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Słowo wstępne

17 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła 
się kolejna, VII już konferencja „Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”, 
organizowana co roku pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha 
Szczurka, z okazji  rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Wygłoszono na niej 10 
referatów, dotyczących różnych aspektów tożsamości miasta.

Jako pierwszy wystąpił prof. Miron Kłusak z referatem „Obywatel wobec wizji 
miasta XXI wieku”. Nawiązał do współczesnych trendów cywilizacyjnych, związanych 
z rozwojem miast „do wewnątrz”, co wiąże się z rewitalizacją centrum. Stwierdził, 
że w Gdyni przestrzeń publiczną wyznacza funkcjonalność miasta i pragmatyzm 
mieszkańców.  

 Mgr inż. Kazimierz Małkowski, w oparciu o własne wspomnienia, przedstawił 
wpływ idei skautingu na wychowanie młodzieży po II wojnie światowej na przykładzie 
4 Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej. Zwrócił uwagę na to, że polskie harcerstwo 
nawiązywało do idei skautingu i przykładało znaczną wagę do wychowania 
patriotycznego i przygotowania młodzieży do życia.

Dr Michał Graban wskazał na przemiany gdyńskiej tożsamości, które zawierają 
się między miastem pracy a miastem zabawy. Zaznaczył, że  zmianom podlegały 
kryteria tożsamości jednostki – niegdyś wyznaczały ją praca i wykonywany zawód, 
zaś współczesny człowiek przeżywa kryzys autokreacji. Istnieje różnorodność form 
identyfikacji – od przynależności narodowej do form zabawy, które często obecnie 
określają identyfikację człowieka. Nawiązując do etosu pracy, który był wyznacznikiem 
gdyńskiej tożsamości w okresie przedwojennym i powojennym, wskazał na przemiany 
po 1989 r. określające model ponowoczesności, charakteryzujący się zmierzchem 
etosu morskiego i tradycji stoczniowców. Czynnikiem dominującym stała się 
autokreatywność, związana z wyglądem zewnętrznym, miejscem zamieszkania  
(w jakim mieszkaniu i dzielnicy) oraz nostalgicznym podejściem do przeszłości.

Mgr Michał Szafrański, w oparciu o bogatą dokumentację i pokaz multimedialny 
przedstawił rolę i znaczenie gdyńskich podziemi oraz schronów w systemie obrony 
cywilnej miasta, sugerując, że wiele z nich mogłoby być atrakcją turystyczną miasta.

Ks. dr Mirosław Gawron, na podstawie archiwaliów omówił dzieje parafii 
rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej, w nawiązaniu do rozwoju osadnictwa oraz 
przynależności diecezjalnej parafii na przestrzeni dziejów.

Mgr Danuta Sadowska przedstawiła rolę i znaczenie strajków w Sierpniu 1980 r. 
w Gdyni, stwierdzając, że pozostają one w cieniu wydarzeń gdańskich. Wskazała 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012
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na polityczne traktowanie wydarzeń 1980 r., odbiegające często od ówczesnych 
realiów, co powoduje swoistą mitologizację Gdańska i pomniejszanie roli Gdyni w 
wydarzeniach sierpnia 1980 r. 

Inż. Edward Weiss przypomniał historię nieistniejącego od 2003 r. Radia Gdynia, 
które było symbolem miasta i radiokomunikacji morskiej od 1930 r. Do zamknięcia 
tej legendarnej instytucji przyczynił się postęp technologiczny, który umożliwił 
mobilne kontaktowanie się z ludźmi na morzu i radio Gdynia przestało mieć rację 
bytu.

Siostra mgr Daria Klich przedstawiła dzieje szkoły sióstr urszulanek w Gdyni, 
która powstała w 1931 r. Po II wojnie światowej wznowiła działalność, ale ze względów 
ideologicznych została zamknięta w 1962 r. 

Mgr Mariusz Hybiak pokazał fragmenty przedwojennych filmów, w których 
Gdynia była „głównym bohaterem”. W związku z modą na Gdynię w okresie 
międzywojennym, była ona inspiracją także dla twórców filmowych jako miejsce 
akcji.

Dr Helena Głogowska nawiązała do epizodu z czasów okupacji, jakim było 
powstanie w 1940 r. w Gdyni Komitetu Białoruskiego, przynależność do którego 
stała się w okresie powojennym pretekstem do prześladowań jego byłych członków. 
Zaznaczyła, że jego przewodniczącym był słynny w Gdyni lekarz – Wiktor Janusz.

Poza większością referatów przedstawionych na konferencji, w „Zeszytach…” 
znalazły się także  teksty: prof. Andrzeja Chodubskiego o tradycji i wyzwaniach 
przyszłości w życiu kulturowym Gdyni, dr. Mariusza Kardasa o Radzie Interesantów 
Portu w Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938, ks. dr. Jarosława 
Wąsowicza SDB o kazaniu biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas 
obchodów Święta Morza w Gdyni 29 czerwca 1935 r., ks. dr. Mirosława Gawrona 
o budowie pierwszej szkoły w Cisowej w 1868 r., mgr. Bronisława Poźniaka o 
Morskim Urzędzie Celnym w przedwojennej Gdyni, mgr. Piotra Szubarczyka 
o katyńskiej historii gdyńskiej Penelopy – Zofii Romanowskiej, prof. Grzegorza 
Piwnickiego o przywództwie politycznym we współczesnej armii, dr. Adama Kleina 
o organizacjach pożytku publicznego i sprawach narodowościowych i etnicznych na 
Wybrzeżu Gdańskim, ks. dr. Czesława Sołtysa o bezdomności jako współczesnym 
problemie społecznym z opisanym przykładem niesienia pomocy przez ośrodek dla 
bezdomnych w Gdyni Chwarznie oraz mgr. Michała Tuszyńskiego o rozwoju i stanie 
obecnym transportu publicznego w Gdyni.

Wygłoszone na konferencji referaty oraz opublikowane teksty, niektóre o 
charakterze publicystycznym, są dowodem, że tożsamość Gdyni kształtuje się 
między legendą a rzeczywistością. Widoczne to  jest także w poczynaniach władz 
miejskich oraz innych podmiotów, w tym mieszkańców tego miasta. Jak wynika 
z ogólnopolskiej diagnozy społecznej, prowadzonej pod kierunkiem Janusza 
Czapińskiego, Gdynia posiada najlepsze warunki życia w Polsce i jest najbardziej 

