieli 
z poszczególnych regionów Polski, miało dla organizatorów szczególny zamysł, 
gdyż chciano w ten sposób uzyskać oddolną integrację społeczeństwa polskiego 
poprzez młodzież. Lokalizacja obozu w tym rejonie przynosiła jeszcze ważny aspekt 
społeczno-polityczny – wzmacniała żywioł polski w tej części Pomorza69.

Działalność ośrodka została przerwana przez wybuch wojny. Infrastruktura 
została przejęta przez hitlerowców, którzy początkowo stworzyli na terenie ośrodka 
obóz dla niemieckich przesiedleńców z krajów bałtyckich70. Pod koniec 1942 r. 
teren obozu otoczono drutem kolczastym, tworząc na jego obszarze obóz dla 
jeńców alianckich, wśród których przeważali lotnicy zestrzeleni podczas wypraw 
bombowych nad Niemcy. Zostali oni wykorzystani – jak się wydaje - do budowy 
instalacji wojskowych zlokalizowanych na szczycie pobliskiego wzniesienia Wieżycy 
k/ Szymbarku. W 1943 r. zbudowano tam stację radarową typu „Würzburg-Riese”71. 
Była ona stacją wykrywania dalekiego zasięgu obsługiwaną przez jedną ze Schw. 
Flugmelde-Leit-Kompanie ze składu Luftnachrichten Regiment 261 w Gdańsku. Ta 
sporych rozmiarów stacja radiolokacyjna stała się najważniejszym elementem sieci 
stacji wykrywania zlokalizowanych na odcinku wybrzeża południowego Bałtyku, 
dla ochrony obszaru Zatoki Gdańskiej. Stacja, oprócz wykrywania obiektów, 
współpracowała ze zlokalizowanymi na Półwyspie Helskim oraz w okolicach Gdyni i 
Gdańska bateriami plot. (flak). Najprawdopodobniej z jej „usług” korzystały też nocne 
myśliwce, stacjonujące na lotniskach rozmieszczonych wokół zatoki Gdańskiej72. 
Według niepotwierdzonych w źródłach niemieckich informacji, hitlerowcy – ze 
względu na korzystną konfigurację terenu - zamierzali tam umiejscowić wyrzutnie 
broni V73. Niepewne są również informacje dotyczące losów jeńców wojennych. 
Jedyny, dotychczas wiadomy ślad po nich zachował się tylko na ścianach byłej stanicy 

68 J. Umiński, Działalność organów administracji państwowej w dziedzinie turystyki w 
województwie pomorskim w latach 1924-1939, art. oprac. w ramach XV kadencji Komisji 
Historii i Tradycji ZG PTTK. Patrz również: M. Skwarliński, op. cit., s. 237.

69 Dokumenty …., Przedsięwzięcia …, Projekt budowy ….
70  J. Rummel, op. cit., s. 277.
71 R. Pasecki, Würzburg-Riese (Olbrzym) w Helu, Stacja wczesnego ostrzegania radioelektronicznego 

FuMG 65, „Helska Bliza”, nr 4 (192) z 18.02.2005, s. 4-6.
72 Ibidem; M. Kardas, Półwysep Helski w latach okupacji hitlerowskiej, [w:] Półwysep Helski – historia 

orężem pisana, pod red. A. Drzewieckiego, M. Kardasa, Toruń 2009, s. 316. 
73 Informacja ta podana za J. Szubarczyk, D. Czapiewski (op. cit.) wymaga jednak szczególnie 

starannej weryfikacji źródłowej.
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narciarskiej74 w postaci numerów identyfikacyjnych wydrapanych na balach przez 
alianckich pilotów. Ściśle tajne ówcześnie sprawy, na dzień dzisiejszy utonęły w 
mrokach historii. 

Ośrodek YMCA w Wieżycy-Kolanie przetrwał zawieruchę wojenną w 
nienaruszonym stanie, lecz zaraz po zakończeniu działań wojennych nie przywrócono 
mu przedwojennych funkcji. Ośrodek wykorzystywany był – jak się wydaje – 
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) jako obóz filtracyjny dla ludzi 
kolaborujących w czasie wojny z okupantem oraz dla przeciwników politycznych 
nowej władzy75. Do prawowitego właściciela obóz wrócił w roku 1946 i do roku 
1949 zorganizowano na jego terenie kilka turnusów wypoczynkowo-szkoleniowych 
„imciarskiej” młodzieży76. W latach 50., po znacjonalizowaniu majątku „Polska 
YMCA”, ośrodek przeszedł na własność skarbu państwa. Został przekazany Związkowi 
Młodzieży Polskiej, a następnie przejęła go Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Stocznia, która przez szereg lat prowadziła w dolinie Wieżycy - Kolana zakładowy 
Ośrodek Wczasowy (w 1964 było tu 243 miejsc noclegowych), sukcesywnie go 
rozbudowywała. Przedwojenna infrastruktura, tzw. „domki imkowskie” pozostały 
do dnia dzisiejszego ważnym i stałym elementem krajobrazu.

Zamiast podsumowania

Czym jest YMCA dzisiaj? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w Manifeście, jaki 
przyjęty został przez uczestników YMCA Europe 2003 Festival w Pradze. Możemy w 
nim przeczytać, że członkowie YMCA wierzą, iż YMCA jest naszą organizacją, która 
zmienia świat na lepsze. A także:

„W YMCA wierzymy, że Bóg stworzył świat, żebyśmy wszyscy mogli żyć, ciesząc 
się wolnością i pokojem. Wierzymy, że możemy kontynuować to dzieło stworzenia i 
zachować świat dla następnych pokoleń. 

W YMCA wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Przyjacielem i Bogiem. On jest 
naszym Bratem i naszym Zbawicielem. Idąc Jego śladem możemy być przyjaciółmi 
dla naszych przyjaciół; siostrami, braćmi dla innych. Jesteśmy zainspirowani, aby 
służyć naszym siostrom i braciom.

Wierzymy, że Duch Święty, niczym niebiańska muzyka, szerzy radość i mądrość, 
siłę i natchnienie. Czyni możliwym, aby każdy z nas mógł uśmiechać się każdego 
dnia, bez względu na to, jak ciężko bywa w życiu.

74 Obecnie, przedwojenna stanica narciarska jest częścią skansenu zorganizowanego w Szymbarku 
przez rodzinę Czapiewskich, tj. Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Ten przeznaczony do rozbiórki 
budynek, jako tzw. Dom Harcerza, został przewieziony do Centrum, gdzie odrestaurowany stanowi 
dzisiaj jeden z najpiękniejszych eksponatów architektury szymbarskiego skansenu.

75 J. Szubarczyk, D. Czapiewski, op.cit.
76 J. Umiński, op. cit. Autor artykułu podaje, że jako uczeń Miejskiego Gimnazjum i Liceum Męskiego 

im. M. Kopernika w Bydgoszczy uczestniczył kolejno w latach 1946-48 w obozach „YMKI” nad Jez. 
Ostrzyckim. Wraz z Miłoszem Matwijewiczem, późniejszym absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Kazimierza Cygańskiego, nauczyciela rysunków w gimnazjum 
upiększył ściany świetlicy i domu gościnnego w bogate kolorystycznie odmiany haftu kaszubskiego.

Mariusz Kardas
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Jesteśmy YMCA, jesteśmy przyszłością i poświęcamy się odnowieniu YMCA 
tak, aby nadal mogła być narzędziem nowego tworzenia, miłości, pokoju i pozostać 
organizacją pomagającą ludziom znajdować uśmiech i cieszyć się pełnią życia, bez 
względu na to, jak ciężko bywa w życiu. 

Jesteśmy YMCA, dlatego jesteśmy częścią wiecznej nadziei. Nadziei, która 
mówi nam, że nadejdzie nowa Ziemia i nowe Niebo, w którym panować będzie 
sprawiedliwość.

Jesteśmy YMCA, wierzymy w Boga Wszechmogącego, dlatego my sami nie 
musimy być wszechmogący. Jesteśmy zainspirowani, by służyć. Służyć całej ludzkości 
miłością Jezusa Chrystusa.

Podążamy za Tym, który powiedział: - Jam jest Światłością świata. Niechaj to 
Światło rozbłyśnie w nas...”77.

Ale współczesna YMCA to nie tylko deklaracje. Na Związek Młodzieży 
Chrześcijańskiej (ZMCh) „Polska YMCA” należy spojrzeć poprzez realizację 
bogatej oferty zajęć w sekcjach i klubach sportowych, artystycznych, edukacyjnych 
i turystycznych; poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieży. YMCA to praca na rzecz społeczeństwa. To płaszczyzna umożliwiająca 
spotkanie się ludzi w różnym wieku i o różnym światopoglądzie. To miejsce, gdzie 
rozwija się świadomość społeczno-obywatelska, miejsce umożliwiające poszerzenie 
obszaru kultury, gdzie kształtuje się – zwłaszcza wśród młodzieży - takie cechy jak 
obowiązkowość i samokształcenie. To także współpraca i integracja środowiskowa. 
To wreszcie realizacja celów charytatywnych. Współczesna YMCA jest miejscem, 
w którym można realizować dobre pomysły, służące rozwojowi jednostki i 
społeczeństwa.

77 http://www.gdynia.ymca.pl/htmle/ymca/index.php
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Henryk Czajewski

Gdynia - moje ulubione miasto

Każda osoba w swoim życiu spotyka ciekawych i dobrych ludzi, z którymi wchodzi 
w relacje i związki społeczne. Etapy życia związuje z miejscami, które zapisują się na 
trwałe w sercu. Po latach chętnie wracają wspomnienia do osób i miejsc ukochanych. 
Dla mnie niezwykłym miastem, z którym przez kilka lat związałem swój los jest 
moje ulubione miasto Gdynia. Odwiedzałem ją często będąc studentem Politechniki 
Gdańskiej i to miasto urzekło mnie „od pierwszego wejrzenia”. Siedząc przy biurku 
chicagowskiego domu przywołałem gdyńskie wspomnienia.

Gdynia – moje miasto, powiedziałem sobie przybywając do Orłowa w 1972 
r. Skorzystałem z gościnności sąsiada –wspaniałego kolegi Józefa Ruszczyka – i 
zamieszkałem u niego. Nasze żony z dziećmi zostały w Białymstoku, a my wzięliśmy 
się twardo do roboty. Spotykaliśmy się wieczorami lub późno w nocy. Każdy z nas był 
zabiegany i na rozmowy nie było czasu. Dopiero w niedzielę poszliśmy do restauracji 
i tam mogliśmy sobie trochę pogadać. Po dwóch tygodniach podziękowałem Józkowi 
Ruszczykowi za przygarnięcie mnie i przeniosłem się do swojej chatynki skleconej 
z tych dwóch kiosków. Mieszkając na placu budowy nie traciłem czasu na dojazdy. 

Miałem kuchnię i pokój. W kuchni postawiłem węglowy piec ogrzewczy oraz 
piecyk gazowy z butlą na użytek brygady budowlanej. Zatrudniłem dwóch murarzy i 
trzech pomocników. Sąsiad z naprzeciwka, z którym zaprzyjaźniłem się, pożyczył mi 
betoniarkę i wciągarkę – dźwig. To mi usprawniło i od samego początku przyspieszyło 
w znacznym stopniu prace budowlane. 

Zająłem się dostarczaniem materiałów budowlanych, których załatwienie było 
czasami wręcz niemożliwe. Trzeba było posuwać się do „niedozwolonych chwytów” i 
być cwanym. Powstało w tym czasie przekleństwo, takie złe życzenie, które brzmiało: 
„Obyś się budował”. 

W dniu, w którym odbywał się przydział materiałów budowlanych, pojechałem do 
Prezydium MRN i ze zdziwieniem ujrzałem tam tłum ludzi czekających na otwarcie 
drzwi. Stojąc na końcu kolejki nie miałem żadnych szans na uzyskanie potrzebnych 
przydziałów na materiały budowlane. Postanowiłem skorzystać z bocznych drzwi 
wejściowych. Miałem nadzieję, że one zostaną otwarte równocześnie z głównymi. 
Stałem tam sam, bo inni zapewne nie wiedzieli, że takowe istnieją. Gdy wreszcie 
drzwi zostały otwarte do budynku, wpadłem jak szalony. Biegłem po trzy stopnie 
naraz i przy odpowiednim biurze na trzecim piętrze pojawiłem się pierwszy. Reszta 
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ludzi z wielkim krzykiem i pośpiechem, tratując się po drodze, przybiegła za mną i 
zajęła kolejne miejsca. Czułem się winnym, że oszukałem tych ludzi, ale w tamtych 
czasach taka była zasada, że kto pierwszy ten lepszy. A stosowane metody? To była 
inna sprawa. 

Sytuacja ekonomiczna w Polsce była tragiczna. Ówczesny rząd komunistyczny z 
premedytacją prowadził wyniszczającą politykę gospodarczą. Troska o zapewnienie 
rodzinie w miarę godziwego bytu przesłaniała ludziom cele najważniejsze: walkę o 
przywrócenie Polsce wolności i demokracji. 

Ludzie byli zmuszeni do zdobywania najpotrzebniejszych rzeczy. W sklepach 
brakowało wszystkiego, począwszy od mebli, przez mięso, jajka, do papieru 
toaletowego. Po kraju krążył nawet dowcip:

— Dlaczego nie ma papieru toaletowego?
— Bo by spadło czytelnictwo gazet w Polsce. 
Niestety, ludzie kupowali gazety i używali ich zamiast papieru toaletowego. 

Smutne, ale prawdziwe. 
Wszędzie były kolejki. Przed sklepem mięsnym ludzie stali już od czwartej rano, 

aby coś kupić. Zniewolenie ludzi sięgało szczytów. 
Tylko dzięki sprytowi udało mi się dostać przydział wszystkich materiałów, które 

były w gestii przydzielania przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli wyroby 
metalowe (zbrojenie i belki na stropy). Inne materiały trzeba było załatwiać gdzie 
indziej i w inny sposób. 

W dowód wdzięczności trzem pracującym w tym pokoju paniom kupiłem bukiety 
kwiatów i wręczyłem każdej. Kierowniczka była mile zaskoczona i powiedziała:

— Już dwadzieścia lat jestem tu kierowniczką i pan jako pierwszy petent 
przyszedł podziękować nam za załatwienie sprawy. Przyniósł pan piękne kwiaty. 
Gdyby w przyszłości potrzebował pan czegokolwiek, proszę się nie krępować – 
sprawę załatwimy od ręki. 

Podziękowałem im serdecznie, ale przydział okazał się wystarczający i po raz 
drugi nie musiałem korzystać z uprzejmości tych pań. 

Z kolei cement załatwił mi brat w Orzyszu. Takie były warunki w systemie 
komunistycznym, w którym tylko znajomości, łapówkarstwo lub cwaniactwo 
wchodziło w grę, jeżeli cokolwiek chciało się załatwić. Bowiem cement, który na 
zamówienie PZGS wagonami przyszedł na potrzeby danego województwa, nie 
był tam nawet rozładowywany. Zmieniano tylko stację dostawczą na Gdynię, 
dopisywano mój adres i w ten sposób parę wagonów tego reglamentowanego towaru 
trafiło w moje ręce. Za przewóz koleją przez parę województw musiałem zapłacić, 
jak również za rozładunek w Gdyni. To potrajało moje koszty, ale innego wyjścia 
nie miałem. Byłem szczęśliwy, że w ogóle cement dało się załatwić. Po przykrym 
doświadczeniu kupna cementu „na lewo” w Białymstoku nawet nie próbowałem tego 
robić po raz drugi. Dowiedziałem się, że o parę domów dalej przyłapano sąsiada 
na takim procederze i niestety poszedł siedzieć do więzienia. Zapewne postawiono 
mu warunek: więzienie lub współpraca. W ten sposób większość ludzi wybierało 

Henryk Czajewski
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współpracę z władzą, bo pobyt w więzieniu nie należał do przyjemności. Znałem 
osobiście parę takich wypadków i dlatego wolałem już więcej nie ryzykować. 

Za cegłę i pustaki przepłacałem również. Dziwnie to nawet wyglądało, bo 
kierownik składu powiadamiał mnie w przeddzień, kiedy będzie dostawa. Nie kazał mi 
stawać w kolejce, która była zawsze bardzo długa, a przyjeżdżać dopiero po południu, 
kiedy oświadczono, że wszystko zostało wyprzedane. Wówczas wkraczałem do akcji 
i gdy moja głowa pokazywała się w okienku, kierownik osobiście otwierał drzwi do 
swojego biura i zapraszał mnie do środka. Po prostu pytał:

— Co pan dzisiaj potrzebuje? 
Zawsze żartowałem i wskazywałem na karteczkę, która głosiła:
„Wysprzedaż materiałów zakończona”. 
— Skoro tak, to może pan zamknąć biuro i pójdziemy na obiad do restauracji. 

Ale może zostało panu trochę cegły i pustaki? – i tutaj wymieniałem ich ilości. 
Cena już była ustalona wcześniej. Za każdą cegłę dopłacałem 10 groszy, a za 

pustak 1 zł. Suma jaka szła do jego kieszeni była pokaźna, ale mimo wszystko obaj 
byliśmy zadowoleni. 

Dzięki temu, że miałem pieniądze, budowa mojego domu bliźniaka (połączone 
dwa domy) posuwała się do przodu w zawrotnym tempie. 

Moja brygada budowlana spisywała się bardzo dobrze i nie musiałem jej 
nadzorować, bo jej szef, którego sam wyznaczyłem trzymał wszystkich w ryzach i 
nie pozwalał na „obijanie się”. Moim obowiązkiem było załatwianie materiałów i 
dowiezienie ich na budowę. Zajmowało mi to tyle czasu, że „noc mnie wyganiała i 
noc przyganiała”, czyli rano wyjeżdżałem, a w nocy dopiero wracałem do domu, jeżeli 
tę budę domem nazwać było można. 

Pewnego dnia odwiedziła mnie żona. Dzieci na parę dni zostały z nianią, bo ta 
sprawdziła się jako wspaniała opiekunka. Ufaliśmy jej tym bardziej, że była siostrą 
naszego szwagra, męża Anastazji. Jagoda po raz pierwszy przyjechała do mnie, aby 
zobaczyć jak idzie budowa i przede wszystkim obejrzeć okolicę, bo tylko słyszała 
moją opinię, że to jest jedna z najpiękniejszych dzielnic Gdyni. Przyjechała nocnym 
pociągiem, więc zabrałem ją na krótką wycieczkę po mieście nocą. Późno w nocy 
przyjechaliśmy do naszego domku i zaraz poszliśmy spać na materacu leżącym 
oczywiście na podłodze. Gdy Jagoda rano wstała, zaczęła narzekać, że ją całą noc 
coś kłuło w plecy. Dopiero później zorientowała się, że leżała zbyt blisko waty 
szklanej i to było powodem tej niewygody. Rano jak zwykle musiałem pojechać 
załatwiać inne sprawy i gdy wróciłem, tym razem wcześniej, nie poznałem własnego 
domku. Wszystko wyglądało inaczej. Czysta podłoga była przykryta dywanikiem, 
w oknach wisiały firanki, a na ścianach piękne obrazki. Zajrzałem do pokoiku i tam 
też zobaczyłem ogromne zmiany. Po szklanej wacie nie zostało nawet śladu. Żona 
przeniosła ją w inne miejsce, natomiast materac zasłała nową kolorową pościelą. 
Byłem mile zaskoczony i tylko stwierdziłem:

— Jagoda, powinnaś być dekoratorem wnętrz. 
W Gdyni miałem przynajmniej spokój, bo UB nie wiedziało, gdzie jestem. Byłem 

Gdynia - moje ulubione miasto
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zameldowany w Rumi, a mieszkałem na swoim placu. Płaciłem tam za pokój 400 
złotych, a właściciele nawet mnie nie widzieli, bo zapłatę dostarczał ktoś inny. Milicja 
dopytywała się, gdzie przebywa ich lokator, ale oni nie mogli dać żadnych informacji, 
bo sami nie wiedzieli.

Pojawił się jednak inny mankament. Dostałem uczulenia, które powodowało 
niedrożność nosa i trudności z oddychaniem, czyli identyczne objawy jak w Chicago. 
Lekarka, do której się zgłosiłem, oświadczyła mi:

— Proszę pana, zdaje się, że będzie pan musiał wrócić tam, skąd pan przyjechał. 
Najlepszy klimat dla każdego jest tam, gdzie się urodził. 

„Co teraz będzie?” – pomyślałem. „Dom w Białymstoku sprzedany, tutaj już 
prawie kończę budowę i teraz wracać?” 

Zacząłem prosić lekarkę, aby wymyśliła inny ratunek, bo znalazłem się w sytuacji 
bez wyjścia.

— Proszę pana, sprowadzę panu francuskie lekarstwa, ale jeżeli one nie pomogą 
to już nic więcej zrobić nie będę mogła. 

Po zażyciu tych lekarstw poczułem się lepiej, a wkrótce objawy choroby ustąpiły 
całkowicie. Byłem szczęśliwy. 

Podczas sześciomiesięcznej rozłąki odwiedziłem parokrotnie żonę i dzieci, aż 
wreszcie nadszedł czas, że dwuletni Robert i siedmioletnia Małgosia wraz z Jagodą 
przyjechali na stałe do Gdyni. Zamieszkaliśmy jeszcze w małym domku, ale właściwy 
już był prawie na wykończeniu. Połowę bliźniaka sprzedałem w stanie surowym za 
750 tysięcy złotych, więc na sytuację materialną nie mogliśmy narzekać, a wręcz 
przeciwnie, znów byliśmy bardzo bogaci. Wkrótce przeprowadziliśmy się do pięknie 
wykończonego domu. 

Nowy właściciel tej drugiej połowy domu zaczął robić porządki według 
swojego uznania. Nagromadzony piasek przewoził taczką na drugą stronę ulicy, na 
wolny jeszcze plac i tam go wysypywał. Wkrótce dostałem wezwanie do Kolegium 
Orzekającego w tej sprawie. Powiadomiłem o tym nowego właściciela i on natychmiast 
zgodził się być moim świadkiem i przyznać się do winy, jak również oddać mi pięć 
tysięcy złotych kary, którą musiałem uiścić przed rozprawą. 

W dniu rozprawy zgłosiliśmy się obydwaj do Kolegium Orzekającego. Wezwano 
mnie przed komisję. Ponieważ po raz pierwszy stałem przed takim ciałem 
orzekającym, byłem zaskoczony, że aż z tylu osób składa się ta komisja. Pośrodku 
siedział przewodniczący, po bokach członkowie, policjantka, a z boku protokolantka, 
razem sześć osób. Każdy z nich patrzył na mnie jak na wielkiego przestępcę, ale to nie 
robiło na mnie wielkiego wrażenia. Białostockie doświadczenia zahartowały mnie. 
Na każdego z członków komisji popatrzyłem jak ta „Żywa Głowa” z gdańskiego 
cyrku. Przewodniczący komisji zwrócił się do mnie z pytaniem:

— Czy oskarżony wie, z jakiego powodu został wezwany przed Kolegium 
Orzekające?

— Wiem – odpowiedziałem. – Tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego jestem 
tytułowany „oskarżony”, gdyż to nie ja powinienem być oskarżony, ale mój świadek, 

Henryk Czajewski



141

który przyszedł razem ze mną, by zeznawać w mojej obronie. 
— Niech oskarżony wyjaśni dokładnie, co ma na swoją obronę – kontynuował 

przewodniczący kolegium. 
Oświadczyłem, że to nie ja wywoziłem ten piasek, a nowy właściciel, który 

przyszedł ze mną, aby potwierdzić prawdziwość moich zeznań. Wyproszono mnie z 
sali i wezwano sąsiada, który potwierdził moje zeznania. Ponownie stanąłem przed 
wymiarem sprawiedliwości i przewodniczący, mimo ewidentnej mojej niewinności, 
zaczął od słów:

— Co oskarżony w ostatnim słowie ma do powiedzenia w swojej obronie? – 
powtórzył swoją formułkę. 

Kpiny za kpiny pomyślałem sobie i odpowiedziałem:
— Oskarżony w ostatnim swoim słowie prosi Wysokie Kolegium o uniewinnienie 

mojego świadka – odpaliłem bez wahania. 
Początkowo nastąpiła konsternacja, ale po chwili wszyscy eksplodowali gromkim 

śmiechem. Stałem w miejscu z kamienną twarzą, a to tym bardziej ich rozśmieszało. 
Wreszcie przewodniczący komisji przerywanym ze śmiechu głosem krzyknął do 
mnie:

— Wyjdź pan, wyjdź pan natychmiast!
Powolnym, tanecznym krokiem opuszczałem salę rozpraw, a ich śmiech 

towarzyszył mi aż do chwili, gdy zamknąłem za sobą drzwi. Mój „świadek” słysząc 
śmiech zapytał, co było powodem takiego stanu.

— Prosiłem, aby ciebie uniewinniono – odparłem.
— A żeby ciebie licho – skomentował mój sąsiad. 
Czekaliśmy na orzeczenie wyroku bardzo długo i zacząłem już wątpić, czy moje 

poczucie humoru odniosło pozytywny skutek. Dopiero po godzinie postawiono 
mnie ponownie przed ławą sędziowską. Zauważyłem u wszystkich zaczerwienione 
od płaczu oczy, a przewodniczący, gdy spojrzał na mnie, szybko spuścił głowę i 
powstrzymując się od śmiechu wydał wyrok:

— Po rozpatrzeniu sprawy – zaczął – uniewinniamy oskarżonego (nie „pana”) 
od postawionych mu zarzutów, ale oskarżony musi odwołać się do Wojewódzkiego 
Kolegium Orzekającego, aby dostać zwrot wpłaconych pieniędzy. 

Z całą powagą w głosie powiedziałem:
— Dziękuję z całego serca, że Wysokie Kolegium Orzekające dopatrzyło się mojej 

niewinności, a również wybaczyło mojemu świadkowi. Ponieważ za tydzień będą 
święta Wielkanocne, to życzę Wysokiemu Kolegium Wesołych Świąt i każdemu z 
osobna smacznego jajka, a szczególnie tutaj orzekającym mnie paniom. 

W tym momencie wszyscy jednocześnie „ryknęli” śmiechem. Nikt z członków 
komisji nie mógł wykrztusić, że to już koniec sprawy i mogę wyjść, więc czekałem 
cierpliwie, ale za to z wielką satysfakcją, że wszyscy są zadowoleni i oskarżyciele i 
oskarżony. Trwało to dosyć długo, aż wreszcie ktoś wykrztusił:

— Wyjdź pan wreszcie, wyjdź natychmiast! 
Moja riposta była natychmiastowa i głośno oświadczyłem;
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— Z wielką przyjemnością. 
Po tych słowach wszyscy padli twarzami na stół zanosząc się od śmiechu, a ja 

tanecznym ponownie krokiem opuściłem salę rozpraw. Gdy otworzyłem drzwi, mój 
sąsiad, a jednocześnie świadek słysząc ponowny śmiech – zapytał:

— A co znowu? 
Gdy opowiedziałem całe zdarzenie tylko powtórzył, co wcześniej powiedział:
— A żeby ciebie licho. 
I na tym sprawa w pierwszej instancji została zakończona.
Niestety, jeszcze musiałem zgłosić się do Kolegium Orzekającego w Gdańsku. 

Ale to była tylko formalność i pieniądze zostały mi zwrócone. Mój świadek nie był 
nigdy pociągnięty do odpowiedzialności, tylko przy każdym naszym spotkaniu 
przypominał mi, „co ja najlepszego zrobiłem” i tym razem my mieliśmy z czego się 
śmiać. 

W tym samym czasie otrzymałem pracę na Uniwersytecie Gdańskim w dziale 
transportu. Biuro, gdzie pracowałem, mieściło się w Rektoracie w Gdańsku na 
Przymorzu, a warsztat samochodowy, którego byłem kierownikiem, był w Sopocie. 
Kultura pracy była zdecydowanie inna niż w zakładach białostockich, zasady pracy 
wręcz wymarzone. 

Prawdopodobnie białostockie UB przekazało mnie gdańskiej jednostce, gdyż 
wkrótce dostałem wezwanie na komisję wojskową. Dziwnie to wyglądało, bo żaden 
lekarz z komisji mnie nie badał, tylko jeden z nich kazał zgłosić się do ostatniego 
oficera w mundurze wojskowym i tam nagi usiadłem na krześle. Miałem kategorię C 
i byłem pewny, że wpisał mi ją ponownie do książeczki wojskowej. Poszedłem więc 
według jego wskazówki oddać krew i po ubranie do rozbieralni. Tam dopiero jeden z 
powołanych otworzył swoją książeczkę i zaklął siarczyście.

— Zmienili mi – powiedział – z kategorii D na A. 
Wówczas sprawdziłem swoją również. Wyrwały mi się mimochodem te same 

słowa, które przed chwilą słyszałem. Miałem również kategorię A z przydziałem 
do jednostki, do której miałem zgłosić się w przeciągu sześciu tygodni. Wtedy inni 
panowie też stwierdzili to samo w swoich książeczkach. Okazało się, że wszyscy 
byliśmy „wrogami” Polski Ludowej i trzeba było nas w jakiś sposób „wychować”. 

Następnego dnia zgłosiłem się do prywatnego gabinetu kierownika Przychodni 
Rejonowej i zamiast 50 złotych, które brał za wizytę położyłem na stole 500 złotych i 
przedstawiłem swój problem. 

— Załatwimy sprawę – pocieszył mnie. – Proszę jutro rano przyjść do mojej 
przychodni na badania. Pielęgniarka będzie uprzedzona o pańskiej wizycie. Tylko 
proszę natychmiast zrobić odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Wojskowej. 

Zrobiłem według polecenia lekarza, ale odpowiedzi nigdy nie otrzymałem. 
Trzymano mnie w szachu. 

Wkrótce ponownie odwiedziła nas najmłodsza szwagierka z USA – tym razem 
z koleżanką. Samochodem mojego brata pojechaliśmy do Krakowa, Częstochowy 
i Zakopanego. Koleżance, rodowitej Amerykance, bardzo podobała się Polska. 
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Szwagierka namówiła moją żonę, aby ponownie ich odwiedziła w Ameryce. Niedługo 
po tym Jagoda znanym już „Batorym” znowuż popłynęła do swojej rodziny w USA. 

W czasie jej nieobecności dziećmi i domem zajmowała się wspaniała starsza 
pani, niania i gospodyni w jednej osobie – Maria Paluszko, człowiek o wielkim 
sercu i życiowej mądrości. Bardzo ją szanowałem i traktowałem jak członka rodziny. 
Zawdzięczałem jej wiele, gdyż widziałem, że kocha nasze dzieci jak prawdziwa 
babcia. Aby czuła się panią domu, dawałem jej pieniądze na zakupy i nigdy nie 
sprawdzałem wydatków. W sklepach miałem załatwione, oczywiście za dodatkowe 
pieniądze, czyli łapówki, że Małgosia rano zanosiła karteczkę z zapotrzebowaniem, 
a po południu Maria Paluszko szła tylko odebrać przygotowany do odbioru towar. 
Tym sposobem nie miałem kłopotów z zaopatrzeniem domu w niezbędne produkty 
żywnościowe i wszystkie inne również. Niestety, taka była ówczesna rzeczywistość. 
Kto miał pieniądze mógł egzystować, przepłacając za wszystko. 

Maria Paluszko zabierała dzieci na różne wycieczki. Wodolotem nawet jeździła 
na Półwysep Helski, co najbardziej podobało się Małgosi i Robertowi. Tak kochała 
swoich podopiecznych, że z góry im przeznaczała ewentualną wygraną w lotka. 
Żartowałem z niej, że trzeba wpierw wygrać, ale to nie zmieniało faktu. 

Nawet po powrocie żony z USA Maria Paluszko wiodła prym w domu i wszyscy 
ją kochali. To była naprawdę wspaniała kobieta. Zwierzyła mi się kiedyś, że powie mi 
swój życiowy sekret, ale niestety zabrała go z sobą do grobu.

Pobyt w Gdyni Orłowie zakończył się w 1976 r.   Niestety, to piękne miasto, jak 
również piękny, nowy pobudowany dom, z widokiem na morze, musiałem opuścić 
ze względów politycznych. Służba Bezpieczeństwa ciągle „deptała mi po piętach.” 
Mój znajomy z MSW w Warszawie ostrzegł mnie, że mogę być „uniecystwiony.” 
Radził mi z całego serca, abym natychmiast opuścił Polskę na stałe. To była jedna 
z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Załatwił mi paszporty  i w ciągu dwóch 
tygodni musiałem z rodziną opuścić Polskę. I tak 18 marca 1976 roku wyjechaliśmy 
do USA. 

 W 2005 r. otrzymałem od IPN status osoby pokrzywdzonej na podstawie 
dokumentów zachowanych w MSW w Warszawie. Moje dokumenty w Białymstoku 
zostały zniszczone. Komuniści przeczuwali, że wkrótce mogą być odsunięci od 
władzy i bez żadnych skrupułów niszczyli kompromitujące ich archiwa. Właśnie 
w Białymstoku Urząd Bezpieczeństwa najbardziej próbował mnie upokorzyć. Tuż 
po powrocie w lipcu 1969 z dziewięciomiesięcznego pobytu w USA zaczęła się 
moja gehenna. Zwolniono mnie bezprawnie z pracy, a raczej nie pozwolono mi jej 
nawet zacząć, gdy równo o godzinie 7:00 rano zadzwonił telefon na moim biurku 
i sekretarka prosiła, abym natychmiast stawił się u dyrektora. Dyrektor bardzo 
zmieszany poinformował mnie, że nie mogę zacząć pracy i jestem zwolniony, chociaż 
miałem jednoroczny urlop bezpłatny. Dostałem tak zwany „wilczy bilet.” O pracy 
mogłem tylko pomarzyć, gdyż wszędzie mnie przyjmowano do chwili sprawdzenia 
mojego nazwiska. Założono mi podsłuch w samochodzie i w domu. Wezwania do 
KWMO były permanentne. Przesłuchania były wielogodzinne i bardzo męczące. 
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Zastawiano wiele pułapek, aby mnie złapać na czymś, co by mnie kompromitowało. 
Dwukrotnie rozliczano mnie finansowo. „Dołożono” mi podatek tzw. Gierkowski – 
sto dwadzieścia tysięcy złotych. Wreszcie „drogą okrężną” próbowano mnie skłonić 
do współpracy i gdy to im nie „powiodło się”, zaczęły się nowe wymyślne szykany. 
Nawet żonę w dziewiątym miesiącu ciąży zabrano do KWMO na przesłuchanie i 
zaraz po niej zabrano mnie również. Robiono rewizję w domu o 5:00 rano. Wówczas 
natrafiła się okazja wyjazdu z Białegostoku do Gdyni. Uchwyciłem się tej myśli jak 
tonący brzytwy. To właśnie Józef Ruszczyk zaproponował mi ten wspólny wyjazd i 
za to jestem jego duchowym dłużnikiem do końca mojego życia na tym ziemskim 
padole. Uciekałem od moich gnębicieli, a jednocześnie wyjeżdżałem do mojego 
ulubionego miasta Gdyni. 
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Mirosław Gawron

Żeńskie wspólnoty zakonne w Gdyni Orłowie

Ważną rolę w obrazie życia religijnego parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni 
Orłowie pełni  działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych1. Pięć wspólnot 
zakonnych tworzy z parafią więź duchową Kościoła lokalnego. Oprócz świętości, 
apostolskiej aktywności i ludzkiej życzliwości siostry uczestniczą w życiu 
duszpasterskim i katechetycznym.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (CSSE) 

Elżbietanki są najliczniejszym instytutem życia konsekrowanego w Polsce. 
Zgromadzenie zostało założone 27 września 1842 r. przez Klarę Wolff, Matyldę 
Merkert, Marię Merkert i Franciszkę Werner w Nysie i zatwierdzone przez 
Stolicę Apostolską 26 stycznia 1887 r. Siostry elżbietanki służą Bogu, opiekują się 
potrzebującymi, są prekursorkami opieki nad chorymi w ich własnych domach, służą 
ubogim, chorym w podeszłym wieku, pielęgnują chorych w szpitalach, opiekują się 
dziećmi upośledzonymi oraz opóźnionymi w rozwoju w domach opieki i zakładach 
specjalnych. W przedszkolach i szkołach zgromadzenie zajmuje się wychowywaniem 
ogólnym i religijnym dzieci i młodzieży, współpracuje w religijnej formacji młodzieży 
i dorosłych. Z inicjatywy elżbietanek funkcjonuje świecka Wspólnota Apostolska św. 
Elżbiety2.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety czci Najświętsze Serce Jezusowe – źródło 
pokornej miłości, modlitwy i twórczej pracy. Kult Serca Jezusowego nazwano 
tradycyjnym dobrem Zgromadzenia. Siostry przeżywają każdy piątek, szczególnie 
zaś pierwszy piątek miesiąca, w duchu   wdzięczności, pokuty i wynagrodzenia, 
rozważając miłość Zbawiciela3. Miłością otaczają elżbietanki kult Matki Bożej. Od 
1872 r. uroczystość Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję obchodzi się jako dzień 
odnowienia ślubów. W celu pogłębienia wiary w tajemnicę odkupienia siostry 
codziennie odmawiają różaniec. Na wzór św. Elżbiety Węgierskiej siostry odznaczają 

1 Niektóre informacje o działalności zakonów w Gdyni Orłowie autor przedstawił w monografii 
parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni. M. Gawron, Kościół w Gdyni Orłowie, Gdynia 2005, s. 141-214.

2 Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2003, s. 155–156.
3 W. Urban, Formacja zakonna Zgromadzenia, „Nasza Przeszłość” 1981, t. 55, s. 136–139.
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się miłością ludzi ubogich i pragną dawać świadectwo udzielania wszystkich darów, 
jakimi je Bóg obdarzył. Korzystają one z sakramentów świętych, odbywają codziennie 
czytanie duchowe, zachowują skupienie i milczenie wpisane w porządek dnia4. W 
1932 r. siostry elżbietanki z prowincji gnieźnieńsko-poznańskiej przybyły do Gdyni 
Orłowa. Wynajęły pokój w mieszkaniu, przy ul. Wrocławskiej 2 i prowadziły tam 
ochronkę. 6 grudnia 1932 r. przybyła do Gdyni Orłowa jako przełożona s. Róża 
(Justyna Wirkus) ze Starogardu Gdańskiego i s. Fabiana (Antonina Hałas) z Poznania. 
W1933 r. dobudowano do willi kaplicę i kilka pomieszczeń dla wykonywania zadań 
zakonnych i prowadzenia przedszkola.

Działalność sióstr w okresie przed II wojną światową szybko się rozwijała. 
Wpływało to na stan personalny sióstr. W 1934 r. przybyła do prowadzenia 
przedszkola s. Celina (Felicja Jagła, po roku zastąpiła ją s. Joanna (Maria Rabiega) z 
Poznania; następnie od 1936 r. do wybuchu wojny pracowała s. Izabella (Władysława 
Nowak). 4 kwietnia 1935 r. przełożoną domu została s. Emezja (Wiktoria Szymczak) 
z Leszna. Do 1939 r. w Gdyni Orłowie pracowało sześć sióstr: przełożona i organistka 
s. Jolanta (Maria Przybył), s. Daniela, s. Kamela, s. Delfina, przedszkolanka s. Izabela 
i kucharka s. Izydora. 

W czerwcu 1945 r. została mianowana przełożoną w Gdyni Orłowie, s. Mieczysława 
(Monika Przybył). Odbudowano wówczas ze zniszczeń wojennych uszkodzony dom. 
W czerwcu następnego roku przeniesiono siostrę Przybył do Torunia, a na jej miejsce 
przybyła s. Salwatora (Maria Karsznia) ze Starogardu Gdańskiego. W 1948 r. dom 
zakonny rozpoczął przyjmować gości i kuracjuszy, osoby duchowne i świeckie. W 
kaplicy sprawowano codzienną Mszę świętą. W sezonie letnim kapłani (goście) 
celebrowali kilka Mszy świętych, ustawiano nawet dodatkowe ołtarze.