Helena Głogowska
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lubianym miastem, a gdynianie są najszczęśliwsi1. O wyborze Gdyni na miejsce 
zamieszkania decydują różne czynniki, m.in. czynnik ludzki: „Ludzie są inni. 
Częściej uśmiechnięci, bardziej otwarci”. Niektórzy mieszkańcy postrzegają ją jako 
„balans między sielanką a anonimowym życiem w wielkim mieście”2. Mimo tak 
korzystnych atrybutów Gdyni, liczba jej mieszkańców zmniejsza się: w 2000 r. liczyła 
253 tys. mieszkańców, a w 2010 r. - 240 tys. i wykazuje tendencję zniżkową3. Ma 
przy tym stale ujemny współczynnik migracyjny, co oznacza, że więcej ludzi z Gdyni 
wyjeżdża niż w niej się osiedla.   Problemem są nowe i atrakcyjne miejsca pracy, 
mimo że Gdynia nadal jest miastem portowym i stawia na nowe technologie. W 
2011 r. w gdyńskim porcie przeładunki osiągnęły wynik 15,91 mln ton i obsłużono 
3371 statków (w 2010 r. – 3526) – więcej w 90-letniej historii portu przeładowano w 
2007 r. – 17 mln ton4. Stało się to też możliwe dzięki pogłębieniu kanałów portowych 
do 13,5 m głębokości, co spowodowało możliwość wpływania do portu większych 
statków. Podstawowe terminale portu w Gdyni znajdują się w rękach prywatnych. 
Konsekwentnie realizowany jest proces prywatyzacji spółek przeładunkowych. 
Nie są prywatyzowane grunty i nieruchomości, a teren dzierżawiony jest na 20-
30 lat. Prywatyzacja Morskiego Terminalu Masowego oraz Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego, przynosząca zyski właścicielom, także uświadamia, że spółki te 
znajdują się w rękach zagranicznych przedsiębiorców – Francuzów i Filipińczyków5. 
Prywatyzacja spółki Dalmor, dysponującej atrakcyjnymi terenami w śródmieściu 
Gdyni nie doszła do skutku ze względu na zbyt niską cenę. W kwietniu 2011 r. sąd 
ogłosił upadłość likwidacyjną Stoczni Marynarki Wojennej i wkroczył do niej syndyk6. 
Upadłą Stocznię Gdynia, dzięki pomocy publicznej Agencji Rozwoju Przemysłu 
przejęła Stocznia Crist z Gdańska7. Bardziej perspektywiczne wydają się być firmy 
niekoniecznie związane z gospodarką morską, stawiające na rozwój nowoczesnych 
technologii, jak np. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny8.       

Gdynia jako miasto morskie ciągle jest atrakcyjna turystycznie. Najbardziej do niej 
przyciągają Akwarium Gdyńskie, Dar Pomorza oraz ORP Błyskawica, znajdujące się 
przy najdłuższym molu w Europie. Wśród turystów zainteresowaniem cieszą się też 
gdyńskie wieże Sea Towers, które w ciągu czterech lat stały się jednym z najbardziej 

1 K. Pisera, Gdynia – pierwsza dama Trójmiasta, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 8.12.2011 r., s. 22.
2 Tamże. 
3 Tamże.
4 S. Szadurski, Udany rok dla gospodarki, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 8.12.2011 r., s. 21; 

K. Netka, Port starszy od miasta, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 69, z dn. 22.03.2012 r., dodatek „Gdynia 
Przedsiębiorcza”, s. IV.

5 S. Szadurski, Udany rok...
6 Tamże. 
7 S. Sowula, Stocznia Gdynia zatacza koło, „Gazeta Wyborcza”, nr 30, z dn. 6.02.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 

11; S. Szadurski, Stocznia Gdynia spłaca długi, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 96, z dn. 24.04.2012 r., s. 19. 
8 K. Pisera, Rośnie dolina krzemowa, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 69, z dn. 22.03.2012 r., dodatek 

„Gdynia Przedsiębiorcza”, s. XII.

Słowo wstępne
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rozpoznawalnych symboli miasta i służą za tło do zdjęć9. Poza odpoczynkiem na 
plaży, oglądaniem zagranicznych wycieczkowców, turyści pytają też o Centrum Nauki 
„Eksperyment”, znajdujące się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. 

Aby wzbudzić zainteresowanie turystów innymi walorami miasta tworzy się 
legendę morską Gdyni, która stała się wyzwaniem dla władz miasta. Włączono 
ją do strategii rozwoju turystyki jako nowy szlak historyczny, który uwzględnia 
architekturę, położenie miasta i historyczne gmachy. Na szlaku tym znalazły się 
m. in.: port handlowy, reprezentacyjne nabrzeża, przyszłe Forum Morskie, Urząd 
Morski, dowództwo Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Riviera i Dom 
Żeglarza10. Ma on być jednym z elementów promocji miasta jako miejsca z bogatą 
ofertą turystyczną i atrakcyjną lokalizacją do odwiedzenia o każdej porze roku. Jak 
stwierdził Jacek Debis, dyrektor do spraw projektów strategicznych Agencji Rozwoju 
Gdyni: „Legenda morska miasta jest powszechnie znana. (...) To miasto z morza i 
marzeń, przeplatanie się historii i nowoczesności. Projekt jest kierowany zarówno 
do mieszkańców, jak i turystów. Dla miasta przez wiele lat może być prestiżową 
wizytówką. (...) Idea projektu wynika z silnych powiązań miasta z kulturą morską 
oraz jej dziedzictwem. (...) To istotny projekt, ponieważ Gdynia na tym polu nie ma 
konkurencji. Powinien być to turystyczny filar, a dla mieszkańców ważny element 
edukacyjny11.

Swoistą wizytówką Gdyni jest ulica Świętojańska12. Budowana w okresie 
międzywojennym, Wówczas oznaka nowoczesności miasta, stała się zabytkiem 
ówczesnej myśli  architektonicznej. Przyciągała przedsiębiorców, restauratorów i 
handlowców z całej Polski. Powstawały restauracje – „Polonia” (istniejąca dotychczas), 
cukiernia Emila Wedla, dom towarowy braci Rymarskich. Niewielkie zniszczenia w 
czasie wojny, po jej zakończeniu spowodowały, że ulica Świętojańska nadal pozostawała 
reprezentacyjną. W latach transformacji politycznej wraz z rozwojem samorządności, 
władze miasta ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Ulicy 
Świętojańskiej jako salonu Śródmieścia Gdyni”. W 1999 r. wyróżniono projekt 
Warsztatu Architektury Sopot, którego celem było zachowanie historycznego 
układu przestrzennego. Jezdnia została zmniejszona na rzecz chodników, zaś wiele 
proponowanych ciekawych elementów nie doczekało się realizacji. Większość lokali 
przy tej ulicy stanowi własność prywatną bądź samorządową, co powoduje, że nie 
wszystkich przedsiębiorców stać na wynajem ich w cenie 80-100 złotych za metr 
kwadratowy13. Obecnie dominują na ulicy Świętojańskiej banki, lokale z kebabami 
i sklepy z tanimi butami oraz „second handy”, wśród których giną  restauracje 
i kawiarnie. Wieczorem Świętojańska zamiera, i mimo zwężenia, stała się ulicą 

9 A. Grzegorczyk, Czego turyści szukają w Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 8.12.2011 r., s. 24.
10 K. Pisera, Dopracowują morską gdyńską legendę, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 251, z dn. 27.10.2011 r., s. 9.
11 Tamże.
12 K. Pisera, Gdynia – pierwsza... 
13 K. Pisera, Świętojańska jeszcze żyje, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 151, z dn. 30.06.-1.07.2012 r., 

dodatek „Magazyn Na weekend”, s. II.

Helena Głogowska
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szybkiego ruchu.  Aby więc zobaczyć jej urok trzeba wyjść z samochodu. Marek Stępa, 
wiceprezydent Gdyni, przyczynę niedostrzegania walorów ulicy widzi w postępie 
motoryzacyjnym: „osoby, które nie zatrzymają się na chwilę, mówią, że Świętojańska 
umiera. Radzę wyjść z samochodów. Jadąc szybko, łatwo przegapić tych kilkanaście 
ogródków restauracyjnych. Nigdy nie było ich więcej. Jest dużo kawiarni i restauracji, 
nie tylko kuchni polskiej, ale też między innymi chorwackiej albo greckiej. Kiedyś 
tego nie było, w pośpiechu o tym zapominamy”14. Tym niemniej można stwierdzić, że 
bardziej przyciągającym miejscem, zwłaszcza dla turystów, stał się Skwer Kościuszki. 

Zabytkiem, wpisanym do rejestru, jest hala targowa, wybudowana w 1938 r. w 
stylu konstruktywizmu, pełniąca niezmiennie funkcje handlowe i tak kojarząca się 
kilku pokoleniom mieszkańców Pomorza. Znajduje się tam ponad 400 punktów 
handlowych, w których pracuje ponad 1500 osób. Często są to firmy rodzinne od 
czterech pokoleń. Właścicielem hali jest miasto, które decyduje o jej administrowaniu, 
dzierżawie oraz remoncie, ignorując czasem interesy kupców, co było powodem 
majowego marszu protestacyjnego właścicieli sklepów pod Urząd Miasta15.     

Do znaków szczególnych o wymiarze symbolicznym w mieście należą pomniki. 
Utrwalają one w świadomości mieszkańców oraz turystów znaczące wydarzenia 
lub zasłużone postacie. Dotychczas nie ma w Gdyni pomnika inżyniera Tadeusza 
Wendy, wymienianego na drugim miejscu po Eugeniuszu Kwiatkowskim wśród 
najbardziej zasłużonych dla Gdyni osobistości16. Urodzony w 1864 r., w 1920 r. 
zadecydował o lokalizacji portu obok wioski Gdynia, który zaprojektował i którego 
budową kierował. Kilkuletnie starania Jana Mnichowskiego, jednego z inicjatorów 
idei upamiętnienia wybitnego inżyniera, nie spotykały się z odzewem ze strony władz 
miasta. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski zaprzeczył jakoby władze 
miasta podchodziły do społecznej inicjatywy lekceważąco, tłumacząc to długotrwałą 
i skomplikowaną procedurą i koniecznością założenia komitetu budowy pomnika17. 
Komitet taki ostatecznie powstał i jego wniosek w sprawie budowy pomnika został 
przekazany do Komisji Statutowej Rady Miasta Gdyni. Pojawiły się alternatywne 
propozycje jego lokalizacji i problem sfinansowania przedsięwzięcia18. Niezależnie 
od tłumaczeń ze strony władz miasta, brak dotychczas pomnika inżyniera Tadeusza 
Wendy można uznać za poważne niedopatrzenie z ich strony.

Problemem spornym stał się także pomnik Marynarza Polskiego na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni. Historia jego powstawania sięga 2001 r., gdy Rada Miasta Gdyni 
objęła patronat nad tą inicjatywą. W 2004 r. ogłoszono konkurs, na który wpłynęło 
14 projektów, ale żaden nie zadowolił sądu konkursowego. W 2006 r. rozpisano 

14 Tamże.
15 K. Fryc, Kupcy wychodzą na ulice, „Gazeta Wyborcza”, nr 119, z dn. 23.05.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, 

s. 1; S. Szadurski, Kupcy będą blokować ulice, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 118, z dn. 22.05.2012 r., s. 3.
16 To on zbudował okno na świat, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, z dn. 27.03.2012 r., s. 2; M. Sandecki, 

Zapomniany budowniczy Gdyni, „Gazeta Wyborcza”, nr 108, z dn. 10.05.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.
17 S. Szadurski, Inż. Wenda czeka na pomnik, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, z dn. 27.03.2012 r., s. 6.
18 Tamże.
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drugą edycję konkursu na pomnik, na którą zgłoszono 4 projekty. Jury wybrało 
propozycję Tadeusza Pietrzkiewicza i Wojciecha Sęczawy – 52-metrowy monument 
w kształcie bramy do morza. Budowy pomnika nie podjęto ze względu na brak 
pieniędzy i akceptacji środowiska morskiego. Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
skłania się ku koncepcji przedstawiającej falę morską z kotwicą według projektu Jana 
Kuracińskiego19.    

Historia Gdyni ciągle kryje zapomniane epizody oraz postacie, które odkrywane 
są przy różnych okazjach; np. zbliżająca się 80. rocznica przeniesienia Pomorskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych z Grudziądza (wypadnie w 2013 r.) stała się pretekstem 
do urządzenia plenerowej ekspozycji, poświęconej jej założycielowi Wacławowi 
Szczeblewskiemu. W przyszłym roku Muzeum Miasta Gdyni planuje pierwszą 
indywidualną wystawę tego artysty. Dotychczas nieznany, ale „był bardzo ważnym 
artystą zarówno dla Gdyni, jak i dla całego Pomorza, tworzył jego intelektualną 
elitę”20. Elita intelektualna Gdyni pozostaje ciągle w cieniu dokonań i przemian 
miasta, w którym częściej pamięta się o budowniczych, samorządowcach, ludziach 
polityki i gospodarki, niż o miejscowych twórcach. Chociażby Liceum Plastyczne w 
Orłowie, skupiało artystów, którzy kształcili kadry w dziedzinie sztuk plastycznych 
na Wybrzeżu, ale nie wszyscy znaleźli się w „Encyklopedii Gdyni”. Brakuje w niej 
biogramu m. in. Adolfa Popławskiego (1907-1982), wychowanka wileńskiej szkoły 
plastycznej. O szacunku do niego świadczy wystawa, zorganizowana przez jego 
uczniów, miała miejsce od 18 maja do 10 czerwca 2012 r. w Galerii Dworku Artura 
Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku-Oruni21.

Utrwalaniem pamięci o Gdyni w wymiarze „okna na świat” zajmuje się Muzeum 
Emigracji, które jako nową instytucję kultury 22 lutego 2012 r. powołała do życia 
Rada Miasta Gdyni22. Mieścić się ono będzie w budynku dawnego Dworca Morskiego, 
z którego przez pół wieku Polacy emigrowali w świat. Inicjatywy związane z ideą 
muzeum podjęto znacznie wcześniej, np. do 10 listopada 2011 r. ogłoszony był 
konkurs „Portret emigranta”, mający na celu zebranie opowieści o historii polskiej 
emigracji z rodzinnych albumów, wspomnień, pamiętników23. Warunki konkursu 
poza fotografiami i dokumentami zakładały spisanie przeżyć i wspomnień w 

19 A. Umięcka, Fala czy brama. Spór o pomnik nadal trwa, „Gazeta Wyborcza”, nr 30, z dn. 6.02.2012 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 4. 