Od 1955 r. zamieszkał u sióstr elżbietanek stały ich kapelan ks. Józef Szarkowski. 
Od 2 lipca 1955 r. przełożoną była s. Tybuncjana (Stanisława Grubba), która dokonała 
scalenia w księdze wieczystej wszystkich gruntów należących do sióstr. Następną 
przełożoną domu była s. Ziemowita (Leokadia Ordon). W czasie jej posługi, od 1961 
r. wiele razy spędzał wakacje w domu zakonnym Sekretarz Episkopatu Polski – bp 
Zygmunt Choromański. 30 stycznia 1971 r. s. Ziemowita została przełożoną domu 
w Gdańsku Oliwie, a do Gdyni Orłowa przybyła s. Tomisława (Bronisława Ordon). 
Następowały także zmiany personalne wśród kapelanów. 1 kwietnia 1972 r. ks. Józef 
Szarkowski został administratorem w parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni; 
zastąpił go ks. Stanisław Zawacki, który posługiwał w domu sióstr do 1 września 
1974 r. 15 września 1974 r. bp Bernard Czapliński mianował rektorem kaplicy sióstr 
ks. Tadeusza Kotlengę; był on ostatnim kapelanem do 1978 r. (ze względu na stan 
zdrowia przeniósł się do brata do parafii w Papowie Toruńskim)5.

5 lutego 1980 r. przełożoną została s. Genowefa (Łucja Szulc) z Grudziądza, 
pełniła tę funkcję z przerwą do 2002 r. (w latach 1989–1991 przełożoną była s. 
Ferdynanda Sujkowska). W czasie kadencji s. Genowefy rozbudowano część domu 

4 J. Więckowiak, Kościół katolicki…, s. 233.
5 Ibidem, s. 236.
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zakonnego, zwłaszcza kaplicę, której poświęcenia dokonał w 1982 r. bp Marian 
Przykucki. Powiększone zaplecze lokalowe pozwoliło przyjąć większą grupę letnich 
kuracjuszy, m.in. z Niemiec. W 2002 r. s. Genowefę Szulc zastąpiła przełożona domu, 
s. Celina Wilgorska, która przybyła w kwietniu 2003 r. z Kwidzynia. 

W latach 2003-2009 obowiązki te  przejęła s. Margarita (Ludwika Rzepecka), 
a następnie od 2009 r. - s. Mirosława Wenzel. Ta ostatnia na polecenie siostry 
prowincjalej s. Anny Kołodziejczyk wykonała przez firmę remontowo – budowlaną 
remont pomieszczeń dla gości i uczestników rekolekcji6.

Dom sióstr elżbietanek jest przystanią modlitewną dla różnych grup 
duszpasterskich, ruchu oazowego, jest miejscem rekolekcji młodzieży i zakonnych. 
Kaplica jest miejscem codziennej Mszy świętej, którą sprawują miejscowi duszpasterze, 
w sezonie letnim celebrują kapłani-goście. Na niedzielne Msze święte uczęszcza do 
kaplicy ok. 400 wiernych – podobnie jest w miesiącach nabożeństw maryjnych i 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostry elżbietanki dowożą samochodem 
chorych do przychodni zdrowia oraz na Msze święte w kaplicy. Jedna siostra zakonna 
pracuje w kancelarii parafialnej. Siostry służą pomocą potrzebującym, pośredniczą w 
poszukiwaniu osób zaufanych do opieki nad chorymi i dziećmi7.

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (CMBB) 

Kolejną  wspólnotą  zakonną funkcjonującą w parafii w Gdyni Orłowie jest 
zgromadzenie sióstr serafitek. Założyli je w Zakroczymiu w 1881 r. bł. Honorat 
Koźmiński i Sługa Boża Małgorzata Łucja Szewczyk. Siostry serafitki służą 
najuboższym, opuszczonym, potrzebującym pomocy w domach prywatnych i 
domach opieki. Zajmują się ludźmi nieuleczalnie chorymi, osobami starszymi 
i upośledzonymi dziećmi. Obecnie serafitki prowadzą trzynaście przedszkoli i 
ochronek, dwie świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych, kuchnię dla ubogich, 
dom dla studentek oraz cztery domy pomocy społecznej dla starszych kobiet i 
chłopców upośledzonych umysłowo w kraju8.

23 września 1967 r. siostry serafitki nabyły w Gdyni Orłowie część domu 
jednorodzinnego (17 lipca 1969 r. nabyły w całości). W 1970 r. ks. biskup Kazimierz 
Kowalski wyraził zgodę na prowadzenie domu klasztornego, przeznaczonego dla 
sióstr zgromadzenia jako domu wypoczynkowego. 20 sierpnia 1971 r. erygowano 
kaplicę św. Józefa, w której jest przechowywany Najświętszy Sakrament, rektorem 
kaplicy jest proboszcz parafii. Od 1974 r. są sprawowane Msze święte dla wiernych 
w środy, piątki i niedziele. Z kaplicy korzystają grupy duszpasterskie, odbywające 
rekolekcje i dni skupienia oraz orłowianie.

W latach 1989–1992 dom zakonny został rozbudowany. Siostry serafitki w 
Gdyni Orłowie należą do Prowincji Poznańskiej. Przełożonymi serafitek były:  

6 Relacja s. Genowefy Szulc, z dnia 7 czerwca 2010 r. zamieszkałej w Gdyni.
7 Domy sióstr św. Elżbiety prowincji toruńskiej, Toruń 2000, s. 19.
8 Leksykon…, s. 173.
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s. Pelagia Bruska (1972–1975), s. Helena Michalska (1975–1984), s. Brygida 
Grynberg (1984–1986), s. Urszula Konieczna (1986–1989), s. Ludwika Sumara 
(1989–1992, s. Czesława Prymas (1992–1997), s. Urszula Konieczna (1997–2000), s. 
Kornelia Wleklińska (2000–2003) i s. Leodycja Helizanowicz (2003-2006)9, od 2006 r. 
przełożoną jest s. Sebastiana Wróblewska, która jednocześnie prowadzi katechizację 
w Szkole Podstawowej w Gdyni Orłowie10. 

Siostry serafitki prowadzą w parafii kancelarię (w latach 2000–2010 s. Sergia 
Pruszkowska), a zakrystią do 2008 r. opiekowała się s. Wiktoria Knap.

Urszulanki Unii Rzymskiej (OSU) 

Charyzmatem zakonu urszulańskiego, założonego w XVI w. w Brescii (Włochy) 
przez św. Anielę Merici, jest misja wychowawcza w różnych formach. Podczas 
rewolucji francuskiej dwadzieścia siedem urszulanek zostało ściętych na gilotynie. 
W XX w. ogłoszono je błogosławionymi. Urszulanki przybyły do Polski w 1900 r. 
Obecnie prowadzą m.in. Międzynarodowy Wyższy Instytut Katechetyczny, osiem 
szkół różnych stopni, trzy przedszkola, dwadzieścia trzy internaty przyszkolne, pięć 
burs, świetlice dla ubogich dzieci i młodzieży, dom pomocy społecznej dla chorych 
kobiet11.

Do Gdyni urszulanki przybyły w 1930 r., nabyły ziemię i wybudowały rok później 
dom zakonny. Działalność oświatową prowadziły po II wojnie światowej – od czerwca 
1945 r. przedszkole, a później Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek. 
Liceum to ukończyły 353 uczennice. Z powodu niewypełnienia obowiązku założenia 
Związku Młodzieży Socjalistycznej zlikwidowano je 9 czerwca 1962 r. Urszulanki 
zmieniły charakter swojej posługi, zajmowały się nauką języków. Ich zadaniem stała 
się katechizacja dzieci i młodzieży na terenie Gdyni (w parafiach: Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka, św. Antoniego, św. 
Mikołaja). 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zajmowały się nauczaniem 
w Gdańsku i Sopocie12. 4 marca 1969 r. urszulanki przybyły do Gdyni Orłowa. 2 
grudnia 1967 r. władze państwowe w zamian za przejęcie budynku klasztornego, przy 
ul. Pomorskiej nr 41 przekazały willę Adama Bębenka przy ul. Światowida nr 7. Od 
początku wykorzystywano ją jako kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa, 16 marca 
1969 r. poświęcił ją bp Kazimierz Józef Kowalski. Miejscowi duszpasterze odprawiają 
tam codziennie Msze święte.

Przełożonymi domu w Orłowie były: s. Paula Kempińska, s. Irena Galantowicz, s. 
Wiesława Moździerz, s. Zdzisława Pietrzyk, s. Hanna Grabska, s. Monika Bednarek, 
s. Waleria Baca, s. Teresa Bartnicka, s. Helena Gieroba,  s. Daniela Mikuła. W 
katechizacji były zatrudnione cztery siostry – s. Czesława Daniewska, s. Rafaela 

9 Relacja s. Leodycji Helizanowicz z dnia 22 maja 2005 r. zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
10 Relacja s. Respicji  Remlein z dnia 7 czerwca 2010 r. zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
11 Leksykon…, s. 178.
12 J. Więckowiak, Kościół katolicki…, s. 239–242.
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Puzio, s. Bogumiła Ratajska i s. Barbara Żaba. S. Jadwiga Theus nauczała matematyki 
w Liceum Jezuitów w Gdyni, a obecnie pracuje w Collegium Marianum w Pelplinie13.

Po zmianach personalnych w 2008 r. funkcję przełożonej domu piastuje  
s. Marcelina Sil. Katechizację prowadzą: s. Anna Kawa, s. Bernadeta Guzy, s. Elżbieta 
Korbaś, s. Klemensa Luberda, s. Rut Kowalczyk14.

Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCD) 

Najliczniejszą wspólnotą zakonną o surowej regule są w Gdyni Orłowie siostry 
karmelitanki bose. Zakon Najświętszej Maryi Panny wywodzi się z Palestyny, jego 
kolebką jest Góra Karmel. Historyczne początki sięgają XII w. W XVI w. nastąpiła 
reforma zakonu karmelitańskiego, przeprowadzona przez św. Teresę od Jezusa i 
św. Jana od Krzyża. Był to powrót do pierwotnego ideału karmelitańskiego. Siostry 
prowadzą życie kontemplacyjne według charyzmatu terezjańskiego, w przyjaźni z 
Chrystusem i zażyłości z Najświętszą Maryją Panną, w którym modlitwa i ofiara z 
siebie splatają się w jedno z miłością do Kościoła. Prowadzą życie kontemplacyjno-
eklezjalne, w harmonii między samotnością i milczeniem a komunią siostrzaną. 
Mniszki bose posiadają własny charyzmat uzdalniający do specjalnego zadania w 
Ciele Mistycznym Chrystusa. Rozważają słowo Boże, czuwają na modlitwie za 
kapłanów, misjonarzy i Kościół. 

W 1981 r. siostry karmelitanki kupiły w Gdyni Orłowie dom, który następnie 
rozbudowały; 19 marca 1983 r. poświęcił go kardynał Luigi Poggi z Rzymu; 3 kwietnia 
1983 r. dom był erygowany dekretem bp. Mariana Przykuckiego, który następnie 15 
listopada 1984 r. konsekrował kaplicę Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia. 
Przeoryszami sióstr karmelitanek bosych były: s. Teresa Cecylia od Niepokalanego 
Serca Maryi (Teresa Wójcicka) (wikaria 1981–1983; przeorysza 1983–1992), s. 
Maria Jolanta od Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (Jolanta Pasikowska) (1992–
1995), s. Agnieszka od Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzania (Ewa Grzybek) 
(1995–2001), obecnie przeoryszą jest s. Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (Joanna 
Wiśniewska)15.

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika 

W 1993 r. przybyły do Gdyni Orłowa siostry dominikanki. Charyzmatem 
zgromadzenia jest głoszenie Ewangelii osobom ubogim. Siostry realizują ten cel 
przez katechizację, prowadzenie grup rekolekcyjnych, podnoszenie poziomu oświaty 
i niesienie pomocy cierpiącym. Dominikanki służą ludziom, pomagając im w drodze 
do zbawienia w różnych warunkach zarówno w krajach katolickich, jak i misyjnych16.
W lipcu 1989 r. władze państwowe wydały zgodę na budowę przedszkola i domu 

13 Relacja s. Czesławy Daniewskiej z dnia 23 maja 2005 r. zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
14 Relacja s. Czesławy Daniewskiej z dnia 7 czerwca 2010 r. zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
15 Relacja s. Joanny Chmiel z dnia 23 maja 2005 r. zamieszkałej w Gdyni Orłowie.
16 Leksykon…, s. 154.
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zakonnego w Gdyni Orłowie. W 1991 r. przybyły tu trzy siostry dominikanki. Dom 
klasztorny Opatrzności Bożej i kaplicę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny poświęcił 8 września 1993 r. abp Tadeusz Gocłowski.

Siostry dominikanki prowadzą przedszkole pw. Świętej Rodziny. W latach 1995–
1997 jedna siostra dominikanka nauczała w Gdyńskim Katolickim Liceum w Gdyni 
Obłużu, druga siostra pracowała w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym w Gdyni. 
Pierwszą przełożoną była s. Maria Czochór (1991–1993), następnie s. Halina Suty 
(1993–1996), s. Bernadeta Ormiańska (1996–2005), obecnie s. Irena Biegajło.

Mirosław Gawron
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Natalia Iwaszko

Nowe media i współczesne dziennikarstwo

Nowe media  to pojęcie nowe i niezwykle pojemne, ale też zmieniające się wraz z 
postępem technologicznym. Po rozkwicie, w latach 70., tradycyjnych mediów - 
prasy, radia i telewizji - nastał czas na  swoistą rewolucję w świecie medialnym, co 
niewątpliwie przyczynia się do istotnych zmian w świadomości społecznej. Dzisiaj 
proces tworzenia i rozpowszechniania treści znacząco odbiega od tego, który 
wykształciły tradycyjne media i narzuciły  hegemoniczne koncerny prasowe czy 
radiowe. Obecnie swoistą władzę nad informacją powoli przejmują społeczeństwa 
i poszczególne jednostki, tym samym rezygnując z pośrednictwa dawnych 
monopolistów.    Cała ta niezaprzeczalna rewolucja, dziejąca się na naszych oczach, 
jest wynikiem rozwoju różnych narzędzi telekomunikacyjnych, które otworzyły 
drogę działania każdemu, kto ma coś do przekazania. 

Za pośrednictwem tych narzędzi miliony niezależnych od siebie ludzi, 
pochodzących z różnych kultur i prezentujących odmienne dążenia, są w stanie 
tworzyć nową rzeczywistość i dokonywać rewolucji w myśleniu - bez konieczności 
udziału wielkich kapitałów, koncernów i rządów. Nie ulega więc wątpliwości, że 
nowe media tworzą nowe dziennikarstwo i oddają władzę ludziom. Każdy bowiem, 
kto ma dostęp do komputera podłączonego do Internetu jest w stanie przekazywać 
jakieś  treści. Każdy posiadający telefon komórkowy może uwiecznić zdarzenia 
dziejące się na jego oczach. Jakość takich informacji jest różna, często subiektywna, 
nierzadko znikoma. Fenomen tego zjawiska polega jednak na wyborze - odbiorca 
może porównać wiele źródeł, wyciągnąć wnioski i stworzyć kolejną ideę. Omijając 
redakcje i nadzorców możemy  zostać dziennikarzami, wydawcami i odbiorcami 
jednocześnie. 

Dzięki rozwojowi Internetu nie ma już tematów tabu, nie ma tematów nieważnych 
i jednostronnych opinii pozostawionych bez odpowiedzi. Dyskusja wielokrotnie staje 
się niezwykle zaciekła, często niepoprawna politycznie, czasami nawet urągająca 
zasadom etycznym. To jednak nie zmienia faktu, że wirtualna wymiana poglądów 
daje prawo do wypowiedzi każdemu - bez względu na to, czy ma coś ciekawego do 
powiedzenia.       

Rewolucja już się rozpoczęła. Demokracja w rozumieniu równości stanowisk 
i idei staje się faktem dokonanym. Poszczególne przedsięwzięcia, przybierające 
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formę zorganizowanych portali internetowych, pozwalają na wolne przedstawianie 
poglądów, na przekazywanie treści niepopularnych, na szerzenie demokracji i 
wartości takich jak np. wolność wypowiedzi oraz poszanowanie praw człowieka i 
obywatela.                                                                                                                   

Nic wiec dziwnego, że magazyn TIME, w plebiscycie Time’s Person of the Year1 
na człowieka roku  2006 wybrał dzieci nowych mediów - blogerów, jako tych, którzy 
mają największy wpływ na kondycję świata i własne otoczenie. 

Teoria nowych mediów

W latach 60. poprzedniego stulecia, kanadyjski naukowiec oznajmił początek wieku 
informacji,  a cały świat zawiązał globalną wioską2. Ów  naukowiec przewidział  
rozwój radia, telewizji i, zdawać by się mogło, sięgnął wyobraźnią do czasów, w 
których każdy z nas może zostać nadawcą i odbiorcą treści jednocześnie. Herbert 
Marshall McLuhan w „Zrozumieć media” pisał: […] nasz świat w dramatycznym 
zwrocie zaczyna się kurczyć. Ścieśniony przez elektryczność, staje się wioską”3. Dzisiaj, 
dzięki technice, której nadajemy nowy sens i niezmierzone możliwości, żyjemy 
dramatycznie blisko siebie, bez względu na ilość realnie dzielących nas kilometrów. 
Informacja stała się nie tylko przywilejem, zarezerwowanym dla oligarchów, ale 
naszą codziennością bez względu na szerokość geograficzną, w której się znajdujemy.                                                                                                                               
Szybko przekazywana, obiektywna treść ujmująca argumenty wielu stron zaistniałej 
stacji, przyczynia się każdego dnia w sposób bezpośredni do szerzenia demokracji. 
Całe to dobrodziejstwo jest możliwe właśnie za sprawą nowych mediów.                            

 Lev Manowich, profesor Uniwersytetu w Kalifornii, uważa, że nowe media to nic 
więcej jak nowe podejście do zastanej rzeczywistości. Każde medium było nowe na 
etapie jego wczesnego rozwoju4. Idąc dalej tym tropem można wysunąć tezę, że nadanie 
nowego znaczenia i wszelkich implikacji z tym się wiążących zastanemu medium, 
jest jednoznaczne z nadaniem mu statusu nowych mediów. Lev Manovich w swojej 
pracy wyszczególnia fundamentalne założenia nowych mediów. Autor podkreśla, 
że cały ruch oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, przeciwstawia się 
zastałym konwencjom i dąży do uzyskania bliskiego rzeczywistości realizmu. Ta cecha 
pozwala na zrozumienie przekazywanych treści     w formie, w jakiej dane zdarzenie 
czy dzieło zaistniało. Nowe media cechuje również bezpośredniość, rozumiana jako 
skrócenie drogi pomiędzy nadawcą a odbiorcą, jak i brak cenzury, łagodzącej lub 
wygładzającej treści uważane za politycznie niepoprawne. Najważniejszą cechą, 
umożliwiającą rozwój nowym mediom i ich wpływ na demokrację, jest odejście od 
oligarchicznego modelu linearnych mediów masowych. Nowe technologie pozwalają 
na ominięcie koncernów czy wydawców i przekazywanie treści bezpośrednim 

1 L. Grossman, Time’s Person of the Year- You, TIME, 13.12.2006 HTTP://WWWTIME.COM/
TIME/MAGAZINE/ARTICLE/0,9171,1569514,00.HTML

2 H.M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga,  Warszawa 1975.
3 H.M. McLuhan, Understanding Media 1964.
4 L. Manovich,New Media from Borges to HTML, The MIT Press, Montfort 2003, s. 5-15.
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odbiorcom. Ta cecha  ukształtowała nie tylko dziennikarstwo obywatelskie, ale 
zmieniła obraz współczesnego życia polityczno-kulturowego. Koniec oligarchiczności 
zapoczątkował erę, w której to nie koncerny medialne decydują co widz zobaczy, 
ale sam odbiorca ma narzędzia pozwalające na wybór interesujących go treści. 
Lev Manovich podkreśla, że nowych mediów nie należy ograniczać jedynie do 
rozwijających się technologii. Opisywane zjawisko to nic innego jak stare narzędzia 
z nowym, poszerzonym zastosowaniem.  Jako przykład podaje programQuickTime5, 
umożliwiający odtwarzanie plików w różnych formatach, tekstów, animacji, muzyki. 
Ta technologia zapoczątkowała erę cyfrowych multimediów. Trzeba przy tym dodać, 
że sto lat wcześniej  wynalazek Edisona,  kinetoskop, posłużył do zbudowania przez 
Braci Lumiere kinematografu, który miał podobne zadanie- wyświetlać sekwencje 
obrazów do złudzenia imitujących ruch.                                                                             

Traktując nowe media w sposób technologiczny, należy przytoczyć także teorię 
Agnieszki Ostrowskiej6, która wyszczególnia najbardziej znaczące ich cechy. Autorka 
zauważa, że zapis w postaci cyfrowej umożliwia nieskończoną liczbę modyfikacji 
utworu przez każdego użytkownika danego medium. Jako przykład podaje 
Wikipedię, czyli istniejącą w sieci internetową encyklopedię, której redaktorami są 
sami użytkownicy. Inną cechą nowych mediów jest ich modularność, polegająca na 
możliwości tworzenia odrębnej całości  z elementów zastanego dzieła. Innymi słowy, 
dany utwór można pociąć i używać jego części składowych oddzielnie, lub utworzyć 
odrębną całość o odmiennym znaczeniu. 

Nowe media wyróżnia też automatyzacja wszelkich czynności związanych 
z tworzeniem treści. Oznacza to, że urządzenia elektroniczne wykonują za 
użytkowników wszelkie czynności, związane z tworzeniem utworów - edytor 
sprawdza błędy ortograficzne, translatory tłumaczą całe fragmenty tekstów, 
wyszukiwarki znajdują żądane informacje, obrazy i treści. Ostatnią cechą przytaczaną 
przez A. Ostrowską jest wariacyjność Nowych Mediów.  Ta właściwość pozwala na 
przekształcanie i personalizację utworów, dostosowywanie ich do potrzeb twórców 
jak i odbiorców. Autorka zwraca uwagę na tworzenie nowej jakości w obrębie kultury 
przez cechy charakterystyczne nowych mediów. Podkreśla ich znaczenie, które „(…) 
przewraca do góry nogami dotychczasowe stosunki ekonomiczne i społeczne”7.    
Michał Gajlewicz zwraca uwagę, że trudno jest precyzyjnie zdefiniować opisywany 
problem, ponieważ słowo „nowe” szybko traci aktualność. W latach 80. magnetowidy, 
telewizja satelitarna i kablowa również uchodziły za nowe technologie komunikacji8. 
Dzisiaj warunkiem, który dopuszcza nazwanie zjawiska nowym medium jest jego 
interaktywność. Natomiast Piotr Drzewiecki do tej grupy zalicza Internet, technologie 
mobilne, telewizję cyfrową i VoD910. Jako atrybuty nowych technologii określa ich 

5 L. Manovich, New Media from Borges to HTML, The MIT Press, Montfort  2003, s. 8-18.  
6 A. Ostrowska, pod red. M. Bonikowskiej, Media a wyzwania XXI wieku,  Warszawa 2009, s. 119.
7 Tamże.
8 M. Gajlewicz, Chances and Threats of Using New Communication Technologies, Warszawa.
9 VoD- Video On Demand , czyli telewizja na życzenie, gdzie widz decyduje o oglądanych treściach.
10 P. Drzewiecki, Prezentacja multimedialna dla Instytutu Edukacji Medialnej, UKSW, Warszawa 2010.
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dostępność, cyfryzację przekazów, konwergencję mediów i decentralizację mediów 
masowych11.

 Internet-podstawowe narzędzie nowych mediów

„Nazwa Internet (…) oznacza sieć sieci, czyli globalną strukturę sieci komputerowych 
o ogólnoświatowym charakterze. (…) Jest to główne medium pozwalające na 
urzeczywistnianie zasad społeczeństwa informacyjnego”12. Natomiast społeczeństwo, 
według tych samych autorów jest „nową formacją społeczno-gospodarczą”. Dalsza 
definicja tego zagadnienia jest zależna od autorów, którzy ją tworzą. Jeżeli zadania 
podejmuje się ekonomista, to bierze pod uwagę szeroko rozumiane względy 
finansowe, jeżeli zaś psycholog, to najczęściej opisuje stosunki międzyludzkie i wpływ 
informacji na rozwój jednostki. 

Herbert Kubicek13, profesor informatyki stosowanej napisał, że społeczeństwo 
informacyjne to takie, w którym obywatele- zarówno pracownicy, jak i 
konsumenci, wykorzystują informacje w większości dziedzin swojego życia.                                                                                                                                           
 Wracając zaś do Internetu, jako narzędzia budującego społeczeństwo informacyjne 
i wchodzącego w skład nowych mediów, należy nakreślić jego historię i pierwotne 
zastosowanie.  Internet to nazwa własna globalnej sieci komputerowej, połączonej ze 
sobą za pomocą usług telekomunikacyjnych i opierającą swoje działanie na związanej 
z nią infrastrukturze.

 Już w 1962 roku Paul Baran, z korporacji RAND, został poproszony przez 
amerykańskie siły powietrzne o zaprojektowanie systemu komputerowego, który 
umożliwi kontakt armii w wypadku ataku nuklearnego. Naukowiec zaproponował 
rozwiązanie, w którym nie będzie jednego, centralnego komputera. W zamian 
zaoferował zbudowanie sieci połączeń rozproszonych, bez punktu dowodzenia, w 
którym maszyny zostałby zjednoczone na zasadzie dowolności konfiguracji. Takie 
rozwiązanie zapewniało przekazywanie danych nawet w przypadku odłączenia 
poszczególnych elementów. Ponadto, sieć mogłaby rosnąć bez centralnego 
planowania lub odgórnych modyfikacji14. Pomysł został jednak odrzucony jako zbyt 
drogi i zagrażający monopolowi największych ówczesnych dostawców połączeń 
telefonicznych.

Kilka lat później inna agenda pracująca dla  armii amerykańskiej powróciła 
do tego pomysłu i zbudowała sieć ARPANET - prekursora dzisiejszego Internetu. 
Wynalazek łączył wojskowe komputery. W 1973 roku, zaledwie 3 lata po powstaniu 
ARPNETu, jedna z nowości wprowadzonych przez firmę zdobyła 75% całego ruchu 
w sieci15. Tą nowością był e-mail, czyli poczta elektroniczna. Właśnie tę nowoczesną 

11 Tamże. 
12 Praca zbiorowa pod red. J. Papińskiej-Kacperek, w: Społeczeństwo Informacyjne,  Warszawa 2008, 

ss. 136 - 152.
13 H. Kubicek 1999.
14 A. L. Barabasi,  Linked: The New Science of the Networks, Perseus Publishing 2002.
15 A. Odlyzko, ,,Content Is not King” First Monday 2002.
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pocztę badacze tematu  uważają  za jeden z najbardziej znaczących wynalazków w 
rozwoju nowych mediów. 

W latach 80. Internet rozwijał się technologicznie, pozostając jednak w zasięgu 
zainteresowania wyżej opisanych wojsk i środowiska naukowo-akademickiego. 
Wczesne lata 90. przyniosły jednak historyczne odkrycia, które wprowadziły 
cyberprzestrzeń do domów zwykłych ludzi.

 Tim Berners-Lee, wykreował niemożliwy do zapamiętania system adresów 
numerycznych- URL (uniform resorce locator). Wkrótce po tym studenci 
Uniwersytetu Illinois stworzyli Mosaic, pierwszą przeglądarkę internetową, 
umożliwiającą umieszczanie treści na stronach Web. WWW czyli Word Wide Web 
czyli system dedykowany do publikowania informacji. WWW było wynalazkiem 
tego samego naukowca, który przedstawił światu URL. Jego struktura jest oparta na 
publicznych, otwartych standardach. Ta „światowa pajęczyna” jest jedną z najbardziej 
popularnych usług internetowych16.

Badacze tematu nowych mediów na tym zagadnieniu kończą techniczne 
opisywanie Internetu. Jednak niewątpliwie ważnym etapem dla rozwoju dzisiejszej 
cyberprzestrzeni było wynalezienie hipertekstu - czyli HTML (HyperText Markup 
Language). Ta technologia języka umożliwiającego tworzenie stron internetowych, 
oddała całkowitą władzę nad siecią. Dzięki hipertekstowi każdy, bez ograniczeń, mógł 
stać się nie tylko odbiorcą, ale i nadawcą treści. Do innych narzędzi Internetu, które 
umożliwiają komunikację, należą również blogi - czyli pewnego rodzaju dzienniki 
w cyberprzestrzeni. Jay Rosen z New York University nazywa je ekstremalnie 
demokratyczną formą dziennikarstwa17.                                                                  

Oszacowano, że w  2003 roku w sieci istniało co najmniej 40,5 milionów stron 
internetowych18. To fenomenalne osiągnięcie zostało dokonane bez centralnego 
planowania i odgórnych regulacji państwowych.

You Tube – wyemituj siebie

Jak wyżej wspomniano, nowe media to zbiorowa nazwa narzędzi, umożliwiających 
użytkownikom dzielenie się treściami z innymi uczestnikami procesu komunikacji. 
Narzędzia te zostały poddane procesowi innowacyjności tak, żeby umożliwić 
społeczeństwom łatwą obsługę i szybką wymianę istotnych treści. W tym zakresie 
popularnym sposobem przekazywania  różnych treści  jest You Tube.

 YouTube to rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest 
Internet. Portal został stworzony w lutym 2005 roku, do publikacji krótkich filmów, 
wideoklipów i własnych produkcji użytkowników sieci. Jego założycielami byli Chad 
Hurley i Steve Chen.                                                  

16 S. Bowman, C. Willis,We Media. How audience are shaping the future of news and information, 
American Press Institute 2003.

17 Tamże.
18 Tamże.
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Pierwotnie działalność serwisu ograniczała się do wyświetlania krótkich filmików 
przedstawiających kota jednego z wynalazców portalu. Jednak już rok później strona 
została wykupiona przez Google Inc. ze względu na niewiarygodnie szybki przyrost 
użytkowników (obecnie Google deklaruje 85 tysięcy filmików umieszczanych 
każdego dnia). Dzisiaj, jak podaje serwis, YouTube jest dostępny w 19 regionach 
świata, w 12 wersjach językowych 19.

W początkowym okresie istnienia YouTube było miejscem, gdzie internauci 
zamieszczali swoje ulubione teledyski i własne, krótkie produkcje filmowe. Z 
czasem serwis rozszerzył spektrum tematów i zaczął być wykorzystywany do celów 
związanych z szerzeniem demokracji.

Tak jak głosi nazwa, portal stał się tubą nagłaśniającą sprawy, których nie 
chciano emitować w telewizji. YouTube otworzyło też drogę zdolnym i wymagającym 
odbiorcom, którzy postanowili zostać nadawcami. 

Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń, które w 2002 roku wywołało 
umieszczenie filmu na stronie komunikatora, było nagłośnienie problemu obozów dla 
uchodźców na australijskiej pustyni20. Amatorskie nagranie przedstawiało moment, 
w którym zwykli ludzie szturmują płot więzienia i pomagają uciekinierom wydostać 
się na zewnątrz. W tym samym czasie na pomoc strażnikom ruszają uzbrojone 
oddziały na koniach. Wszystko dzieje się w scenerii pustyni, w kurzu i przerażającym 
krzyku zdesperowanych ludzi. Oswobodzeni uchodźcy są wciągani w tłum 
Australijczyków, żeby służby więzienne nie mogły ich złapać. Cała akcja obrońców 
praw człowieka kończy się pozornym zwycięstwem systemu emigracyjnego, jednak 
konsekwencje zdarzenia odbiły się echem na całym świecie i dały przykład innym, 
radykalnym działaczom. Niedługo później usłyszeliśmy o podobnych akcjach we 
Włoszech i Francji. Plotka głosiła, że brytyjskie służby specjalne używały tego filmu 
do celów szkoleniowych. Najważniejszym jednak następstwem całego zdarzenia 
była międzynarodowa debata na temat obozów dla uchodźców i łamaniu umów 
transgranicznych dotyczących praw człowieka. Dzięki zwykłemu obywatelowi 
Australii cały świat dowiedział się, że ten z pozoru tolerancyjny kraj, potrafi zamykać 
uchodźców na pustyniach, w obozach urągających dzisiejszym normom zachowania 
ludzkiej godności. Dzięki temu filmowi wyszły na jaw historie nielegalnych deportacji 
i praktyk braku respektowania międzynarodowych konwencji. 

YouTube w tamtym czasie stał się miejscem prawdziwie demokratycznym, które 
bez cenzury pokazało okrutną prawdę. W przypadku tej historii obywatele Australii 
przejęli stery informacji, ominęli system wewnętrznej cenzury mediów i dotarli do 
milionów ludzi na całym świecie.

W maju 2008 roku organizacja  US campaign for Burma21  przeprowadziła 
akcję ,, 30 Days for  a Million Voices”. Kampania polegała na zebraniu miliona 

19 http://www.youtube.com/t/company_history
20 http://www.youtube.com/watch?v=LeRddbD2k&feature=related
21 http://uscampaignforburma.org/
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podpisów pod petycją popierającą międzynarodową pomoc dla Birmy i opozycyjnej 
liderki Aung San Suu Kyi, pozostającej w areszcie od kilkudziesięciu lat. To, co 
wyróżniało wydarzenie, to zaangażowanie największych hollywoodzkich gwiazd, 
które wystąpiły w krótkich filmikach, poruszających problemy reżimu birmańskiego. 
Mini produkcje organizacja umieściła na forum YouTuba, zapewniając tym 
samym dostęp do nich nie tylko wszystkim zainteresowanym, ale i przypadkowym 
widzom. Ciekawym aspektem całego przedsięwzięcia było spektrum zaproszonych 
celebrytów. Obok takich gwiazd jak Jim Carrey, Sylvester Stallone czy Michael Strip, 
wystąpili aktorzy serialowi, a nawet gwiazda filmów pornograficznych. Poszczególne 
odcinki 30 dniowej kampanii różniły się formą i poziomem refleksji, ale łączył je 
wspólny cel-pokazać prostym warstwom społecznym wielki, międzynarodowy 
problem. Organizacja US campaign for Burma jako platformę komunikacji wybrała 
YouTube celowo, ponieważ to medium cieszy się największą oglądalnością wśród 
młodej widowni i za jej pośrednictwem akcja dotarła do widzów na całym świecie.                                                                                                                                     
YouTube nie jest też wolne od polityki i nacisków ze strony rządzących. Jako 
darmowy nośnik informacji nie raz padało ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców, a 
nawet stawało się elementem brudnych kampanii wyborczych. 

W 2008 roku portal stał się polem działań promocji politycznej kandydatów na 
stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na jego łamach swoją walkę rozpoczęła 
Hillary Clinton i Barack Obama. Chociaż walczyli o głosy wewnątrz swojej partii, 
to starcie nie było wolne od radykalnych treści. Hillary Clinton, jako osoba znana, 
nie tylko ze względu na swojego męża, zajmowała dużo czasu w ogólnokrajowych 
mediach. Jej wypowiedzi były oględne, traktujące o patriotyzmie i jej poszanowaniu 
dla problemów zwykłych ludzi. Sztab Baracka Obamy stworzył reklamówkę opartą 
na spocie firmy Apple. Obraz przedstawiał scenę propagandowej projekcji, niczym z 
Orwellowskiego „Roku 1984”. Na sali wypełnionej takimi samymi, szarymi ludźmi, 
odbywa się projekcja przemówień Hillary Clinton. Jej słowa nie mają sensu, są puste 
i ogólnikowe. Jasnym korytarzem do sali wbiega młoda dziewczyna i ,zamachując się 
ogromnym młotem, rozbija ekran. Kończy seans. W ostatniej sekwencji pokazuje się 
napis „ 14 stycznia rozpoczną się prawybory u Demokratów. Przekonacie się dlaczego 
2008 nie będzie jak 1984. barack.obama.com”22. To był początek kampanii wyborczej, 
kolejne starcia stawały się coraz brutalniejsze. Zarówno kandydaci z przeciwległych 
partii, jak i walczący o głosy swoich elektorów, starli się na polu bitwy, którym została 
cyberprzestrzeń. Największym placem manewrowym okazał się YouTube.

Facebook- podziel się informacjami ze znajomymi 

Zespół Facebook.com zamieścił motto: „ naszą misją jest oddanie władzy w ręce ludzi, 
żeby dzielili się informacjami i zmienili świat na bardziej otwarty i skomunikowany”23.

22 http://www.youtube.com/watch?v=6h3G-lMZxjo
23 http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?v=info
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Facebook to portal społecznościowy. Został utworzony w lutym 2004 roku przez 
studenta Cambridge, Marka Zuckerberga, jako projekt umożliwiający komunikację 
jego uniwersyteckim kolegom. Na łamach strony internetowej zalogowani 
użytkownicy mogą rozmawiać ze znajomymi(za pomocą systemu peer-to-peer), 
tworzyć sieci i grupy, publikować zdjęcia i dzielić się wiadomościami ze wszystkimi 
odbiorcami. 

W krótkim czasie facebook zaczął gromadzić ogromną rzeszę użytkowników, 
którzy chcieli odnaleźć dawnych, szkolnych kolegów i podtrzymywać z nimi kontakty. 
Już latem tego samego roku twórca przedsięwzięcia, wraz z grupą znajomych, 
przeprowadził się do Palo Alto w Kalifornii, wynajął biuro i zarejestrował firmę. 
Pod koniec 2004 roku facebook miał milion użytkowników. W 2007 roku portal 
zaoferował odbiorcom aplikację News Feed- listę z aktywnościami, które wykonywali 
użytkownicy logując się do systemu facebook. Początkowo spotkało się to z falą 
krytyki i oskarżeń o cyberstalking, czyli formę nękania i osaczania użytkowników 
sieci. Po tym zdarzeniu sam Zuckerberg wystosował list otwarty do internautów, 
przepraszając za nieetyczne posunięcie. Nigdy jednak aplikacja nie została usunięta i 
do dziś każdy użytkownik portalu musi się liczyć z utratą prywatności. 

Facebook, jako typ społeczności, stara się stworzyć wrażenie, że jego rozwój i 
wszelkie modyfikacje są przeprowadzane w konsultacji z użytkownikami. Nigdy 
jednak żadna niepopularna zmiana nie została cofnięta pod naciskiem klientów 
portalu. Mimo to facebook jest dzisiaj najpopularniejszą stroną internetową, 
nośnikiem niezliczonej liczby reklam i „zbieraczem” informacji na temat preferencji 
ludzi na całym świecie.

W chwili obecnej portal ma 400 milionów aktywnych uczestników, ponad 35 
milionów osób umieszcza nowe informacje każdego dnia, ponad 60 milionów 
codziennie komentuje aktywności innych, a 1,5 miliona lokalnych przedsiębiorstw 
korzysta z opcji darmowych reklam tworzonych na zasadzie profilu użytkownika 
24. Liczb statystycznych można by przedstawić jeszcze więcej, jednak ten przykład 
pokazuje skalę zjawiska. Jak podają światowe serwisy branżowe facebook pokonał w 
ilości odwiedzin dawniej niekwestionowanego lidera rynku-przeglądarkę google25.

Jest to fakt tym bardziej godny odnotowania, że większość użytkowników 
portali społecznościowych korzysta z nich jedynie w czasie wolnym od obowiązków 
zawodowych (często są one zablokowane), a google jest nie tylko narzędziem pracy, 
ale również najpopularniejszą z przeglądarek. Te same media branżowe donosiły o 
wystąpieniu  prezesa CNN, Jonathana Kleina, w czasie  Bloomberg BusinessWeek 
2010 Media Summit, w którym powiedział, że nie obawia się konkurentów takich jak 
Fox , ale właśnie facebook-z ogromną rzeszą użytkowników, publikujących newsy i 
odnośniki do wiadomości26.

24 Facebook’s Press Room http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
25 Experian Hitwise, badanie 13.03.2010 , http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2010/03/

facebook_reaches_top_ranking_i.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign
=Feed%3A+hitwise%2Fus+%28Hitwise+Intelligence+US%29

26 Tamże.
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Skala znaczącego zjawiska, jakim niewątpliwie jest facebook, została szybko 
odnotowana przez największych graczy rynku internetowego. W 2007 roku firma 
Microsoft zainwestowała w akcje portalu. Kupiła 1,6% za 240 milionów USD27. 
Kolejne transakcje opiewały na równie imponujące kwoty.

Facebook jednak nie jest jedynie przedsięwzięciem zarabiającym miliony dolarów 
dla swoich właścicieli. Może i na przekór ich zamierzeniom portal stał się miejscem 
wymiany treści pro-demokratycznych i szerzących prawa człowieka. Stało się to za 
sprawą użytkowników, którzy po pierwszej fazie zafascynowania śledzeniem rozwoju 
fizycznego dawnych znajomych, zaczęli poszukiwać treści znaczących, mających 
wpływ na wzniosłe idee. 

Facebook, jako firma, rozpoczął tworzenie grup tematycznych, umożliwiających 
dyskusję na tematy związane z demokratycznym rozwojem świata. Ponadto pomaga 
organizacjom non-profit, takim jak amerykański The Human Rights Campaign, 
walczącej o poszanowanie praw grupy GLBT28, poprzez stworzenie możliwości 
zbierania datków na prowadzone kampanie. W praktyce oznacza to, że portal 
społecznościowy wykreował profil danej organizacji, rozesłał go potencjalnie 
zainteresowanym osobom i zbudował system informatyczny umożliwiający wpłaty 
pieniędzy na cele organizacji w systemie on-line. Całość wydaje się być prosta, ale 
przed powstaniem facebooka, duża część obywateli krajów rozwiniętych nie miała 
częstego kontaktu z treściami pro-demokratycznymi. Prawa Człowieka, dla bogatej 
większości mieszkańców globu, pozostawały w sferze zainteresowania fanatyków 
tematu. W erze facebooka te treści przyszły do nich same, jasno przedstawiając 
problem, dając jednoznaczną odpowiedź i kompletne wskazówki co z tą wiedzą 
zrobić.

Twitter – komunikator do rzeczy ważnych
      
Era Twittera rozpoczęła się niedawno. Chociaż w świecie polityki, mediów i wielkiego 
biznesu już poznali się na zaletach wynalazku, to branża reklamowo-konsumpcyjna 
jeszcze nie zalała tego medium swoimi treściami. 

Powtarzając oświadczenie twórców twittera „jest to informacyjna sieć, 
funkcjonująca w realnym czasie, tworzona przez ludzi na całym świecie, która 
pozwala tobie dzielić się zdarzeniami i odkrywać, co ma miejsce w danej chwili. 
Twitter zadaje pytanie „co się dzieje”, a odpowiedź dociera bezzwłocznie do milionów 
ludzi, na całym świecie”29.

 Angielskie słowo twitter znaczy ćwierkać- i taki właśnie jest opisywany serwis. 
Posiada strukturę mikrologu, czyli umożliwia publikowanie krótkich informacji, w 
tym przypadku ograniczonych do 140 znaków. Po wysłaniu tekstu ukazuje się on 

27 http://www.facebook.com/press/info.php?founderbios
28 Gay, lesbian, bisexual and transgender .
29 http://twitter.com/about
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innym użytkownikom śledzącym dany profil.
Twitter został uruchomiony w 2006 roku, jego siedziba znajduje się w San 

Francisco.
W porównaniu do innych stron internetowych, o tej niewiele wiadomo. Jedynie 

statystyki odwiedzin pokazują, jak ważny jest to komunikator w dobie dzisiejszych 
nowych mediów.

Z informacji prasowych wiadomo, że na opisywanym mikrologu, do tej pory 
umieszczono 10 miliardów wpisów. Z rachunku samej firmy wynika, że użytkownicy 
umieszczają średnio 50 milionów postów dziennie30. W odróżnieniu od serwisów 
społecznościowych, jakość wpisów na łamach twittera jest dużo wyższa. Tutaj nie 
można umieszczać zdjęć, a pole tekstowe jest niezwykle ograniczone. Z tego względu 
informacje najczęściej dotyczą spraw ważnych, zawierają odnośniki do zdarzeń 
mających miejsce w danym czasie. Twitter nie prowadzi statystyk treści, jednak ich 
jakość określają liczne hakerskie ataki na jego strony.

 Po agresji rosyjskiej na Gruzję w 2008 roku portal padł ofiarą wojny politycznej. 
Serwer został zaatakowany przez cyber- terrorystów, których adresy IP prowadziły 
właśnie do Rosji. Jak się potem okazało cała akcja była skierowana przeciwko 
Gruzinom, wysyłającym informacje o sytuacji w ich kraju, korzystającym z 
dobrodziejstwa mikrologu. Jak się dzisiaj domniema głównym celem był bloger 
Suchumi, aktywnie opisujący zdarzenia z perspektywy przeciwnej Kremlowi. 

Twitter nie działał przez kilka godzin, a następnie przez kilkanaście walczył z 
dalszymi atakami31. Amerykańskie media zwracały uwagę na zaistniałą sytuację, 
widząc w niej przesłanki do zapoznania się ze stanem wolności słowa w tamtym 
rejonie świata.   Atak hakerów na twitter „w przypadku gruzińskim” nie był ostatnim, 
a sam mikroblog  stał się miejscem bardziej spektakularnych mobilizacji uczestników 
w obronie demokracji i praw człowieka. 

We media

Jednym z największych osiągnięć ery Internetu i społeczeństwa obywatelskiego, jest 
rozwój dziedziny komunikacji nazywanej We media. To amerykańskie określenie 
pojawiło się w 2002 roku, jednak za początek zjawiska uważa się lata 90.XX wieku32. 

We media to treści generowane przez nie-profesjonalistów, dystrybuowane 
za pomocą nowych mediów33. W tym określeniu mieszczą się takie pojęcia 
jak dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo uczestniczące34, czy media 
uczestniczące. Na potrzeby niniejszego opracowania pod uwagę wzięłam tylko 
wybrane aspekty tegoż zjawiska.

30 http://popacular.com/gigatweet/
31 The New York Times, „ Online attack Silences Twitter for Much of a Day”, 6.08.2009. 
32 Gillmor D. , We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People, O’Reilly Media 

2004, s. VII-XII.
33 Tamże. 
34 Ang. Participatory Journalism.
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 U podstaw tworzenia We mediów leży społeczne niezadowolenie z dostępnych 
informacji.     

Po złotej erze rozkwitu prasy amerykańskiej, przypadającej na lata 70., w której to 
gazety kierowały się jedynie misją, przyszły czasy komercjalizacji mediów. Załamanie 
rynku mediów drukowanych nastąpiło w latach 90. i było spowodowane rosnącą 
konkurencją ze strony telewizji, spadkiem czytelnictwa i ekspansją koncernów35. 
Rynek stawał się coraz bardziej bezwzględny i uzależniony od reklamodawców. 
Obywatele otrzymywali tylko jednostronne komunikaty, nie wchodząc w interakcję 
z jakimkolwiek z mediów. Od tamtej pory minęła dekada, w czasie której nastąpił 
rozwój Internetu, a komputery osobiste przestały być jedynie narzędziem 
pracowników akademickich. Do sieci podłączono ogromną liczbę uczestników, 
nie do końca zadowolonych z informacji dostarczanych przez telewizje.  Z tego 
niezadowolenia zrodziły się We media. Dan Gilmor napisał, że „ (…) to nowoczesna 
rewolucja, za sprawą postępu technologicznego, która daje każdemu narzędzia do 
zostania dziennikarzem, osiągającym globalną rzeszę odbiorców. Nic takiego w 
historii jeszcze się nie wydarzyło”36. 

Model przepływu informacji zmienił się diametralnie, zniósł hegemonię starych 
mediów i zapoczątkował walkę o odbiorcę. 

American Press Instytut, w swoim raporcie o zjawisku We media, dzieli 
społeczeństwa na trzy grupy. Pierwsza to ci, którzy czytają, oglądają i słuchają 
wszystkiego, co im się podsunie. Druga wymaga, żeby zostało im wskazane, co 
jest dobre i wartościowe, a co niewarte uwagi. Trzecia grupa to ludzie, którzy sami 
potrafią znaleźć i wybrać treści ważne, lub przydatne. Dodatkowo mają umiejętność 
analizy pod kątem wiarygodności napotkanych informacji. We media, jako zjawisko, 
są tworzone i adresowane do tej ostatniej grupy.37 Jak piszą autorzy raportu, dostęp 
do informacji był przez lata przywilejem potężnych instytucji i wyższych sfer, które 
decydowały o ich dystrybucji. Dzisiaj, za pomocą wszechobecnej techniki, ten model 
komunikacji ulega zmianie, burząc zastane standardy.

Poniższe modele przedstawiają dwa rodzaje komunikacji. 

Model komunikacji tradycyjnej, w której nie ma interakcji pomiędzy nadawcą a 
odbiorcą.

35 D. Gillmor, We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People, O’Reilly Media 
2004, Introduction. 

36 Tamże, s. XII.
37 S. Bowman, C. Willis,We Media. How audience are shaping the future of news and information, 

American Press Institute 2003, s. V.
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Model komunikacji opartej na interakcji nadawcy z odbiorcą. Model działania 
nowych mediów38.

W wyniku przesunięcia ról w procesie dystrybuowania wiadomości, wytworzyło 
się zjawisko nazywane dziennikarstwem obywatelskim. Według American Press 
Institute to „ czyn społeczny, jednego lub grupy obywateli, odgrywających aktywną 
rolę w procesie zbierania, raportowania, analizowania i rozpowszechniania informacji. 
Ich intencją jest dostarczenie niezależnych, godnych zaufania, odpowiednich, 
przedstawiających szerokie spektrum wiadomości, których system demokratyczny 
oczekuje”.39

Nie oznacza to jednak końca ery profesjonalnych dziennikarzy. John Seely  
Brown z Xerox Co. stwierdził, że: ,,W erze, w której każdy może być reporterem, 
czy komentatorem w sieci, należy przejść do nowego modelu dziennikarstwa. 
Mogą oni zostać liderami forum, lub mediatorami. Nie ma już powrotu do dawnej 
roli nauczyciela, czy mówcy. Odbiorcy przestali być konsumentem, zmienili się w 
hybrydę producenta i konsumenta”40.

Największym osiągnięciem We mediów jest zniesienie dominacji mediów 
tradycyjnych, nazywanych wielkimi mediami (Big Media). Dzięki tej zmianie 
informacje zaczęły napływać od świadków wydarzeń, osób bezpośrednio 
zainteresowanych tematem, czy wreszcie tych, których informacja nie zyskała 
zainteresowania medialnych koncernów. To osiągnięcie pozwoliło społeczeństwom 
nie tylko otrzymywać dane prawdziwe, ale także wybierać, co jest dla nich ważne. 

Należy jednak wspomnieć o aspektach dziennikarstwa, w których nigdy obywatele 
nie zastąpią wielkich mediów. Przykładem takich zadań jest dziennikarstwo śledcze. 
Jedynie masowi wydawcy są w stanie prowadzić długie, kosztowne śledztwa, 
nierzadko narażające prowadzących je redaktorów na niebezpieczeństwo. Co więcej, 
tylko ich finansowo stać na ryzyko oskarżeń sądowych. Przykładem takiej sytuacji 
jest ujawnienie afery Watergate, która była możliwa jedynie dzięki determinacji 
dziennikarzy The Washington Post. Gdyby nie armia prawników i pieniądze stojące 
za wydawnictwem, przestępstwa Prezydenta zostałyby zakamuflowane za pomocą 
działań sądowych. 

38 Tamże, s. 10.
39 Tamże, s. 9.
40 B. Kovach, T. Rosenstiel, The elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the 

Public Should Expect ,Three Rivers Press 2001, s. 24.
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Ponadto społeczeństwa potrzebują i chcą zaufanych źródeł, a takimi dla nich 
najczęściej są wielkie media.   Nie ulega więc wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem 
dla rozwoju demokracji, społeczeństw obywatelskich i szerzenia praw człowieka , jest 
stan, w którym tradycyjne media i media nowe wzajemnie się przenikają i pamiętają 
o wspólnej misji. Aby ją pełnić nie wystarczy umieć pisać czy składać obrazy w 
komunikatywną całość, ale także wypełniać zasady staranności i bezstronności 
dziennikarskiej oraz etyki, uczonej  na  studiach, zaś w praktyce dziennikarskiej 
prawie nieobecnej.

Nowe media i współczesne dziennikarstwo
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Miron Kłusak

Sport i polityka w optyce teorii gier

Sport jest trwałym elementem struktury kultury masowej i warunkiem zdrowia 
jednostki. Aktywność fizyczna jest warunkiem zdrowia obywatela i świadomość 
podejmowania działań na rzecz budowania warunków sprzyjających aktywności 
fizycznej jest coraz bardziej powszechna. Realizuje się w wymiarze masowym i 
amatorskim oraz profesjonalnym. Wymaga budowania infrastruktury oraz ciągle 
nowych pomysłów, ponieważ sport funkcjonujący w warunkach konkurencji 
ciągle potrzebuje nowych jakości w dziedzinie budowy infrastruktury, organizacji, 
szkolenia i strategii rozwoju. Sport zagospodarowuje wszelkie formy fizycznej 
aktywności oraz aktywności w grach kombinacyjnych, jak szachy, czy bridge 
sportowy. Każdy w sporcie może znaleźć dyscypliny mu odpowiadające. Pożądane 
jest, żeby już dziecko, przy pomocy rodziców, mogło znaleźć formy aktywności 
fizycznej odpowiadające jego fizycznej konstrukcji, charakterowi i temperamentowi. 
Efekty w sporcie osiąga tylko ten, kto ma do tego odpowiedni poziom determinacji 
i warunki psychofizyczne. Musi chcieć i musi mu odpowiadać to, co robi. Tylko 
wtedy możliwe są wyniki. Oczywiście pożądany jest talent. Przedtem jest potrzebna 
diagnoza, żeby wybrać właściwą dyscyplinę, to warunkuje zaangażowanie oraz 
przyjemność i satysfakcję z uprawiania danej dyscypliny, a przedtem spasować z 
charakterem człowieka i z jego predyspozycjami. Zdobywając podstawy dyscypliny, 
właściwą jej szkołę może ją później uprawiać i doskonalić przez całe życie. Również 
dorośli mogą zaczynać od zera, jednak, szczególnie w dyscyplinach technicznych bez 
szkoły, którą osiąga się w młodym wieku, nie da się osiągnąć satysfakcjonującego 
poziomu w opanowaniu dyscypliny, czego rezultatem jest dyskomfort wynikający ze 
świadomości, że jako amator nigdy nie zbliży się do poziomu, który mógłby osiągnąć 
budując podstawy w młodym wieku na poziomie zawodowym, jako zawodnik. 
Wynika to z prostej logiki, że zawodnik, kiedy już jest kompletny i wszystko umie, 
żeby się rozwijać musi wygrywać. Osiągnięcie tego poziomu umożliwia pozostanie 
przy ulubionej dyscyplinie do końca życia i uprawianie jej z przyjemnością i 
satysfakcją oraz z pożytkiem dla zdrowia. Właściwie w klimacie umiarkowanym 
potrzebny jest również jakiś sport na zimę. Wybór jest ogromny. Zależy od tego, 
gdzie się mieszka i od finansowej zasobności, ponieważ sporty zimowe są z reguły 
kosztowne. Popularne u nas narciarstwo zjazdowe wymaga specjalistycznego 
sprzętu oraz dojazdów do miejscowości, w których uprawianie tych dyscyplin jest 
możliwe. Często wiąże się to z wyjazdami za granicę, w kraje alpejskie, albo jeszcze 
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dalej. Możliwe do masowego uprawiania i technicznie znacznie łatwiejsze i tańsze 
narciarstwo biegowe jest mniej popularne. Jest sporo zimowych dyscyplin niszowych, 
których popularność i rozwój zależą od osiągnięć lokalnych mistrzów, którzy, 
osiągając międzynarodowe sukcesy lansują dyscyplinę i nakręcają jej popularność. 
Przykładem u nas jest Adam Małysz, lansujący z dużym powodzeniem dyscyplinę, 
którą uprawia w naszym kraju kilkadziesiąt osób w Zakopanem, Szczyrku i w Wiśle. 
Owocuje to rozbudową kosztownych obiektów, które pozwalają na uprawianie tej 
prestiżowej dyscyplinie w zimie na śniegu, a w lecie na igelicie. Wielu sportowców 
ze sportów zimowych musi trenować za granicą z powodu braku odpowiednich 
obiektów w Polsce. Jest to kłopotliwe i kosztowne, ponieważ wyszkolenie zawodnika 
na poziomie międzynarodowym wymaga skomplikowanych eliminacji i lat pracy, 
żeby osiągnąć sukces. W wielu wypadkach zawodnik, jeśli chce osiągać wyniki na 
poziomie międzynarodowym, musi po prostu wyjechać z kraju, ponieważ na miejscu 
nie ma odpowiednich warunków, a w konsekwencji nie jest możliwa na adekwatnym 
poziomie rywalizacja, bez której postępy w sporcie są niemożliwe. Przykładami są 
piłkarz Zbigniew Boniek i kierowca wyścigowy Robert Kubica, którzy wielokrotnie 
w wywiadach podkreślali, że bez wyjazdu za granicę ich rozwój i kariera byłyby 
niemożliwe. Zawodnik, żeby się rozwijać musi mieć kontakt z najlepszymi i z nimi 
wygrywać, tylko wtedy będzie się rozwijać, a za tym idą miejsca w rankingach, 
prestiż i pieniądze. Jest to bardzo trudna droga. Mimo to szokują nas pieniądze, które 
zarabiają piłkarze, tenisiści czy bokserzy. Jednak równocześnie nie zauważamy, że np. 
szwajcarski rzeźbiarz Giacometti za wystawioną w Sotheby’s wiosną tego roku rzeźbę 
Kroczący uzyskał szokującą cenę 65 mln funtów. Rzeźba wymiarowo niewielka jest 
bardzo mało efektowna. Jest to przykład sytuacji, jak specyficzne kryteria decydują o 
wartości, co przypomina pewne zdarzenie w jednej z berlińskich galerii sztuki przed 
kilkoma laty, kiedy po zakończeniu wystawy jednego z amerykańskich modernistów, 
robotnicy zatrudnieni do uprzątnięcia wystawy wyrzucili na śmietnik większość 
dzieł sztuki wielkiego artysty, sadząc, że są to po prostu zwykłe śmieci.

Możliwości rozwojowe i rekreacyjne, które daje sport uzupełnia turystyka. 
Jest świetnym sposobem na sensowne zagospodarowanie wolnego czasu, dając 
również rozległe możliwości poznawania różnych kultur i cywilizacyjnych 
odrębności.  Może  być uprawiana indywidualnie, rodzinnie, grupowo i przy 
pomocy najróżnorodniejszych środków komunikacji i w różnych przyrodniczych 
środowiskach. Może to być rower, samochód, motocykl, samolot, pociąg i różnego 
rodzaju pojazdy poruszające się po wodzie, bądź umożliwiające penetrowanie 
różnych akwenów wodnych.

Kulminacją dla każdej dyscypliny sportu są olimpiady. Marzeniem każdego 
sportowca jest medal z olimpiady, bądź z mistrzostw świata. Zwykle jest to 
zwieńczeniem jego kariery. Organizuje się je osobno dla sportów letnich i osobno 
dla sportów zimowych. Olimpiady zimowe wymagają specjalnych warunków i pod 
uwagę muszą być brane zarówno infrastruktura jak i warunki pogodowe właściwe dla 
terenów olimpijskich. Właśnie przykład Kanady czy olimpiady w Japonii pokazały 
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jak bliskość oceanu może radykalnie pomieszać szyki organizatorom, szczególnie 
dyscyplin alpejskich, z uwagi na gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe. W 
dyscyplinach alpejskich, szczególnie w tych szybkościowych, nie może być deszczu 
czy mgły, a warunki na czas zawodów winny być jednakowe, bądź zbliżone, żeby 
zawodnicy mieli takie same szanse. Oczywiście trasy są przedtem odpowiednio 
przygotowane, żeby ich zużycie było możliwie minimalne. Rezultat jest taki, że 
właściwie zawodnicy na trasach zjazdowych jeżdżą po lodzie, bo taką konsystencję ma 
sztuczny zmrożony śnieg polewany przed zawodami wodą. Wymaga to w konsekwencji 
perfekcyjnego przygotowania tras z uwagi na bezpieczeństwo, ponieważ w biegu 
zjazdowym, czy supergigancie zawodnicy na niektórych odcinkach trasy osiągają w 
porywach prędkości między 140 a 150 km/godz. Wypadki przy takich prędkościach 
są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia, a zdarzają się wypadki  
śmiertelne. Jest ciekawa prawidłowość, że prawie wszyscy zawodnicy w konkurencjach 
alpejskich mieli wielokrotne złamania różnego rodzaju, a mimo to wszyscy, jak tylko 
mogli, wracali na trasy. Skrajnym wręcz przykładem jest właśnie kończący karierę 
zawodniczą Austriak Hermann Maier1, legenda konkurencji szybkościowych, który 
właściwie na skutek skomplikowanego złamania nogi powinien startować w kategorii 
niepełnosprawnych, jeździł dalej w reprezentacji i Austrii i wygrywał. Inny wybitny 
zjazdowiec francuski, mistrz olimpijski i mistrz świata Luc Alphand po zakończeniu 
kariery zawodniczej na stokach wygrywał jeszcze wielokrotnie pustynny rajd Dakar 
jako motocyklista. Oba te przykłady pokazują na specyficzne osobowości wybitnych 
zawodników w skrajnie niebezpiecznych dyscyplinach. Innym przykładem może 
być idol Formuły I Michael Schumacher, który pytany, co jest fundamentem całej 
jego kariery mistrzowskiej na przestrzeni ponad 15 lat w Formule I odpowiada 
krótko i zaskakująco, że dyscyplina. Zawodnik, a szczególnie mistrz musi być dobrze 
zorganizowany i musi mieć profesjonalne podejście do swoich obowiązków. Żeby 
się rozwijać, musi zwyciężać. Jego sukcesy są również rezultatem prac całego wysoce 
specjalistycznego zespołu, który również musi dużo kosztować. Taki układ wymaga 
najwyższej zdolności ponoszenia odpowiedzialności i dyscypliny. Tam sytuacje 
ciągle się zmieniają, muszą być na bieżąco diagnozowane i muszą być następnie 
podejmowane optymalne decyzje i działania, żeby to, co konieczne było możliwie 
szybko wdrażane. Bez tego sukcesy nie są możliwe. Widać w tym miejscu jak ogromne 
znaczenie ma organizacja, dyscyplina oraz zgrywanie zespołu, który pracuje na 
zawodnika. Jednak zawodnik od momentu, kiedy rusza zostaje sam. Sukces zależy 

,1 Hermann Maier, legenda narciarstwa alpejskiego. Przed nim byli Austriak Toni Sailer, Francuz Jean 
Claude Killy, Austriak Franz Klammer, ale Maier był największy. Urodzony 7.XII. 1972 w Altenmarkt, 
mistrz olimpijski i mistrz świata, czterokrotny zwycięzca pucharu świata. Jako młody chłopak wyrzucony 
ze szkoły sportowej jako nierokujący. Zawodnik w klubie USC Flachau. Debiutuje w pucharze świata 10 
lutego 1996 w Hinterstoder. Pierwszy raz staje na podium 21 lutego 1997 w Garmisch Partenkirchen, 
zajmując 2 miejsce w supergigancie. Łącznie  wygrał 54 zawody pucharowe. W sierpniu 2001 roku na 
skutek wypadku motocyklowego grozi mu amputacja nogi. Wraca na trasę w 2003 roku i 27 stycznia w 
Kutzbuhel wygrywa supergigant, później w grudniu zjazd w Beaver Creek i później jeszcze wielokrotnie 
staje na podium. 13 października 2009 roku w wieku 36 lat ogłasza w Wiedniu zakończenie kariery. Nie 
wystartował w Vancouver z powodów zdrowotnych.
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od niego. Realizuje wartość gry, co w politologii znane jest z teorii gier i tak samo 
jak do sportu odnosi się do polityki, bo zawsze i w sumie chodzi o zrealizowanie 
wartości gry. Polityka również jest grą i ciągle chodzi w niej o uzyskanie przewagi. W 
sporcie widać wyraźnie jak ogromne znaczenie ma osobowość zawodnika. W ekipie 
austriackich alpejczyków, którzy słabo pojechali w Vancouver, jak się zastanawiali, co 
mogło być przyczyną ich porażki, bo zrobili wszystko co było zaplanowane, to doszli 
do wniosku że zabrakło im leadera, kogoś takiego jak Hermann Maier, który zwykle 
był w stanie pokazać, że da się wygrać również wtedy, kiedy ”nie idzie”. W polityce 
również wyraźnie widać jak wiele zależy od jakości przywództwa.

Każdy związek sportowy ustawia reguły gry, dostosowuje struktury do wymogów 
dyscypliny, a system szkolenia do specyfiki dyscypliny. Wszystko ciągle się rozwija 
i trzeba nadążać, żeby nie wypaść z gry. Do tego są potrzebni ludzie kompetentni 
i utalentowani, którzy właśnie doświadczeniem i kompetencjami będą w stanie 
budować warunki dla rozwoju dyscypliny, strategię jej rozwoju. Wszystko zależy 
od polityki, od sposobu, w jaki ludzie w polityce decydują o warunkach, w jakich 
może rozwijać się sport i poszczególne jego dyscypliny. Wymogiem najważniejszym 
jest zapewnienie warunków dla konkurencji, ponieważ tylko wówczas będzie się 
mogła realizować pozytywna eliminacja ludzi wartościowych, którzy wynikami będą 
udowadniać swoją zdolność do realizowania wartości gry.

System demokratyczny i gospodarka rynkowa tworzą warunki dla konkurencji 
i właściwie należy tylko uważać, żeby nie powstawały warunki dla przywilejów i 
nadużyć, ponieważ prowadzi to zawsze do chaosu i destrukcji. Wiele dyscyplin w 
naszych warunkach cierpi na różnego rodzaju wynaturzenia i patologie, przykładem 
może być najbardziej popularna piłka nożna, ale praktyka pokazuje, że wszystko 
poddaje się kuracjom uzdrawiającym, są do tego potrzebni jednak ludzie, którzy 
mają na to pomysły i potrafią je realizować.

Prawdziwą przeszkodą dla rozwoju każdej gospodarki jest wypaczenie 
mechanizmów rynkowych. Wynika ono zwykle z uprzywilejowania wąskiej 
grupy interesów. Dotyczy to również rynku sportu, mediów czy kultury. Przykład 
polskiego sportu, szczególnie drużynowego, jest tego wyraźnym dowodem. 
Polskie ligi są na niskim poziomie i nie ma konkurencji organizacji sportowych. 
Ustawa o kulturze fizycznej daje monopol ogólnopolskim związkom sportowym, 
które kiedyś były kuźnią kadr dawnego systemu, a obecnie są przechowalniami 
zasłużonych działaczy. Polski idol sportów zimowych Adam Małysz domaga się 
profesjonalizmu w zarządzaniu sportem, bo profesjonalizmu i wyników oczekuje 
się od zawodników i tylko profesjonalne podejście do obowiązków może rokować 
pozytywnie na sukces. W warunkach konkurencji tylko profesjonalizm gwarantuje 
sukcesy. Tylko kompetentny zawodnik i profesjonalna struktura go obsługująca 
ma zdolność ponoszenia odpowiedzialności i jest w stanie trafnie diagnozować 
sytuację, dostrzegać błędy, dokonywać regulacji; elastycznie budować warunki dla 
rozwoju w środowisku konkurencyjnym. Wymaga to udziału ludzi kompetentnych, 
których wiedza i doświadczenie gwarantują zdolność ponoszenia odpowiedzialności. 
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Tylko wykształcony i doświadczony fachowiec może gwarantować sukces, może 
zapewnić pożytek z wysiłków podejmowanych z uprawianej przez niego dyscypliny. 
Profesjonalizm zabezpiecza przed marnowaniem talentów, wysiłków, środków. Nie 
można powierzać odpowiedzialności ludziom niekompetentnym.

Na gruncie teorii gier szczególnie interesujące są wysoce techniczne i szybkie 
gry jeden na jeden. Przykładem takich gier jest tenis, a szczególnie mniej prestiżowy, 
ale również bardzo popularny, szczególnie w Azji, najszybszy z gier jeden na jeden - 
tenis stołowy. Wszystko w tych grach zaczyna się od sytuacji, kiedy naprzeciw siebie 
staje dwóch zawodników i tylko jeden z nich może wygrać. Obie gry dawniej były 
grami towarzyskimi, jednak z biegiem czasu zdobyłby poziom, którego osiągnięcie 
od profesjonalistów wymaga lat ćwiczeń, a światowy poziom, szczególnie tenisa 
stołowego został w takim stopniu zdominowany przez Chiny, że reszta świata nie ma 
z nimi szans. Wang Hao, Wan Li Czin, czy Ma Lin, bądź Ma Long są tylko czasami 
ogrywani właściwie przez jedynego Europejczyka Niemca Timo Bola. Tenis ziemny, 
grany na różnych nawierzchniach oraz w halach, wyrósł na jeden z najbardziej 
prestiżowych sportów, osiągając niebywale wysoki poziom nie tylko wśród 
mężczyzn, ale także wśród kobiet. O ile wśród kobiet utrwaliła się dominacja sióstr 
Williams, to wśród mężczyzn sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Przez pewien czas 
wydawało się, że Szwajcar Roger Federer zdominuje na dłużej światowy tenis męski, 
ale przebojem zajmuje jego miejsce leworęki Hiszpan Raphael Nadal, a jemu depcze 
po piętach kilku innych. Gra w obu przypadkach: tenisa ziemnego i stołowego jest 
konstrukcyjnie prosta, a jej geografia wyraźna. Również jej sens i jej cele są wyraźne. 
Jest konkurencyjna i silnie indywidualnie motywująca. Jako dyscyplina kultury 
fizycznej nadaje się znakomicie zarówno do funkcji sportu masowego, jak i do 
uprawiania jej na poziomie profesjonalnym. Profesjonalne traktowanie obu dyscyplin, 
żeby wyznaczać nowe trendy i kierunki rozwoju dyscypliny muszą być profesjonalnie 
zaplanowane inwestycje w infrastrukturę, bazę szkoleniową i system szkolenia, w 
bazę dydaktyczną, organizację rozgrywek, szkolenie na poziomie profesjonalnym 
zawodników i kadr trenerskich. Wymaga dostosowania struktur organizacyjnych na 
poziomie regionalnym i krajowym do sytuacji w tych dyscyplinach w Europie i na 
świecie. To wymaga kompetencji i dokonywania regulacji niezbędnych dla rozwoju. 
Potrzebne jest doświadczenie i zdolności organizacyjne, żeby realizować adekwatną 
i optymalną politykę w warunkach jakie są, a nie w warunkach, jakie by się chciało 
mieć. Logika tych dyscyplin, którą łatwo zrozumieć w oparciu o teorie gier, zaczyna 
się od prostej i elementarnej sytuacji konfrontacyjnej, kiedy do gry staje dwóch 
zawodników, a wygrać może tylko jeden. Logika tej  sytuacji determinuje całokształt 
działań funkcjonujących już poza grą, ale na rzecz tej gry. Jest również konfrontacyjna 
i dynamiczna. Wszystko, co musi być zbudowane dla funkcjonalności dyscypliny, 
winno być nastawione na realizację, w warunkach rynku i konkurencji, polityki, 
której celem będzie rozwój dyscyplin (umożliwiających w skali masowej aktywną 
rekreację), zaś w wymiarze profesjonalnym możliwie wysokie miejsca w rankingach. 
Zdrowe społeczeństwo potrzebuje zdrowych obywateli, ich zdrowie zależy od 
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odpowiedniego trybu życia, a do tego potrzebny jest również sport. Sport ten musi być 
dobrze zorganizowany, a jest to możliwe tylko w dobrze zorganizowanym państwie.

W warunkach rynku wszystko jest grą. Polityka jest grą najważniejszą, bo 
stawką jest władza, która umożliwia dokonywanie regulacji oraz podejmowanie 
decyzji i działań. W każdej grze są reguły i jest stawka. Gra bez stawki jest tylko 
zabawą. Teoria gier nie jest teorią, którą można kojarzyć z grami towarzyskimi, 
czy hazardowymi.; jest raczej „matematyczną teorią konfliktu” i konfrontacji, a 
przedmiotem jej zainteresowania są konflikty polityczne, ekonomiczne, zbrojne, 
również konflikty społeczne. Zwykle chodzi o poszukiwanie drogi do kompromisów 
w sytuacjach zagrożeń. Teoria gier jest znaczącym obszarem teorii polityki i jako taka 
jest przedmiotem wnikliwego oglądu na gruncie politologii.

„Teorię gier można określić opisowo jako teorię podejmowania decyzji 
w szczególnie interaktywnych warunkach, w których konsekwencje działań 
podejmowanych  przez poszczególnych uczestników, nazywanych graczami, 
zależą od pozostałych uczestników. Podobnie jak inne teorie, które zajmują się 
rozwiązywaniem problemu decyzji w pewnych określonych warunkach (np. teoria 
decyzji wieloaspektowych, teoria wyboru społecznego), teoria gier jest teorią 
normatywną. Oznacza to, że bada zachowania i decyzje uczestników (nie muszą 
to być pojedyncze osoby, lecz również grupy osób koordynujących swoje działania 
nazywane na ogół koalicjami, organizacje itp., a nawet zwierzęta, rośliny lub 
komputery) w sytuacjach częściowego lub pełnego konfliktu interesów między nimi 
i poszukuje takich wyborów, jakich powinni dokonać racjonalni uczestnicy tych 
sytuacji oraz rozwiązań, które powinni zaakceptować. Teoria gier pozwala również 
przewidywać rozwiązania sytuacji konfliktowych w przypadkach, gdy założenia o 
racjonalności uczestników tych sytuacji są spełnione”.2 

Teoria gier ma zastosowanie w wielu dziedzinach, przede wszystkim w ekonomii 
i w naukach politycznych, a także w biologii, naukach wojskowych, psychologii 
społecznej, socjologii, filozofii, statystyce, sporcie itp. Rozwija metodologię, która 
ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w jakich mamy do czynienia z interakcjami 
racjonalnych uczestników.

Teorię gier można traktować jako nadrzędną w stosunku do teorii decyzji. Jest 
uproszczonym, matematycznym modelem sytuacji konfliktowej, wymaga określenia 
liczby uczestników, strategii i reguł gry. Jako matematyczna teoria konfliktu 
została zdefiniowana przez Johna von Neumanna, który w roku 1928 ogłosił swoje 
fundamentalne twierdzenie o dwuosobowych grach o sumie zerowej. Znalazła 
zastosowanie we współczesnej teorii ekonomii i we wszystkich dziedzinach nauk 
społecznych. Teoria gier zajmuje się logiczną analizą sytuacji konfliktu i kooperacji. 
Bada jak gracze winni racjonalnie rozgrywać grę. Gracz wpływa na przebieg gry, 
wybierając swoją strategię; ostateczny wynik jednak zależy nie tylko od niego, ale 
także od decyzji pozostałych uczestników i właśnie tutaj jest miejsce na konflikt i 
kooperację. Konflikt, bo każdy z graczy dąży do innych rozstrzygnięć, ale również 

2 P. Straffin, Teoria gier, SCHOLAR 2001, 2004, str. VII.
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może się zdarzyć, że gracze uznają, iż konieczny jest kompromis. Istotne są również 
decyzje społeczne – kto z kim i jak będzie kooperował. W sytuacji konfliktu dwóch 
graczy teoria minimaksu von Neumanna podpowiada, że powinni zagrać swoje 
optymalne – czyste lub mieszane – strategie i w ten sposób osiągnąć wartość gry.

Teoria gier była i jest użytecznym narzędziem ułatwiającym nam  zrozumienie 
zjawisk zachodzących między ludźmi. Umożliwia uczestnictwo w grze idei, 
szukanie nowych podejść i rozwiązań, mimo że nie  objaśniają one jednoznacznie  
zjawisk społecznych, do modelowania których zostały wymyślone. O interakcjach 
zachodzących w społeczeństwie wiemy, że w bogactwie swojej różnorodności są 
wyjątkowo skomplikowane, że ich sens czasami wymyka się prostej logice. Teoria gier 
pokazuje, że także sama struktura logiczna konfliktu i kooperacji jest skomplikowana 
i różnorodna. Dążenie do własnej korzyści może pozostawać w sprzeczności z 
dążeniem do korzyści społecznych. W pewnych sytuacjach uzgodnienia koalicyjne 
mogą być od samego początku niestabilne. W badaniach społecznych największym 
zagrożeniem jest dogmat; pewność, że znamy trafną i prostą odpowiedź na pytanie, na 
które nie ma trafnej ani prostej odpowiedzi. Należy unikać kanonizowania nonsensu 
i uwieczniania fałszu – refleksja naukowa jest potężnym antidotum, które kieruje 
myślenie z powrotem od sloganów do analizy. Należy z dużą ostrożnością reagować 
na wezwania do racjonalnego działania w warunkach łączących konflikt i kooperacje, 
czy jak to ma miejsce często w politologii na żądanie „sprawiedliwego” podziału 
dóbr. Zawsze należy żądać precyzyjnego określenia o co chodzi, nie pozwalając na 
uproszczenia, które zwykle oznaczają mijanie się z prawdą. Teoria gier umożliwia 
skuteczne istnienie społecznych interakcji, pokazując, że zwykle nie jest możliwe 
znalezienie prostych odpowiedzi, że raczej należy się nastawiać na poszukiwanie 
nowych sposobów analizowania, organizowania i oceniania osiągniętych ludzkich 
doświadczeń. Taka jest droga do nowych pomysłów, nowych idei i nowych rozwiązań.

Teoria gier zajmuje się logiczną analizą sytuacji konfliktu i kooperacji. Z grą 
mamy do czynienia, kiedy występuje co najmniej dwóch graczy. Każdy ma do wyboru 
pewną liczbę możliwych strategii określających sposób rozgrywania przez niego 
gry. Wynik gry jest zdeterminowany przez kombinację strategii wybranych przez 
poszczególnych graczy. Każdy wynik jest premiowany wygraną, której wysokość 
można wyrazić liczbowo. Premie określają wartość wyniku gry dla poszczególnych 
graczy. Teoria gier bada, jak gracze powinni racjonalnie rozgrywać grę, żeby osiągnąć 
jak najwyższą premię. Gracz wpływa na przebieg gry, wybierając swoją strategię; 
ostateczny wynik nie zależy jednak od niego, ale także od pozostałych uczestników i 
właśnie tutaj jest miejsce na konflikt i kooperację. Konflikt – ponieważ każdy gracz 
dąży do innego wyniku gry. Są jednak sytuacje kiedy kilku graczy, koordynując swoje 
strategie, może doprowadzić do wyniku dającego każdemu z nich wyższą wypłatę 
– i wtedy możliwa jest kooperacja. Racjonalna rozgrywka wymaga, by każdy gracz, 
decydując o wyborze strategii mającej mu przynieść korzystny rezultat, uwzględniał 
prawdopodobne decyzje pozostałych graczy – dążących do wyników korzystnych dla 
siebie. Istotne są także decyzje społeczne – kto z kim i jak kooperował. Gry takie jak 
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szachy, brydż czy poker są grami w sensie teorii gier, która uogólnia analizę tego 
rodzaju gier. Ale za jej pomocą można opisać wiele istotnych sytuacji społecznych. 
Politycy prowadzący kampanię wyborczą, posłowie lobbujący za przyjęciem lub 
odrzuceniem jakiejś ustawy, państwa wchodzące w interakcje z innymi państwami, 
uczestniczą w jakichś grach. Wszystko jest dobrze do momentu, kiedy możemy 
założyć, że wszyscy uczestnicy gry zachowują się racjonalnie i ich poczynania są w 
konsekwencji, w ramach obowiązujących zasad i reguł – przewidywalne. Niestety, w 
rzeczywistości realnej tak nie jest i dlatego nie jest możliwa ogólna teoria gier. Teoria 
gier pozwala, co najwyżej, ocenić na ile uczestnicy konfliktu czy kooperacji postępują 
racjonalnie. Istotnym ograniczeniem w teorii gier jest niemożliwość przewidzenia 
przebiegu gier, w których interesy jej uczestników nie są wyraźnie przeciwstawne, 
a także w takich, w których bierze udział więcej niż dwóch graczy. Dla takich gier 
istnieje szereg rozwiązań cząstkowych, przykładów, analiz i pomysłów.

Kapitalizm promuje ludzi sukcesu, jednak nie pyta o cenę. Czasami robi to 
prokurator, bądź parlamentarne komisje śledcze. Wygrywają igrzyska. Odkąd na 
stadionie Haysel rozegrano mecz mimo ofiar śmiertelnych z powodu katastrofy, 
przegrały zasady i wartości. Reklama, telewizja i kasa są jak totemy dekadenckiej 
cywilizacji. Widowisko musi trwać. Show must go on. 