20 K. Pisera, Wystawę obejrzyj... przed siedzibą muzeum, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 148, z dn. 27.06.2012 r., s. 2.
21 Rozmowy z G. Kurowską, organizatorką wystawy w Gdańsku, maj-czerwiec 2012; Adolf Popław-

ski (1907 – 1982). Człowiek, artysta, przyjaciel, mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&Temi-
d=24&task=artykul&id=2173, z dn. 1.08.2012 r.; Fotorelacja: Wystawa „Adolf Popławski (1907 – 1982). 
Człowiek, artysta, przyjaciel”, mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&Temid=24&task=artyku-
l&id=2184, z dn. 1.08.2012 r.  

22 M. Sandecki, Gdyńskie Muzeum Emigracji już na papierze, „Gazeta Wyborcza”, nr 45, z dn. 23.02.2012 r., doda-
tek „Trójmiasto”, s. 5; S. Szadurski, Dziesiątki milionów na Muzeum Emigracji, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 109, 
z dn. 11.05.2011 r., s. 11. 

23 Portret emigranta (rozmowa D. Abramowicz z A. Goskiem), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 236, 
z dn. 10.10.2011 r., s. 24. 
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objętości do trzech stron maszynopisu. Takie minimalistyczne założenie raczej 
trudno, by stworzyło swoisty zbiorowy portret polskiej emigracji. Zbiory Muzeum 
uzupełniane są darowiznami osób prywatnych, niekoniecznie mieszkańców Gdyni. 
Jako unikat oceniono album zdjęć z funkcjonującego w Gdyni w latach 30. XX w. 
Etapu Emigracyjnego, przechowywany w zbiorach rodzinnych w Gdyni24. Obóz ten 
funkcjonował do wybuchu II wojny światowej w okolicach Grabówka i zajmował się 
przygotowaniem ludzi do morskiej podróży. Potem zajął go płk Stanisław Dąbek, 
dowodzący obroną Gdyni, a po klęsce wrześniowej - Niemcy, którzy urządzili w nim 
szpital. Po wojnie mieściła się tam baza rakietowa. 

Poważnym problemem w Gdyni jest ciągle budząca wątpliwości kwestia 
własnościowa. Miasto w większości powstawało na gruntach prywatnych, które po 
wojnie znacjonalizowano, a obecnie ich właściciele bądź spadkobiercy domagają 
się od miasta wykupu, zamiany lub zwrotu nieruchomości25. Spraw takich jest 
około 600. Większość z nich dotyczy śródmieścia. Własnością prywatną są tereny 
w mieście, gdzie znajdują się m. in. Park Rady Europy, skwer Stefana Żeromskiego 
przy ulicy Świętojańskiej, część parku przy alei Józefa Piłsudskiego, fragment skweru 
Plymuth, parcele po obu stronach ulicy Władysława IV, zespół dworsko-parkowy w 
Kolibkach, grunty pod hotelem Gdynia, Teatrem Muzycznym, Szkołą Podstawową 
nr 18, Zespołem Szkół Sportowych, centrum handlowym Klif, parking przy centrum 
handlowym Batory, chodnik przy ulicy Świętojańskiej, budynki Komendy Miejskiej 
Policji, sądu Marynarki Wojennej, Domu Marynarza, willa Szczęść Boże26. Sprzeczne 
interesy miasta i właścicieli prywatnych prowadzą często do konfliktów. W kwietniu 
2012 r. Tomasz Banel, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni, jako reprezentant władz samorządowych stwierdził: 
„Rozumiemy zachowanie części byłych właścicieli. Ale tylko części, ponieważ byli 
i tacy, co przed laty swoje nieruchomości sprzedawali dobrowolnie, a proponowana 
im wysokość odszkodowania była odpowiednia. Teraz mamy inną rzeczywistość, nie 
tylko pod względem ustrojowym, ale też gospodarczym. Gdynia przecież się bardzo 
rozwinęła, a wartość gruntów wzrosła. Naszym obowiązkiem jako urzędników 
jest dbać o majątek i rozwój miasta. Przecież to nie miasto wywłaszczało, a dzisiaj 
ponosi tego konsekwencje”27. Właściciele i ich spadkobiercy uznają, że mają prawo 
do własnych gruntów i gotowi są zwrócić się w obronie swych praw do Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Konflikt ten uniemożliwia realizację inwestycji, m.in. 
Forum Kultury, które miasto planowało wybudować w 2007 r. na terenie Parku 
Rady Europy. Miał się tam mieścić teatr dramatyczny, galeria sztuki, mediateka. 
W 2008 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na jego koncepcję. Wygrał go 
zespół Stanisława Fiszera. Inwestycja miała być wykonywana etapami, ale dotychczas 
pozostaje ze względu na status własnościowy gruntów w sferze planów. Dodatkowym 

24 A. Grzegorczyk, Unikatowe zdjęcia z obozu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 247, z dn. 22-23.10.2011 r., s. 5.
25 K. Fryc, Spadkobiercy walczą, „Gazeta Wyborcza”, nr 84, z dn. 10.04.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 1; 

S. Szadurski, Spadkobiercy się nie poddają, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 9, z dn. 12.01.2012 r., s. 3.
26 K. Fryc, Spadkobiercy... 
27 Tamże.
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czynnikiem jest także brak dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. 
Wśród realizowanych inwestycji w dziedzinie kultury w Gdyni znaczące miejsce 

zajmuje rozbudowa Teatru Muzycznego, realizowana ze środków Unii Europejskiej 
(41 mln zł), sejmiku województwa pomorskiego (5 mln zł) i miasta Gdyni (12,7 mln 
zł)28. Od 1995 r. kieruje nim Maciej Korwin, który w marcu 2012 r. wygrał konkurs 
na dyrektora na kolejne cztery lata29.

Gdyński Teatr Miejski im. Gombrowicza, od lat borykający się z frekwencją 
widzów, od 1 września 2011 r. znalazł się pod dyrekcją Krzysztofa Babickiego, znanego 
gdańskiego reżysera, ostatnio dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. 
Nowy dyrektor przedstawił swoje credo: „Pracę w Teatrze Miejskim traktuję jako 
wyzwanie. (...) Wydaje mi się, że stawiam poprzeczkę dość wysoko. (...) Nie będziemy 
wystawiać sztuk pisanych z wtorku na środę, na których widownia będzie rechotała, 
oglądając problemy z menopauzą, podane w sposób najbardziej idiotyczny. Staram 
się budować repertuar, który da satysfakcję widzom, ale też aktorom”30. W styczniu 
2012 r. frekwencja na widowni wzrosła do 86 %, a wystawienie jednej ze sztuk - „Idąc 
rakiem” według powieści Güntera Grassa w adaptacji Pawła Huelle – zaplanowano 
pod pokładem „Daru Pomorza”31. 