Tak jak polityka, sport wymaga przewidywalności, którą dają reguły i sankcje ,i to 
w rezultacie pozwala przewidywać, co może się wydarzyć i jak zachowają się uczestnicy 
gry. Tak jak na drodze na skutek uregulowań kodeksowych można przewidywać 
zachowania uczestników ruchu, oczywiście z respektowaniem zasady ograniczonego 
zaufania. Hokeista Wayne Gretzky pytany, co jest źródłem jego sukcesów na tafli, 
zwykł mawiać, że jest to całkiem proste. Po prostu jak na lodowisku wszyscy jechali 
tam, gdzie akurat był krążek, to on jechał tam, gdzie będzie za chwilę. Do tego 
potrzebny jest talent, lata treningów i gier, intuicja. Zawodnik, oprócz siły musi 
mieć szybkość reakcji, zdolność czytania gry, technikę, rozumienie strategii i taktyki, 
zdolność podejmowania błyskawicznych decyzji i przewidywania  ich konsekwencji. 
Sport hartuje silnych i eliminuje słabych. Alpejczyk Hermann Maier, mimo 
zaawansowanego wieku i kontuzji przesuwającej go w szeregi niepełnosprawnych, 
zachował zdolność wygrywania z najlepszymi w bardzo wymagającej dyscyplinie.

W wielkim sporcie są również duże pieniądze i np. majątek Michaela Schumachera 
po zakończeniu kariery wyliczano na ok. 800 mln dolarów, ale zawodnik ten 50 
milionów dolarów oddał na cele dobroczynne, sam wielokrotnie angażując się do 
akcji charytatywnych. Ci wybitni udowadniali swoją wielkość nie tylko w wymiarze 
sportowym. Wielu ludzi decyduje się na ekstremalne dokonania, które wymagają 
specyficznych predyspozycji i niezwykłego hartu duchu. Takie właściwości muszą 
mieć wybitni himalaiści, zwycięzcy i uczestnicy rajdu Dakar, czy żeglarze samotnie 
opływający świat dookoła. Do dziś samotnie opłynęły świat 123 osoby, w kosmosie 
było już ponad 400 osób, a na Mount Everest weszło już ponad 15 tysięcy ludzi. 
Himalaiści zresztą ciągle podnoszą stopień trudności. Dawniej wyczynem było w 
ogóle wejście powyżej 8 tysięcy metrów, potem wchodziło się bez tlenu, potem po 
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coraz trudniejszych wejściach, potem Polacy zaczęli erę himalaizmu zimowego i tak 
też jest w innych dyscyplinach sportu, gdzie poprzeczka ciągle idzie do góry.

Wybitnych zawodników i wielkie zespoły szkolą wybitni trenerzy. Odznaczają się 
zwykle tym, że tak jak wybitni zawodnicy mają zdolność niestannego rozwoju. Ciągle 
się uczą. To jest proces i wymaga czasu, wytrwałości oraz cierpliwości. Jeśli dla kogoś  
sport i dyscyplina, którą uprawia, nie jest pasją tylko sposobem zarabiania pieniędzy, 
to taki daleko nie zajdzie. Pasja daje wiarę w siebie. Trener siatkarzy Raul Lozano 
uczył swoich podopiecznych prostych zasad: że nie wolno zdobywać punktów za 
wszelką cenę, bo to oznacza ekstremalne wydatkowanie sił i energii, których potem 
może braknąć w decydujących momentach albo w końcówce gry, że należy unikać 
popełniania błędów, bo błąd oznacza stratę punktu, bramki, bądź inicjatywy i 
przejęcie inicjatywy przez przeciwnika,  że gra się o każdy punkt i o każdą piłkę, piłka 
powinna być zagrana, bo piłka tylko odbita daje przeciwnikowi szanse na atak lub 
przejęcie inicjatywy, że nie wolno oddawać punktów za darmo. Zawodnicy wiedzą, 
że respektowanie sumy tych prostych zasad nie jest proste i wymaga dyscypliny i 
maksymalnej koncentracji. Ten, kto chce wygrać musi być na to gotowy mentalnie, 
inaczej przegra. Zawodnik wychodzący do gry, musi ją mieć poukładaną w głowie, 
bo inaczej przegra. Musi być gotowy technicznie, taktycznie i mentalnie. Oczywiście 
oznacza to permanentny stres, ale taka jest natura sportu i taka jest natura gry. 
Dobrze przygotowany zawodnik nie ma problemów z podejmowaniem właściwych 
i adekwatnych decyzji. To wszystko na pewno dotyczy zawodników, ale dotyczy to 
również wszystkich, którzy tworzą infrastrukturę i zaplecze dla sportu w ogóle i dla 
poszczególnych dyscyplin.

Sport wymaga ogromnych nakładów finansowych. Widać to w czasie olimpiad, 
czy mistrzostw świata. Organizatorzy igrzysk muszą zapewnić odpowiedni poziom 
infrastruktury, komunikację, logistykę, media i cały system obsługi imprezy. 
My sami widzimy, w związku z organizacją mistrzostw Europy w 2012 roku, jak 
wielkie i kosztowne jest to przedsięwzięcie. Problem jest nie tylko w wybudowaniu 
niezbędnych obiektów, ale również w późniejszym ich zagospodarowaniu. Narodowy 
stadion w Warszawie będzie kosztował ok. 2 mld złotych i na pewno będzie problem z 
jego utrzymaniem, chyba że przejmie funkcje dawnego Stadionu Dziesięciolecia. Nie 
jest możliwa odpowiedź na pytanie czy te koszty kiedykolwiek się zwrócą. Igrzyskom 
i innym wielkim wydarzeniom sportowym towarzyszy intensywny marketing, 
jednak kiedy zajrzymy za kulisy, to my w przypadku „naszych” mistrzostw 2012 roku 
właściwie pracujemy, owszem dla sportu, ale nie można nie zauważyć, że za tym 
wszystkim stoją interesy superkorporacji sportowych FIFA i UEFA. Z RPA łączy nas 
tyle, że im i nam przyznano organizację potężnej imprezy na kredyt, nie tyle z powodu 
politycznej poprawności, ile z powodu poszerzenia interesów potężnych sportowych 
korporacji. Można tu się spierać o racje posługując się wzniosłą frazeologią, ale 
faktom sprzyjają również emocje milionów kibiców, unoszące się często do poziomu 
zapiekłego fanatyzmu.

Można również posługiwać się argumentacją, że sport jest jednym z głównych 
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motorów napędzających słabnące poczucie tożsamości narodowej. Sportowcy po 
osiągnięciu wysokiego poziomu profesjonalnego przestają reagować na patriotyczne 
nawoływania. Idą za „kasą”. Grają tam gdzie im lepiej płacą. Oczywiście jest to 
tylko część prawdy. Sportowiec ciągle musi walczyć o miejsce w rankingu i musi 
ciągle grać z najlepszymi, żeby się rozwijać; jest to gwarancją rozwoju i postępu, a 
za tym idą pieniądze. Nie można wymagać od wybitnych sportowców, żeby grali 
dla naszych często nieprofesjonalnych i nieudolnie prowadzonych klubów, za byle 
jakie pieniądze z powodów patriotycznych. Sportowcy i inni ludzie, którzy chcą się 
rozwijać, poszukują szans nie oglądając się na granice i coraz szybciej mijają czasy, 
że można było liczyć na racje patriotyczne decydujące przy wyborze drogi życiowej. 
Tylko dobrze zorganizowane państwo, z dynamiczną gospodarką, będzie mogło 
liczyć na zatrzymanie najlepszych. Za sprawą konkurencji czasy stają się płynne , 
poszerza się zakres wolności rozumianej jako możliwość wyboru. Wiele pisał o tym 
Zygmunt Bauman. To będzie sprzyjało pogłębianiu się różnic, ale prawdopodobnie 
coraz więcej ludzi będzie rozumiało, że trzeba w tym brać udział, poszukiwać szansy 
dla siebie, żeby nie pozostawać w tyle i zasilać  szeregi tych, którzy w oparciu o hasła 
sprawiedliwości domagają się udziału bez zasługi, na czyjś koszt, nie podejmując 
wyzwań i nie poszukując szans dla siebie, mimo że możliwości jest coraz więcej.

Następne igrzyska odbędą się w Soczi  i będą kosztować ok. 40 mld dolarów. 
Najwięcej w historii. Olimpiada w Vancouver kosztowała ok. 1.5 mld dolarów. 
Tyle mniej więcej wydadzą Oleg Deripaska i Władimir Potanin na wybudowanie 
kompleksu hoteli w Soczi. Równocześnie wiele tysięcy ludzi zostanie wysiedlonych z 
miasta, bo ich tereny będą potrzebne dla olimpiady. Media rozpisywały się, że Soczi 
stanie się skrzyżowaniem Saint-Tropez i alpejskiego kurortu w Sabaudii Courchevel. 
Efekt był piorunujący. Następnego dnia po przyznaniu Soczi prawa do organizacji 
igrzysk ceny w mieście skoczyły dwukrotnie do góry. Zdrożało wszystko, od bułek 
po czynsz. Stało się drożej niż w Moskwie. Coraz mniej ludzi przyjeżdża do kurortu, 
wybierając znacznie tańszą Abchazję. Na olimpiadzie samo miasto skorzysta niewiele, 
ponieważ  większość obiektów sportowych będzie poza miastem. Mnożą się protesty 
ekologów, ponieważ Soczi to unikalny rezerwat subtropikalnej przyrody. W pobliskich 
górach śnieg leży cały rok, a nad morzem rosną palmy i przez ponad pół roku można 
zażywać morskich kąpieli. Dla olimpiady będzie musiała być wybudowana droga 
z lokalnego lotniska w Adlerze do Krasnej Polany, która stanowić będzie centrum 
igrzysk. 50 km autostrady ma kosztować ok. 7 mld dolarów, a sama droga będzie 
ekologicznym zagrożeniem dla unikatowej okolicznej przyrody. Spowoduje to 
zmiany klimatyczne i będzie zagrożeniem dla egzystencji wielu kaukaskich gatunków 
flory i fauny. Czerkiesi, lokalna ludność w 1864 roku została wygnana do Turcji, przy 
czym zginęło ok. 1.5 mln Czerkiesów, czyli ok. połowa ówczesnej populacji tego 
narodu3. Wydawało się, że na przeszkodzie olimpijskim inwestycjom  staną granice 
parków narodowych, ale z tym poradzono sobie bardzo prosto, po prostu granice 
zostały przesunięte. Czerkiesi rozrzuceni po całym świecie protestują, że trasy będą 

3 News Week. 4.07.2010, str. 67-69.
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przebiegać po grobach ich przodków.
Taka jest jednak natura wszystkiego, co masowe, działa jak buldożer, racje 

jednostki czy mniejszości się nie liczą. Show must go on!
Dochody sportowych korporacji ciągle idą do góry. Mimo kryzysu gospodarczego 

europejski rynek piłki nożnej w sezonie 2008/2009 zwiększył wartość o 1.1 mld euro 
do 15.7 mld4. Ponad połowa tej kwoty przypadła lidze angielskiej, włoskiej, niemieckiej 
i hiszpańskiej. W roku 2009 Christiano Ronaldo z Realu Madryt zarobił 13 mln euro, 
Zlatan Ibrahimovic z FC Barcelona 12 mln euro, Lionel Messi z FC Barcelona 10.5 
mln euro5. 1.6 mld dolarów w ciągu 4 lat zapłacili FIFA sponsorzy mistrzostw świata 
w RPA. Polska na infrastrukturę Euro 2012 wyda ok. 70 miliardów złotych6. Zwykle 
wielkim imprezom sportowym towarzyszą różnego rodzaju imprezy zarabiające przy 
okazji igrzysk czy mistrzostw. U nas zabrakło w tej sprawie pomysłów.

Sport ma swoje blaski i cienie, natomiast tylko od ludzi zawsze będzie zależało jak 
zostanie wykorzystany.

4 Gazeta Wyborcza 21 czerwca 2010 r.
5 Ibidem.
6 J.w. 25 luty 2010 r.
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Paweł Trawicki

Miejsce Gdyni w relacjach polsko-kanadyjskich

Gdynia w swoich długich, bo sięgających 1253 r. dziejach pełniła wielorakie funkcje. 
Była miejscem zamieszkiwania ludności kaszubskiej, następnie w XX w. stanowiła 
cel osiedlenia dla przybyszów z Polski Centralnej, Południowej oraz z Kresów. Była 
także otwarta na mniejszości narodowe: Niemców, Żydów, Skandynawów1. Jej 
charakter kształtowało nadmorskie położenie. Gdynia, niegdyś osada i wieś rybacka 
współcześnie ważny port morski, powstała jako „miasto z morza i z marzeń”2. 
Specyfika Gdyni przejawia się w jej otwartości na człowieka. Jest to szeroko rozumiane 
jako „przyjazny klimat”, tj. odpowiednie warunki do osiedlania się, ale również 
właściwe warunki umożliwiające oraz ułatwiające przemieszczanie się ludzi po 
Polsce, Europie i świecie3. Gdynia posiada silnie rozwinięty przemysł transportowy. 
W mieście znajduje się: dworzec kolejowy utrzymujący liczne połączenia 
krajowe i międzynarodowe, dworzec PKS, port morski obsługujący pasażerskie i 
towarowe połaczenia promowe, a także przygotowuje się do budowy cywilnego 
lotniska w Babich Dołach. Gdynia jest także związana z transportem jako 
miejsce turystyczne. Posiada liczne atrakcje, jak: oceanarium, żaglowiec Dar 
Pomorza, niszczyciel ORP Błyskawica, kościół na Oksywiu, czy naturalny 
klif w Orłowie. Powoduje to duży ruch turystyczny w okresie letnim. 
Zwłaszcza licznie przybywają do portu promy pasażerskie, tzw. wycieczkowce, 
w których programie rejsów po Bałtyku Gdynia znajduje się jako jedyne polskie 
miasto. Funkcja transportowa i turystyczna Gdyni znajduje odzwierciedlenie 
w licznych przedstawicielstwach konsularnych, które mają swoją siedzibę 
w mieście.

Współcześnie w trójmieście znajduje się 26 placówek konsularnych,  
w tym: 14 w Gdańsku, 8 w Gdyni (dodatkowo 1 agencja konsularna) oraz  
4 w Sopocie. 

1 A. Chodubski, Mniejszości narodowe i etniczne w pomorskiej przestrzeni kulturowej, [w:] Cywilizacja
 i Polityka, Toruń 2008, nr 6, s. 256-272.

2 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002, s. 113.
3 A. Modrzejewski, Wpływ współzależnych procesów unifikacyjnych i dywersyfikacyjnych na oblicze 

kulturowe społeczności lokalnej na przykładzie Gdyni, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach 
narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego, A.K. Waśkiewicza. Seria ósma, Gdańsk 
2008, s. 72-79.
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Placówki mieszczące się w Gdyni to:

Konsulat Austrii w Gdańsku, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
Konsulat Finlandii w Gdyni, ul. Morska 59, 81-323 Gdynia
Konsulat Generalny Rumunii w Gdyni, ul. Druskiennicka 1, 81-533 Gdynia
Konsulat Królestwa Norwegii, ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia
Konsulat Republiki Chile, ul. Obrońców Westerplatte 14, 81-401 Gdynia
Konsulat Republiki Cypryjskiej w Gdyni, ul. I Armii Wojska Polskiego 35,  

81-383 Gdynia
Konsulat Włoch w Gdyni, ul. Świętojańska 32, 81-372 Gdynia
Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu, ul. Wzgórze Bernadowo 116, 81-583 

Gdynia
Agencja Konsularna Szwecji w Gdyni, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia4.

Placówki konsularne świadczą usługi dla obywateli państw, których są 
przedstawicielstwem, jak również Polaków zainteresowanych pobytem lub 
działalnością na obszarze tego kraju5. Stanowią ważne ogniwo w stosunkach 
dwustronnych. Ich obecność podkreśla dobrą współpracę międzypaństwową, ale 
przede wszystkim jest odzwierciedleniem zainteresowania Gdynią jako poważnym 
miastem o znacznym potencjale gospodarczym i ludzkim.

Gdynia jak na stosunkowo młode miasto posiada długą tradycję udziału  
w stosunkach międzynarodowych Polski. Szczególnym zagadnieniem jest jej rola w 
stosunkach z Kanadą. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego emigracja z Polski do 
Kanady nasiliła się względem poprzedniego czasu. Uwarunkowane było to 
m.in. tym, że młode państwo polskie nie było w stanie spełnić oczekiwań 
socjalnych niektórych robotników, chłopów oraz osób niewykwalifikowanych. 
W poszukiwaniu pracy wielu z nich udawało się zagranicę, w tym do Kanady. 
W tym samym czasie Kanada przeżywała rozkwit gospodarczy. Rozwinięty 
przemysł, który unowocześnił się i wzbogacił na działaniach wojennych  
1914-18 oraz koniunktura na płody rolne w pierwszej połowie XX w. 
sprawiły, że kraj ten potrzebował imigrantów gotowych podjąć pracę na roli  
i w przemyśle. 

W związku z tym, że potrzebna była niewykwalifikowana siła robocza 
posiadająca umiejętność pracy emigranci z Polski cieszyli się wysokim 
zainteresowaniem rządu kanadyjskiego, dlatego też już w lipcu 1924 r. zostało 
powołane kanadyjskie biuro do spraw imigracji w Gdańsku. W Gdyni i 
Gdańsku otworzyła działalność także inspekcja medyczna i cywilna, do 
zadań której należało przeprowadzanie badań lekarskich, a także kontroli 
i ewidencjonowania dokumentów polskich emigrantów. Po pięciu latach, 

4 www.trojmiasto.pl
5 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1993, s. 277.
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w 1929 r. została utworzona transoceaniczna linia Gdynia-America Steamship. 
6 grudnia 1930 r. rząd polski wydał dekret, który nakazywał, aby obywatele 
polscy udający się na emigrację do Kanady rozpoczynali podróż z portu 
gdyńskiego. Było to posunięcie strony polskiej w kierunku zmonopolizowania 
ruchu transatlantyckiego przez linię Gdynia-America Steamship oraz port 
w Gdyni. Odpowiedź na dyplomatycznej zasadzie wzajemności nadeszła 
w miesiąc później. 17 stycznia 1931 r. strona kanadyjska wycofała inspekcję medyczną 
z Gdyni i Gdańska. Miało to na celu wywarcie presji na stronie polskiej, ponieważ od 
tej chwili obywatele polscy mogli emigrować do Kanady jedynie za pośrednictwem 
Hamburga i Bremen. Spór zakończyły dwustronne rokowania rządowe6. 3 lipca 1935 
r. został podpisany układ, który stanowił, że linia Gdynia-America Steamship mogła 
realizować połowę przewozów, natomiast pozostałe 50% zostało podzielone na 30,5% 
dla linii Canadian Pacyfic, a 19,5% dla linii White Star and Cunard. Strona kanadyjska 
bezzwłocznie wznowiła działalność inspekcji medycznej i cywilnej w Gdyni7.

Spór był niekorzystnym zjawiskiem dla obydwu stron. Najwięcej zaś tracili 
emigranci, którzy musieli wydłużyć swoją podróż o połączenie kolejowe Gdańsk-
Hamburg. 

W latach II wojny światowej ruch wędrówkowy ludności z Polski do Kanady 
został wstrzymany. 

Po zawierusze wojennej relacje międzypaństwowe zostały wznowione. 
Kierunek transatlantycki stał się mniej nośny, jednak już na jesieni 1946 r. 
dostrzeżono potrzebę kontynuacji współpracy polsko-kanadyjskiej8. Centralnym 
miastem ponownie miała stać się Gdynia. W dokumentach Departamentu 
Morskiego Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego wyrażano potrzebę 
ponownego zorganizowania kanadyjskiej placówki imigracyjnej w Gdyni.  
2 stycznia 1947 r. Ministerstwo Żeglugi wystosowało pismo do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, w którym argumentowano, że przywrócenie 
przedwojennej współpracy jest dla Polski jak najbardziej pożądane przez 
wzgląd na możliwość czerpania korzyści z faktu kontrolowania przepływu 
ludności udającej się na emigrację. Treść pisma zawierała argumentację  
w niezwykle przekonywującej formie. Pisano m.in.: „ W wypadku, gdyby Gdynia 
posiadała kanadyjskich urzędników imigracyjnych, to nie tylko polscy emigranci, 
ale przede wszystkim emigranci ze środkowej i wschodniej Europy musieliby 
przechodzić przez Gdynię. Poza wpływem dewizowym z tytułu przewozu emigrantów, 
którzy byliby opłacani przez rodziny emigrantów zamieszkujące Kanadę, istniałyby 
wpływy z przewozów kolejowych, z opłat bankowych przy przekazie pieniędzy itp.”9 
Zatem dostrzegano także pozapolityczny wymiar zakładanej współpracy polsko-
kanadyjskiej w Gdyni. Potencjalne korzyści były zatem obiecujące. 

6 R. Bierzanek, J. Jakubowski, J. Symonides, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, 
Warszawa 1980, s. 321.

7 A. Reczyńska, Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym, Wrocław 1986, s. 173.
8 Z. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986, s. 125.
9 L. Pastusiak, Polska – Kanada. Kraje odległe a jednak bliskie, Toruń 1994, s. 31.
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5 sierpnia 1947 r. w Wydziale amerykańskim MSZ powstała opinia dla 
Ministra Spraw Zagranicznych, która pozytywnie odnosiła się do zamierzeń 
reaktywacji kanadyjskiego przedstawicielstwa w Gdyni. Zawierała m.in. 
stwierdzenie, że:” z punktu widzenia politycznego utworzenie kanadyjskiej 
placówki migracyjnej w jednym z portów polskich będzie jeszcze jednym 
dowodem ze strony Rządu Polskiego chęci współpracy międzynarodowej  
i rozwoju wzajemnych stosunków z państwami za „żelazną kurtyną”10. 

Teoria a praktyka w stosunkach międzynarodowych nierzadko rozbija się o bieżącą 
politykę. Mimo dobrej atmosfery wokół sprawy eregowania w Gdyni kanadyjskiej 
placówki imigracyjnej 9 września 1947 r. Wicedyrektor Departamentu Politycznego 
MSZ dr T. Żebrowski wystosował do Ministerstwa Żeglugi pismo stwierdzające, że 
MSZ „nie jest zainteresowane” ulokowaniem takiej placówki w Gdyni.

Najprawdopodobniej gdyby w pierwszych powojennych latach powstała 
kanadyjska placówka imigracyjna, współcześnie Gdynia byłaby miastem,  
w którym miałby siedzibę konsulat Kanady.

10 Ibidem, s. 33.
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Grzegorz Piwnicki
Adam Klein

Mity i stereotypy w potocznym postrzeganiu mniejszości 
narodowych i etnicznych

Mit we współczesnym świecie ze względu na fakt „zawładnięcia” uniwersum ludzkiego 
losu jest wszechobecny. I mimo iż stwierdzenie to może wydawać się przesadne, 
czym wytłumaczyć zjawisko dużego zainteresowania nauk humanistycznych 
jego problematyką. Wszechstronne badania w tej dziedzinie prowadzą od lat 
filozofowie, antropolodzy, socjolodzy, historycy myśli społecznej, religioznawcy, 
historycy literatury i sztuki, politolodzy i inni badacze. Postęp nastąpił również w 
sferze artystyczno-filologicznej, w której dokonało się swoiste odrodzenie zjawiska 
„mitologizmu” w literaturze XX w., zwłaszcza jego form we współczesnej powieści, 
m.in. Manna, Joyce’a, Kafki, Steinbecka czy Faulknera.

Popularność terminu nie przyczyniła się do nabycia przezeń cech bezsporności i 
jednoznaczności1. W przeciwieństwie do kultu, obrzędu czy rytuału, które są trwałe, 
mity charakteryzują się płynnością i łatwością przeobrażania się2. Odpowiadające 
nazwie pojęcie mitu nie zostało dokładnie sprecyzowane i dlatego posiada charakter 
zdecydowanie wielokształtny. Słowo „mit” pojmowane bywa rozmaicie, i to zarówno 
na gruncie nauki, jak też  w sferze świadomości społecznej i opinii publicznej.

„Słownik języka polskiego” PWN rozróżnia trzy zasadnicze znaczenia terminu 
„mit”. Po pierwsze: mit to „fantastyczna historia, opowieść o bogach, demonach, 
legendarnych bohaterach oraz nadnaturalnych wydarzeniach z udziałem tych postaci; 
stanowi próbę wyjaśniania odwiecznych zagadnień bytu, świata i człowieka, życia i 
śmierci, dobra i zła. Mity greckie, słowiańskie. Mit o Dedalu i Ikarze, Prometeuszu”. 
Po drugie: metaforyczne znaczenie mitu to „fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś, 
uznawane bez dowodu, ubarwiona wymyślonymi szczegółami historia o jakiejś postaci 
lub o jakimś fakcie, wydarzeniu; wymysł, legenda, bajka”. Na przykład: mit narodowy, 
mit rodzinny, mit wroga, itp. I po trzecie: w religioznawstwie mit to „u ludów 
pierwotnych i współczesnych niecywilizowanych: opowieść sakralna wyrażająca, 

1 E. Sarnowska-Temeriusz, Literatura i mit, [w:] Lektury i problemy, Wybór i oprac. Janusz 
Maciejewski, Warszawa 1976, s. 727.

2 J. Parandowski, Mitologia, Londyn 1992, s. 7.
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uzasadniająca i kodyfikująca wierzenia religijne związane z magią, ultem, rytuałem”3.
Do najważniejszych zagadnień poruszanych w mitach należą m. in.: sens życia, 

miłość i płodność, śmierć i życie po śmierci, opozycja tego co ludzkie, do tego co 
boskie, natura wszechświata, magia, los.

Początków mitów należy się doszukiwać zatem m. in. w próbach objaśniania 
zjawisk przyrody, ich niepospolitości, w których – bądź poza nimi – fantazja  ludzka 
starała się upatrywać sił nadprzyrodzonych. Postacie zaś bogów, półbogów czy 
mitycznych herosów z legendarnych, zamierzchłych czasów przywdziewały niekiedy 
imiona historyczne, to znów stawały się bezimiennymi postaciami bajecznymi4.

Na nieokreśloność historyczną mitów, ich przedhistoryczność, zwrócił również 
uwagę Władysław Kopaliński, podając, że są one zazwyczaj opowieścią „nieznanego 
pochodzenia, tylko pozornie relacjonującą wypadki historyczne, które służyć mają 
do wyjaśniania jakichś zwyczajów, wierzeń i instytucji albo zjawisk naturalnych, w 
sposób szczególny związanych z magią, kultem albo wierzeniami religijnymi”5. 

Skoro mity „tylko pozornie relacjonują wypadki historyczne” i tworzą strukturę 
odnoszącą się równocześnie do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości6, to dlatego 
posiadają moc ukonkretnienia w postaci sakralnej wieczności, którą określa się 
niekiedy mianem „poetyckiej skamieliny”7. Gdzie zatem poszukiwać owej „sakralnej 
wieczności”? Skąd wzięła swój początek (a może początki?) „poetycka skamielina”, 
która w postaci mitu panowała niepodzielnie w społecznościach archaicznych (nie 
wykluczając późnego średniowiecza), stanowiąc dlań pierwowzór wszelkich form 
ideologicznych8?

Kiedy dziś uczeni analizują dwa pojęcia geograficzne: Południa i Północy, 
badania ich nieodparcie przywodzą na myśl kontrast pomiędzy bogatą, sytą Północą 
i uboższym Południem. U zarania naszej cywilizacji było odwrotnie: „przeciw 
zamożnemu Południu szli z północy wygłodniali barbarzyńcy”9. Zanim jednak 
do tego doszło, rozwój życia na ziemi rozciągał się na miliony lat. Przyspieszył 
dopiero przed ukazaniem się człowieka. Na blisko milion lat obliczają archeolodzy i 
paleontolodzy przedostatni okres, nazywany paleolitem (kamień łupany), a ostatni – 

3 Słownik języka polskiego, PWN pod red. M. Szymczaka, t. II, Warszawa 1979, s. 187. Warto dodać, 
że przenośnego pojęcia „mit” nie odnotowuje jeszcze monumentalny, wielotomowy Słownik języka 
polskiego pod red. W. Doroszewskiego z 1964 r. Fakt ten dowodzi meandryczności mitu we współczesnej 
humanistyce oraz szybkiego poszerzania pojemności znaczeniowej omawianego pojęcia.

4 Por. A. Krawczuk, Wstęp, [w:] R. Graves, Mity greckie. Przełożył Henryk Krzeczkowski, Warszawa 
1968, s. 11 – 21. Mimo to Robert Graves „widział w micie autentyczne świadectwo epoki”  w odróżnieniu 
np. od Ernsta Cassirera, dla którego „mit stanowił formę symboliczną, a więc obdarzoną podwójnym 
znaczeniem: ujawnionym i ukrytym”, w: B. Tokarz, Mit literacki, Katowice 1983,  s. 10 i n.

5 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 699.
6 Por. J. Maternicki, Historia i wychowanie, rozdz. IV: Walka z mitami, Warszawa 1990, s. 27 – 49.
7 A. Krawczuk, Wstęp,[w:] R. Graves, Mity …, s. 20: „Mitolologia bowiem nie jest zbiorem gładkich 

opowiastek w szkolnym podręczniku, lecz poetycką skamieliną z okrytej mrokiem epoki dziwnych 
wierzeń i dramatycznych wypadków historycznych”.

8 Por. E. Mieletinski, Poetyka mitu. Przedmową opatrzyła M. R. Mayenowa, Warszawa 1981,  s. 194 – 195.
9 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998, s. 7.
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neolit (kamień gładzony) na około osiem tysięcy lat przed naszą erą. Niewyobrażalny 
skok nieznanego bliżej neandertalskiego przodka. Pierwsze narzędzia i czaszki oraz 
ślady niecenia ognia i pochówki pochodzą ze schyłku paleolitu (sto tysięcy lat p.n.e.). 
Pod koniec tej epoki homo sapiens poluje w Europie przy pomocy łuku i łowi ryby 
harpunem10.

W dziejach cywilizacji nastąpiło kilka ważnych przeistoczeń, które zadecydowały 
o kierunku jej rozwoju. Należą do nich: rozpowszechnienie rolnictwa – doniosły 
przełom po epoce zbieractwa i pasterstwa – oraz „rewolucja miejska”11, podczas której 
rolnicze osady i wsie zaczęły łączyć się w większe osiedla, te zaś w miasta. Nastąpiło 
to w ciągu czwartego i trzeciego tysiąclecia p.n.e., najwcześniej na wyspach Morza 
Egejskiego i Krecie. Kultura wielkich skupisk obejmowała m. in. obróbkę kamieni i 
kości, tkactwo i garncarstwo, wymianę towarową oraz pierwotne obrzędy. W kręgu 
śródziemnomorskim uprawiano głównie jęczmień i pszenicę oraz trzy klasyczne 
kultury owocowe: oliwkę, figowiec i winny szczep.

Ulepszaniu rolnictwa towarzyszył rozwój duchowy człowieka. Wynalazł nowe 
narzędzia i zaczął poszukiwać sensu życia w rytuałach, stając się w ten sposób artystą. 
Pozostały po nim takie dokonania, jak np. „galeria” bizonów  w hiszpańskiej jaskini 
Altamira. Pojawiły się również pierwsze przypowieści  o pracy na roli, początek mitów 
agrarnych, w których doniosłą rolę pełniły mity kosmogoniczne i kalendarzowe, 
symbolicznie odtwarzające cykle przyrody. Przypowieści owe zostały poprzedzone 
malowidłami w jaskiniach, w których występowały przemawiające zwierzęta. 
Zagadnieniu temu w starożytnej Grecji poświęcił swój poemat, zatytułowany „Prace 
i dnie”, drugi po Homerze, chociaż przez historyka Herodota stawiany na pierwszym 
miejscu – Hezjod12.

Na fenomen istnienia kategorii mitów agrarnych w starożytności zwraca 
uwagę francuski historyk religii Marcel Simon, doszukując się ich źródeł w kultach 
misteryjnych Wschodu, takich m.in., jak: frygijski kult Kybele  i Attysa, egipski 
– Izydy i Serapisa, syryjski – Adonisa czy perski kult Mitry13. Wegetacji roślinnej 
odpowiadały życie, męczarnie i śmierć oraz odrodzenie bogów ginących jesienią po to 
tylko, by na wiosnę odrodzić się ponownie. Pierwotnym celem rytuałów, związanych 

10 Por. W. Kubacki, Mity, misteria, tragedie, „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 5; a także: M. Eliade, 
Historia wierzeń religijnych, t. I: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Warszawa 1988; 
M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, rozdz. III: Świadectwa z czasów 
prehistorycznych, Kraków 1994, s. 35 – 51.

11 Z. Kubiak, op. cit., s. 7. 
12 Dla ścisłości zacytujmy w tym miejscu współczesnego translatora „Theogonii”, Jerzego Łanowskiego, 

który podkreśla, że: „Hezjod jest pierwszym w dziejach literatury poetą, o którego życiu coś – niewiele 
co prawda – pewniejszego wiemy dlatego, że sam to o sobie we własnej twórczości przekazał. Był 
autentycznym chłopem żyjącym z pracy na roli i pracę tę z pełnym realizmem opisującym.(…) Był 
<mędrcem> pobożnym, zastanawiającym się nad tym, jak urządzony jest <boski> świat. (…) Ułożył 
system; jego teogonia jest może najbliższa świętym tekstom religijnym, jakich Grecja starożytna w 
kształcie dla nas zwyczajnym nie stworzyła. Archaiczny poeta jest przy tym właśnie poetą – oryginalnym, 
niepoślednim twórcą”. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 5, s. 13.

13 M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, I – IV w. n.e., Warszawa 1979, s. 85 i n.
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z bóstwami, a pozostającymi w ścisłej zależności z mitami, było pobudzanie sił 
przyrody i ułatwianie ich narodzin.

Pojęcie „mit” (w języku greckim „mythos”, oznaczające – słowo, opowieść) 
pojawiło się w myśli europejskiej w czasach przedsokratejskich14. Badacze kultur 
pierwotnych potwierdzają jednak dużo wcześniejsze ślady „poezji ludowej” jako 
jednej z form wspólnoty życiowej ludów afrykańskich: etiopskich i chamickich15. 
Chodziło o życie wspólnoty zintegrowanej w obrębie rytuału, wspólnoty, która nie 
znała pojęcia indywidualnej samoświadomości16. Transformacja logiki mitycznej 
dokonała się o wiele później, bo za sprawą nowej koncepcji natury, która doszła do 
głosu dopiero w starożytnej Grecji.

Cała neolityczna Europa miała zdumiewająco jednolity system idei religijnych, 
oparty na znanym również w Syrii i Lidii kulcie Bogini Matki. Kult ów wyparty został 
z początkiem II tysiąclecia p.n.e. przez aryjskich najeźdźców z północy i ze wschodu. 
Od tego momentu kobieca teokracja neolityczna ustępuje miejsca patriarchalnemu 
porządkowi Hellenów17. Tak więc można   z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, 
że źródeł mitów, tych szczególnie o największej sile przetrwania, upatrywać należy w 
okresie przed narodzinami naszej cywilizacji.

Angielski znawca antyku, Robert Graves, podaje interpretację mitów jako „coś w 
rodzaju stenograficznej relacji rytualnego mitu odgrywanego podczas publicznych 
uroczystości, w wielu wypadkach zachowanego w obrazach na ścianach świątyń, na 
wazach, pieczęciach, misach, lustrach, skrzyniach, tkaninach itp.”18.

Ponad wszelką wątpliwość mity przetrwały do naszych czasów dzięki 
oddziaływaniu literatury antycznej, zwłaszcza zaś poezji19. Poezji rozumianej jako 
przywracanie wartości temu, co indywidualne i subiektywne, poezji jako dziedzinie 
ludzkiej twórczości wyczulonej na mit i na język, przez który ten mit się wyraża i 
spełnia; wreszcie poezji jako dziedzinie wieloznaczności i symbolu.

Zrozumiałe więc, że najdoskonalszych wykładni mitów poszukiwać należy 
u poetów tej miary, co Homer czy Hezjod. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro 
starożytność karmiła się słowem, a mit w gruncie rzeczy jest nim w znaczeniu 
dosłownym, i to słowem mówionym, a nierzadko przecież śpiewanym. Okazji ku 
temu było wiele. Najbardziej znane święta ateńskie Panatenajów wykorzystywane 
były m.in. do popisów recytatorskich eposów Homera. Ale ten fakt dotyczy już 
blasku złotej kultury Hellenów, nie zaś świtu cywilizacji, skąd mity wzięły początek.

Zasadne wydaje się więc pytanie, kiedy i gdzie pojawiły się pierwsze ich ślady. 
Wskazuje się na wczesne tropy mitów spisanych pismem klinowym przez ludy 
Mezopotamii i Hetytów. Fragmenty tejże epiki Bliskiego Wschodu ocalały. Pośród 

14 Por. Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do „Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej” 
Wydawnictwa Gutenberga, t. 4: Kultura i Sztuka, Poznań 1996, s. 201.

15 Por. W. Kubacki, op. cit.
16 Por. Aktualizacje encyklopedyczne…, s. 202.
17 Por. R. Graves, Przedmowa, idem, Mity greckie, Warszawa 1968, s. 22 – 23.
18 Ibidem. 
19 Por. A. Cotterell, Ilustrowana encyklopedia mitów i legend świata, Warszawa 1996.
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niej najznakomitszy jest epos o Gilgameszu, władcy sumeryjskim, który stał się 
bohaterem eposu babilońsko-asyryjskiego z pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e.20. 
Dwanaście tablic odnaleziono w połowie XIX w. w gruzach biblioteki w Niniwie. 
Stamtąd, dzięki tłumaczeniom na język hetycki, w postaci panegiryków z przełomu 
XIV i XIII w. p.n.e. powędrowały  do Grecji, gdyż Achajowie wśród pól i gór Azji 
Mniejszej często się z ludem Hetytów spotykali. Uczeni wskazują na podobieństwo 
niektórych epickich porównań i metafor w późniejszym stylu Homera.

Zasadniczym celem i zadaniem poetów w wielkich epokach przeszłości było 
przechowywanie tajemnicy ludu, ukrytej w mitach tajemnej mądrości, którą 
przekazywali pokoleniom dzięki zastosowaniu języka umownego                            i 
symbolicznego. Stwierdza się, że w zwierciadle mitów „przeglądają się” wydarzenia 
z zamierzchłych kultur ginących w pomrokach dziejów. Czar mitów homerowych, 
wyrastający z długiej tradycji (spór dotyczy, jak długiej?) przemawia do nas 
dojrzałością artystyczną: kompozycyjną i stylistyczną „Iliady” i „Odysei”. Źródła 
tych literackich i mitotwórczych arcydzieł prowadzą w przeszłość co najmniej kilku 
stuleci. Przenosi się je nawet do kultury mykeńskiej, której początki sięgają XVI w. 
p.n.e. Mity greckie – najbardziej dojrzałe przekazy poezji mitycznej – biorą więc 
początek w dużej mierze w epoce zamków o „cyklopowych murach” z XIV w. p.n.e.21.

U starożytnych historyków, tzw. mitografów, znajdziemy wiele mitologicznych 
wzmianek, wyznaczających sobie najczęściej cel dydaktyczny, ułatwiający uczącej 
się młodzieży zrozumienie dawnej poezji i jej genezy. Po dziś dzień posiadamy 
niewyczerpane bogactwo mitycznych scen zachowanych w starożytnej rzeźbie i 
malarstwie. Wspomina się np. mykeński fresk w Pylos, wyobrażający jakiegoś boga z 
formingą (lirą epicką) w dłoniach, podobnego Achillesowi z epoki bohaterskiej, który 
będąc w niedoli szukał zapomnienia w pieśni epickiej. Próbuje się rozstrzygnąć spór 
o prapoczątki mitów, którego chyba rozwikłać niepodobna, przenosząc ich punkt 
wyjścia w odległą epokę mykeńską22. Jednakże, ponieważ starożytność pozostawiła 
znaczną ilość wersji każdego niemal mitu wynikającą z samej natury źródeł i ich 
wielości, źródła zaś rozmaitego typu czasowo odległe niekiedy o kilkanaście wieków, 
dlatego można przyjąć to rozumowanie za jedną z poważniejszych hipotez. Tym 
bardziej, że w epoce pierwszego spotkania z Grekami ich mity były już w pełni 
rozwinięte i dojrzałe23. 

Natomiast Homer i Hezjod pojawili się w późniejszym stadium rozwoju mitów i 
20 Z. Kubiak, Mitologia Greków…, s. 21 i n. 
21 Informacji tych zasięgnąć można w epigramacie Alfejosa z Mityleny z I w. p.n.e., zamieszczonego        

w „Antologii Palatyńskiej” (9, 101) i opiewającego świetność zamku Agamemnona w Mykenach, 
odkrytego przez Heinricha Schliemanna w XIX w.: „Rzadko, gdzie się nam jawią bohaterów miasta.  
A co z nich trwa, to ledwie nad ziemią wyrasta. Takaś i ty, Mykeno, że cię poznać mogę. Idąc pustkowiem! 
Kozy mi wskazały drogę. I rzecze starzec jakiś: „Tu jasny od złota. Stał niegdyś gród, najtęższych 
Cyklopów robota”; por. Z. Kubiak, Mitologia Greków…, s. 17, a także: K. Kumaniecki, Historia kultury 
starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964, s. 14 – 43; Z. Herbert, Próba opisania krajobrazu greckiego; 
Labirynt nad morzem, Warszawa 2000, s. 57 – 83.

22 Z. Kubiak, Mitologia Greków…, s. 20 – 21.
23 M. Grant, Mity rzymskie. Przełożył Zygmunt Kubiak, Warszawa 1978, s. 13.
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dzięki swojemu kunsztowi poetyckiemu odtworzyli, ale tylko odtworzyli, to, co już w 
pełni ukształtowana tradycja im pozostawiła: Egiptu, Mezopotamii i Babilonu.

Warto wspomnieć, że mity jako źródło barwnych wątków i motywów fabularnych, 
opartych na podaniach o bogach i bohaterach, podsuwały niejednokrotnie 
pokoleniom artystów pomysły śmiałych rekonstrukcji historycznych. Nierzadko więc 
mity archaiczne bywały, choć chyba i takie było ich przesłanie, przykładem „myślenia 
bajecznego”, skłaniającego się bardziej ku naprawianiu i upiększaniu dramatycznej 
rzeczywistości, stanowiąc jednocześnie pikantne tworzywo literackie. Wolno 
domniemywać na przykład, że zburzenie Troi w 1184 r. p.n.e. nie było spowodowane 
porwaniem i uwięzieniem pięknej żony Menelaosa, Heleny, jak przekazuje mit, lecz 
raczej chęcią zawładnięcia przez Achajów Hellespontem – bronionymi przez Trojan 
wrotami Kaukazu – gdzie wydobywano cynę, której domieszka przemieniała w 
piecu hutniczym miękką miedź w twardy spiż. Ze względu na militarne znaczenie 
tego stopu prawdopodobieństwo przedstawionej wersji wydarzeń nie nastręcza 
poważniejszych wątpliwości24.

Nikt jednak nie wątpi, że dzieło Homera, skupiające w sobie odwieczne przesłania 
mitów, te obrazy i doświadczenia z przeszłości określane mianem archetypów, 
ustanowiło wspólny dom najpierw dla kultury greckiej, potem rzymskiej, następnie 
wszystkich Europejczyków.

Dopełniając obowiązku rozwinięcia hasła słownikowego dotyczącego mitu jako 
opowieści sakralnej, kodyfikującej wierzenia religijne w obrębie magii, kultu i rytuału, 
należy powiedzieć, że temu zagadnieniu poświęcił większość swoich religioznawczych 
dokonań Mircea Eliade, filozof i antropolog rumuński  i amerykański, autor m. in.: 
„Traktatu o historii religii”, „Sacrum, mit, historia” czy monumentalnego dzieła 
„Historii wierzeń i idei religijnych”. Eliade stworzył oryginalną koncepcję mitu 
jako opowieści o początkach (”in illo tempore”) oraz mitu religijnego jako świętej 
opowieści, którą przeciwstawił porządkowi profanum.

Według tego badacza podstawowa definicja mitu brzmi następująco: „Każdy mit, 
niezależnie od natury, nawiązuje do jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce „in 
illo tempore” i stanowi wobec tego wzorzec dla wszystkich czynności i <sytuacji>, w 
których następnie owo wydarzenie się powtórzy”25.

Istnieje wiele charakterystyk istoty mitu. Koncepcja Eliadego, mimo iż 
niezwykle oryginalna jest jedną z wielu, jakie poszczególne dziedziny nauki wniosły 
do omawianego dorobku. Podkreślić należy również, że napotykamy rozbieżne 
perspektywy spojrzenia na problem mitu nawet w obrębie jednej i tej samej dziedziny 
nauki, np. antropologii czy religioznawstwa. I tak  np. amerykański humanista, 
Claude Levi-Strauss, stworzył antropologię strukturalną26, w której mit staje się 
czytelny dzięki analizie lingwistycznej; nasz rodak, antropolog społeczny, Bronisław 

24 Z. Kubiak, Mitologia Greków…, s. 16.
25 Por. M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 423; idem, Historia wierzeń i idei 

religijnych, t. I: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Warszawa 1988; idem, Sacrum, mit, 
historia, Warszawa; idem, Mity, sny i misteria, Warszawa 1994; idem, Aspekty mitu, Warszawa 1998.

26 Por. C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.
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Malinowski, badacz społeczeństw prymitywnych, jest autorem funkcjonalnej 
koncepcji mitu jako „nauki” kultur „dzikich”27.

Interesujące są również wyniki badań austriackiego neurologa i psychiatry, 
twórcy psychoanalizy, Zygmunta Freuda, który twierdził, że mity są zbiorowym 
wyrazem nieświadomości28, a szwajcarski psychiatra i psychoanalityk, który jest 
autorem psychologii analitycznej, Carl Gustav Jung, uważał, że mity objawiają 
zbiorowe archetypy, rozumiane przez uczonego jako określone punkty orientacyjne 
w podświadomości, które stanowią odbicie instynktowne reakcji na konkretne 
sytuacje29. Owe punkty w podświadomości to nic innego, jak życie psychiczne będące 
wynikiem myślenia naszych starożytnych przodków oraz sposobem, w jaki odbierali 
wszechświat.

Istnieje wiele innych wykładni mitu, żeby choć wspomnieć Jamesa George’a 
Frazera30, angielskiego religioznawcę i ojca antropologii kulturowej, na którego 
powołuje się Eliade jako swego wielkiego poprzednika31, a który udowadniał, że mity 
są przednaukowymi próbami wyjaśniania świata naturalnego.

Jeżeli mówimy dzisiaj o niesłabnącym zainteresowaniu mitami, to należy stwierdzić 
również, że jest to zainteresowanie nie tylko mitologią starożytnej Grecji i Rzymu, 
czy też mitologiami społeczeństw archaicznych, ale również, a w wielu przypadkach 
może przede wszystkim, samym mitem oraz mitami społeczeństw nowoczesnych. 
Współczesne pojęcie mitu wiąże się z jego metaforycznym, przenośnym znaczeniem, 
w którym fabuła przestała być potrzebna32, a jego sądy o rzeczywistości stwarzają 
tylko pozory prawdziwości.

Mit polityczny od najdawniejszych czasów był związany z genealogią i początkiem 
istnienia; to mit genealogiczny, mit eschatologiczny, identyfikował historię z chaosem, 
zaś mit początku uzmysławiał walory istniejącego porządku, przedstawiał chaos jako 
stan przezwyciężony.

Wszystkie mity w pewnym stopniu nawiązują do polityki. Można wyodrębnić 
wśród nich takie, które w swoisty sposób odegrały rolę w polityce. Należy przyznać, 
że „mit stał się specyficznym wynalazkiem politycznym  XX w.”33.

Transcendentalną zasadą mitów we wszystkich kulturach jest dialog 
„opowiadających” i „słuchających”34. Zarówno kapłani, mędrcy, jak i politycy 
zawsze byli „powiadającymi”, czyli aktorami. Prawdziwości idei politycznych się nie 
udowadnia, dlatego sztuka politycznej perswazji polega na skłanianiu do uznania 
prawdy bez dowodu. W kontaktach z szerszą publicznością symboliczny sens, 

27 Por. B. Malinowski, Życie seksualne dzikich, w północno-zachodniej Melanezji, Warszawa 1984; 
Mit, magia, religia, Warszawa 1990.

28 Idem, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967; por. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1984. 
29 Por. C. G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1981. 
30 Por. J. G. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1978.
31 M. Eliade, Historia wierzeń i idei…, s. VI.
32 Por. J. Jabłońska-Bonca, Prawo w…, s. 25 i n.
33 S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988, s. 76.
34 Ibidem, s. 60.
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szamański gest jest ważniejszy niż dyskursywne wywody. Zatem sztuka politycznej 
perswazji nie polega na żmudnym wyjaśnianiu trudnych  i powikłanych spraw. Nie 
ma również nic wspólnego z intelektualnym pojmowaniem. Nie głębokość i mądrość 
wywodu, ale siła sugestii, odprawianie czarów przełamują bariery nieufności, stają 
się wymowne i przekonywujące. „Magia jest w istocie niedoścignionym ideałem 
politycznej sprawności, w pewnej mierze, naturalnym niejako przeznaczeniem 
władzy politycznej, która w punkcie wyjścia zawsze musi oprzeć się na słowie, a 
ostatecznie dąży do wywołania określonych skutków realnych”35. 

Na przestrzeni wieków rodzące się mitologie rewindykowały prawdy inicjalne, 
scalały czas historyczny z „czasem świętym” – czasem początków. Ulegając regułom 
zmienności desakralizowało się i desakralizuje się nadal naśladownictwo wzorów 
obdarzonych „sacrum”. Jednak każda taka przemiana ma swoją własną mitologię. 
Okazuje się, że w społeczeństwach współczesnych wcale nie zanikają potrzeby, 
które wśród ludów pierwotnych zaspokajał mit, ponieważ każdą nową formę ładu 
społecznego muszą potwierdzać odpowiednie wartości.

W polityce istnieje konieczność sterowania i manipulowania świadomością 
zbiorową. Aby to uczynić, konieczne jest „uruchomienie wyobraźni” zawsze 
otwartej na modelowe rozstrzygnięcia. Do tego konieczna jest obecność „sacrum” 
jako pierwotny atrybut pierwotnej wiary i moralności. Sytuację mitogenną w 
przytoczonym wzorcu wytwarza podział na owych „opowiadających” i na „słuchaczy”. 
Perswazję stanowi najczęściej próba zjednywania aprobaty, prowadząca wprost do 
zdominowania masowej wyobraźni.

Z „myśleniem magicznym” w polityce bezpośrednio wiążą się symbole. 
One wysyłają sygnał wizjom i opowieściom, często o charakterze profetycznym, 
nawiązującym bezpośrednio do wzorów pierwotnych, a więc autentycznych, one 
„umożliwiają manipulowanie empiryczne sensem zdarzeń (…), dowartościowują 
sens działań politycznych, ich dosłowne empiryczne znaczenie usuwają w cień36”. 
Posiadają magiczną siłę oddziaływania, rządzą się własną logiką, która sprawia, 
że fakty uzyskują inne znaczenie. Symbolika mitu politycznego obejmuje wiele 
desygnatów rzeczywistości, zarówno historycznej, jak  i uświęconej obyczajem 
i tradycją. Może ona dotyczyć: dni i okresów upamiętniania, miejsc świętych i 
publicznych, monumentów, muzyki, pieśni, sztandarów, dekoracji, rzeźb, ubiorów 
opowieści i historii, ceremoniału, parad, masowych demonstracji, itp., itd. Dzięki 
tym symbolom władza jest traktowana jako moc nadrzędna, jako sacrum i tabu.

Mit można umiejscowić pomiędzy religią a nauką. Ponieważ religia próbuje 
wyjaśniać zasadę bytu na podstawie istnienia Boga, staje się więc wiarą całkowicie 
oderwaną od racjonalności, rzeczywistości. Wiara mitu jest innej natury: „wierzący 
w mit analizuje rzeczywistość, ale tylko po to, aby go potwierdzić, nigdy zaś po 
to, aby go zakwestionować. Odwrotnie zatem niż nauka, której twierdzenia w 
sposób ostateczny nie przesądzają o rzeczywistości. System twierdzeń naukowych 

35 Ibidem, s. 190.
36 Ibidem, s. 186.

Grzegorz Piwnicki, Adam Klein



189

jest zbiorem otwartym w odróżnieniu od mitu, który jest zbiorem zamkniętym, 
przesądzającym”37.

Mity współczesne, które nie są wypowiedziami symbolicznymi, używają 
informacji szczegółowych i konkretnych, tak aby wzbudzić zaufanie  i wiarygodność. 
Z uwagi na mitogenny charakter kultury masowej stały się wypróbowanym środkiem 
socjotechniki i psychotechniki38. Towarzyszą im więc określone słowa – klucze, gesty, 
rekwizyty, ubiory, które są określane „kostiumem politycznym”39.

Rozpatrując funkcjonalne i znaczeniowe aspekty mitu w polityce, należy 
analizować uwarunkowania, jakie istnieją pomiędzy sytuacjami społecznymi i 
politycznymi a powstaniem zjawisk zakwalifikowanych do mitów politycznych. 
Polityczne aspekty mitu tworzą zespół wyobrażeń, które dotyczą jego związków z 
polityką40, szczególnie zaś z integracją grupy społecznej w walce o władzę polityczną. 
Z tym problemem łączy się bezpośrednio kwestia mistyfikacji celów politycznych.

Charakteryzując cechy myślenia mitycznego, podkreślić należy, że pierwszym 
przejawem tego zjawiska jest tożsamość mityczna, czyli brak podziału na to, co 
realne, a co idealne: myśl i byt są nierozdzielne. Drugą cechą myślenia mitycznego 
jest brak podziału pomiędzy podmiotem a jego atrybutami; trzecim – jest 
specyficzne traktowanie przyczynowości: „post hoc, ergo propter hoc:, czyli „po tym, 
a więc wskutek tego”. Innymi słowy: wszystko może być przyczyną wszystkiego a 
incydentalny związek czasowy wystarcza, aby uznać go za związek przyczynowy.

Mit polityczny w swej treści i formie nie odbiega od tradycyjnych wyobrażeń 
mitycznych. Jego specyficzną cechą jest to, że odnosi się do określonego odcinka 
rzeczywistości, jaką jest polityka. Posługujemy się nim w motywowaniu określonych 
zachowań i postaw politycznych. Szczególnie poszukiwane są mity spontaniczne, 
powstające w świadomości zbiorowisk i grup społecznych, jako że zadaniem ideologii 
jest kształtowanie przekonań ludzkich w taki sposób, aby móc motywować postawy i 
zachowania w dziedzinie polityki.

Ideologia zawsze jest pochodną konfliktu społecznego. Mit wspiera i 
współuczestniczy z ideologią w tworzeniu obrzędowości politycznego życia 
społeczeństwa.

Pseudonaukowa logiczność mitu ma w przeciwieństwie do rozumowania 
naukowego charakter zamknięty, wyczerpany. U podstaw takiego mitu leży 
dychotomiczny podział na „swój – wróg”. Jednocześnie prosto i jasno wyrażone oceny 
sprawiają, że świat realny pełni w nim zawsze rolę służebną w stosunku do kreowanych 
znaczeń, zgodnych z intencją mitu. W teoriach politycznych świat postrzegany jest 
jako obraz walki, konfliktów, nieuchronnej konfrontacji przeciwstawnych sobie sił 
społecznych. „Stąd teorie polityczne, podobnie jak mit, przedstawiają konflikt dobra 
i zła, ujawniają antynomię Logosu i Chaosu”41.

37 Z. Blok, Mit polityczny, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1: Zakamycze 1999, s. 189.
38 Ibidem.
39 S. Filipowicz, op. cit., s. 62.
40 T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989, s. 7.
41 S. Filipowicz, op. cit., s. 115; Por. Mała encyklopedia wiedzy politycznej, pod red. Chmaja i Sokoła, 

Toruń 1996, s. 168 – 169.
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Z tworzeniem mitów politycznych wiąże się zjawisko techniki tworzenia 
mitu, która uzależniona jest od tego, czy istnieje zgodność celów i dążeń lidera 
politycznego z układem, który tworzą ludzie; czy racje polityczne się ze sobą 
mijają. Jeżeli taka zgodność istnieje, wystarczy zwykłe oddziaływanie informacyjne 
nawiązujące do „stanu pobudzenia emocjonalnego”42. Jeżeli zgodności nie ma, 
należy tak oddziaływać, aby określony „stan emocjonalny” zaistniał. W pobudzaniu 
„stanu emocjonalnego” zasadniczą rolę odgrywają wyobrażenia i silne zakorzenione 
poglądy, związane ze świadomością społeczną grupy, narodu, łączone jednocześnie z 
emocjonalnym przeżyciem wydarzeń historycznych. Przy czym najczęściej następuje 
wówczas reglamentacja, a nawet całkowite przemilczanie niewygodnych faktów i 
wydarzeń. W wyniku przedstawionej sytuacji powstają „mity politycznego znaczenia” 
i „taka zdogmatyzowana i zmitologizowana wersja historii nadaje się idealnie do 
komponowania różnych irracjonalnych wyobrażeń o rzeczywistości”43. Irracjonalne 
wyobrażenia o rzeczywistości najpełniej widać, kiedy się rozważa funkcje poznawcze 
mitu w polityce. W micie tym szczególną rolę odgrywa docelowa wizja ideologiczna, 
„która jest bardzo trudno urzeczywistniana, ale za to posiada moc silnego apelowania 
do działania”44.

Funkcje integrujące, wartościujące, apelujące, wyjaśniające mitu politycznego  
spajają grupę, są wzorcem postępowania, modelem stosunków, czynów i porządków. 
Wymienione funkcje mają bezpośredni wpływ na „stabilizację, rozpad i kształtowanie 
się władzy, rezultaty procesów politycznych, a zwłaszcza na genezę i rozwój ruchów 
politycznych”45.

Mity w polityce, jak i tzw. mity polityczne pełnią wobec społeczeństwa funkcje 
regulatywne, są czynnikiem uprawomocnienia porządku społecznego. Zasadniczą 
funkcją tych mitów jest tworzenie infrastruktury władzy. Relacja: władza – mit – 
sacrum jest relacją wielkości wzajemnie się implikujących, zatem analiza relacji: 
władza – sacrum jest naturalnym dopełnieniem rozważań  o regulatywnych funkcjach 
mitu46.

Rozkład mitu w polityce wiąże się zawsze ze zmianą poglądów na istniejącą 
rzeczywistość. Dwa aspekty mitu: prospektywność i retrospektywność ulegają 
ciągłym przewartościowaniom. Mit prospektywny pojawia się w sytuacjach 
kryzysowych. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy nie ma już szans na realizację potrzeb 
bieżących społeczeństwa, kiedy nie można zaspokoić określonych dążeń środowisk, 
grup społecznych, narodu. Pojawia się wówczas mit tzw. „ziemi obiecanej”, który 
mobilizuje do działania poprzez wyrzeczenia. Mit o znaczeniu retrospektywnym 
spełnia rolę komplementarną wobec mitu prospektywnego, „resytuuje” zapomniane 
wartości i ideały. Stanowi „remedium dla złej teraźniejszości”47.

42 T. Biernat, op. cit., s. 137.
43 Ibidem, s. 144.
44 H. Przybylski, Politologia. Zarys problematyki, Katowice 1996, s. 117.
45 Ibidem.
46 S. Filipowicz, op. cit., s. 138.
47 Por. H. Przybylski, op. cit., s. 16 – 17.
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Kreowanie mitów politycznych, ich celów i dążeń postrzegane bywa jako 
zjawisko techniki tworzenia mitów48. Wprowadzanie „technizacji” mitotwórczej 
jest uzależnione od tego, czy dążenia kreatora mitu są zgodne z potencjalnymi 
wyznawcami, czy też nie ma zgodności między „nadawcą” a „odbiorcą” sygnałów 
mitotwórczych. W pierwszym przypadku, aby osiągnąć konsensus, wystarczy 
„zwykłe oddziaływanie informacyjne generujące stan pobudzenia emocjonalnego”. 
W sytuacji, kiedy takiego porozumienia nie ma, niezbędny jest szczególny sposób 
oddziaływania wywołujący ten stan. Chcąc osiągnąć sukces społeczny i polityczny, 
trzeba nawiązać do wyobrażeń i poglądów silnie zakorzenionych w świadomości 
społecznej poszczególnych grup, narodów, mających duży ładunek emocjonalny, 
poglądów utrwalonych historycznymi wydarzeniami.

Nierzadko mit polityczny kojarzony jest ze społeczeństwem politycznym. W 
„społeczeństwie politycznym” grupy społeczne nie akceptujące mitu są również w 
ten mit zamieszane „nieefektywnie”, tworząc tzw. mity „antypolityczne”. Niektórzy 
badacze twierdzą, że mitologia polityczna jest w pierwszej kolejności mitologią 
narodu i państwa, a te właśnie sfery oraz ruchy polityczne poszczególnych grup 
społecznych i klas są najważniejszym obszarem rodzenia się mitów49.

Między mitologią narodową a mitologią i mitem państwa występuje  w Polsce 
złożony układ zależności. Zgodność lub przeciwstawność mitów narodowych i 
państwowych jest zawsze uwarunkowana polityką, jego stosunkiem do mentalności 
Polaka – patrioty i katolika. W przypadkach ekstremalnych naród i państwo stanowi 
jedność albo znajduje się na przeciwstawnych biegunach.

Już od początku polskiej państwowości naród został wprzęgnięty w mistyczny50 
i mityczny krąg kraju spełniającego rolę przedmurza. Polska narodowa mentalność 
kształtowana była przez wieki, zarówno w czasach niewoli, jak i suwerenności. 
Wiązała się nie tylko z wiarą katolicką, ale i z cywilizacją zachodnioeuropejską.  

48 T. Biernat, op. cit., s. 137.
49 Ibidem.
50 „Mesjanizm polski wyznaczał narodowi polskiemu misję zbawienia i funkcję duchowego 

przywódcy – Mesjasza innych narodów. Kształtował się w latach 40. XIX w., był próbą objaśnienia 
metafizycznego sensu klęski powstania listopadowego i jej miejsca w optymistycznej wersji historii. 
Jako koncepcja historiozoficzna stanowił zjawisko niejednorodne, inspirowane treściami biblijnymi, 
sarmackimi, ideami myślicieli francuskich i niemieckich (Luis Saint Martin, Jean de Maistre, Jacob 
Boehme). Józef Hoene-Wroński, twórca terminu mesjanizmu, odnosił to pojęcie do własnej interpretacji 
dziejów, które zamknąć się miały „erą celów absolutnych” przynoszącą totalną przebudowę świata i 
człowieka oraz urzeczywistniającą Królestwo Boże na Ziemi. Andrzej Towiański nazywał Polaków 
„Izraelem epoki” i tłumaczył utratę niepodległości jako karę za grzechy. Naród polski, chcąc stać się 
godnym przeznaczonej mu misji, musi przyjąć postawę pokory. Koncepcje Towiańskiego wywarły 
duży wpływ na twórczość polskich poetów, zwłaszcza Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i 
Zygmunta Krasińskiego, a tym samym za ich pośrednictwem na większość polskiego społeczeństwa”,  
[w:] G. Piwnicki, Kultura polityczna Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w procesie 
współczesnych przemian ustrojowych, Gdańsk 2005, s. 44.
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(„A co Francuz wymyśli, to Polak polubi”51; „pawiem narodów byłaś i papugą”52 – 
oto dwa przykłady z literatury polskiej potwierdzające istnienie mitów o Polsce i 
Polakach).

Ponowna aktywizacja mitu „antimurale Christanitas” odżyła w początkach XX 
w. W wyniku nowych podziałów ideologicznych takich jak: zwycięstwo Rewolucji 
Październikowej, jak po drugiej wojnie światowej „porządek jałtański”, polski mit 
„przedmurza” jako wał obronny cywilizacji zachodniej przeciwko wschodniemu 
barbarzyństwu wzmocnił się nową siłą kreatywną53. Ekstremalność sytuacji 
politycznej w Europie narastała lawinowo po tzw. „kulcie jednostki” i „wypaczeniach 
w budowie socjalizmu”.

Powstała nowa nośna legenda jak mit „Solidarności”54. Słowo „Solidarność” 
przerodziło się rychło w słowo – klucz, słowo – zaklęcie; stało się legitymacją 
najszczytniejszych idei wyrosłych na gruncie Polski. Lata osiemdziesiąte XX w., 
szczególnie rok osiemdziesiąty pierwszy okazał się cezurą mitogenną, obfitującą w 
polityczną i narodową mitologię. Posłanie zaś, jakie „Solidarność” skierowała do 
narodu zza „żelaznej kurtyny” było widomym znakiem żywotności polskiej mitologii 
związanej z „antimurale Christianitas” i z mesjanizmem. Owo posłannictwo i misja 
naszego narodu została wzmocniona wizytami Jana Pawła II – papieża – Polaka w 
Ojczyźnie.

Pytanie, czy możemy obecnie mówić o odrodzeniu się mitu przedmurza 
i mesjanizmu, wydaje się pytaniem retorycznym. Naród znalazł się w sytuacji 
odzyskania i poszukiwania nowego państwowego ładu gospodarczego i politycznego. 
Na tle przemian społeczno-politycznych ukazują się, jak meteory, nowe zjawiska 
o charakterze politycznym na nowo odczytywane i na nowo podawane narodowi 
do akceptacji: tożsamość narodowa, polska racja stanu, europocentryzm 
(polonocentryzm), wolność, tolerancja, etyka życia zbiorowego w kanonach wiary 
katolickiej. W relacjach naród – państwo obowiązuje prymat narodu nad państwem. 
Ambicje narodowe i państwowe ogniskują się w tym, że „chcieliśmy i chcemy zająć 
na nowo nasz posterunek historyczny pośród narodów Europy”55.

Współczesny mit polityczny wyrażany jest najczęściej w postaci ogólnego sądu 
o rzeczywistości, starającego się zachować pozory prawdziwości. Nie uznaje żadnej 
formy weryfikacji prawdziwości swoich sądów. Mit ten może przybierać formę 
złożoną i w tej postaci występuje jako „struktura mitopodobna”56.

Współczesny mit, poprzedzany często przymiotnikiem „polityczny”, jest zatem 

51 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 1971, s. 49.
52 J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Pieśń VIII: Grób Agamemnona; Wiersze i poematy, 

Warszawa 1971, s. 266.
53 T. Biernat, op. cit., s. 215; por. Rozmowy na nowy wiek, „Historia prawdziwa”, z Normanem Davisem 

rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 28, s. 1 i n.
54 A. Michnik, Zła przeszłość i psy gończe, czyli odpieprzcie się od Wałęsy, „Gazeta Wyborcza”, nr 156, 

z dn. 5 – 6 lipca 2008 r.
55 Ibidem.
56 M. Czerwiński, Magia, mit i fikcja, Warszawa 1973, s. 131.
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irracjonalnym, emocjonalnie motywowanym sposobem postrzegania i oceny 
rzeczywistości społeczno-politycznej57. W micie tym jest wyrażona pozadyskursywna 
interpretacja zastanej rzeczywistości, ponieważ zgodność z tym, co tu i teraz, jest 
niekiedy zupełnie zbędna. Mity polityczne oparte są przede wszystkim na wierze 
narzuconej przez grupę, niepodatne na weryfikację z prawdą historyczną i oparte 
na autorytetach społecznych. Szczególną zaś rolę we współczesnym micie odgrywa, 
prócz np. mitów rasistowskich czy proletariackiej sprawiedliwości, mit wroga, 
mobilizujący do działań wielkie grupy społeczne, a prostą drogą prowadzący do 
powstawania uprzedzeń, przesądów i ze wszech miar zagradzającej drogę tolerancji 
– ksenofobii58. 

Mit polityczny kształtuje opinię publiczną; jest środkiem propagandy 
ideologicznej. Nie mogąc (bądź nie chcąc) posłużyć się regułami uzasadniania i 
wyjaśniania naukowego, poprzestaje na „rozumiejącej wierze”59; wyklucza dyskusję 
i interpretację.

Wśród rodzajów mitu politycznego najczęściej spotykamy: mity spontaniczne, 
którym ulegają zarówno grupy społeczne, jak i jednostki; mity kreowane przez 
kogoś „świadomie”60. Mity spontaniczne są często wykorzystywane w propagandzie 
i polityce.

Mity współczesne rozumiane bywają nierzadko jako irracjonalne wyobrażenia 
o rzeczywistości, o silnym zabarwieniu emocjonalnym; wyobrażenia te mają zwykle 
charakter wolicjonalny tak w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym61.

Mit może być objawieniem lub kłamstwem, posiada charakter sakralny lub 
fikcyjny, stanowi archetyp lub wykazuje cechy stereotypu. Często przypisuje mu się 
logikę lub z drugiej strony – emocjonalność. Odnosi się do kultur tradycyjnych i 
prymitywnych albo tropi jego obecność we współczesnych ideologiach. Mit bywa 
również jako ponadhistoryczna i ponadformacyjna, uniwersalna forma świadomości. 
Jako taki opiera się czasowi, stając się nieodłącznym składnikiem historyczności 
człowieka. 

W przeciwieństwie do mitu stereotyp należy do zagadnień, które pojawiło się 
współcześnie, choć zaistniało już w XVIII w. w terminologii poligraficznej jako „kopia 
pierwotnej formy drukarskiej do druku wypukłego”62, używana do wielokrotnego 
powtarzania niezmienionych nakładów tego samego wydania. Po raz pierwszy 
zagadnienie stereotypu w znaczeniu współczesnym (społeczno-politycznym) 
sformułował i poddał teoretycznej analizie, wprowadzając do nauk społecznych, 

57 Por. Mała encyklopedia wiedzy politycznej, pod red. M. Chmaja i W. Sokoła, Toruń 1996, s. 168.
58 Por. T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989, passim.
59 L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji, t. 2, Londyn 1968, s. 47.
60 J. Jabłońska-Bonca, Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995, s. 27.
61 A. Chodubski, Polski mit Armenii i Ormian, [w:] Polacy w Armenii, pod red. ks. E. Walewandera, 

Lublin 2000, s. 61 i n.
62 Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka, t. III, Warszawa 1981, s. 778. Godny odnotowania 

jest fakt podania kilku desygnatów przymiotnika „stereotypowy” w znaczeniu współczesnym jako: 
„ciągle jednakowy, banalny, czczy, szablonowy, ogólnikowy” przez Słownik ilustrowany języka polskiego, 
M. Arcta, Warszawa 1916, s. 778.
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amerykański socjolog Walter Lippmann, nazwę pojęcia zapożyczając właśnie z 
terminologii drukarskiej. W toku badań nad zachowaniem grup społecznych 
próbował określić rolę stereotypu w procesie postrzegania rzeczywistości, zwłaszcza 
kształtowania opinii publicznej, ze względu na jej szczególną właściwość – zmienność, 
a w rezultacie łatwość manipulowania nią.

Lippmann określił stereotypy (z gr. „stereos” – stężały, stanowiący bryłę; „topos” 
– odbicie, obraz)63 jako „obrazy w naszych głowach”, które są jednostronne, cząstkowe 
i schematyczne, przedstawiające i charakteryzujące ludzi innych grup społecznych. 
Obrazy te tworzone są przez kulturę i determinują odbiór tychże grup64. Opinia 
publiczna nie może więc kierować sprawami państwa, gdyż jest niedostatecznie 
racjonalna, zbyt emocjonalna i nie nadąża za zmiennym tokiem wydarzeń. W 
sferze opinii publicznej panują stereotypy, zbitki pojęciowe o silnym zabarwieniu 
emocjonalnym, nazywane przez autora „Public Opinion” <fortecą naszej tradycji, za 
której murami możemy nadal czuć się bezpieczni na zajmowanym stanowisku>”65.

Stereotypy dokonują fałszywej generalizacji, przenosząc cechy jednostkowe na 
grupowe wedle zasady, „jeden za wszystkich znaczy wszyscy przeciw jednemu”66 bądź 
też przy pomocy figury stylistycznej zwanej synekdochą, polegającej na określeniu 
całości przez część lub części przez całość67. Owe quasi-empiryczne generalizacje, kiedy 
nabiorą cech trwałości, trudne są do skorygowania przez późniejsze doświadczenia68 
i dlatego przede wszystkim są „niebezpieczne”, że poprzedzają użycie rozumu.

Przedmiotem treści stereotypów mogą być np. grupy ludzi: rasowe, etniczne, 
religijne, zawodowe, pokoleniowe, płci, itp.; stosunki społeczne zachodzące między 
nimi, np. stereotypy wojny czy rewolucji; zachowania o podłożu społeczno-
kulturowym, procesy technologiczne, np. metody i nawyki pracy, a nawet różnorakie 
obiekty znajdujące się w otoczeniu człowieka.

Ponieważ stereotypy posiadają charakter społeczny, były i są nadal przedmiotem 
licznych badań przedstawicieli nauk społecznych. Skoro więc zdradzają znamiona 
publiczne, to przede wszystkim jako przekaz społeczny uświadamiany przez jednostki 
i „narzucany” innym członkom danej zbiorowości.

Istotny jest fakt manifestowania przez obrazy stereotypowe zachowań 
werbalnych, powstających jako reakcje na słowo-nazwę. Popularność osiągnęły 
zdania stereotypowe, takie jak: „Każdy Polak to katolik” oraz stereotypowe zwroty 

63 Aktualizacje encyklopedyczne…, s. 287.
64 A. Schaff, Stereotypy a działania ludzkie, Warszawa 1981, s. 71 – 72; A. Bodnar, Nauka o polityce, 

Warszawa 1988, s. 192 – 194; por. Leksykon politologii. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Antoszewskiego i 
Ryszarda Herbuta, Wrocław 1997, s. 405, Encyklopedia politologii. Teoria polityki,      t. I, Kraków 1999, s. 272.

65 W. Lippmann, Public Opinion, The Free Press, New York 1938, s. 96; J. J. Wiatr, Socjologia polityki, 
Warszawa 1999, s. 93.

66 R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1982, s. 313.
67 M. R. Mayenowa, Poetyka opisowa, Warszawa 1949, s. 124; W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych 

i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1968, s. 939; M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, 
Zarys teorii literatury, Warszawa 1991, s. 119.

68 L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach. Seria druga, Kraków 1999, s. 97 i nast.
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frazeologiczne typu: „tureckie kazanie”, „austriackie gadanie” bądź „Y zachowuje 
się z angielską flegmą”, podkreślając kompetencję kulturową odbiorców owych 
komunikatów, którzy posiedli już gotowy obraz przedmiotu.

Stereotypy przedstawiają również gotowe szablony – nazwy o pejoratywnym 
wydźwięku, skierowane ku innym nacjom, np. „Niemiec to Szwab, Szkop”, chociaż dla 
sprawiedliwości trzeba dodać, że „zdarza się” stereotypom, iż podkreślają po części 
respekt, a po części pogardę w stosunku do określonego np. narodu. Dobrze przecież 
„wiemy”, że Niemcy są narodem zdyscyplinowanym („dokładny jak Niemiec”), ale i 
pozbawionym poczucia humoru; Anglicy są spolegliwi, a horyzonty umysłowe mają 
ciasne („flegmatyczny Anglik”); Polacy są odważni („zawadiacki ułan”) i niezdolni 
do systematycznej pracy; Żydzi natomiast są inteligentni, pozbawieni taktu i pazerni, 
„żydowski lichwiarz”, a Amerykanie przyjaźnie odnoszą się do ludzi i są naiwni; 
popularne są ponadto i takie stereotypowe skojarzenia na określenie narodów: 
„oszczędny Szwajcar”, „pracowity Japończyk”, „dumny Hiszpan”, „złodziejski 
Cygan”, „leniwy Murzyn” itp.69. Można zatem powiedzieć, że dwa główne elementy 
stereotypów to te, które wiążą się z czynnikiem emocjonalnym i behawioralnym.

Tabela 11
Zalety i wady przypisywane Polakom

Zalety Wady

I. Umiłowanie wolności i niezależności
Stała nienawiść do obcego jarzma i skłonność 
do powstań
Tolerancja religijna przy dużej dewocji
Sprzeciw wobec cenzury i tajnej policji

Warcholstwo, pieniactwo, bunt przeciw władzy
Obawa przed władzą absolutną w swoim 
państwie
Ciągłe rozłamy polityczne, wielość frakcji i 
stronnictw

II. Wielkoduszność, dobroć, humanitaryzm
Tolerancja światopoglądowa, narodowa i 
rasowa
Udzielanie azylu prześladowanym z innych 
krajów
Kierowanie się zasadą ludzkiego traktowania 
pokonanych
Łatwe wybaczanie wrogom i dostrzeganie 
„człowieka” we wrogu

Zbytnia miękkość charakteru i 
„mięczakowatość”
Brak dzielności, ślamazarność
Zbytnia ufność wobec obcych i uleganie ich 
wpływom
Brak konsekwencji i surowości w ważnych 
chwilach

III. Męstwo, braterstwo, swoiste pojmowanie honoru

Brak najemników wśród polskich żołnierzy
Powodowanie się honorem w podejmowaniu 
decyzji o wiernej służbie lub porzuceniu jej w 
pewnych sytuacjach
Osiąganie zwycięstw, dzięki brawurze i odwadze, 
a nie technice i przewadze liczebnej

Brak wytrwałości i bohaterstwa na co dzień
Poświęcenie, które można określić: „łatwiej 
umierać, niż żyć dla ojczyzny”
Zła organizacja działań

69 J. Sobczak, Stereotyp wroga, [w:] Obcy, sąsiedzi, niechciani partnerzy? pod red. K. Glassa,                       
Z. Puśleckiego, B. Serloth, Poznań – Toruń 1995, s. 96; L. Kołakowski, op. cit., 98 – 99.
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Zalety Wady

IV. Umiejętność całkowitego oddania się sprawie publicznej
Podporządkowanie się nie władzy, lecz sprawie
Nigdzie niespotykana ofiarność w poświęceniu 
się za ojczyznę
Masowe świadczenie honorowej pracy 
społecznej

Niedocenianie fachowców i problemów 
ekonomicznych
Swoisty snobizm w narażaniu się i poświęcaniu
Patriotyczne „bicie piany”, powierzchowność, 
bałaganiarstwo

V. Organizacja życia
Łatwość i umiejętność improwizacji
Łatwość w podejmowaniu działań 
spontanicznych
Przystosowanie się do życia w trudnych 
warunkach

Budowanie doraźne, bez planów dalekosiężnych
Słomiany zapał
Niezbyt duże wymagania od życia

Źródło: G. Piwnicki, Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w procesie 
współczesnych przemian ustrojowych, Gdańsk 2005, s. 42 – 43.

Przez charakter narodowy można rozumieć to, co swoiste w psychice narodowej, 
odróżniające ją od innych narodów. Będą to określone stereotypy, zmistyfikowane, 
niepodatne na weryfikację formy sądów i wyobrażeń  o rzeczywistości politycznej. 
Przez analogię do charakteru jednostki, charakter narodowy określa się jako 
system typowych zachowań, często na zasadzie odruchu, regulujących zachowania 
większości członków narodu w różnych okresach. W literaturze funkcjonuje wiele 
cech charakterystycznych polskiego narodu. Przykładowe cechy (zalety i wady) 
przypisywane Polakom, zaprezentowano w tabeli.

Polski charakter narodowy ukształtowany został m.in. przez takie czynniki, jak: 
rozbiory, brak niepodległego państwa, nieistnienie własnego, normalnego życia 
politycznego, ciągła walka o niepodległość przy użyciu ekstremalnych środków i 
metod. Wynikiem tego są negatywne cechy przejawiające się w życiu społecznym, jak 
i brak doświadczeń politycznych, tradycji demograficznego samorządu, historycznie 
uwarunkowana podejrzliwość wobec rządów, łamanie prawa traktowane jako czyn 
patriotyczny, skłonność do anarchii, uznanie dla cwaniactwa, nagromadzenie 
frustracji, resentymentów, zawiści i urojeń ustrojowych70.

Istnieją oczywiście i inne sposoby „manifestowania” stereotypów. Znane są np. 
pozawerbalne formy zachowań określonych społecznie i kulturowo, np. etykieta, czy 
też pozajęzykowe kody w postaci karykatury politycznej, plakatu, filmu, itd.

Jakie są wreszcie właściwości stereotypów w relacji ich zgodności bądź 
niezgodności z opisywaną rzeczywistością? Najczęściej wymienianym przez badaczy 
cechami stereotypów są: ich irracjonalność lub tylko prawdziwość cząstkowa, 
emocjonalność przeciwstawiana poznaniu intelektualnemu, mechaniczna 
powtarzalność i długotrwałość istnienia. Co do prawdziwości stereotypów, to 
istnieje pogląd, że w większości przypadków mamy do czynienia z ich irracjonalnym 
jądrem71.