Funkcjonalność miasta uwidacznia się zwłaszcza na ulicach. Wzrost motoryzacji 
oraz remonty dróg i ich nawierzchni sprawiają, że pojawiają się problemy z 
przemieszczaniem się samochodem przez miasto. Współczesne trendy, związane 
z rozwojem ruchu rowerowego, wymagają budowy ścieżek rowerowych oraz 
zmiany mentalności mieszkańców. 27 czerwca 2012 r. radni Gdyni, zachęceni przez 
Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego, pełnomocnika prezydenta ds. komunikacji 
rowerowej, przybyli na sesję Rady Miasta rowerami, dając tym samym przykład 
innym mieszkańcom oraz promując ekologiczny transport32. 

Jeden z mieszkańców Gdyni w wypowiedzi prasowej stwierdził, że mimo pewnych 
niedogodności, jest w Gdyni szczęśliwy: „Przed wyjazdem (do firmy – przyp. H. 
G.) zastanawiam się tylko, na ile ugrzęznę w korku. Jako rowerzysta też nie mam 
lekko. Śródmieście jest tego najlepszym przykładem, tam zdecydowanie brakuje 
rowerowych ścieżek. Jest więc parę rzeczy, które wymagają zmian, ale gdyby ktoś 
mnie zapytał – to tak, jestem tu szczęśliwy”33. Podobne deklaracje składa 41 procent 
gdynian. Badania naukowe zaś sytuują Gdynię jako najbardziej lubiane miasto 

28 K. Pisera, Teatr tu stoi ogromny, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 69, z dn. 22.03.2012 r., dodatek „Gdynia 
Przedsiębiorcza”, s. XIII.

29 KAF, Korwin liderem konkursu na dyrektora Muzycznego, „Gazeta Wyborcza”, nr 62, z dn. 14.03.2012 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 6.

30 Zagarniać widzów łyżeczką (rozmowa M. Barana z K. Babickim), „Gazeta Wyborcza”, nr 252, z dn. 
28.10.2011 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 16.

31 Nawet nie marzyłem (rozmowa G. Antoniewicz z K. Babickim), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, 
z dn. 27.03.2012 r., s. 17. 

32 S. Szadurski, Na sesję w Gdyni przyjadą rowerami, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 148, z dn. 27.06.2012 r., s. 2.
33 K. Pisera, Gdynia – pierwsza...

Helena Głogowska



15

w Polsce oraz posiadające najlepsze warunki życia. W okresie międzywojennym, 
kiedy czynnikiem decydującym o osadnictwie w Gdyni była praca, warunki życia 
w niej były prymitywne i biedne, co potwierdzają ówczesne relacje dziennikarskie i 
wspomnienia34. Mimo to utrwalił się stereotyp Gdyni jako miasta nowoczesnego, z 
modernistyczną architekturą i „oknem na świat”. Współcześnie przedwojenny mit 
Gdyni podtrzymują  władze miasta oraz lokalne media, kreując Gdynię na „miasto z 
morza i marzeń”.

      Helena Głogowska      

1 sierpnia 2012 r.           
  

             

          

34 H. Głogowska, „Blaski i cienie” międzywojennej Gdyni z perspektywy Wilna – w latach kryzysu go-
spodarczego i początku wojny (1930-1940), [w:] „Zeszyty Gdyńskie” 2010, nr 5, pod red. H. Głogowskiej 
i M. Gawrona, s. 25-54; O innych relacjach zobacz: K. Pisera, Chiny i Budapeszt przed wojną były częścią 
Gdyni. Tam zaczyna się historia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 58, z dn. 9.03.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 8.
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Andrzej Chodubski

Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni

Gdynia jest szczególnym miastem ze względu na emocjonalne przywiązanie do niej 
mieszkańców1. Zarówno przez pokolenie ludzi w podeszłym wieku, jak i młode 
pokolenie (studentów, uczniów) jest powszechnie postrzegana jako wyjątkowe genius 
locus. Rzeczywistość tę generuje w istotnej mierze potoczna recepcja społeczna. 
Opinie „zasłyszane” o niej urastają do pewników, imperatywów. Ich powtarzanie nie 
niesie ze sobą odpowiedzialności; są one łatwe, płytkie w rozumieniu, a tym samym 
dostarczają komfortu psychicznego współczesnej społeczności masowej, która ceni 
wygodę, akceptuje obiegowe opinie, łatwe sądy. Instytucją generującą obraz ten są 
przede wszystkim środki masowego przekazu. Kreują one ekspertów, którzy „najlepiej 
wiedzą”, kto jest kim i gotowi są nawet  największe cenności ukazać jako zasługujące 
na nieakceptację, niebyt. Są gotowi „wyprać w wybielaczach” powierzony im obraz 
rzeczywistości oraz zmieszać z brudem wyznaczony cel. Mogą być tak przekonujący, 
że niewiarę wmówią wierzącemu, a niewierzącym zapewnią miejsce na bocznym 
ołtarzu pośród lichtarzy2. Istotny aspekt tej rzeczywistości stanowi emocjonalność 
postaw, zachowań, ocen. Pierwszeństwo w życiu kulturowym zdobywa komunikacja 
emocjonalna. Działanie bez emocji zwykle nie wzbudza zaufania społecznego. 
Emocje są siłą generującą mity, stereotypy o rzeczywistości. Całościują ją w określone 
projekty, wizje, a przy tym niwelują wobec niej dystans poznawczy, krytycyzm.
     Władze miasta nierzadko podkreślają, że Gdynia jest miastem z wielkimi tradycjami, 
a owe tradycje zobowiązują i nie wypada dla tego miasta źle pracować3. Wśród 
komponentów tradycji wymienia się tu przede wszystkim: 1. Znaki architektury 
miejskiej, takie jak: ulica Świętojańska, Kamienna Góra, Bulwar Nadmorski;  
2. Usytuowanie nad morzem, obchody święta morza; 3. Istnienie stoczni, portu 
morskiego, dworca morskiego; 4. Funkcjonowanie szkół morskich; 5. Obecność 
okrętu-muzeum „Błyskawica” i statku - „Dar Pomorza”; 6. Funkcjonowanie Domu 
Marynarza oraz hoteli i pensjonatów nadmorskich; 7. Istnienie osad rybackich;  

1 Por. „Kurier Gdyński” (Wydanie jubileuszowe) nr 6, z dn. 10.02.2006 r.; A. Chodubski, Gdynia 2010 
w świadomości studentów, [w:] „Zeszyty Gdyńskie” 2010, nr 5, s. 13-23.

2 Ks. Wojciecha Lemańskiego „lubelskie” rozważanie na kanwie Ewangelii. Wsłuchaj się w słowo, 
Jasienica 2011, s. 133.

3 K. Małkowski, Bedeker gdyński, Gdańsk 2001, s. 227.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012
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8. Funkcjonowanie hali targowej; 9. Organizacja Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych; 10. Portowe życie nocne. 

Znaki tradycji generują Gdynię jako miasto morskie. Wiążą ją z ładem kulturowym 
wytwarzanym przez morze. Praca, relaks, wypoczynek w rzeczywistości morskiej 
i nadmorskiej wyznaczają ramy jej tożsamości. Współcześnie w rzeczywistości 
zacierania się granic życia kulturowego, powodowanych przez postęp naukowo-
techniczny, a zwłaszcza przez informatyczność, rozwiązania prawne o zasięgu 
międzynarodowym, edukację ukierunkowaną na kształtowanie świadomości 
dokonujących się w szybkim tempie przemian (społeczeństwo wiedzy), tradycja 
jednocześnie zderza się i łączy z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. 

Odnosząc się do podstawowych sygnatów tradycji tożsamości gdyńskiej 
zauważa się, że jej oblicze architektoniczne odbija znaki przemian kulturowych, a 
w tym politycznych, wyrażających się we wznoszeniu instytucji życia publicznego, 
pomników, miejsc pamięci, nazwach ulic. Rzeczywistość ta jest zwłaszcza czytelna 
na ulicy Świętojańskiej4, która jest uznawana za tzw. wizytówkę miasta, ogniwo 
głównej jego identyfikacji. W przeszłości była to część szlaku, drogi łączącej Oksywie 
z Gdańskiem; była nazywana Drogą Oksywską. W sytuacji kształtowania się Gdyni 
jako miasta stała się drogą portową i ważną ulicą, nazywaną Świętojańską. Przy niej 
wznoszono kamienice i budowle, w których sytuowano najważniejsze instytucje życia 
publicznego, a w tym kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Korony Polskiej5. W czasie II wojny światowej nazwano ją Adolf-Hitler-Strasse i 
pozostawiono oblicze architektoniczne ukształtowane w latach 30. Po II wojnie 
światowej stała się ulicą handlową i spacerową (zwłaszcza w niedziele i święta). 
Wzniesiono i rewitalizowano przy niej budynki  instytucji życia publicznego (urzędu 
miasta, poczty, księgarń, restauracji, aptek, a przede wszystkim sklepów tekstylnych, 
odzieżowych, obuwniczych, cukierniczych). Wraz z przekształceniem się ulicy w 
trakt handlowy i rekreacyjny poszerzono  ulicę przez jednoczesne zwężenie jezdni o 
2 m. W ostatnich latach przebudowano ulicę, nadając jej oblicze nowoczesnej, tzw. 
neonowej i szklanej architektury. Usunięto z niej starą, zieloną architekturę, którą 
zastąpiono nowymi jednolitymi barierami ulicznymi oraz neonowym oświetleniem. 
W świadomości społecznej zachowuje się jednak nadal pamięć o powojennym  
„wyjątkowym” obliczu ulicy. 
     Duże przywiązanie społeczne jest do Kamiennej Góry, położonej ok. 50 m n.p.m. 
Jest ona tzw. atrakcją turystyczną6. Usytuowany jest na jej szczycie krzyż; wzniesiono 
go w 1931r. (w czasie II wojny światowej władze niemieckie zlikwidowały go);  
w 1945 r. został odbudowany, a w 1994 r. wzniesiono jego nową konstrukcję, typowo 
morską; ma ona 25 m wysokości. 

Górę zaczęto zagospodarowywać w końcu XVIII w; często zmieniali się jej 

4 K. Nowicka, Funkcje ulicy Świętojańskiej w Gdyni, „Rocznik Gdyński” 2006, nr 18, s. 184-197.
5 J. Więckowiak, Kolegiata i kapituła w Gdyni, Pelplin 2003.
6 Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, s-76-78; S. Kitowski, Gdynia. Miasto z morza 

i marzeń, Gdynia 1997; Modernizm w Europie- modernizm w Gdyni: architektura lat międzywojennych i 
jej ochrona, pod red. M. J. Sołtysik, R. Hirscha, Gdynia 2009.
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właściciele. Po I wojnie światowej ujawniło się nowe nią zainteresowanie jako terenem 
do rozwoju rekreacji, utworzenia kąpieliska nadmorskiego. W latach 20. rozwinięto 
tam budowę willi w stylu dworków polskich, hoteli, restauracji. W 1924 r. wzniesiono 
tam pomnik Henryka Sienkiewicza (był to pierwszy pomnik w Polsce poświęcony 
pisarzowi). Góra stała się już w okresie międzywojennym miejscem spacerów; w 
latach 30. zbudowano na niej tarasy, schody; w okresie powojennym utworzono punkt 
widokowy oraz lokale kawiarniano-restauracyjne. Obecnie trwają przygotowania do 
nadania jej nowego oblicza architektonicznego oraz pełnienia nowych funkcji życia 
kulturowego. 
    Za reprezentacyjne ogniwo miasta uznaje się Bulwar Nadmorski7. Jest to trakt 
spacerowy liczący 1522 m, znajdujący się nad morzem u podnóża Kamiennej 
Góry. Istnieje on od lat 20. Przy nim usytuowano muszlę koncertową. W latach 80. 
zbudowano z betonu umocnienie brzegowe mające chronić spacerowiczów przed 
zalewem przez fale morskie. W latach 1958-1969 dokonano jego przebudowy, a w 
tym dokonano umocnień, zgodnie z nowymi technologiami. Na bulwarze powstały 
punkty małej gastronomii, gier i zabaw, zwłaszcza dla dzieci. Jest to przestrzeń chętnie 
odwiedzana zarówno przez mieszkańców miasta, jak kuracjuszy i turystów. Często 
podkreśla się walory klimatyczne, lecznicze miejsca (duże nasycenie jodu). Jest to 
przestrzeń, do której przywiązuje się dużą wagę w strategii rekreacji i wypoczynku. 
    Usytuowanie nadmorskie wiąże się z przybywaniem do Gdyni ludzi na kąpiele 
morskie i powietrzne oraz wypoczynek plażowy. Brzeg morza stanowi wąska 
piaszczysta plaża, w niektórych miejscach odgraniczona od lądu wydmami. Fale 
morskie w tej przestrzeni uznaje się za spokojne. Rozwój aglomeracji, a w tym 
przemysłu, spowodował ograniczenie przestrzeni plażowej. Niemniej cieszy się ona 
dużym obłożeniem kuracjuszy, turystów i mieszkańców miasta, zwłaszcza w pobliżu 
śródmieścia przy Bulwarze Nadmorskim. Tradycja plażowania sięga tu początku  
XX w., umocniła się ona po I wojnie światowej oraz z dużą siłą zaznaczyła się w latach 
60-70. Obecnie cieszy się nadal zainteresowaniem kuracjuszy i turystów. 
Od 1923 r. wydarzeniem kulturowym stało się obchodzenie święta morza. Odbywa 
się ono w czerwcu; w  latach 30. obchodzono je uroczyście w dniu patronów Piotra i 
Pawła oraz z nocą świętojańską. Puszczano wtedy wianki na morze, palono ogniska 
na plaży, prezentowano występy orkiestrowe, defilady marynarzy. W 1937 r. nadano 
mu formę „Tygodnia Morza”; w 1938 r. przemianowano je na „Dni Morza”. W 
uroczystości brały udział najwyższe władze polityczne państwa. Obecnie są nadal 
ważnym wydarzeniem kulturalnym.  