70 J. Szczepański, Rozważania o Rzeczypospolitej, Warszawa 1971, s. 21 i n.
71 Por. Leksykon politologii…, s. 405.
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Ważnym i często eksponowanym zagadnieniem związanym ze stereotypem jest 
jego ukierunkowanie na ochronę interesów wewnątrzgrupowych. Często spotykamy 
się z kodyfikacją własnych działań podejmowanych wobec innych grup społecznych 
bądź etnicznych, jak również ochroną własnej społeczności przed przyjmowaniem 
wzorów obcych jej etosowi. Mamy tu do czynienia z tzw. stereotypami centralnymi. 
Chodzi mianowicie o stereotypy polityczne, wśród których rozpoznajemy takie, jak: 
stereotyp faszysty czy komunisty; etniczne, gdzie dostrzec można stereotyp Żyda, 
Araba, Serba, Cygana czy choćby Ukraińca; religijne, determinujące stosunek jednego 
wyznania do drugiego, np. katolika do muzułmanina czy wyznania mojżeszowego 
i odwrotnie. Związek stereotypów centralnych z uprzedzeniami i rasizmem wydaje 
się nie podlegać dyskusji, a oba te pejoratywne pojęcia stanowić mogą zarówno 
przyczyny, jak skutki stereotypów72.

Interesujące wydaje się być również postrzeganie stereotypów na gruncie innych 
dziedzin nauki. Na przykład w psychologii i socjologii dominuje postawa badawcza, 
polegająca na wykazaniu irracjonalności stereotypów oraz ich negatywnej roli w 
doświadczeniu poznawczym.

Diametralnie różna jest strategia badawcza dominująca w koncepcjach 
antropologii kulturowej, próbuje stereotypy zaszeregować do dyskursu mitycznego, 
uważając je za autonomiczne względem rzeczywistych właściwości grup czy obiektów 
będących przedmiotem stereotypowego obrazu; przez ten fakt stają się źródłem do 
analizy świadomości grupy, która je wyraża.

Jak nie należy utożsamiać stereotypów z uprzedzeniami i przesądami73, podobnie 
nie winno się opisywać ich jako specyficznej kategorii mitu.

Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia nie tylko z negatywnymi czy też 
fałszywymi stereotypami, które funkcjonują w zdroworozsądkowej wiedzy potocznej, 
ale również z ich odmianą pozytywną, obligującą do zwrócenia uwagi na wielorakie 
plany ich odniesienia, szczególnie na te, które odgrywają ważne znaczenie w procesie 
identyfikowania i komunikowania się grup społecznych.

W stereotypach mamy do czynienia z dowolnością następujących po sobie 
racji i argumentów; przypadkowym i osobistym tworzeniu związków czasowych 
i przestrzennych. W obu przypadkach obserwujemy wyjątkową podatność na 
personifikację74.

Stereotypy należy wywodzić w porównaniu z mitem, uważa się bowiem, że mit i 
stereotyp występują w jednakowym natężeniu: afektywnym i poznawczym. Jednakże 
u podstaw formowania się mitu i stereotypu występują dwa odrębne elementy. Jeden 
z nich znajduje się poza podmiotem, narzucony zostaje z zewnątrz poprzez kontekst 
informacyjny; drugi znajduje się wewnątrz kontekstu, przetworzony jako składnik 
świadomości.

Na co dzień napotykamy na trudności w odróżnieniu mitu od stereotypu. „Łączy 
72 Por. C. N. Macrae, Ch. Stangor, M, Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, s. 335 – 340.
73 Por. D. Piontek, Stereotyp: geneza, cechy, funkcje, [w:] W kręgu mitów i stereotypów, pod red.            

K. Borowczyka i P. Pawełczyka, Poznań – Toruń, 1993, s. 21 – 24.
74 T. Biernat, op. cit., s. 320.
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je ze sobą to, że przyporządkowują fakty bez koniecznego osobistego doświadczenia. 
Różnica polega na tym, stereotyp jest aktywnym impulsem związku słowa – nazwy, 
jest niejako sygnałem wywoławczym”75. 

Francis Bacon w rozważaniach nad stereotypami wywodził je ze „złudzeń 
umysłu” i „omylności zmysłów”. Dodawał przy tym „tradycyjne uprzedzenia” i 
„niedoskonałość języka”76. 

Odpowiedź na pytanie, czy stereotyp jest formą świadomości, czy tylko postawą 
wydaje się być złożona. Istnieje na ten temat wiele różnorodnych poglądów. 
Teoretycznie twórcze zdają się być twierdzenia podkreślające społeczną naturę i 
społeczne uwarunkowania stereotypów.

Eksploracja stereotypu, próba jego zastosowania do tłumaczenia  i określania 
zjawisk świadomościowych prowadzi bezpośrednio do utożsamiania stereotypów z 
postawami, stanowiącymi względnie trwałą organizację przekonań wobec jakiegoś 
przedmiotu albo sytuacji, predysponującymi jednostkę do reagowania w odpowiedni 
sposób77.

Z kwestią stereotypu związane jest pojęcie stereotypizacji, w którym zawarte 
są trzy podstawowe składniki: poznawczy, afektywny i behawioralny. Oddzielny 
problem stanowi to, który z tych składników dominuje. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że cecha afektywności jest najważniejsza. Jednak świadomość własnej odrębności, 
na przykład etnicznej, sprawia, że komponent poznawczy staje się bazą dla stanów 
emocjonalnych, ponieważ procesy poznawcze wiążą się ściśle ze sferą oceniania i 
wartościowania. W sferze zjawisk świadomościowych, uwzględniających fakty 
społeczne i polityczne, mity, stereotypy i przesądy zawierają bardzo silny ładunek 
emocjonalny78.

O ile dla mitu najistotniejszy jest wewnętrzny stan świadomościowy, o tyle 
stereotyp bazuje przede wszystkim na elementach narzuconych z zewnątrz poprzez 
informację. Mit zatem posiada szerszy plan odniesienia niż stereotyp, co pozwala na 
aneksję funkcjonujących stereotypów. Trzeba jednak zastrzec, że mit nie jest sumą 
stereotypów.

Stereotyp polityczny, nie może być rozpatrywany w kategoriach „niemożności 
poznania złożonego życia społecznego”79; nie można go również oceniać po braku 
rozsądku, siły fatalnej czy innej ludzkiej przywary. Stereotyp jest po prostu drugą 
naturą człowieka myślącego.

Stereotyp należy do sfery wyobrażeń i przekonań. Wyobrażenia  i przekonania 
są nieodłącznym atrybutem natury człowieka. Zatem stereotyp zawsze funkcjonuje 
na poziomie świadomości i jest historycznie, społecznie i kulturowo uwarunkowany, 

75 J. Jabłońska-Bonca, op. cit., s. 30.
76 F. Bacon, Novum Organum, Warszawa 1955, s. 27.
77 I. Nowakowska, Definicja pojęcia postawa, „Studia Socjologiczne” 1975, nr 2, s. 174.
78 M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976, s. 17.
79 B. Rozciecha, Stereotyp jako element kultury politycznej społeczeństwa polskiego, „Studia Nauk 

Politycznych”, 1979, nr 4/41.
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względnie trwały, emocjonalny, przyjmujący postać generalizacji lub kategoryzacji”80.
Stereotypom towarzyszy sąd wartościujący (negatywny lub pozytywny), połączony 

z przekonaniem. Stereotypy są wyrazem opinii publicznej przekazywanej jednostce 
przez rodzinę i środowisko w drodze wychowania, niezależnie od doświadczenia 
osobistego jednostki. Posiadają określony ładunek emocjonalny (negatywny lub 
pozytywny)81. Może być sprzeczny całkowicie z faktami albo częściowo z nimi 
zgodny, stwarzając przy tym pozory prawdziwości treści. Stereotyp jest odporny na 
zmiany, a więc niezależny od doświadczenia, długotrwały emocjonalnie.

Wymienione tu właściwości stereotypu pozwalają mu realizować funkcje 
społeczne, bronić akceptowanych przez społeczeństwo czy grupę wartości i ocen 
stanowiących normy społeczne, warunkujące integrację jednostki z grupą. Stereotyp 
ściśle jest związany ze słowem-nazwą. Nazwa, którą posługuje się stereotyp, jest 
związana z odpowiednim pojęciem, które stereotyp mistyfikuje. Szczególnie istotny 
dla stereotypu jest jego ładunek emocjonalny, pozorna prawdziwość wyrażanych 
treści, długotrwałość oddziaływania i odporność na zmiany, a także zdolność do 
obrony akceptowanych przekonań i norm warunkujących integrację jednostki z 
grupą82.

Najistotniejszą cechą stereotypu jest jego żywotność i odporność na zmiany. 
Grecka „natura” stereotypu: „stereos” – stężały, stanowiący bryłę; „typos” – typ, 
obraz, odcisk została powtórzona pod koniec XVIII w., kiedy tym mianem określono 
matryce drukarskie.

Do nauk społecznych wprowadził ten termin Walter Lipmann, określając stereotyp 
polityczny jako „obrazy w głowie”83 mające cechę jednostkowości i schematyczności. 

Kontynuator badań Lipmanna, J. Fishman, podzielił stereotypy na cztery 
zasadnicze grupy: stereotyp jako informacje sprzeczne z faktami oraz takie, które 
przyznają stereotypom cząstkową prawdę, stereotypy jako proces formułowania 
sądów niedoskonałych, stereotypy jako wyraz nieelastyczności postaw oraz stereotypy 
jako wyraz uwarunkowań grupowych84.

Adam Schaff twierdzi, że nie ma stereotypów niewerbalnych85. Spostrzeżenie to 
potwierdza się w twierdzeniu, że: „stereotypy to nie pojęcia, lecz bardziej lub mniej 
ogólne odzwierciedlenia zjawisk społecznych. Często powiązane są z kwestiami 
językowymi, a ich werbalizacja wywołuje otoczkę dość mglistych asocjacji lub 
konotacji86. Natomiast Czesław Mojsiewicz dodaje: „myślenie ludzkie jest myśleniem 
werbalnym, stąd wielką wagę należy przykładać do mistrzowskiego posługiwania się 

80 C. Maj, Stereotyp polityczny, [w:] Encyklopedia politologii …, s. 272 – 273.
81 Por. A. Schaff. Stereotypy a działania ludzkie, Warszawa 1981, s. 115 – 116.
82 Ibidem.
83 Leksykon politologii, praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1997, s. 405.
84 W kręgu mitów i stereotypów …, s. 21.
85 Por. Z. Chlewiński, Stereotypy, struktura, funkcja, geneza. Analiza interdyscyplinarna, kolokwia 

psychologiczne nr 1: Stereotypy i uprzedzenia, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992, s. 12.
86 J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: 

podejście interdyscyplinarne, [w:] Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, s. 14.
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słowem. Pamiętać również należy o wieloznaczności słów”87.
Proces stereotypizacji nosi w sobie podłoże psychologiczne, wyrażone i 

objawiające się dysonansem poznawczym, określanym „teorią frustracji i agresji oraz 
osobowości autorytarnej”88. Ludzie odznaczający się taką osobowością powodowani 
są poprzez nieświadome i nieuświadomione motywy do postrzegania świata w 
formie skrótowej i uproszczonej. Dla nich stereotypy są narzędziem, które służy w 
realizowaniu uprzedzeniowe myślenie.

Klinicznemu rozpoznaniu stereotypicznego wynaturzenia przypisuje się 
konwencjonalizm, czyli ścisłe przestrzeganie umownych wartości, autorytarną 
podległość (jednostki o tzw. osobowości autorytarnej mają z reguły czarno-
biały obraz rzeczywistości społecznej; są nietolerancyjne, łatwo się uprzedzają, są 
podejrzliwe, czują się zagrożone89. Autorytaryści bezkrytycznie wyznają autorytety 
własnej grupy, zachowują się agresywnie do tych, którzy naruszają konwencjonalne 
normy. Cechuje ich bezgraniczna wiara w przesądy, myślą za pomocą gotowego 
języka stenotypicznego, wyznają kult siły i twardości, przenoszą i narzucają własne 
popędy światu zewnętrznemu90.

Podstawowymi właściwościami stereotypów jest ich wymiar i kontekst społeczny, 
z niego biorą swój początek. Warunkiem funkcjonowania stereotypu politycznego 
jest jego potencjał oddziaływania emocjonalnego, a więc funkcja emotywna, 
stabilizująca, racjonalizująca oraz umacniająca. Funkcja emotywna pozwala 
wartościować i dokonywać wyboru „bagażu emocjonalnego” (przywiązać się do 
niego emocjonalnie, a następnie dopełniać i wzbogacać ów „bagaż” o inne elementy 
uzupełniające ów ładunek, aby stworzyć możliwie pełny i wszechstronny stereotyp 
egzystujący w świadomości społecznej jako całościowy sposób orzekania o danym 
zjawisku91.

Funkcja stabilizacyjna stereotypu daje  zarówno jednostce, jak i grupie poczucie 
bezpieczeństwa, pozwala ją przystosować do rzeczywistości, i to zarówno, kiedy 
stereotyp wydaje się być zgodny z faktami, jak i w przypadku, kiedy takiej zgodności 
nie ma. Takim szczególnym przypadkiem stereotypów są uprzedzenia. Badacze tego 
zjawiska zaliczają je do stereotypów negatywnych, ponieważ są oparte na niechęci, 
wrogości do „innych”. Uprzedzenia to także „stosunek do jakiejś sprawy nie oparty 
na własnych doświadczeniach, rozpoznaniach”. Są to od innych bez sprawdzenia 
przyjęte poglądy, opinie, oczekiwania92.

Stereotypy „zapewniają poczucie bezpieczeństwa”, dostarczając człowiekowi 
określonej „wizji rzeczywistości” i informując o zagrożeniach.  Z tym faktem wiąże 

87 C. Mojsiewicz, Rola opinii publicznej w polityce …, [w:] Świat w okresie przemian, Księga 
pamiątkowa dedykowana prof. Longinowi Pastusiakowi …, Gdańsk 2000, s. 170.

88 W kręgu mitów i stereotypów…, s. 26.
89 Por. Z. Chlewiński, op. cit., s. 22.
90 Por. J. J. Wiatr, Socjologia stosunków politycznych, Warszawa 1980, s. 369.
91 A. Tyszkowska-Gosk, Stereotypy polityczne jako element świadomości społecznej, [w:] „Studia 

Nauk Politycznych” 1980, nr 4, s. 114.
92 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980, s. 140.
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się „zapewnienie przewidywalności zachowań”. Dzięki stereotypom ludzie mają 
subiektywne poczucie bezpieczeństwa; potrafią przewidywać różne reakcje członków 
określonej grupy. Ponadto „wspólne” stereotypy spełniają funkcje komunikacyjne 
wśród „swoich”; są nośnikiem szczególnego typu informacji o „innych”, co pozwala 
odpowiednio reagować wśród „swoich” na „innych”, czyli wypełniać funkcję 
manipulacyjną. W efekcie tej funkcji wzmocnione zostaje poczucie tożsamości, które 
budzi agresję do obcych. Jest to tzw. „kanalizacja agresji”93.

Stereotypy są wynikiem społecznego uczenia się. Konieczne jest zatem 
„uspołecznienie” jednostki, bycie z grupą, której członkowie demonstrują 
różne stereotypy i uprzedzenia do innych. Stereotypy niezgodne z charakterem 
społeczeństwa traktuje się jako „obce”, zagrażające wspólnocie narodowej, etnicznej, 
grupowej. Kryterium przedmiotowe wskazuje na autostereotyp i heterostereotyp, co 
wynika z jednostkowego i zbiorowego wymiaru stereotypizacji.

Z uwagi na wyznawane idee i przekonania stereotypy dzielimy na negatywne, 
które dotyczą przede wszystkim „innych”, i stereotypy pozytywne. Negatywne 
wartościowanie nie może być częścią definitywnej istoty stereotypów, choć możliwe, 
że stanowi element stereotypów prototypowych (…) Mimo to nawet dodatnie 
stereotypy mogą wzbudzać negatywne reakcje94.

Okazuje się, że niektóre grupy społeczne są szczególnie podatne na stereotypizację. 
Psychologów społecznych interesują przede wszystkim stereotypy rasowe i 
narodowościowe. Grupy rasowe i narodowościowe podatne są na stereotypizację 
ze względu na swoją „inność” kulturową, na swoją „obcość” w etnocentrycznym 
sposobie myślenia. Są to kategorie o wyraźnych wskaźnikach przynależności oraz 
silnym zabarwieniu emocjonalnym95.

Oceniając „moc” poszczególnych kategorii w tworzeniu stereotypów, należy 
podzielić je na „naturalne” i na „sztuczne”. Kategorie naturalne są stereotypicznie 
silniej motywowane, choć niewątpliwie pewną rolę motywacyjną odgrywa kultura 
(może to być przynależność religijna). Na przykład stereotyp związany z islamem w 
sposób szczególny po terrorystycznych atakach na Nowy Jork i Waszyngton.

Istotne miejsce zajmują stereotypy etniczne i narodowe. Wiąże się je z podziałem 
na „naszych” i „obcych”, czyli ludźmi o innej kulturze. W zmieniających się relacjach 
ludów i narodów związanych z aktualnym stanem stosunków międzynarodowych, 
stereotyp etniczny okazał się bardzo stabilny, gdy weźmie się pod uwagę 
charakterystyczne cechy przypisywane danej nacji. Stereotypy narodowe postrzegamy 
zatem jako skrótowe, nienaruszone cechy związane na przykład z Polakiem, Żydem, 
Niemcem, Rosjaninem czy Ukraińcem. Pewne wyobrażenia „inności” i „obcości” 
zakodowane poprzez wieki wydają się trwać w ludzkiej pamięci niezmiennie. Ich 
trwałość i skostnienie stanowi szablon pozwalający ocenić „swoich” wobec „innych”, 
„obcych”. To rozróżnienie mobilizuje członków danej grupy społecznej, podkreślając 

93 Z. Chlewiński, op. cit., s. 18 – 19.
94 Por. C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, s. 345 – 346.
95 Ibidem, s. 341.
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poczucie przynależności i więzi ze „swoją” zbiorowością. Jednocześnie wyłącza i 
dyskryminuje osoby i grupy, których kulturę uważa się zazwyczaj za pośledniejszą.

W okresie kryzysów łatwo jest znaleźć „kozła ofiarnego”, winnego zaistniałej 
sytuacji96. Dlatego kwestią tak istotną jest możliwość modernizacji i rewizji 
stereotypów. Mogą one ulec modyfikacji poprzez zastosowanie różnych technik 
psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych, chociaż wiadomo, 
że aż nadto często z jednej stereotypizacji ludzie przechodzą w inną, uzależnieni  i 
uwikłani w sidła własnej tożsamości i kultury.

Obok wielu perspektyw badawczych stereotyp polityczny zajmuje miejsce 
szczególne. „Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach”97 przeistacza się 
w odnowioną tkankę – „słowa – nazwy”. Według zasady „pars pro toto” wyzwala się 
„hasło – szablon” i pada na podatną i żyzną glebę społecznego oczekiwania, jak coś 
naturalne i oczywiste. Nie podlega więc dyskusji, jest prawdą aprioryczną względem 
doświadczenia.

Stereotypy polityczne są „najczystszymi” a jednocześnie najbardziej „znaczącymi” 
pierwotnymi kliszami emocjonalnymi w systemie pojęciowym akceptowanym przez 
jednostkę.

Stereotypy są najbardziej uniwersalnymi mechanizmami komunikacji 
międzyludzkiej, a zatem nie ma komunikacji człowieka wolnej od jakichkolwiek 
stereotypów. Współczesne mity i stereotypy bez archaicznej otoczki metaforycznej, 
alegorycznej czy symbolicznej wyłączają sceptycyzm, wykluczają dyskusję, bazując 
na stanach emocjonalnych społeczeństwa  i uodparniając je na prawdę i fałsz.

Dychotomiczny podział na: „swój” – „obcy” – „wróg” utrwalają mity i stereotypy 
narodowe i etniczne98; zjawisku temu „towarzyszy” i „sprzyja” tożsamość etniczna, 
która dzieli społeczności według wymienionego kryterium: „swoi” – „obcy” i w ten 
sposób konstytuują się podziały i relacje stałe, skostniałe, nieulegające bądź rzadko 
poddające się zmianom, u podstaw których leżą zaszłości historyczne, utrwalające 
mentalne szablony o „innych”, najczęściej postrzeganych jako wrogowie. Im wyższy 
jest stopień rozwoju kultury, im bardziej w identyfikacji etnicznej przyznaje się prymat 
samookreślenia jednostki, tym większa ujawnia się tolerancja dla wielokulturowości, 
różnorodności postaw i zachowań; w tych relacjach zmniejsza się ładunek 
emocjonalny, a tym samym eksponowanie kategorii obcości i wrogości99. Stereotyp 

96 Por. R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1982; P. Błoński, Szatańska rękojmia. O najnowszej książce 
René Girarda, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 25, s. 9.

97 S. Wyspiański, Wesele, Wrocław 1973, s. 27 – 28.
98 Por. D. Jarosz, Uwagi o polskiej literaturze naukowej na temat stereotypów, „Dzieje Najnowsze”         

R. XXIII 1991, nr 2, s. 93 – 103.
99 Por. L. Mróz, Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego, „Etnografia Polska”, t. 23, 1979,      

Z. 2, s. 157 – 168; A. Sakson, Stereotyp a obraz drugiego kraju i narodu, [w:] Socjologia zachowań 
politycznych, Olsztyn 1984, s. 22 – 26; J. Tazbir, Obraz Żyda w opinii polskiej XVI – XVIII w., [w:] 
Mity i stereotypy w dziejach Polski, Warszawa 1991, s. 63 – 98; J. Sobczak, Stereotyp wroga, [w:] Obcy, 
sąsiedzi…, s. 95 – 100; A. Chodubski, O przywódcach wspólnot mniejszościowych i etnicznych, [w:] 
Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, seria druga, pod red. 
A. Chodubskiego i A. K. Waśkiewicza, Gdańsk 2002, s. 11.
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„wroga” kształtuje się na gruncie stereotypu „obcego”, którego uzupełnieniem jest 
autostereotyp grupy tworzącej ten stereotyp. „Swojskość” i „obcość” doświadczana 
jest w procesie postrzegania zewnętrznych przejawów rzeczywistości ocenianej 
jednostki.

Dychotomia „swojskości” i „obcości”, a w skrajnych przypadkach – „wrogości”, 
powstaje w umysłach ludzi najczęściej wcześniej aniżeli wynikałoby to z własnych 
przemyśleń, doświadczeń i dociekań; jest więc wytworem kultury i społeczeństwa, 
w którym człowiek egzystuje. Zanim dochodzi do krytycznego odbioru otaczającego 
świata, rodzice, nauczyciele, środki masowego przekazu podsuwają jego gotowy, 
często niestety, wypaczony obraz złożonej rzeczywistości w postaci łatwo 
przyswajalnego stereotypu. Negatywne konsekwencje podziału na „swój’ i „obcy”, 
wynikające z bezkrytycznej akceptacji mitów i stereotypów (najczęściej narodowych, 
rasowych i etnicznych) konstytuowały się w przestrzeni czasowej i geograficznej i 
były z reguły podyktowane egoizmem stanowym, jak i w szerszej perspektywie 
– czynnikami natury ekonomicznej. Skoro mieszkańcom Nowego Świata biały 
człowiek odmawiał przynależności do rodziny ludzkiej100, to bardzo często było to 
rezultatem nie obaw czy strachu przed Murzynami czy Indianami, lecz względów 
utylitarnych – usprawiedliwienia niewolnictwa. Towarzyszyły temu stereotypy 
„podludzi”, zaliczające do nich zwłaszcza Żydów, Cyganów, Semitów, a także Słowian.

Negatywnym zjawiskiem w funkcjonowaniu stereotypów jest nierzadko 
manifestowana megalomania etniczna i narodowa, objawiająca się w lansowaniu 
swoiście pojmowanych przywilejów partykularnych oraz w dążeniu do 
podporządkowania sobie innych narodów i mniejszości etnicznych101. Zasięg 
megalomanii obejmuje zwłaszcza tzw. „wspólnoty wybrane”, którym przypisuje się 
szczególne prerogatywy, uzdolnienia i predyspozycje, podczas gdy innym grupom 
zarzuca się upośledzenie i opóźnienie cywilizacyjne.

Stereotypy pozytywne ujawniają się zwłaszcza wtedy, gdy związki grupy tworzącej 
stereotyp etniczny („innego”, „obcego”) z grupą ocenianą są słabsze i odleglejsze; 
wówczas społeczność prowokująca powstawanie „obrazów w głowie” wydaje się 
mniej „niebezpieczna”, ponieważ jest słabo rozpoznawalna, nie rzucająca się w oczy 
bądź obojętna.

Ponadto do pozytywnych konsekwencji istnienia mitów i stereotypów w 
dychotomii „obcy” – „swoi” zaliczyć należy, z punktu widzenia grupy, narodu, silne 
oddziaływanie na ich spójność etniczną, wzmacnianie więzi wspólnotowej, narodowej 
oraz zabieganie o wizerunek własnej grupy w stosunku do innych społeczności bądź 
narodów. Czynniki te korelują również z podkreślaniem wspólnoty wartości, wokół 
których grupy narodowościowe kształtują swój etos; pozwalają podkreślać także 
odmienność własnej społeczności na tle innych, a zjawisko to nie zawsze musi się 
kojarzyć  z negatywnymi skutkami społecznymi102.

100 Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. 1, pod red. T. Łepkowskiego, Warszawa 1977, s. 5; por. także: 
G. Freyre, Panowie i niewolnicy, Warszawa 1985, s. 25 – 139.

101 A. Chodubski, O przywódcach wspólnot…, s. 11.
102 J. Berting, C. Villain – Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach 

międzynarodowych. Podejście interdyscyplinarne, [w:] Narody i stereotypy, pod red. T. Walasa, Kraków 
1995, s. 23 i n.

Mity i stereotypy w potocznym postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych
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Zauważa się, że myślenie stereotypowe ujawnia się bardziej wśród społeczności 
zamkniętych na przeobrażenia cywilizacyjne, gdzie rolę przywódczą sprawują 
jednostki autorytarne, mało elastyczne, zakompleksione, a nierzadko objawiające 
oznaki choroby psychicznej, która charakteryzuje się   m. in. przejawami „zamkniętego 
myślenia”103.

Przezwyciężanie dychotomii „obcy” – „swoi” jest związane z przezwyciężaniem 
mitów i stereotypów powstałych i nadal się rodzących wokół społeczności 
mniejszościowych. Sprzyja temu bliższe, wzajemne poznanie się „obcych”; świadomość 
i niezwykłość istnienia wielokulturowych  i wieloetnicznych społeczności ludzkich. 
Charakterystycznym rysem kształtowania się globalnej społeczności obywatelskiej 
jest nieujawnianie identyfikacji etnicznej na rzecz samookreślenia jednostki 
wewnętrznie utożsamiającej się z wybraną grupą narodowościową. Postawy takie 
urzeczywistniane są zazwyczaj w społecznościach ludzi młodych, otwartych zarówno 
na różnorodność etniczną, jak i przywiązujących wagę do poszanowania dziedzictwa 
kulturowego przodków104.

103 J. Mikułowski – Pomorski, Komunikacja międzykulturowa, Kraków 1999, s. 87; A. Chodubski, 
Neurastenicy i władza w dziejach cywilizacji, „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5.

104 A. Chodubski, O przywódcach wspólnot…, s. 12.
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Regulacje normatywnoprawne dotyczące mniejszości 
narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim

U podłoża problematyki mniejszości narodowych legło wiele współzależnych 
czynników, które wpłynęły, odgrywając i dziś znaczącą rolę, na kształtowanie 
wzajemnych relacji pomiędzy większością a mniejszością1. Należą do nich 
uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne; do najistotniejszych z nich 
zaliczyć trzeba brak możliwości wytyczenia granic etnicznych, konflikty zbrojne, 
przemieszczenia i migracje ludności z jednoczesnym osadnictwem na pograniczach 
narodowo-etnicznych, mające przyspieszyć procesy asymilacyjne i tym samym 
zmiany składu etnicznego2.

Wszystkie te czynniki miały wpływ na skład etniczny Europy przed I wojną 
światową, kiedy to nasz kontynent zamieszkiwało niemal 85 mln osób, które nie 
identyfikowały się z krajem zamieszkania; w wyniku zmian na mapie politycznej w 
Europie międzywojennej liczba osób kwalifikujących się do mniejszości narodowych 
i etnicznych zmalała do 30 mln i mimo iż rozpadły się wielonarodowe monarchie: 
Romanowów, Habsburgów i Hohenzollernów, w dalszym ciągu w Europie Środkowo-
Wschodniej ponad jedną piątą mieszkańców stanowiły mniejszości narodowo-
etniczne, skupione głównie w ZSRR, Polsce, Rumunii, Jugosławii, Węgrzech, 
Czechosłowacji, Bułgarii, Litwie, Łotwie i Estonii3, których istnienie wymagało 
międzynarodowych uregulowań prawnych. 

Europejska ochrona mniejszości narodowych została zapoczątkowana traktatem 
berlińskim z 1878 r., który przewidywał równe prawa dla Greków, Rumunów  

1 Obie wymienione grupy narodowościowe mogą żyć bądź we wzajemnej tolerancji i życzliwości, 
bądź w stanie wrogości i negacji. Istnieją też często spotykane stany izolacji i obojętności lub współpracy 
narzuconej i wymuszonej wyższą koniecznością. Niestety, pogorszenie współżycia obu grup może 
nastąpić gwałtownie, nierzadko pod wpływem niekontrolowanych wydarzeń faktycznie bądź pozornie 
tylko godzących w interesy, zwłaszcza zaś mity, obu społeczności.

2 Por. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000, s. 9 – 17.
3 Por. H. H. Nolte, „Spóźnione” narody w Europie Środkowej i Wschodniej, „Przegląd Zachodni” 1995, 

nr 1; Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1996, s. 253 – 254; por. Leksykon politologii, 
pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 2000, s. 304 – 305. Wielka Encyklopedia Powszechna 
PWN, t. 17, Warszawa 2001, s. 537 – 539; A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, [w:] Wprowadzenie 
do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2002, s. 148.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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i Turków w Bułgarii oraz dla Żydów w Rumunii. W roku 1919 takie państwa, jak: 
Albania, Czechosłowacja, Estonia, Finlandia, Grecja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, 
Polska, Rumunia podpisały traktaty, zobowiązując się do poszanowania praw grup 
mniejszościowych pod patronatem Ligi Narodów i Związku Mniejszości Narodowych 
w Europie (1925 – 1935). W drugiej połowie lat 30. równość i swoboda rozwoju kultur 
narodowościowych stała się fikcją zarówno w ZSRR, jak i w III Rzeszy Niemieckiej ze 
względu na dyskryminację mniejszości narodowych4.

Po 1945 r. dokumenty prawne ONZ, m. in. Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 
r. oraz Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. określiły i usankcjonowały 
prawa mniejszości narodowych w świecie. Słupami milowymi, wyznaczającymi dalsze 
zobowiązania państw wobec grup narodowościowych i etnicznych stały się ponadto 
„Akt końcowy KBWE”  z 1975 r. i rekomendacje o prawach mniejszościowych 
przyjętych przez Radę Europy w 1990 r.5 oraz postanowienia Konwencji Ramowej 
Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych z 1995 r.6

Współcześnie zjawisko etniczności oraz polityki etnicznej, których początki 
sięgają końca XX w., w dużej mierze odpowiadają powstaniu polityki nacjonalistycznej 
w XIX w. z całą gamą konsekwencji z nich wynikających. Polityka lojalności 
etnicznej i tożsamości regionalnej zmierza bowiem do politycznej decentralizacji, 
która w konsekwencji wpływa m.in. na zjawisko rozpadu państw7. Zauważa się, że 
podobnie jak nacjonalizm zapoczątkował proces powstawania państw narodowych 
doprowadzając do rozpadu wielonarodowe imperia, polityka etniczna może 
spowodować rozkład państw narodowych; nacjonalizm w tym wypadku może zostać 
zastąpiony przez wielokulturowość i wieloetniczność.

Powodem rosnącej roli świadomości etnicznej było i jest m. in. rozpowszechnione 
przekonanie, że nowoczesność (globalizacja) spowoduje zatarcie różnic etnicznych, 
osłabi solidarność wspólnotową, bezkrytycznie hołdując wartościom liberalno-
demokratycznym. W wielu miejscach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej 
pojawiły się oznaki secesjonizmu i nacjonalizmu etnicznego: w Quebeku w Kanadzie, 
Szkocji i Walii w Wielkiej Brytanii, Katalonii i Kraju Basków w Hiszpanii, na Korsyce 
we Francji i we Flandrii w Belgii. Procesy decentralizacji politycznej i manifestacje 
świadomości etnicznej dały o sobie znać również na antypodach wśród aborygenów 
w Australii i Maorysów w Nowej Zelandii; w pewnym sensie złowieszczo obudziły 
upiory nacjonalizmu na Bałkanach i we Wspólnocie Niepodległych Państw, jak 
również doprowadziły do bezkrwawego podziału Czechosłowacji. W Polsce dały 

4 Por. E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 324 – 325.
5 B. Gronowska, Rada Europy wobec problemu mniejszości narodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 10.
6 Por. Realizacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości 

Narodowych, pod red. D. Rzemieniewskiego, Warszawa 2006.
7 A. Toffler, Szok przyszłości, Warszawa 1975, s. 468 i nast.; A. Toffler, H. Toffler, Budowa nowej 

cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996; Cz. Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych 
i konfliktów zbrojnych, Wrocław 1999, s. 145; E. Polak, Bunty mniejszości – powszechne dążenie do 
samostanowienia, idem, Integracja i dezintegracja jako współzależne procesy współczesnych przemian 
cywilizacyjnych, Gdańsk 2001, s. 127 – 138; A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 214.
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asumpt procesom autonomicznym na Śląsku oraz próbom prawnego zakwalifikowania 
Kaszubów do mniejszości etnicznej8.

Obok polityki etnicznej, która powstała w sposób oddolny jako ruch ludowy, 
istnieje pojęcie „polityki wspólnoty”, stanowiącej przedmiot zainteresowania elit 
politycznych – polityków i naukowców9. Pojęcie to odnosi się do grupy społecznej, 
która posiada zazwyczaj trwałą tożsamość zbiorową opartą na więzach braterstwa, 
lojalności i powinności. Przykładem na wprowadzanie w życie polityki wspólnoty 
jest system kibuców w Izraelu. Zarówno polityka wspólnoty, jak i polityka etniczna 
(„lokalna”) rozwijały się wraz z postępem globalizacji; w tym sensie globalizacja i 
lokalizacja10 (glokalizacja) mogą stanowić komplementarną odpowiedź na kryzys 
państwa narodowego11.

Kwestie narodowościowe (mniejszości etnicznych i narodowych) w Europie 
miały i nadal mają zatem ścisły związek z historią polityczną  i gospodarczą, zmianą 
granic państw, migracją ludności (przemieszczaniem, przesiedlaniem, repatriacją, 
wypędzeniem) oraz aneksją wielu terytoriów12. Społeczności mniejszościowe były 
prześladowane, jak również stanowiły zarzewie konfliktów etnicznych i wojen w 
skali całego kontynentu; stanowiły skuteczne narzędzie w prowadzeniu negatywnej 
polityki wobec sąsiednich państw13. W wyniku działań II wojny światowej nastąpiły 
drastyczne zmiany terytorialne oraz przemieszczenia ludności na skalę dotąd 
niespotykaną14; nowa sytuacja miała doprowadzić do homogenizacji etnicznej 
społeczeństw szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, likwidując źródła 
konfliktów. Badania przeprowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku dowiodły, że w Europie ok. 13 – 14 % jej mieszkańców nie identyfikuje się     
z większościami narodowymi, etnicznymi bądź językowymi w państwie swojego 
osiedlenia15. Niektórzy badacze wskazują na liczbę ponad 270 grup etnicznych16. 

8 Por. B. Synak, Tożsamość kulturowo-etniczna Kaszubów a idea krajowości (regionalizmu), „Kultura 
i Społeczeństwo” 1991, nr 2; idem, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk 1998; Czy to już 
rewolucja kaszubska?, „Pomerania” 2002, nr 10 – 11; S. Łodziński, Między grupą etniczną a społecznością 
posługującą się językiem regionalnym. Ewolucja statusu prawnego Kaszubów w polityce państwa w Polsce 
po 1989 roku, [w:] Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, pod red. C. Obracht-
Prondzyńskiego, Gdańsk 2007, s. 145 – 173.

9 A. Heywood, op. cit., s. 217.
10 Por. A. Chodubski, O renesansie lokalizmu, „Zeszyty Chojnickie” 1997, nr 1, s. 9 – 17.
11 A. Heywood, op. cit., 218.
12 S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 

1989 roku, Warszawa 2005, s. 9.
13 K. Kersten, Przymusowe przesiedlenia ludności – próba typologii, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe 

wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod red. H. Orłowskiego i A. Saksona, 
Poznań 1996, s. 16 i nast.; Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997, s. 7 i n.

14 Dziś bardziej eufemistycznie tamte przymusowe wędrówki ludów określa się mianem transferów 
ludności.

15 G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000, s. 15; 
Por. K.-M. Gauss, Umierający Europejczycy, Wołowiec 2006; Znikające mniejszości narodowe są solą 
Europy. Rozmowa z Karlem-Markusem Gaussem, „Gazeta Wyborcza”, nr 133, z dn. 8 czerwca 2006 r.

16 H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000, s. 10.
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Na aktualną specyfikę narodowościową oraz kwestię upodmiotowienia mniejszości 
narodowych wskazuje sytuacja narodu węgierskiego, którego rodacy w 30 % 
zamieszkują sąsiadujące z Węgrami państwa ościenne: Rumunię, Nową Jugosławię, 
Austrię, Słowację i Ukrainę, co na ogólną liczbę Węgrów 9.620.000 wynosi 2.885.000 
osób17.

Według spisu powszechnego ludności, przeprowadzonego w Polsce w maju 
2002 r. wynika, że terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkuje 268,85 tys. 
osób uznających się za mniejszości narodowe i etniczne, tj. 0,7 % ogółu ludności w 
kraju. Przy czym występuje 109 kategorii narodowościowych, etnicznych i etniczno-
regionalnych, z czego 91 liczy mniej niż 1.000 osób, połowa mniej niż 100 osób, a 
jedna trzecia mniej niż 50 osób18.

Obok spisu powszechnego przyjmowane są szacunki liczebności mniejszości 
narodowych w Polsce, odwołując się do badań GUS oraz przedstawicieli 
administracji państwowej i samorządowej, jak i stowarzyszeń mniejszościowych. 
Rządowy szacunek z 2002 r. podaje, że liczebność ta waha się od 1 – 1,2 mln osób, 
co stanowi od 2 – 3 % ogółu obywateli państwa polskiego. Najwyższą liczebność 
grup mniejszościowych podawali liderzy stowarzyszeń narodowościowych, ok. 5 %, 
na najniższy wskaźnik zwracali uwagę przedstawiciele władz gminnych – ok. 1 %, 
którzy w wielu wypadkach nie byli w ogóle świadomi występowania na ich terenie 
społeczności mniejszościowych19.

Na zaistniałe rozbieżności liczbowe miały wpływ nie tylko różnice perspektyw 
dokonywanej oceny przez przedstawicieli mniejszości lub większości; źródeł tych 
różnic należy poszukiwać również w istniejących barierach wśród składających 
deklarację o „niepolskiej narodowości”, jak również w zjawisku daleko posuniętej 
asymilacji wielu przedstawicieli społeczności mniejszościowych do społeczeństwa 
polskiego. W ukazywaniu złożoności problemu należy brać pod uwagę sporą 
opieszałość legislacyjną polskiego parlamentu w przyjęciu projektu ustawy o 
ochronie mniejszości narodowych w naszym kraju, która w założeniu miała 
stanowić rozwinięcie  i skonkretyzowanie Art. 27 i 35 Konstytucji Rzeczypospolitej 

17 Mniejszości narodowe w Polsce …, s. 9.
18 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego  i S. 

Łodzińskiego, Warszawa 2003, s. 279 – 280; A. Chodubski, „Swoi” i „obcy” w rzeczywistości mniejszości 
narodowych i etnicznych w Polsce, [w:] Kultura polityczna w Polsce, pod red. M. Kosmana, Poznań 2005, 
t. 4, cz. 2, s. 31.