W obrazie życia Gdyni ważne miejsce zajmuje stocznia8. Budowa różnych 
jednostek pływających trwa od XV w. Jako nowoczesny podmiot gospodarczy istnieje 
ona od 1927 r. Wcześniej, od 1922 r. budową małych jednostek, kutrów rybackich, 
jachtów zajmowała się Marynarka Wojenna; na Oksywiu utworzyła swoją stocznię. 

7 K. Małkowski, op. cit., s. 54-57.
8 T. Czajka, G. Kurkiewicz, T. Pakuła, Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni w latach  1922-1972, 

Gdynia 1972; Cele rozwoju, zadania realizacyjne. Strategia rozwoju Gdyni, Gdynia 1998, s. 26-27.
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W czasie II wojny światowej stała się ona bazą remontową wielkich okrętów oraz 
zajmowała się budową okrętów podwodnych. W ostatnich dniach wojny dokonano 
zniszczenia obiektów stoczniowych. Bezpośrednio po zakończeniu działań 
wojennych przystąpiono do ich odbudowy. Gdynia stała się ważnym ośrodkiem 
budowy naszych statków w Europie. Wybudowano w niej w ciągu 50. lat ponad 
550 statków pełnomorskich. Tysiące ludzi znalazło zatrudnienie w tym przemyśle. 
Zawód stoczniowca zdobył duży prestiż na rynku pracy oraz w życiu społeczno-
politycznym9. 

Po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości przez Polskę ważnym wyzwaniem stała 
się budowa portu morskiego. Wyzwanie to przypadło na przestrzeń gdyńską. Jego 
budowę rozpoczęto w 1921 r. Stał się on jednym z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Europie. Uznawano go za największe osiągnięcie II Rzeczypospolitej. W 
końcowym etapie II wojny światowej uległ częściowemu zniszczeniu. Po zakończeniu 
działań wojennych przystąpiono do jego odbudowy.  Już 16 lipca 1945 r. wypłynął z 
niego pierwszy statek handlowy.
     Wraz z rozwojem portu handlowego utworzono port dla ruchu pasażerskiego. 
Gdyński Dworzec Morski zbudowano w latach 1932-1933. Pełnił on ważną rolę 
w ruchu emigracyjnym, zwłaszcza w wyjazdach Polaków do USA, Argentyny i 
Francji. Obecnie  tworzone jest na jego miejscu Muzeum Emigracji. W 1965 r. przed 
gmachem dworca wzniesiono pomnik poświęcony Ludziom Morza. Zbudowano go 
z głazów wydobytych przy pogłębianiu torów wodnych. Symbolizują one zawody 
morskie: marynarzy, rybaków, stoczniowców i portowców. W opinii społecznej 
identyfikowano je z podstawowymi procesami Gdynian. Cieszą się jej powszechnym 
uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. 

W krajobrazie kulturowym miasta zwraca uwagę edukacja morska10. Od 1930 r. 
istnieje tu szkoła morska, od 2001 r. nosząca nazwę Akademia Morska. Wcześniej, 
przez 10 lat (1920-1930) znajdowała się w Tczewie. Kształci się w niej mechaników, 
nawigatorów, administratorów morskich i portowych. Równolegle też prowadzi edukację 
morską Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na Oksywiu11 (od 
1985 r. funkcjonowała ona pod nazwą Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej). Utworzono 
ją w 1955 r. na bazie założonej w 1946 r. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Przy 
niej zorganizowano też Szkołę Chorążych Marynarki Wojennej. Absolwenci tych szkół 
zyskują uznanie w świecie jako wysokiej klasy specjaliści. 
Z dużym zainteresowaniem spotkało się tzw. morskie kształcenie specjalistyczne 
na poziomie średnim i zawodowym, m. in. w Szkole Morskiej (al. Zjednoczenia), 

9 Por. A. Polańska, Zawód rybaka morskiego w Polsce, Gdynia 1965, A. Sosnowski, Środowisko społeczno-
zawodowe marynarzy, 1984; B. Klepajczuk, Więzi społeczne na statku, Szczecin 1990.

10 Dzieje Gdyni…, s. 313-315; Strategia rozwoju Gdyni…, s.19-21; 60-61; E. Szczepaniak, Z dziejów 
szkolnictwa morskiego,  „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2004, nr 5, s. 7-9.

11 W. Białek, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte,  Warszawa 1978; 
J. Będźmirowski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich w służbie  Marynarki Wojennej (1979-2009), 
Gdynia 2009.
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Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (ul. Energetyków), Przyzakładowa Szkoła 
Zawodowa Stoczni Remontowej Nauta (ul. Morska). Ich absolwenci najczęściej 
podejmowali pracę w miejscowym przemyśle stoczniowym i  gospodarce morskiej. 
Z przestrzenią gdyńską wiązali się też miejscem zamieszkania. 

Tradycję morską podkreśla obecność na Nabrzeżu Pomorskim statku – muzeum 
„Dar Pomorza”12.  Z historią polskiej kultury morskiej jest on związany od 1930 r. 
Zbudowano go w 1909 r. w Hamburgu jako statek szkolny dla niemieckiej marynarki 
handlowej. Po I wojnie światowej był on w posiadaniu Francji; w 1929 r. odkupiła go 
Polska. 13 lipca 1930 r. uroczyście podniesiono na nim polską banderę. W 1934 r. odbył 
roczny rejs dookoła świata. Uświetniał swoją obecnością ważne wydarzenia polityczne 
świata. W 1981 r. zakończył udział w rejsach morskich. Od 1945 r. należał on do Szkoły 
Morskiej; odbywali na nim kształcenie marynarze i rybacy. Szacuje się, że edukację 
odbyło na nim ponad 13 tys. osób. W 1982 r. zastąpiono go zbudowanym w Stoczni 
Gdańskiej statkiem szkolnym „Dar Młodzieży”, który zyskał również duży rozgłos w 
świecie. Uwagę społeczeństwa przyciągały nadto takie statki, jak „Pogoria” (zbudowany 
w 1980 r.); „Iskra” (zbudowany w 1982 r. i należący do Akademii Marynarki Wojennej) 
oraz „ Oceania” (zbudowany w 1985 r., należący do PAN). 

Szczególna legenda okryła statki żeglugi oceanicznej: MS „Batory” oraz TSS 
„Stefan Batory”. „Batory” został zbudowany w 1936 r. we Włoszech. Pod polską 
banderą pływał 33 lata. Odbywał  m.in. rejsy do USA. W 1969 r. udostępniono go 
zwiedzającym oraz część przeznaczono na cele hotelowo-restauracyjne. W 1971 
r. sprzedano go do Hongkongu. Jego obecność w porcie stała się dużą atrakcją 
turystyczną. Był on swoistą dumą społeczeństwa polskiego. W 1969 r. został 
zastąpiony przez zbudowany w 1952 r. w Holandii statek MS „Maasdam”, którego 
nazwę zmieniono na „Stefan Batory”. W 1987 r. zakończył rejsy przez Atlantyk oraz 
został wycofany z eksploatacji i zdany 22 marca 2000 r. jako złom do Turcji. Wciąż 
żywa pozostaje pamięć społeczeństwa o obu statkach.