19 S. Łodziński, Równość…, s. 96; Powołuję się na rozmowę telefoniczną z kierownikiem Wydziału 
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przeprowadzoną w dniu 10 września 2008 
r.; „Biuletyn Biura do Spraw Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Mniejszości 
narodowe w Polsce w 1993 roku”, Warszawa 1994, s. 7 podaje szacunkowe liczby i informuje, że 
współcześnie w Polsce mieszka ok. 1,5 – 2 mln. mniejszości narodowych, co stanowi     4 % ogółu 
populacji.
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Polskiej z 1997 r.20 w takich dziedzinach, jak zdefiniowanie pojęcia „mniejszości 
narodowej” i „mniejszości etnicznej”, określenia praw ich członków, w tym praw do 
dwujęzyczności oraz obowiązków wobec nich państwa. Ustawa o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ostatecznie przyjęta przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 6 stycznia 2005 r.21 była najdłużej opracowywaną regulacją 
prawną w III RP. 

Pomimo że istnieją różnorodne uregulowania prawne zarówno 
wewnątrzpaństwowe, bilateralne, jak i międzynarodowe, nie wypracowano 
powszechnie akceptowanej definicji „mniejszości narodowej”22, problematyka 
etniczna z uwagi na swoją wieloaspektowość nie została usystematyzowana ani 
pojęciowo, ani tematycznie. Ponieważ nie istnieją również obiektywne kryteria 
wyróżniania grup narodowościowych i etnicznych i że te nie mogą być ustalane 
arbitralnie przez zainteresowanych problemem badaczy, bądź działaczy  i przywódców 
etnicznych, należy polegać na samokategoryzacji, tj. wyraźnym samookreśleniu 
się danej wspólnoty czy grupy narodowościowej jako mniejszościowej, posiadaniu 
właściwej reprezentacji interesów danej społeczności etnicznej wobec czynników 
oficjalnych, którym podlega, bądź też i z którymi łączy ją świadomość wspólnoty23.

Należy dodać, że pojęcie mniejszości narodowych i etnicznych powstawało 
wraz z narodzinami świadomości narodowej i odrębności etnicznej społeczeństw 
żyjących dotąd w swoistym uśpieniu świadomościowym i podziałach stanowych, 
utrwalonych przez wieki24. Dochodziło więc do głosu wraz z pojawianiem się na 
mapach politycznych współczesnych narodów25.

20 Art. 27 otrzymuje brzmienie: „W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język 
polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów 
międzynarodowych” i Art. 35: 1 Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do 
mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania 
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 2 Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do 
tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości 
religijnej oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich kulturowej; Dz. U. Nr 78, poz. 
483; sprostowanie: Dz. U. 2001, Nr 28, poz. 319; por. M. Kijowski, Mniejszości narodowe w projektach 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1993 – 1997). Zarys problematyki, [w:] Mniejszości narodowe i 
etniczne, pod red. H. Zięby-Załuckiej, Lublin 2001, s. 43 – 49.

21 Dz. U. Nr 17, poz. 141.
22 A. Chodubski, Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni regionalnej, [w:] Historia i literatura 

mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu, Lębork 2003, s. 5.
23 A. Chodubski, O przywódcach wspólnot mniejszościowych i etnicznych, [w:] Tożsamość 

kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego 
i A. K.Waśkiewicza, seria druga, Gdańsk 2002, s. 10 i nast.

24 Por. J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991, s. 7 – 22.
25 Por. U. Świętochowska, Kwestia Narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989 – 1994, 

[w:] Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Toruń 1997, 
s. 99 – 106; Encyklopedia politologii, t. 1, Kraków – Zakamycze 1999, s. 167; Leksykon politologii …, s. 315 
– 316. Por. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 18, Warszawa 2001, s. 355 – 356.

Regulacje normatywnoprawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych



210

Istnieje wiele definicji narodu26, lecz podobnie jak z kryteriami na określenie 
mniejszości narodowych i etnicznych, wiele sformułowań odnoszących się do tej 
kwestii bywa ogólnikowych, nieprecyzyjnych, trudnych do zaakceptowania jako 
określenia uniwersalnego i ostatecznego; brak dokładnej formuły narodu wynika 
również z samej istoty nauki o społeczeństwie, która napotyka wiele problemów z 
definiowaniem pojęć zjawisk ulegających ciągłym przeobrażeniom.

Naród więc jest społecznością o historycznie ukształtowanym poczuciu wspólnej 
tradycji oraz wspólnocie podstawowych cech kulturalnych27. Język zaś stanowi 
ważny , choć nie jedyny element tradycji kształtującej narody; wiadomo przecież, 
że językiem angielskim czy hiszpańskim posługują się społeczeństwa o odrębnej 
świadomości narodowej i kulturze, inaczej niż w przypadku narodu żydowskiego, 
którego członkowie władają niekiedy językami bardzo się od siebie różniącymi. 
Zatem świadomość narodowa nie jest właściwością zewnętrzną, lecz często powstaje, 
zmienia się lub zanika w umysłach ludzkich  i jest możliwa do przeanalizowania 
przede wszystkim na podstawie deklaracji samych zainteresowanych. Mogą 
powstawać sytuacje, gdy warunki w jakich się znaleźli, uniemożliwiają szczere 
ujawnienie przekonań (np. w monarchii habsburskiej podczas spisów ludności 
wolno było deklarować jedynie język oficjalnie w kraju uznany; ponieważ ani jidysz, 
ani hebrajski nimi nie były, Żydzi w Galicji deklarowali z reguły język polski), albo 
też skłaniają do oświadczeń z ich punktu widzenia fałszywych (np. perspektywa 
wysiedlenia Niemców z Czechosłowacji i Polski po drugiej wojnie światowej skłaniała 
niektóre osoby związane z niemiecką kulturą do deklarowania narodowości czeskiej 
lub polskiej, by pozostać w rodzinnej miejscowości). Były wprawdzie pomysły, by 
szukać obiektywnych oznak narodowości, lecz pozostały bezskuteczne. Najbardziej 
radykalne próby – które nasze społeczeństwo odczuło tragicznie na własnej skórze 
– podjęli niemieccy narodowi socjaliści, usiłując sformułować teorię ras wyższych i 
niższych; do najgorszej kategorii, zasługującej na zagładę, zaliczyli Żydów i Cyganów. 
Słowianie (w tym także Polacy) znajdowali się wprawdzie w tej hierarchii wyższej, 
lecz także uznawano ich za podrzędny rodzaj ludzki. Jeden z polskich uczonych 
dowiódł wprawdzie, że wśród Żydów zamieszkujących północne regiony Rzeszy 
Niemieckiej cechy przypisywane  „rasowo czystym Germanom” występują częściej 
niż wśród Niemców, lecz rasizm był wiarą, która przechodziła do porządku nad 
tego rodzaju kłopotliwymi stwierdzeniami.Problemów przysparza fakt, iż w ciągu 
życia jednego człowieka może dokonać się ewolucja jego świadomości narodowej. 
Znane są udokumentowane przypadki, gdy ludzie wychowani w nacjonalistycznych 
rodzinach niemieckich w swym życiu dorosłym wiązali się z polską tradycją 
narodową, stawali się polskimi patriotami. Adalbert von Winkler, wychowany w 
pruskiej tradycji, lecz ulegający wpływom niemieckiego romantyzmu oraz sympatii 

26 Por. I. I. Wiatr, Naród i państwo. Społeczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1969; S. Ossowski 
S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984; F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 1990;  E. Gellner, 
Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.

27 I. Tomaszewski, Mniejszości …, s. 7.
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dla Polski powszechnych wśród niemieckich rewolucjonistów lat Wiosny Ludów, 
studiował na niemieckim uniwersytecie w Królewcu, pisał niemieckie wiersze, lecz 
jako człowiek dorosły stał się – jako Wojciech Kętrzyński – wybitnym polskim 
uczonym i bojownikiem o polskość.

Dlatego też społecznością, którą określamy mniejszością narodową, będzie często 
grupa ludzi jako obywateli państwa, którzy wyróżniają się od pozostałych obywateli, 
stanowiących większość w tym państwie, swą świadomością narodową. 

Należy podkreślić, że najczęściej towarzyszą temu różnice języka, lecz nie 
jest to warunek konieczny. Tak na przykład tragiczne okoliczności historyczne 
spowodowały, iż potomkowie polskich zesłańców w głębi Rosji – uważający się za 
Polaków – często nie znają dziś ojczystego języka. Zdawać się może, iż mniejszość 
z natury rzeczy oznacza mniejszość liczebną. Bywa jednak i tak, iż liczba osób 
należących do mniejszości przekracza połowę obywateli państwa. Jeszcze częściej 
mniejszość narodowa, która jest tylko niewielkim procentem ogółu ludności 
państwa, na pewnym terenie tworzy zdecydowaną większość mieszkańców. W takiej 
sytuacji znajdowali się Polacy zaboru pruskiego przed odzyskaniem niepodległości, 
a także Białorusini oraz Ukraińcy w województwach wschodnich Rzeczypospolitej 
między wojnami. Ponadto komplikację stanowi dodatkowo zjawisko: istnienie 
środowisk o niesprecyzowanej świadomości narodowej lub znajdujących się na 
pograniczu rozmaitych kultur. Przyczyny tego są rozmaite. Przede wszystkim – i to 
jest najważniejsze – świadomość narodowa kształtowała się stopniowo (w niektórych 
społeczeństwach lub ich grupach do dziś proces ten nie dobiegł końca), a więc w 
rozmaitych okresach historii mniejsze lub większe środowiska pozostawały poza 
świadomym udziałem w ogólnonarodowej kulturze, choć współtworzyły kulturę 
ludową danego narodu. Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi narodowej 
świadomości była nauka czytania, umożliwiająca przezwyciężenie lokalnych różnic 
i zyskanie wiedzy o świecie. Nic dziwnego, że dla wszystkich działaczy narodowych 
prawo do tworzenia szkoły z ojczystym językiem nauczania stanowiło – i do dziś 
stanowi – podstawę programu politycznego.

Ważną rolę miała zawsze polityka państwa, które niejednokrotnie dyskryminowało 
mniejszości, natomiast stwarzało warunki sprzyjające rozwojowi narodu panującego. 
Ludzie znajdujący się pod sprzecznymi wpływami, pod naciskiem władz, szkoły i 
Kościoła, często pracodawców, a zarazem związani z tradycyjną, lokalną kulturą 
ludową, znajdowali się nieraz na rozdrożu i mogli z równym przekonaniem i z 
równym uzasadnieniem – choć w odmiennych okolicznościach – dowodzić, iż są np. 
Polakami lub Niemcami28. Nieraz oddziaływanie sprzecznych wpływów powodowało 
utrwalenie się poczucia odrębności lokalnej, zastępującej świadomość narodową. 
Następstwem tego było odrzucanie np. narodowości polskiej lub niemieckiej, 
natomiast pojawiały się deklaracje typu: jestem Mazurem, jestem Ślązakiem.  

28 Por. G. Piwnicki, Wpływ traumatycznych doświadczeń Polaków i Niemców z okresu II wojny 
światowej na normalizację stosunków bilateralnych w jednoczącej się Europie po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej, [w:] Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, 
M. Malinowskiego, E. Polak, P. Trawickiego, Gdańsk 2007, s. 220 – 237.
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W innych przypadkach spotykamy unikanie konkretnej odpowiedzi, natomiast 
oświadczenia takie,  jak: jestem tutejszy, jestem prawosławny, jestem katolik. Kryje 
się za nimi nieraz przeświadczenie o odrębności danej osoby od dominującej w kraju 
większości, natomiast trudność określenia siebie w kategoriach narodowych.

Unikanie zaś odpowiedzi może oznaczać jedynie, iż rozmówca obawia się 
udzielić odpowiedzi, która narazi go na potępienie ze strony przedstawicieli narodu 
panującego, z którym nie chce się jednak utożsamić. Nieraz też wynika z lęku, że 
ujawnienie swej narodowej przynależności – a zarazem lojalności – spowoduje 
represje ze strony władz, które dyskryminują mniejszości29.

W praktyce społeczno-politycznej mniejszości narodowe orientują się przede 
wszystkim na: posługiwaniu się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznym 
oraz na uczeniu się tego języka, zachowywaniu imion i nazwisk w brzmieniu 
języka ojczystego, wyznaniu i praktykowaniu swojej religii, tworzeniu i rozwijaniu 
działalności własnych organizacji oraz stowarzyszeń, utrzymywaniu przyjaznych 
kontaktów z członkami swej społeczności w krajach osiedlenia, przodków oraz w 
diasporze30.

Wiele czynników decyduje o przynależności do określonych grup etnicznych, jak 
również o tworzeniu się więzi wspólnotowych. Jak wspomniano, nie istnieją ścisłe 
kryteria bezwzględnie konieczne do kształtowania się tych grup. Do najbardziej 
reprezentatywnych zaliczyć należy:31

- mowę (język) jako narzędzie komunikacji wewnątrz wspólnoty i w relacjach 
zewnętrznych,

- przestrzeń geograficzno-przyrodniczą (terytorium) – jako rzeczywistość realną 
i symboliczną, pojmowaną emocjonalnie jako ojczyzna, ojcowizna, dom rodzinny,

- religię (wierzenia) – jako siłę zespalającą wspólnotę duchowo i instytucjonalnie,
- historię – jako pamięć o wydarzeniach będących dumą i chlubą dla wspólnoty 

bądź o dniach nieszczęść, tragedii, o których nie sposób zapomnieć,
- dziedzictwo kulturalne (twórczość naukowa, literacka, artystyczna) – jako 

znaki przeszłości żyjące w danej teraźniejszości, budzące dumę i satysfakcję z 
przynależności do określonej wspólnoty,

- tradycję – jako zasady zachowania, postępowania, specyficznej aktywności 
społeczno-politycznej i gospodarczej, przekazywane i przechodzące z pokolenia na 
pokolenie,

- obyczaje (nawyki, przyzwyczajenia, zwyczajne) – jako charakterystyczne dla 
danej wspólnoty sposoby życia, funkcjonowania zarówno w sferze publicznej, jak i 
prywatnej, a w tym przestrzeganie rytuałów, ceremonii itp.,

- emblematy i symbole (godła, odznaki, charakterystyczne wytwory kultury 

29 Ibidem, s. 9; por. Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości 
narodowe w okresie przełomów politycznych (1944 – 1989), pod red. P. Malejczyka, Warszawa 1998; S. 
Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001.

30 A. Chodubski, Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni …, s. 5.
31 Por. A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, 

pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2002, s. 148 – 149.
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ludowej) – jako znaki zastępujące pamięć o danej rzeczywistości, przywodzące na 
myśl (na zasadach tradycji, obrzędowości) widome znaki czegoś niewidzialnego, np. 
w sferze religijnej dewocjonalia, 

- istnienie świadomości odrębności etnicznej wspólnoty, poczucie bycia 
podmiotem w relacjach społeczno-politycznych i gospodarczych, w relacjach ze 
światem zewnętrznym,

- identyfikację z daną wspólnotą i chęć partycypowania w niej32.
Pośród mniejszości narodowych dominują trzy kategorie wspólnoty, tj.: 
- całości pozostające w ramach struktur politycznych innego narodu, spełniające 

kryteria kategorii etnicznej i politycznej, jaką jest naród,
- narodowości, tj. wspólnoty nie będące narodami, zamieszkujące wśród innych 

narodów, zachowujące i utrwalające swą odrębność etniczną,
- grupy narodowe bądź narodowościowe, zamieszkujące z różnych przyczyn 

politycznych, ekonomicznych, religijnych wśród innych narodów i zachowujące 
swą odrębność etniczną i świadomość specyficznej przynależności do narodowych 
struktur politycznych.

Aktualnie w warunkach swoistego renesansu zainteresowania problemami 
mniejszości narodowych33, dokonuje się różnych ich kategoryzacji, m. in. wskazuje 
się na: kryteria pozostawania w wyraźnej mniejszości w stosunku do społeczeństwa 
większościowego, samokategoryzację, tj. wyraźne samookreślenie się danej wspólnoty 
czy grupy jako mniejszości, posiadanie właściwej reprezentacji interesów danej 
mniejszości wobec czynników oficjalnych, którym podlega, bądź też i z którymi łączy 
ją świadomość wspólnoty. Stosuje się też kryteria: 

- zdolności do tworzenia odrębnej struktury organizacji politycznych bądź nie 
odznaczania się takimi cechami,

stopnia przywiązania do miejsca zamieszkania (adaptacja, integracja, asymilacja)
– od wielu pokoleń zamieszkiwania w tym samym miejscu bądź w wyniku 

migracji,
- rodzaju skupisk (zwarte bądź rozproszone),
- umiejscowienia przestrzennego (przygraniczne, centralne, wewnętrzne w 

danym kraju),
- położenia prawnego (zagwarantowanego konstytucyjnie, odpowiednimi 

normami prawnymi, porozumieniami bądź nieuregulowanego normatywno-
prawnie statusu).

Współcześnie w warunkach kształtowania się tzw. społeczności globalnych, co 
jest m. in. konsekwencją dużej ruchliwości przestrzennej ludzi, postępu naukowo-

32 A. Chodubski, O przywódcach wspólnot mniejszościowych i etnicznych, [w:] Tożsamość kulturowa. 
Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, seria druga, Gdańsk 2002, s. 10.

33 Por. A. Chodubski, Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji. [w:] Meandry cywilizacyjne, 
kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 1996, s. 43 – 55; tenże, Gdańska mozaika mniejszości 
narodowych. „Gdański Rocznik Kulturalny” 1997, t. 17, s. 24 – 38; Tożsamość kulturowa. Szkice o 
mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego, A. K. Waśkiewicza, 
Gdańsk 2001.
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technicznego, wzrostu poziomu edukacji, indywidualizacji życia społecznego oraz 
umacniania się rozwiązań normatywno-prawnych w skali międzynarodowej, 
ujawniania się jednocześnie, z jednej strony, osłabienie tradycyjnych więzi 
narodowościowych i krystalizowanie się opcji do funkcjonowania w tzw. pluralizmie 
i wolności etniczno-kulturowej, i z drugiej – czytelne stają się dążenia małych 
wspólnot etnicznych, które dążą do przekształcenia się w narody jako kategorie 
stricte polityczne, jako podmioty ładu międzynarodowego. W procesach tych ważne 
miejsce ma problem tożsamości etnicznej, tj. identyfikacji zarówno jednostek, jak i 
grup społecznych z określoną wspólnotą34. 

Przez pojęcie: tożsamość etniczna rozumie się zwykle odczuwanie bliskości wobec 
określonej wspólnoty. Wyodrębnia się w niej ogniwa przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. Podstawowe ogniwa przeszłości dotyczą identyfikacji pochodzenia, 
rodowodu, doświadczenia losów politycznych, rozwoju cywilizacyjnego i 
kulturalnego. Tożsamość współczesną wyznacza kondycja cywilizacyjna, a więc 
stan zorganizowania społeczno-politycznego, rozwój gospodarczy, funkcjonowanie 
instytucji uczestnictwa w kulturze, utrzymywania kontaktów międzynarodowych, 
a przede wszystkich identyfikacja z daną rzeczywistością. Sferę ukierunkowaną na 
przyszłość stanowią aspiracje, dążenia, wartości, postawy i zachowania35. 

W polityce państwa polskiego wobec mniejszości istotna zmiana nastąpiła 
w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 r., polegająca przede wszystkim na 
tym, że społeczności mniejszościowe zaczęto traktować jako odrębne podmioty 
życia publicznego, a ich członkowie mogli od tej pory swobodnie zaznaczać swoją 
przynależność etniczną. W polityce tej można uwzględnić dwa etapy: pierwszy, 
trwający do końca lat dziewięćdziesiątych wiąże się z kształtowaniem szczegółowych 
regulacji mniejszościowych, drugi zaś okres wysuwa na pierwszy plan problemy 
przyjęcia specjalnej ustawy o mniejszościach i wprowadzenie jej w życie. O ile 
przyjęcie konstytucyjne ochrony mniejszości narodowych oraz gwarancji dla ich 
praw w aktach prawnych dotyczących edukacji, radia i telewizji, ordynacji wyborczej 
do Sejmu itp., nie budziło większych politycznych i społecznych wątpliwości, to rodził 
je projekt ustawy dotyczący ich ochrony. Miała  ona stanowić skonkretyzowanie 
artykułu konstytucyjnego w takich dziedzinach, jak prawne zdefiniowanie 
„mniejszości narodowej” i „etnicznej” oraz określenia praw ich członków, w tym 
głównie praw do dwujęzyczności, tj. używania języka mniejszości jako dodatkowego 
w pracy administracji i stosowania dwujęzycznych nazw. Została przyjęta ostatecznie       
w styczniu 2005 r., należąc do jednej z najdłużej przygotowywanych regulacji 
prawnych w naszym kraju po 1989 r., budząc duże kontrowersje polityczne i 
społeczne, m. in. z powodu przewidywanych w niej praw przedstawicieli mniejszości 
do dwujęzyczności36.

Ustawa o mniejszościach narodowych stanowiła więc zamierzoną reformę 
34 Por. E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996, s. 143 – 150.
35 A. Chodubski, op. cit., s. 11. 
36 S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 

1989 roku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005, s. 145 – 156.
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instytucjonalną polityki państwa wobec tych grup37. Uchwalenie ustawy i wejście 
w życie, jak również dyskusja wokół liczebności skupisk mniejszościowych 
wynikających ze spisu powszechnego ludności z 2002 r. stanowią istotną cezurę w 
sytuacji tych środowisk w Polsce.

Ustawa o mniejszościach była kompromisem między wymaganiami wprowadzenia 
europejskich standardów ich ochrony (wynikających z procesu demokratyzacji 
ustrojowej, mobilizacji i oczekiwań oraz dążeń naszego kraju do integracji ze 
strukturami europejskimi) a wymogami państwa (utrzymania jego suwerenności i 
kulturowej jednolitości), a w tym szczególnie społecznymi oczekiwaniami większości 
do manifestowania w nim swojego przywiązania do wartości narodowych. Podobne 
ustawy określające prawa mniejszości narodowych zostały przyjęte w latach 
dziewięćdziesiątych także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (m. in. 
Białorusi, Chorwacji, Czechach, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Litwie, Łotwie, Słowenii, 
Ukrainie i Węgrzech). Potwierdziła istniejące prawa osób należących do mniejszości 
narodowych, z jakich mogli do tej pory korzystać w Polsce, a z drugiej nadała im nowe 
i ważne uprawnienia, zwłaszcza w zakresie praw językowych i zasadach współpracy 
z administracją państwową. Istotną zmianą było także wprowadzenie do ustawy 
pojęcia „język regionalny” i uznanie za taki, języka kaszubskiego. Miało rozwiązać 
kwestię prawnego statusu społeczności kaszubskiej oraz stanowić podstawę przyjęcia 
Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych przez Polskę (została 
ona podpisana w maju 2003 r., ale do tej pory jeszcze nie ratyfikowana)38.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2005 r., prócz art. 36, 39, 41, 42, które 
zaczęły obowiązywać wcześniej, tj. od końca stycznia 2005 r., czyli dnia jej ogłoszenia 
w „Dzienniku Ustaw”. Przepisy poszerzenia zakresu działów administracji 
rządowej – „Wyznania religijne” – o sprawy mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Dokonano również zmian w 
kierowaniu sprawami mniejszości narodowych na szczeblu ministerialnym; odtąd 
tymi problemami zajmuje się nie Ministerstwo Kultury, lecz Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa reguluje również standardy ochrony praw mniejszości narodowych i 
etnicznych, które stanowić mogą cenny dokument w polityce zagranicznej Polski 
zarówno jako promocja naszego kraju, jak i Polaków żyjących poza granicami 
naszego kraju.

Aktualnie dwie kwestie, podkreślone w ustawie, budzą krytyczne opinie: jedna 
dotycząca regulacji dwujęzyczności i druga określająca sposobu działania Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Jedno z nich mówiło, że Polacy 
zdecydowanie popierają prawa mniejszości narodowych do nauki  w swoim języku 
(82 % za, a 11 % przeciw), ale ich kontrowersje wzbudzają uprawnienia mniejszości 
do porozumiewania się w swoich językach ojczystych w urzędach lokalnych (52 % 

37 Por. S. Łodziński, Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Wybrane problemy 
związane z wprowadzeniem w życie ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku 
regionalnym (2005), [w:] Dylematy tożsamości zbiorowych, pod red. R. Szweda, Lublin 2007, s. 141 – 157.

38 Ibidem, s. 145; J. Dziadul, Rzeczpospolita dziesięciu narodów, „Polityka”, z dn. 30 kwietnia 2005 r.
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przeciw, a 37 % za) oraz umieszczania tablic z nazwami miejscowości w ich językach, 
obok tablic z nazwami polskimi (63 % przeciw, a 26 % za). Prawa językowe stały 
się przedmiotem „polaryzacji etnicznej” między oczekiwaniami mniejszości a 
symbolicznym odczuwaniem polskiej tożsamości narodowej przez większość39. 

Art. 7 – 16 Ustawy regulują używanie języka pomocniczego (mniejszości 
narodowych i etnicznych) przed organami administracji państwowej oraz jako 
dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości obok urzędowych nazw 
miejscowości i obiektów fizjograficznych i nazw ulic.

Art. 7
Osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich 

imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do 
rejestracji w aktach stanu cywilnego     i dokumentach tożsamości.

Imiona i nazwiska osób należących do mniejszości zapisane w alfabecie innym 
niż alfabet łaciński podlegają transliteracji.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i 
etnicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób transliteracji, o której mowa w 
ust. 2, uwzględniając zasady pisowni języka mniejszości.

Art. 8 
Osoby należące do mniejszości mają w szczególności prawo do: 
swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i 

publicznie;
rozpowszechniania i wymiany informacji w języku mniejszości;
zamieszczania w języku mniejszości informacji o charakterze prywatnym;
nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości.
Art. 9
Przed organami gminy, obok języka urzędowego, może być używany, jako język 

pomocniczy, język mniejszości.
Język pomocniczy może być używany jedynie w gminach, w których liczba 

mieszkańców gminy należących do mniejszości, której język ma być używany jako 
język pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20 % ogólnej liczby mieszkańców gminy i 
które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język 
pomocniczy, zwanego dalej „Urzędowym Rejestrem”.

Możliwość używania języka pomocniczego oznacza, że osoby należące do 
mniejszości, z zastrzeżeniem ust. 5, mają prawo do:

- zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej 
lub ustnej,

- uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi także w języku pomocniczym w 
formie pisemnej lub ustnej.

39 Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzegania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 
Komunikat z badań. CBOS, Warszawa, maj 2005, s. 13 – 14; S. Łodziński, „Niebanalna” dwujęzyczność. 
Polska tożsamość narodowa a granice integracji mniejszości narodowych. [w:] Naród – tożsamość – kultura. 
Między koniecznością a wyborem, pod red. W. J. Burszty, K. Jaskułowskiego, J. Nowaka, Warszawa, 2005.
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Dopuszcza się wniesienie podania w języku pomocniczym. Wniesienie podania 
w języku pomocniczym nie stanowi braku powodującego pozostawienie podania bez 
rozpoznania.

Procedura odwoławcza odbywa się wyłącznie w języku urzędowym.
Nikt nie może uchylić się od wykonania zgodnego z prawem polecenia 

lub orzeczenia wydanego w języku urzędowym, jeżeli okoliczności wymagają 
niezwłocznego jego wykonania, aby mogło osiągnąć swój cel.

Wątpliwości rozstrzygane są na podstawie dokumentu sporządzonego w języku 
urzędowym. 

Art. 12 
Dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości mogą być używane obok:
- urzędowych nazw mniejszości i obiektów fizjograficznych,
- nazw ulic – ustalonych w języku polskim na podstawie odrębnych przepisów.
Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, mogą być używane jedynie na 

obszarze gmin wpisanych do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych Rejestru gmin, na 
których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, zwanego dalej „Rejestrem 
gmin”. Wpisu do Rejestru gmin dokonuje minister właściwy do spraw wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych na wniosek rady gminy, na 
której obszarze nazwy te mają być używane, z zastrzeżeniem ust. 7 i art. 13 ust. 1 – 7.

Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, nie mogą nawiązywać do nazw z 
okresu 1933 – 1945, nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzone na terenie 
całej gminy lub w poszczególnych miejscowościach.

Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, umieszczane są po nazwie w języku 
polskim i nie mogą być stosowane samodzielnie.

Ustalenie dodatkowej nazwy w języku mniejszości następuje zgodnie z zasadami 
pisowni tego języka.

Dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości 
może być ustalona na wniosek rady gminy, jeżeli:

- liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie mniejsza niż 20 % 
ogólnej liczby mieszkańców tej gminy lub  w przypadku miejscowości zamieszkanej, 
za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości opowiedziała 
się w konsultacjach, przeprowadzonych w trybie określonym w art. 5a ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.), ponad połowa mieszkańców tej miejscowości biorących udział w 
konsultacjach,

- wniosek rady gminy uzyskał pozytywną opinię Komisji Nazw Miejscowości i 
Obiektów Fizjograficznych, utworzonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 
r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1612).
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Z perspektywy ochrony praw mniejszości akceptuje się prawo do używania języka 
ojczystego mniejszości zarówno prywatnie, jak i publicznie (czyli w otoczeniu innych 
osób), w procedurze karnej oraz w urzędowym zapisie i używaniu własnego imienia 
i nazwiska w języku mniejszości. Dyskusję  budzi natomiast rozszerzanie możliwości 
używania tego języka na stosunki urzędowe i oficjalne nazwy urzędów oraz obiektów 
fizjograficznych. Władze państw niechętnie się na nie godzą, gdyż stanowią dla nich 
wyraźną „inność”, naruszającą w sposób widoczny ich założoną jednolitość etniczną 
oraz mogą być interpretowane jako krok do uzyskania przez daną mniejszość 
autonomii terytorialnej. Dla osób należących do tych grup uprawnienia językowe 
mają z kolei znaczenie realne (ochrona ich tożsamości językowej) i symboliczne, które 
świadczą o statusie ich kultury w oczach zarówno swoich ziomków, jak i większości. 
Zabezpieczenie jednak tych praw jest w praktyce trudne ze względów prawnych, jak 
i kosztów związanych z ich realizacją40.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, mimo ujawniającego się 
przystosowania do otaczającej je rzeczywistości, dobrej adaptacji, nierzadko 
asymilacji (z zachowaniem jednak świadomego poczucia odrębności kulturowej) 
dość powszechnie zgłaszają niezadowolenie, poczucie krzywdy, osamotnienia 
w polskiej przestrzeni kulturowej, podkreślają postawy ksenofobiczne polskiej 
zbiorowości, zwracają uwagę na nieprzestrzeganie przez instytucje państwa 
gwarantowanych im praw mniejszościowych41, np. na nieudzielenie pomocy w 
utrzymywaniu szkolnictwa narodowościowego, jak też promowaniu własnej kultury: 
duże kontrowersje budzi używanie języka mniejszościowego w urzędach (dopuszcza 
się zgodnie z normami międzynarodowymi używanie języka mniejszościowego w 
urzędach, gdzie dana społeczność jest nie mniejsza niż 20 % ogółu mieszkańców); 
czynniki oficjalne uznają dążenia mniejszości do posługiwania się własnym językiem 
za swoisty wyraz demonstracji praw  i odrębności, zaś rzecznicy opcji językowej 
stoją na stanowisku, że stosowanie w tym względzie przepisów prawa daje poczucie 
autentyczności stosunków społeczno-politycznych, uwiarygodnia ład państwa prawa. 
Kontrowersje budzi kwestia nazewnictwa miejscowości i ulic w języku mniejszości; 
ujawnia się często opcja na rzecz stosowania tego nazewnictwa obok polskiego; w 
praktyce odgórnie  i oddolnie ujawnia się niechęć do tych działań; czynniki oficjalne 
stosują ostrożność w przywracaniu nazw sprzed 1945 r., a zwłaszcza funkcjonujących 
w czasie II wojny światowej; oddolnie zaś ujawnia się niechęć do dwujęzyczności, 
odczytuje się ją jako znak rywalizacji narodowościowej, nieufności w stosunkach 
społeczno-politycznych, rodzenia się sytuacji konfliktogennej; wobec nieakceptacji 

40 Por. Informator. Używanie języka mniejszości narodowych jako pomocniczego języka urzędowego w 
wybranych krajach europejskich, Gliwice – Opole 2003.

41 S. Podemski, Ustawa o mniejszościach, Piętnaście lat legislacji, „Rzeczypospolita”, nr 99, z dn. 27 
kwiecień 2004 r., s. c 3.
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tego stanu ujawnia się w formach chuligańskich – niszczenia tych znaków42. 
Przepisy ustawy dotyczą także języka kaszubskiego uznanego w ustawie za 

regionalny43. Rozdział 4 ustawy (art. 19 – 20) podejmuje zagadnienia języka 
regionalnego. Art. 19 uznaje język kaszubski za język regionalny, zgodnie  z definicją 
zawartą w Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Stosuje 
się do niego odpowiednio regulacje dwujęzyczności dotyczące mniejszości (art. 7 
– 15). Art. 20 stanowi, że może się w nim odbywać nauka i nauczanie w szkołach 
publicznych (na zasadach dotyczących języka mniejszości – art. 17), a organy 
władzy publicznej mogą wspierać jego zachowanie i rozwój specjalnymi dotacjami 
kierowanymi na zachowanie tożsamości kulturowej, działalność wydawniczą i 
audiowizualną oraz ochronę miejsc pamięci.

W wyniku przeprowadzonych regulacji, dwujęzyczność można było wprowadzić 
w 41 gminach (1,7 % całości samorządów lokalnych w kraju) w zakresie następujących 
języków mniejszości: niemieckim (28 gmin), białoruskim (12 gmin) oraz litewskim 
(1 gmina). Ponadto należy dodać 10 gmin kaszubskich, gdzie podobne zasady można 
zastosować wobec języka kaszubskiego.

Kaszubi nie posiadają oficjalnego statusu mniejszości narodowej lub etnicznej, 
choć korzystają z części regulacji prawnych dla nich przeznaczonych, głównie 
dotyczących nauki i nauczania w języku kaszubskim w szkolnictwie publicznym. 
Ich liczebność szacuje się w granicach od 350 do 500 tys. osób. W spisie 5,1 tys. 
osób zadeklarowało „narodowość kaszubską”, a prawie 53 tys. używanie języka 
kaszubskiego w domu44. 

Język regionalny 
Art. 19 
Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków 

Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który:
jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, 

którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;

42 A. Chodubski, „Swoi” i „obcy” w rzeczywistości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, [w:] 
Kultura polityczna w Polsce, pod red. M. Kosmana, Poznań 2005, t. 4, cz. 2, s. 32. Znane są szczególnie 
tego przejawy w pow. Puckim w 2006 r., gdzie na szeroką skalę zamazywano nazwy miejscowości w 
 języku kaszubskim.

43 E. Breza, Kaszubszczyzna wśród języków słowiańskich, jej status językowy, [w:] Kaszubszczyzna a 
świecie, Materiały z konferencji naukowej – Jastrzębia Góra 1 – 2 październik 1993, pod red. J. Sampa, 
Wejherowo 1994, s. 7 – 20; Opuscula lingwistica Georgio Treder dedicata. Praca poświęcona znawcy 
języka polskiego i piastunowi kaszëbiznë, prof. dr. hab. Jerzemu Trederowi z okazji ukończenia 65 lat 
życia i 40 lat pracy naukowej, pod red. E. Brezy, Z. i A. Liców, Gdańsk 2007, s. 7 – 33; Na podstawie spisu 
powszechnego z 2002 r. językiem kaszubskim jako „domowym” posługuje się ponad 50 tys. osób, choć 
szacunki badaczy mówią, że liczba ta może dochodzić do 500 tys. Zwiększenie jego publicznej obecności 
jest najważniejszym zadaniem dla działaczy reprezentujących tę społeczność; por. Strategia ochrony i 
rozwoju języka i kultury kaszubskiej. Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 2006.

44 Por. Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień 
Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie Mniejszości Narodowych, MSWiA., Warszawa 2002.
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różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów 
oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów.

Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski. Przepisy art. 
7 – 15 stosuje się odpowiednio, z tym że przez liczbę mieszkańców gminy, o której 
mowa w art. 14, należy rozumieć liczbę osób posługujących się językiem regionalnym, 
urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego.

Istotną zmianą, jaką ustawa wniosła w życie mniejszości narodowych, było 
powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych jako organu 
opiniodawczo-doradczego premiera w tej dziedzinie.

 Potrzeba takiej centralnej agencji wynikała z rozproszenia spraw mniejszości 
w działalności różnych instytucji centralnych i wojewódzkich. Zagadnienia polityki 
wobec mniejszości obejmują problemy religii, oświaty, finansów, administracji itp., a 
zatem kwestie wykraczające poza tradycyjne zadania resortów. Tworzyło to sytuację 
trudną dla władz administracyjnych i mniejszości, którym brak było jednego 
partnera do rozmów, a dodatkowo sprzyjało dowolności władz lokalnych w polityce 
wobec mniejszości.

Do głównych zadań Komisji Wspólnej należy: 
- wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym 

ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań 
zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości,

- opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających 
zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i 
rozwojowi języka regionalnego,

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości,
- opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie 

państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju 
tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego,

- podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących 
do mniejszości.

W celu realizacji swoich zadań Komisja Wspólna:
- współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz 

z zainteresowanymi organizacjami społecznymi,
- może zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji 

społecznych w szczególności o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje,
- może zapraszać do udziału w swoich pracach przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych.
Art. 24
W skład Komisji Wspólnej wchodzą:
przedstawiciele organów administracji rządowej:
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 

i etnicznych,
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ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw pracy,
Ministra Sprawiedliwości,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
przedstawiciele mniejszości w liczbie:
dwóch przedstawicieli mniejszości białoruskiej,
jeden przedstawiciel mniejszości czeskiej,
dwóch przedstawicieli mniejszości litewskiej,
dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej,
jeden przedstawiciel mniejszości ormiańskiej,
jeden przedstawiciel mniejszości rosyjskiej,
jeden przedstawiciel mniejszości słowackiej,
dwóch przedstawicieli mniejszości ukraińskiej,
jeden przedstawiciel mniejszości żydowskiej,
jeden przedstawiciel mniejszości karaimskiej,
dwóch przedstawicieli mniejszości łemkowskiej,
dwóch przedstawicieli mniejszości romskiej,
jeden przedstawiciel mniejszości tatarskiej;
dwóch przedstawicieli posługujących się językiem, o którym mowa w art. 19;
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

uznaje za mniejszości narodowe 9 grup narodowościowych zamieszkujących 
Rzeczpospolitą Polską: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, 
rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską. Natomiast za mniejszości etniczne uznaje 
mniejszości: karaimską, łemkowską,, romską, tatarską. I w myśl przyjętej w ustawie 
definicji mniejszością narodową jest grupa społeczna spełniająca następujące 
warunki:

- jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej,
- w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub 

tradycją,
- dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
- ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana 

na jej wyrażanie i ochronę,
- jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 

co najmniej 100 lat,
- utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Regulacje normatywnoprawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych
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Ustawodawca nie zakwalifikował doń mniejszości greckiej, macedońskiej i 
węgierskiej45, uwzględniając niespełnienie przez nie warunku o obecności przodków 
na terytorium państwa polskiego od co najmniej 100 lat. Narodowości te uznano za 
mniejszości „nowe” bądź „imigranckie”46. W praktyce to rozróżnienie funkcjonuje w 
całej Europie tak w sferze prawnej, jak i społecznej.

45 Węgrzy, rozproszeni po całej Polsce (Największe skupiska  znajdują się w Krakowie i w Warszawie), 
nie posiadają struktur organizacyjnych; grupują się przy rządowym Węgierskim Instytucie Kultury 
w Warszawie. Współcześnie dominują w tej społeczności małżeństwa mieszane, w których jedno z 
małżonków jest Polakiem albo Polką; Por. Polska i Węgry. Tysiąc lat przyjaźni, pod red. W. Felczaka,  
A. Fischingera, Budapeszt 1979; A. Chodubski, O mozaice narodowości …, [w:] Tożsamość kulturowa 
…, seria pierwsza, s. 17. 

46  Polityka państwa polskiego wobec mniejszości …, s. 123 i nast.; Po 11 latach Sejm uchwalił prawo 
mniejszości, „Gazeta Wyborcza”, nr 260, z dn. 5 listopada 2004 r.
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Lucyna Przybylska

Współczesny krajobraz sakralny Gdyni

 
Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania krajobrazu sakralnego Gdyni.  Autorka 
starała się odpowiedzieć na następujące pytania: Czy  obiekty sakralne są widoczne 
w krajobrazie miasta? Czy w krajobrazie sakralnym dominuje chrześcijański symbol 
krzyża w związku z tym, że w Gdyni ponad 90% mieszkańców przyjmuje się, że jest 
wyznania rzymskokatolickiego?

Badania obejmujące krajobraz według A. Jackowskiego (2003) należą do 
formalnego kierunku badawczego, obok kierunku funkcjonalnego i historyczno-
genetycznego, wyróżnionych w geografii religii1. W poprzednich pracach z geografii 
religii autorka (Przybylska, 2008) zajmowała się przestrzenią sakralną, którą, wzorując 
się na określeniach przestrzeni turystycznej S. Liszewskiego (1995) i przestrzeni 
pielgrzymkowej A. Jackowskiego (2003), traktować można jako funkcjonalnie 
wyróżnioną podprzestrzeń przestrzeni geograficznej, będącą odzwierciedleniem 
potrzeb i możliwości wyrażania przekonań religijnych danej społeczności2. Relacje 
między pojęciami krajobrazu i przestrzeni sakralnej autorka rozumie następująco: 
miejsca święte (obiekty i obszary sakralne) tworzą krajobrazy sakralne, które to z kolei 
są częścią przestrzeni sakralnej. Innymi słowy, przestrzeń sakralną danej jednostki 
osadniczej tworzą: człowiek religijny (homo religiosus), krajobraz sakralny, różnego 
rodzaju miejsca święte oraz zachodzące między nimi relacje. W pojęciu „krajobrazu”  
w niniejszym artykule nawiązano do tradycyjnego nurtu geografii, opisującego 
poszczególne miejsca, a zarazem do słownikowego określenia „krajobrazu”, czyli 
„widoku okolicy, przestrzeni powierzchni ziemi widzianej z pewnego punktu” 3. Tymi 
„punktami” w niniejszym opracowaniu są główne trasy komunikacyjne. Poznanie 
krajobrazu sakralnego Gdyni nastąpiło poprzez analizę trzech rodzajów szlaków 
komunikacyjnych i zarazem trzech perspektyw poznawczych: pasażera Szybkiej 
Kolei Miejskiej, kierowcy samochodu osobowego i turysty pieszego.   

1 A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Instytut Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003. 

2 A. Jackowski, dz. cyt.; S. Liszewski, 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2, Łódź, s. 87-102; 
Przybylska L., 2008, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Regiony Nadmorskie 14, Katedra Geo-
grafii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia-Pelplin.

3 K. Ostaszewska, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2002, s. 45. 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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Elementy przestrzeni sakralnej Gdyni 

Wśród 227 obiektów i obszarów sakralnych w Gdyni najwięcej znajduje się krzyży, 
kapliczek i figur przydrożnych (117). Zarówno wymienione obiekty małej architektury 
sakralnej, jak i pozostałe miejsca święte – kościoły, kaplice i cmentarze świadczą 
o dominującej roli Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu przestrzeni 
sakralnej Gdyni. Na badanym obszarze znajduje się pięć razy więcej kościołów i 
kaplic rzymskokatolickich (81, w tym między innymi zakonne) niż innych wyznań 
(17); ponad połowa cmentarzy należy do Kościoła rzymskokatolickiego (7 z 12). 
Dominującym wyznaniem, tak pod względem liczby kaplic, jak i liczby wiernych są 
w mieście Świadkowie Jehowy, którzy posiadają najwięcej kaplic (5) i wyznawców 
(około 1000).  Pozostałe kościoły skupiały około 600 wiernych4.
Brak natomiast w Gdyni stałego miejsca nabożeństw najliczniejszej mniejszości 
religijnej w Polsce, jakim jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (506 800 
wiernych w 2005 roku). Niemniej jednak od kilku lat na cmentarzu wojskowym w 
Redłowie przy ul. Legionów stoi widoczny z ulicy, duży krzyż prawosławny (ryc. 1).

Ryc. 1. Krzyż prawosławny na cmentarzu wojskowym 
przy ul. Legionów w Redłowie.

 Źródło: fotografia autorki z 2010 roku.

4 L. Przybylska, dz.cyt. Pomocnym źródłem informacji o kościołach i kaplicach rzymskokatolickich 
oraz duchowieństwie są wydawane co kilka lat przez Kurię Biskupią „schematyzmy”. Najnowszy to: 
Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 2006, 2006, Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdańsk. Natomiast 
wiadomości o krzyżach, kapliczkach przydrożnych, cmentarzach, miejscach nabożeństw innych wy-
znań autorka zebrała przeprowadzając badania terenowe oraz korzystając z rozproszonych źródeł infor-
macji (L. Przybylska, dz. cyt.).  
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Do  czynników kształtujących przestrzeń sakralną miasta zaliczono: strukturę 
przestrzenną, rozwój terytorialny miasta oraz uwarunkowania historyczno-
osadnicze. Analizując prawidłowości rozmieszczenia miejsc świętych w Gdyni 
zauważono duży wpływ dynamicznego rozwoju miasta w okresie międzywojennym 
na kształt przestrzeni sakralnej, stąd widoczny współcześnie w przestrzeni sakralnej 
podział miasta na obszar przedwojenny i tereny włączone po 1945 roku. W czasie 
badań wyróżniono dwa obszary: charakteryzujący się małą gęstością miejsc świętych 
obszar włączony do granic administracyjnych Gdyni po 1945 roku oraz terytorium 
przedwojenne miasta o 3 razy większej gęstości miejsc świętych.  

Oba obszary różnią się także rodzajem miejsc świętych. Obszar włączony do 
granic miasta po wojnie współcześnie posiada większy udział terenów rolniczych 
i zielonych, a jego krajobraz sakralny zdominowany jest przez  krzyże i kapliczki 
przydrożne stanowiące 3/4 jego obiektów sakralnych. Ponadto w obszarze 
przedwojennej Gdyni wyodrębniono obszar, w którym położona jest prawie 
połowa miejsc świętych miasta – pas zwartej zabudowy mieszkaniowej, usytuowany 
przy głównej linii komunikacyjnej miasta, którego kształtowanie się sięga lat 
dwudziestych XX wieku, okresu powstawania ośrodka portowo-miejskiego Gdyni. 
W wydzielonym pasie znajduje się obszar o najwyższej w mieście gęstości obiektów 
sakralnych: wykształcone już w okresie międzywojennym centrum handlowo-
usługowe i administracyjne Gdyni, które nazwać można również centrum sakralnym 
miasta. Wokół  śródmieścia znajduje się połowa miejsc świętych wydzielonego pasa 
lub, porównując w skali całego miasta,  prawie 1/4. O wyjątkowości wyróżnionego 
obszaru świadczy również położenie 1/3 kościołów i kaplic rzymskokatolickich, w 
tym ponad połowy kaplic zakonnych znajdujących się w mieście oraz 1/3 miejsc 
kultu nierzymskokatolickich związków wyznaniowych.

Ukazany zarys charakterystyki przestrzeni sakralnej Gdyni miał na celu pomoc 
w udzieleniu w dalszej części artykułu odpowiedzi na pytania: czy imponująca liczba 
obiektów sakralnych Gdyni  „ma przełożenie” na krajobraz sakralny miasta? Które 
obiekty sakralne są najczęściej widoczne w krajobrazie miejskim? 

Krajobraz sakralny Gdyni oczami pasażera kolei

Na odcinku linii kolejowej Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Główna – Sopot na terenie 
administracyjnym Gdyni pasażer jest w stanie dojrzeć 10 obiektów sakralnych: bryły 
lub same wieże kościołów z symbolem krzyża łacińskiego umieszczonego na elewacji 
lub szczycie wieży oraz 2 cmentarze: w Kolibkach i przy kościele Matki Boskiej 
Bolesnej i 3 krzyże: na Kamiennej Górze, przy Alei Zwycięstwa w Kolibkach oraz 
krzyż-Pomnik Ofiar Grudnia 1970 roku przed Urzędem Miasta. 
Trzeba jednak pamiętać, że niektóre obiekty sakralne są lepiej od innych widoczne, 
gdyż są większe lub dłużej widoczne dla pasażera. Do lepiej widocznych należy 
kościół Matki Boskiej Bolesnej i otaczający go cmentarz (Gdynia Orłowo), kościół 
św. Antoniego Padewskiego (Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana) oraz kościół 

Współczesny krajobraz sakralny Gdyni
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Najświętszego Serca Pana Jezusa (Gdynia Główna).
Z kolei pasażer kolejki jadącej w stronę Wejherowa z Gdyni Głównej obiekty 

sakralne dostrzeże wyłącznie po południowo-zachodniej stronie miasta, w części 
mieszkaniowej dzielnic Grabówek, Leszczynki, Chylonia i Cisowa i będą to 
kościoły (św. Rodziny, św. Józefa, Przemienienia Pańskiego) bądź tylko ich wieże 
(lepiej widoczna św. Mikołaja, i gorzej św. Alberta Chmielowskiego). O ile kościół 
św. Rodziny w Grabówku jest słabo widoczny, to stojący przed nim od strony ul. 
Morskiej krzyż, bardziej przykuwa uwagę pasażera SKM, jak i pasażera samochodu 
osobowego, ze względu na nietypowy żółty kolor.      

 Zatem obiekty sakralne Gdyni mają korzenie chrześcijańskie, a których to 
identyfikacja jako obiekt związany z religią możliwa jest dla obserwatora poprzez 
symbol krzyża widniejący w różnej skali i w różnym miejscu obiektu sakralnego. 
Wydaje się, że to duża ilość (21), jak na tak krótki odcinek (9 stacji SKM). Architektura 
wymienionych kościołów „mówi” o korzeniach miasta (starsze kościoły, jak na 
przykład w Orłowie), jak i potrzebie religijnej współczesnego społeczeństwa (XX 
wieczne świątynie).

Krajobraz sakralny Gdyni oczami kierowcy samochodu osobowego

Mieszkaniec bądź odwiedzający Gdynię (od strony Rumi lub Sopotu), poruszający 
się przy wykorzystaniu indywidualnego środka transportu, również może wyrobić 
sobie zdanie o obecności obiektów sakralnych w krajobrazie miejskim. Będzie się ono 
różniło od oglądu pasażera Szybkiej Kolei Miejskiej omówionego wcześniej z kilku 
względów: innego przebiegu trasy, do 400 m od linii kolejowej, ponadto niżej od 
kolei, która biegnie nasypem oraz zawężonego pola widzenia z powodu koncentracji, 
jakiej wymaga prowadzenie samochodu.

Wjeżdżający do Gdyni od strony Rumi przy drodze krajowej nr 6 (ze Szczecina), 
dalej przy wjeździe na obwodnicę łączącą się z drogą krajową nr 468, może dostrzec 
na 8 km odcinku ul. Morskiej (do ul. Śląskiej) 3 kościoły, 4 krzyże przydrożne , a także 
3 krzyże powypadkowe, 1 ustawiony przy wjeździe na obwodnicę i 2 w okolicach 
Domu Towarowego Chylonia. 

Położony w lesie kościół Dobrego Pasterza w Cisowej zwraca uwagę swoją wieżą 
wychylającą się ponad drzewostanem, przywołując wrażenie położonej malowniczo, 
gdzieś w górach, świątyni.  Natomiast kościół św. Józefa w Leszczynkach przykuwa 
uwagę kierowcy swoją masywną betonową bryłą, zlokalizowanej przy omawianej 
arterii komunikacyjnej, o najwyższym obciążeniu ruchu drogowego w województwie. 
W krajobrazie miejskim podróżujący samochodem ul. Morską w stronę Śródmieścia  
dostrzeże ponadto widoczną z daleka wieżę kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w centrum miasta.  Natomiast położony przy Morskiej kościół św. Rodziny w 
Grabówku, z powodu małych rozmiarów i zasłaniających go sąsiadujących  budynków 
nie jest widoczny dla kierowcy, jedynie 2 krzyże stojące tuż przy chodniku, u wejścia 
na teren przykościelny. Obok wymienionych krzyży przy omawianej trasie stoi także 
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krzyż, tzw. misyjny, widoczny z drogi, przy wspomnianym kościele św. Józefa oraz 
typowy przydrożny krzyż, przy wyjeździe z Gdyni do Rumi. 

Nie ma natomiast na opisywanej ul. Morskiej kapliczek i figur, tak 
charakterystycznych na drogach nie tylko lokalnych, ale krajowych i wojewódzkich 
w Polsce, przechodzących przez tereny wiejskie o dużej sieci osadniczej, o czym 
świadczą między innymi badania terenowe autorki w lutym 2010 roku, gdy na 
71 km odcinku dróg krajowych i wojewódzkich relacji Ustrzyki Dolne-Sanok-
Brzozów zinwentaryzowano 59 obiektów sakralnych w krajobrazie „przydrogowym”, 
z czego aż 33 stanowiły kapliczki i figury, głównie maryjne. Krajobraz sakralny 
głównych ulic miast różni się zatem od charakteru krajobrazu sakralnego terenów 
niezurbanizowanych, nie tyle ilością obiektów (w obu przypadkach jest to około 1 
obiekt sakralny na 1 km drogi), ale ich rodzajem: w mieście więcej kościołów, na wsi 
kapliczek i krzyży.          

Podróżujący przez Gdynię, od skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Morską w Gdyni do 
granic z Sopotem, na 7 km odcinku drogi 468 łączącej śródmieścia Gdyni i Gdańska, 
jest w stanie zauważyć 6 obiektów sakralnych, w tym dwa kościoły: św. Antoniego na 
Wzgórzu św. Maksymiliana oraz wieżę kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie. 

 Charakterystyczne, że nawet przy głównej drodze samochodowej w aglomeracji 
ostali się niemi świadkowie historii ziem dzisiejszego Trójmiasta – kapliczki 
przydrożne, o wiekowej tradycji, po jednej w Gdańsku (maryjna w Oliwie), Sopocie 
(maryjna przy wjeździe na ul. Malczewskiego)  i Gdyni (św. Jana Nepomucena przy 
Dworcu SKM Wzgórze św. Maksymiliana). Współczesna czteropasmowa droga 
dawniej była traktem pielgrzymim z Klasztoru Cystersów w Oliwie do kalwarii w 
Wejherowie. 

Ponadto  kierowca na omawianym odcinku, stanowiącym Aleję Zwycięstwa, tak 
jak i pasażer SKM, może dostrzec krzyż metalowy stojący w miejscu przedwojennego 
kościoła w Kolibkach, w rozwidleniu Alei. Natomiast niezauważalny dla kierowcy 
jest stary cmentarz, usytuowany na wzniesieniu za krzyżem, widoczny za to dobrze 
z wyżej przejeżdżającej kolejki. Ponadto w Orłowie przy analizowanej  drodze stoi 
Klasztor sióstr Elżbietanek, z niewielką kaplicą publiczną z wejściem od ulicy, na 
dachu której umieszczono figurę Maryi. Ten duży biały budynek zakonny, stojący 
naprzeciw Centrum Handlowego „Klif ”, gdyby nie złoty napis informujący o 
kaplicy rzymskokatolickiej umieszczony nad wejściem i wspomniana figura, nic nie 
zdradzałoby charakteru sakralnego miejsca. Również w Orłowie, przy Parku Kolibki, 
blisko jezdni, stoi niewielkich rozmiarów krzyż powypadkowy, często w Polsce 
spotykany przy drogach zamiejskich, rzadziej zaś w mieście (ryc. 2.). 

W Gdyni, obok wymienionych 4 powypadkowych krzyży, stojących przy 
ul. Morskiej i Alei Zwycięstwa, spotkać można podobne również przy ul. 
Chwarznieńskiej, Wielkokackiej i przy obwodnicy. Krzyże powypadkowe, niezbyt 
wielkie, stawiane przy drogach w miejscach wypadków śmiertelnych, nierzadko 
ozdobione kwiatami czy zniczami, mówią owszem o religijności, o przywiązaniu do 
symbolu chrześcijańskiego krzyża, częściowo w jakiejś mierze o skali wypadkowości 
danej trasy, ale bardziej o nowych zwyczajach społeczeństwa zmotoryzowanego 
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obszarów o tradycji chrześcijańskiej. W dyskusji nad polskim fenomenem krzyży 
stawianych w miejscach wypadków w „Gazecie Pomorskiej” z 30 października 2009 
roku pojawiają się określenia plastyka: „ciekawe zjawisko”, „kolejna emanacja 
nowobogackiej

Ryc. 2. Krzyż powypadkowy przy Alei Zwycięstwa w Kolibkach.

  Źródło: fotografia autorki z 2010 roku.

wyobraźni”, który w zamian krzyży proponuje sadzić jałowce w miejscu tragicznych 
wypadków5. Z kolei psycholog zwraca uwagę na pozytywny aspekt krzyży 
powypadkowych będących czytelnym symbolem, który  „wywołuje refleksję i  działa 
na podświadomość”, przypominając o kruchości życia, wpływając tym samym nieraz 
bardziej skutecznie niż inne znaki na bezpieczną jazdę. Z kolei kustosz sanktuarium 
bł. Karoliny w Zabawie koło Tarnowa zamierza stworzyć Pomnik Ofiar Wypadków 
Drogowych i centrum wsparcia dla rodzin; uważa przy tym, że „przydrożny rów nie 
jest dobrym miejscem pamięci i nie jest dobrym miejscem dla krzyża” i chciałby je 
uszanować dając im miejsce na pomniku6.  

Krajobraz sakralny oczami turysty pieszego 

Odwiedzający popularne piesze trasy wycieczkowe zarówno w 1000-letnim Gdańsku, 
znanym kurorcie w Sopocie czy w najmłodszej Gdyni, „miasta z morza i marzeń” 
szukają specyfiki trzech wymienionych miast i oglądają ich innego rodzaju atrakcje 
turystyczne. Znamienne, że  trakty piesze dziś masowo odwiedzane przez turystów 
to także miejsca, przy których stoją najstarsze świątynie i inne obiekty związane z 
religią. Tak też jest i w Gdyni.     

5 Krzyże przydrożne, Gazeta Pomorska, 30.10.2009, s. 33-34. 
6 Tamże. 
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Idąc z Dworca Głównego PKP ulicą 10 Lutego na Skwer Kościuszki, pieszy 
dostrzeże 2 kościoły widoczne w przecinających ulicach 3 Maja (Najświętszego Serca 
Pana Jezusa)  i Świętojańskiej (Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, najstarszy 
w Śródmieściu i zarazem uznany za zabytek). Spacerującym po Skwerze Kościuszki, 
„wizytówce Gdyni”, przy której cumuje „Błyskawica” i” Dar Pomorza”, stale towarzyszy 
z oddali dobrze widoczny stalowy krzyż-pomnik z pobliskiej Kamiennej Góry. 
Ponadto na Skwerze, w okolicach fontanny, zauważyć można tablicę poświęconą 
wizycie Jana Pawła II w Gdyni w 1987 roku. Słabo natomiast widoczny jest krzyż 
przydrożny przy ul. Waszyngtona, 200 metrów od Skweru (ryc. 3). 

Ryc. 3. Zabytkowy Krzyż Rybaków przy ul. Waszyngtona w Śródmieściu. 

             Źródło: fotografia autorki z 2010 roku.

Krzyż Rybaków im. Tadeusza Wendy ustawiony podczas budowy portu 
gdyńskiego w 1922 roku (od 1932 roku w obecnym miejscu, w czasie wojny usunięty), 
jako jedyny z kilkudziesięciu krzyży w mieście został uznany za zabytek ruchomy w 
marcu 2006 roku. Podświetlenie krzyża w godzinach wieczornych, jak i sąsiedztwo 
w pobliży prestiżowej budowli XX wieku Sea Towers, niewiele zmienia faktu jego 
słabej zauważalności w krajobrazie, na którą składają się przede wszystkim same 
niewielkie rozmiary tego obiektu, w porównaniu do otaczających budynków, po 
drugie sąsiedztwo parkingu strzeżonego (samochody parkują tuż przed okalającym 
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go płotkiem, mniej zasłoniętym w dni wolne od pracy)7, jak i oddalenie od ciągu 
turystycznego deptaku i al. Jana Pawła II przy Skwerze Kościuszki.

Zakończenie    

Przeprowadzona analiza „widoczności” obiektów sakralnych w miejscach najczęściej 
uczęszczanych przez mieszkańców i odwiedzających Gdynię dowodzi, że krajobraz 
sakralny miasta ma charakter chrześcijański oraz że w zależności od rodzaju obiektu 
sakralnego zauważalne są one w różnym stopniu. Kościoły chrześcijańskie, a 
szczególnie ich wysokie wieże, w najwyższym stopniu kształtują krajobraz sakralny 
Gdyni.

O ile krajobraz sakralny Starego i Głównego Miasta w Gdańsku to krajobraz 
monumentalnych, gotyckich kościołów rzymskokatolickich, to Śródmieście 
niespełna 100 letniej Gdyni wyróżniają  XX-wieczne świątynie rzymskokatolickie i 
górujący nad miastem nowoczesny krzyż przydrożny, czyli monumentalny, stalowy  
krzyż-pomnik na Kamiennej Górze, wskazujący na przywiązanie do tradycji 
chrześcijańskiej młodego miasta.

O zdominowaniu przestrzeni sakralnej Gdyni przez chrześcijańską symbolikę 
krzyża świadczy między innymi fakt, że jedynym rodzajem obiektów sakralnych, 
który występuje w każdej dzielnicy jest krzyż przydrożny: ustawiony przy kościele, 
przy polnej lub asfaltowej drodze, przed domem jednorodzinnym lub na placu jako 
krzyż-pomnik8. Krzyż jest również elementem architektonicznym rzymskokatolickich 
kościołów, kaplic i kapliczek przydrożnych; „obecny” jest także na elewacjach kilku 
świątyń innych wyznań.

Przyczyną mniejszej „obecności” 22 domów zakonnych i 17 kościołów innych 
wyznań w krajobrazie gdyńskim są dwie współczesne tendencje: z jednej strony do 
budowy znacznie mniejszych rozmiarów budynków kultu, mniej monumentalnych,  
niż w minionych  wiekach, a z drugiej strony do budowy wyższych budynków sfery 
profanum (np. wieżowców) zasłaniających w rezultacie mniejsze  bryły obiektów 
związanych z sacrum. Ponadto domy zakonne i nierzymskokatolickie miejsca kultu 
ze względów ekonomicznych tworzących je wspólnot zazwyczaj nie osiągają dużych 
rozmiarów, więc nie górują nad okolicą i są niezauważalne przez większość osób, jak 
np. turystów czy osób dojeżdżających koleją lub samochodem. Nie można zapominać 
jednak, że obiekty te tworzą bardzo lokalny krajobraz sakralny, ograniczony nieraz 
tylko do jednej ulicy. 

Ponadto zaobserwować można znaczne różnice krajobrazu miejskiego 
widocznego „za dnia” oraz po zmroku, kiedy oświetlone pozostają, a przez to i 
widoczne, tylko wybrane obiekty. Jak dużo jest wśród nich obiektów sakralnych, 
pozostaje interesującym tematem dociekań zasługującym na osobny artykuł.

7 W chwili nanoszenia poprawek przed oddaniem do druku parking został oznaczony jako teren budowy. 
8 L. Przybylska, dz. cyt. 
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Kazimierz Iwaszko

Jeździmy do Wilna

Od pięciu lat Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej organizuje dla studentów 
wyjazdy studyjne do Wilna. Celem, zwykle  czterodniowego pobytu w Wilnie jest 
poznanie tego miasta oraz środowiska żyjących w nim rodaków. Dlatego w programie 
wizyty zawsze są spotkania z polskimi środowiskami społeczno-politycznymi. W 
pierwszej kolejności należy tu wymienić Związek Polaków na Litwie i Polską Macierz 
Szkolną. Spotkania najczęściej rozpoczynają się od wizyty w Domu Polskim, gdzie w 
tym roku studenci mieli okazję uczestniczyć w corocznym  festiwalu piosenki polskiej. 
Kolejne wizyty obejmują Radę Miasta i Sejm, gdzie mieliśmy okazję dyskutować z 
radnymi i posłami z frakcji polskiej, aktualnie  reprezentującymi Akcję Wyborczą 
Polaków na Litwie. Jeśli pozwala czas, to staramy się także spotkać z dziennikarzami 
polskojęzycznych mediów i najczęściej jest to redakcja  Radia znad Wilii oraz redakcja  
Kuriera Wileńskiego. Jeden dzień w całości poświęciliśmy na zwiedzanie polskich 
symboli miasta.  Tę specjalną wędrówkę zwykle rozpoczynamy od cmentarza na 
Rossie. Kiedyś cmentarz był poza miastem, dziś z hotelu gdzie zwykle mieszkamy, 
wystarczy dłuższy spacer. Nasza grupa podjeżdża autokarem.  Już na parkingu przed 
cmentarzem  spotyka się autokary, z których polscy turyści, tak jak my przyjechali  
zobaczyć wyjątkowe miejsce, ocienione wiekowymi drzewami, urozmaicone 
falistością wzgórz i dolin, o tajemniczej głębi cieni, o ginącej w sinej dali widokach, 
jakby pozujących dla malarza. Tak o cmentarzu na Rossie mówił wileński artysta-
malarz Edward Pawłowicz, dodając że w tamtych czasach przypominał on bardziej 
swoisty park królewskiej rezydencji, niż miejsce smutku i rezydencję śmierci. Dziś 
cmentarz jest opuszczony i zaniedbany i tylko cisza uroczysta i rzewna, wśród mogił 
oznaczonych walącym się krzyżem, pozostała ta sama. Opowiadając studentom 
o Rossie najdłużej pozostaliśmy w  kwaterze wojskowej z  okazałym miejscem 
doczesnego spoczynku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zawsze składamy kwiaty 
i zapalamy znicze. Później poszliśmy na Górkę Literacką, a po drodze zapaliliśmy 
lampki na opuszczonych nagrobkach profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego.

Po smutnej wędrówce pomiędzy zapadającymi  się grobami i klucząc słabo 
wydeptanymi ścieżkami, opuściliśmy wyjątkowe miejsce, a dla wielu studentów 
dopiero co odkryte i zupełnie nowe. 

Następnie  udaliśmy się  na  Antokol,  ale  już  nie na  cmentarz wojskowy  tylko  
do  kościoła  św. Piotra i Pawła, gdzie znów spotykaliśmy polskich turystów i czuliśmy 
się jak u siebie. 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 5, 2010
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W tym niemającym równego sobie kościele,  staliśmy oszołomieni i  bezradni 
wobec jego kompozycji wnętrza. Z tej swoistej bezradności wybawił nas dr 
Józef Szostakowski, nasz  przewodnik, a na co dzień wykładowca Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Wilnie. Ale i on nie był w stanie, w krótkim czasie, opisać wszystkich 
stiukowych rzeźb, skomponowanych w cykle sceniczne i rozrzuconych z  niebywałą 
hojnością po całej świątyni. Słuchając śpiewnej polszczyzny dr. Szostakowskiego, 
który laserowym wskaźnikiem zmuszał nas do  zadzierania głów do góry, część grupy 
była szybko zmęczona. Po barkowym spektaklu poszliśmy do pobliskiej kawiarni na 
krótki odpoczynek, aby następie pojechać na Górę Zamkową, z której podziwialiśmy 
przepiękny widok na całe miasto, wyznaczając jednocześnie dalszy plan wycieczek.  

Źródło: fotografia ze zbiorów WSKS

Spotykaliśmy się więc na placu katedralnym, zwiedzaliśmy katedrę i następnie  
zaczęliśmy wędrówkę wznoszącymi się uliczkami  starego miasta, aby podziwiać 
architekturę murów, budynków i gmachów dawnego Wilna. Aby wsłuchać się w pieśń 
dziejową  męczeńskiego miasta, które wycierpiało nieskończenie więcej niż wszystkie 
inne miasta dawnej Rzeczypospolitej. Dla wielu studentów była to historia często 
zapomniana, a duchowa melodia Wilna zupełnie obca. Nieco ożywili się dopiero na 
uniwersytecie, poszukując  polskojęzycznych  tablic, upamiętniających założycieli, 
fundatorów, rektorów i wykładowców. Dziś jedynym drogowskazem po dziedzińcach 
i gmachach wiekowych wydziałów jest dwustronicowy folder w języku polskim, 
jaki otrzymuje się przy zakupie biletu wstępu. Przygnębieni ciszą akademicką i 
zaniedbaniem wnętrz historycznych auli i sal, przez kościół św. Jana wyszliśmy na 
gwarną ulicę. Spora część grupy natychmiast zaginęła w uroczych kawiarniach. 

Kazimierz Iwaszko
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Reszta wędrowała wg ustalonego planu i podziwiała  wymowę  polskiego charakteru 
architektury wileńskiej. Program turystyczny zakończyliśmy w Ostrej Bramie, ale 
po drodze przeżywaliśmy kolejne rozczarowanie. W muzeum Adama Mickiewicza 
dowiedzieliśmy się, że Litwini kwestionują polskojęzyczny napis  na tablicy domu, w 
którym mieści się muzeum i ciągle wnoszą uwagi, iż podpisy pod eksponatami nie są 
także w języku litewskim. Natomiast w dawnym klasztorze bazylianów, dziś mieści się 
hotel, a o Celi Konrada informuje tylko tabliczka na ścianie budynku. Przez lata  rząd 
polski nic nie zrobił, aby mickiewiczowskie więzienie stało się narodową własnością 
i stanowiło polskie miejsce we współczesnym krajobrazie Wilna.

Zwykle przy kolacji, następowało podsumowanie  dnia, z podkreśleniem że po 
drodze spotykaliśmy głównie polskie grupy turystyczne, a w zwiedzanych kościołach 
można było uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w języku polskim. I to 
wszystko czym dzisiejsze Wilno wita Polaków. 

Wieczorne wizyty w lokalach gastronomicznych, często urządzonych w stylowych 
podziemiach kamienic, np. w przedwojennej dzielnicy żydowskiej, ułatwiają 
studentom zapomnienie o polskiej duszy tego miasta.  Pomaga w tym dobre litewskie 
piwo i unifikacja młodzieżowych  zachowań.  

Szykując się do powrotu do Gdyni czekała nas  jeszcze wizyta w Ponarach i  Trokach. 
Troki zwiedziliśmy w drodze powrotnej, zaś do Ponar udaliśmy się specjalnie, bo o 
historii tego tragicznego miejsca studenci zwykle nic nie wiedzą, a nazwa Szaulisi z 
niczym się im nie kojarzy. A przecież w podwileńskich lasach, w nieruszanych do 
dziś dołach śmierci spoczywać ma ok. 80 tys. obywateli polskich, z tego większość 
pochodzenia żydowskiego, których litewskie komando z Lietuvos Szaulin Sajungo, 
współpracując z Niemcami wymordowało tylko dlatego, że byli Polakami.  Trafić tam 
trudno, bo po drodze spotkać można tylko jedną drewnianą tabliczkę informującą 
o tym miejscu. A samo miejsce, nieuporządkowane z porurzucanymi w lesie 
krzyżami i tablicami robi na studentach ogromne wrażenie. Zapalając znicze wszyscy 
zachowują się z godnym szacunkiem dla ofiar ponarskiej zbrodni, porównywanej 
z Katyniem.  Na koniec zostawiliśmy Troki, z pięknym krajobrazem jeziornym, 
zamkiem na wyspie i historią ginących już Karaimów. I tak co roku, zwykle w 
kwietniu podróżujemy do Wilna, gdzie mamy stałych przyjaciół, jak choćby Józefa 
Kwiatkowskiego, długoletniego prezesa Macierzy Szkolnej, który przez cztery dni był 
naszym  przewodnikiem po dziejach polskiego szkolnictwa, ciagle ograniczanego 
litewskim prawem. Zatrzymaliśmy się w tym samym  hotelu, gdzie zawsze z wielką 
serdecznością witała nas jego właścicielka - Stanisława Runiewicz. Hotel położony 
jest po drugiej stronie dworca kolejowego w  przedwojennej dzielnicy Nowy Świat. 
Dziś „nowy świat” był dla naszych studentów w całym Wilnie, a tęsknota za dawną 
świetnością  Rzeczypospolitej wydawała się im być raczej obca.

Z kroniki uczelni
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dokumentów zachowanych w MSW w Warszawie. Opublikował: My dzieci wojny, 
W cieniu mojego Anioła Stróża (w 2010 r. opublikował w języku angielskim wersję 
uzupełnioną tej pracy). W przygotowaniu jest książka Emigracja.

Ks. dr Mirosław Józef Gawron 
W 1993 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Poznaniu a w 1999 r. obronił rozprawę doktorską na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się problemy przemian tożsamości 
lokalnej. Opracował o miejscu pochodzenia prace: Zalasowa. Dzieje parafii pw. Św. 
Jana Ewangelisty, Zalasowa. Wieś i parafia, Zalasowa. Kościół. Społeczność lokalna. 
O rzeczywistości pomorskiej opublikował prace, pt. Sanktuarium Maryjne w 
Trąbkach Wielkich. Zarys dziejów parafii, Kościół w Gdyni Orłowie, Ogniwa z dziejów 
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prezbiterium poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, Kult Maryjny w Gdyni,  
Ks. Stanisław Zawacki. Kartki ze wspomnień i ostatnio: Z dziejów parafii w Kolbudach 
i Pręgowie oraz Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa. W 2005 r. został 
odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Współpracownik  Wyższej 
Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Dr Helena Głogowska (z d. Kozłowska)
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. W polu zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia 
narodowościowe i etniczne oraz stosunki polsko-białoruskie. Autorka m.in. 
książek: Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki, Białorusini na Wybrzeżu 
Gdańskim oraz ponad 100 artykułów, zamieszczonych w pracach zbiorowych oraz 
w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. Członek zespołu redakcyjnego 
miesięcznika polsko-białoruskiego „Czasopis”. Adiunkt na Uniwersytecie w 
Białymstoku i w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Mgr Natalia Iwaszko
Absolwentka  Journalism and Communication Studies Middlesex University w 
Londynie i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Stażystka m.in. w Kancelarii 
Prezydenta RP i Kancelarii Sejmu RP.  Pracowała  w biurze poselskim oraz współpracowała   
z redakcjami: Radio Europe 1 i RTL radio.

Dr  Mariusz Kardas
Historyk i politolog. Rozprawa doktorska dotyczyła życia Komisarza Rządu w Gdyni 
– Stefana Franciszka Sokoła. Autor artykułów o historii Wybrzeża i Gdyni. Znawca 
zagadnień wojskowości i obronności ze szczególnym uwzględnieniem obrony 
Wybrzeża w 1939 r. Autor opracowania książkowego  m.in. Jan Wojciech Kiperski, 
Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz  haseł w Encyklopedii Gdyni. Jest 
wicedyrektorem Instytutu Historii AMW w Gdyni.

Dr Adam Klein
Polonista i politolog. Autor utworów poetyckich m.in. Kaplice Świętych Gór, 
Poetyckie zakola Redy, Piaśnica oczyma poetów oraz tekstów literackich, takich jak: 
Bardzo cicho, U kresu morza, Kaplica Domu Kajfasza, Kaplica Pałacu Heroda, Kaplica 
Cyrenejczyka. Interesuje się genezą oraz funkcjami mitów i stereotypów w polityce. 
Rozprawa doktorska dotyczyła kształtowania współczesnej polityki narodowościowej 
i etnicznej w woj. pomorskim. Długoletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie. 
Wykładowca w AMW i współpracownik WSKS w Gdyni.

Prof. dr hab. Miron Kłusak
Zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmuje politologię, najnowszą 
historię oraz myśl polityczną XIX i XX wieku, ze szczególnym wyróżnieniem 
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strategii w działaniach politycznych i geopolityki. Jest autorem licznych prac 
naukowych dotyczących  konfliktów społecznych, zwłaszcza konfliktów w procesach 
transformacji systemowych. Napisał książki, takie jak: Strategia w polityce, Między 
historią a polityką oraz artykuły naukowe pt. Polityczny aspekt dylematów inteligenta 
wobec inwazji mediów, Systemowe uwarunkowania zjawiska populizmu czy Strategia 
rozwoju politycznego w warunkach demokracji. Prorektor Wyższej Szkoły Komunikacji 
Społecznej w Gdyni i profesor w AMW.

Mgr inż. Kazimierz Małkowski 
Ichtiolog, ekonomista i andragog. Popularyzator wiedzy 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.

Aleksander Pawelec
Urodzony w 1915 roku na Ziemi Wieluńskiej. Od 1931 roku gdynianin. Jeden z 
ostatnich, żyjących obrońców Wybrzeża. 19 września 1939 roku wzięty do niewoli 
niemieckiej, skąd po roku uciekł i przedostał się w rodzinne strony. Tam wstąpił do 
ZWZ a później do AK. Po wojnie wrócił do Gdyni, gdzie jest prawie nieznany jako 
obrońca miasta. Autor książki: Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej 1934-
1939. 

Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki
Zainteresowania badawcze obejmują  wpływy cywilizacyjne Polaków zesłanych 
na Kaukaz w XIX i na początku XX wieku oraz kulturę polityczną w historii i 
teraźniejszości Polskiej Marynarki Wojennej. Autor licznych prac naukowych 
m.in. Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku 
XX wieku, Polska  wojskowa polityka morska od X do końca XX wieku czy Kultura 
polityczna kadry Marynarki Wojennej w procesie współczesnych przemian ustrojowych. 
Współautor: Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców, 1. Wejherowskiego, 
2. Gdyńskiego 1920-2000. Profesor w Instytucie Politologii UG i w Wyższej Szkole 
Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Dr Lucyna Przybylska
Absolwentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim i teologii na KUL. Studia 
doktoranckie odbyła w Zakładzie Geografii Religii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Specjalistka z zakresu geografii religii, ze szczególnym wyróżnieniem geografii religii 
Pomorza. Autorka  książki: Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni. Adiunkt w 
Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.
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Dr Małgorzata Stepko
Absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim i stypendystka Prezydenta Miasta 
Gdyni. Autorka pracy: Z dziejów Gdyni w okresie II wojny światowej  W latach 2006-
2010 odbyła studia doktoranckie zakończone rozprawą doktorską w Instytucie 
Historii Europy Wschodniej w Uniwersytecie w Tybindze. Współpracuje z Wyższą 
Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Mgr Paweł Trawicki
Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie asystent w Instytucie 
Politologii UG. Przygotowuje rozprawę doktorską  obejmującą zagadnienia związane 
z przemianami tożsamości diaspory polskiej w Kanadzie. 

Prof. dr hab. Bogdan Zalewski
Historyk i politolog, zajmujący się historią międzynarodowych stosunków 
politycznych, dziejami morskiej myśli wojskowej i bezpieczeństwem narodowym. 
Autor m.in. Polska morska myśl woskowa 1918-1989, Rola historii polskiej Marynarki 
Wojennej i historii wojen morskich w kształtowaniu oficerów, Obrona cywilna w 
procesie transformacji ustrojowej w Polsce czy Miejsce kształcenia ustawicznego w 
polityce edukacyjnej Unii Europejskiej.  Współautor książek: Tradycje bojowe i dzieje 
Morskich Pułków Strzelców, 1. Wejherowskiego, 2 Gdyńskiego 1920-2000 oraz Polski 
wrzesień 1939 w Gdyni.  Profesor w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współpracuje 
z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni w zakresie badań nad tożsamością 
kulturowo-cywilizacyjną Gdyni

Mgr Irena Zegarska-Becker
Urodzona 23 lutego 1918 r. w Heidelbergu w Niemczech, córka dr. Teofila 
Zegarskiego i Jadwigi z d. Ziegert. W latach 1936-1938 studiowała germanistykę 
na Politechnice Gdańskiej, a następnie na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Studia przerwane wybuchem II wojny światowej dokończyła  w 1952 r. 
W czerwcu 1945 r. rozpoczęła pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim 
jako nauczycielka języka niemieckiego. Od 1947 r. do emerytury pracowała w Liceum 
Sztuk Plastycznych. Podjęła także dodatkowo pracę w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Sopocie i I Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Należy do wybitnych znawców 
gotyku. Podczas I Kongresu „Solidarności” w 1981 r. była tłumaczką delegacji 
niemieckojęzycznych. Odznaczona złotym Krzyżem Zasługi.
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