Na tym samym nabrzeżu od 1960 r. przyciągał uwagę okręt-muzeum ORP „Burza”. 
Okręt w czasie  II wojny światowej zdobył rozgłos m.in. przez prowadzenie walk  z 
niemieckimi U-botami. W 1976 r. jego miejsce na nabrzeżu zajął ORP „Błyskawica”. 
W czasie II wojny światowej realizował zadania bojowe na Morzu Północnym (przy 
wschodnim wybrzeżu Szkocji, przy Holandii) uczestniczył w obronie Norwegii, w 
1942 r. w przestrzeni morskiej północnej Afryki, w 1944 r. znów na Morzu Północnym. 
Jako okręt-muzeum miał przypominać o gehennie wojennej oraz waleczności i 
bohaterstwie Polaków. Wiedza o  II wojnie światowej w świadomości młodego 
pokolenia Polaków staje się bardzo odległa, a udział Polaków w wielu zmaganiach 
wojennych na obczyźnie staje się nie w pełni czytelny.
     W przestrzeni tego nabrzeża atrakcję turystyczną stanowi Muzeum Oceanograficzne 
i Akwarium Morskiego Instytutu Rybackiego. Utworzono je w 1971 r.; gromadzone 
są w nim okazy flory i fauny. Jest ono też placówką naukowo-edukacyjną, cieszącą się 

12 B. Pogorzelski, Przyszłość bez jutra, Gdynia 2009.
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dużym zainteresowaniem, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
    W obrazie życia hotelowego i pensjonatowego często uwagę przykuwa Dom 
Marynarza (ul. Piłsudskiego), zbudowany w 1929 r. jako Dom Zdrojowy. Po II 
wojnie światowej, po gruntownej przebudowie przekształcono go w Dom Marynarza 
Polskiej Marynarki Handlowej. Przez kilkanaście lat stanowił on atrakcję relaksową 
dla osób odwiedzających miasto. Dużą popularnością cieszyły się też znajdujące się w 
jego pobliżu Hotel Nadmorski oraz Hotel Antracyt (zbudowany na bazie pensjonatu 
„Różany Gaj”). 
W potocznej świadomości Gdynia jest miastem otwartym na turystów. Posiada 
bazę hotelowo-pensjonatową i restauracyjno-kawiarnianą, wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom konsumentów. Obserwuje się systematyczne jej uatrakcyjnienie. 
Szczególnie dobrą renomę zdobyły pensjonaty znajdujące się w Orłowie. W istotnej 
mierze miejsce to rozsławił pisarz Stefan Żeromski, który w 1920 r. z rodziną spędził 
tu wakacje. Wyraz zafascynowania krajobrazem Orłowa łączącym morze, wzgórza, 
lasy dał w kilku literackich utworach.
    Tradycja ukształtowała opinię, że Gdynia jest osadą rybacką. Głównym zajęciem 
jej mieszkańców był połów ryb13.  Za najstarszy punkt połowowy uznaje się Oksywie, 
gdzie łowiono przede wszystkim dorsze i śledzie. Rybacy przyjmowali nierzadko w 
swych domach letników (kuracjuszy). Znaczące osady rybackie funkcjonowały też 
w Redłowie. Po II wojnie światowej rodziny rybaków rezygnowały z tradycyjnych 
zajęć połowu łodziowego ryb na rzecz podejmowania zatrudnienia w przemyśle 
stoczniowym i morskim. Obecnie jest to tzw. niszowa aktywność zawodowa, 
aczkolwiek ciesząca się należnym szacunkiem społeczeństwa. Osady rybackie są 
nadal odwiedzane przez wczasowiczów i kuracjuszy.
    W potocznym postrzeganiu, Gdynia jest największym ośrodkiem handlowym na 
Wybrzeżu Gdańskim. Gdyńskie targowiska odwiedzały nierzadko całe rodziny. W 
latach 1925-1928 istniała w centralnej jej części hala targowa. Tworzenie się miasta 
powodowało powstawanie nowych targowisk. W 1937 r. zbudowano nowoczesną 
(dla tego czasu) halę targową. Stała się ona swoistym wektorem życia społecznego 
w mieście. Była usytuowana korzystnie w rzeczywistości komunikacyjnej w 
pobliżu dworca kolejowego. Po II wojnie światowej stała się wyjątkowym rynkiem 
handlowym14. Obok podstawowych artykułów  handlu spożywczego, odzieżowego 
odbywał się w niej handel towarami przywożonymi z zagranicy, głównie przez 
marynarzy oraz osoby pracujące zagranicą, jak np. w b. NRD, Czechosłowacji.  
W 1983 r. uznano halę za obiekt zabytkowy. Wpisano ją do rejestru instytucji 
podlegających ochronie konserwatorskiej.  Jako podmiot życia handlowego cieszy 
się ona nadal dużym zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza jako miejsce 
zakupu owoców i warzyw. Młode pokolenie gdynian i osób odwiedzających miasto 
częściej kieruje się jednak do nowoczesnej sieci centrów handlowych (marketów). 

13 Por. A. Ropelewski, Tysiąc lat naszego rybołówstwa, Gdynia 1963; L. Janiszewski, Rodziny marynarzy 
i rybaków, Warszawa 1976; K. Małkowski, op. cit., s. 276-279.

14 A. Grzegorczyk, Hala zmieni oblicze, „Dziennik Bałtycki. Trójmiasto”, z dn. 20.01.2012 r., s. 5.
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W obrazie tym zderza się wyraźnie poszanowanie dla tradycji i otwartości na znaki 
postępu technicznego oraz konsumpcji. Widoczna jest orientacja klientów na 
zróżnicowanie cen, jakość przedmiotów, produktów, towarów. W nowych centrach 
handlowych z akceptacją społeczną spotykają się punkty kawiarniane oraz różne 
formy gastronomiczne. Wśród nich dobrą renomę uzyskało Centrum Gemini (przy 
ul. Waszyngtona), funkcjonujące od 2000 r. Istotnym elementem stała się w nim 
projekcja filmów kinowych.
    Nośnym wydarzeniem kulturalnym stały się w mieście festiwale polskich 
filmów. Pierwszy z nich odbył się w 1987 r. (wcześniej od 1974 r. odbywały się 
one w Sopocie i w Gdańsku). W Gdyni nadano festiwalowi nową oprawę, w 
postaci towarzyszących różnych imprez kulturalnych. Spotkał się on z dużym 
zainteresowaniem społeczeństwa, a w tym publiczności zwanej festiwalową. 
Szczególnym wydarzeniem kulturalnym stały się w latach 90. festiwale. Dawały one 
ideowy wyraz przemianom ustrojowym, dokonującym się w Polsce. Przybywali na 
nie nie tylko reżyserzy, aktorzy, ale ludzie życia politycznego, piastujący najwyższe 
stanowiska w instytucjach życia publicznego. Stały się one międzynarodowym 
wydarzeniem kulturalnym.
    Swoista legenda okryła życie nocne w Gdyni. W istotnej mierze generowali ją 
marynarze różnych bander, którzy odwiedzali w czasie wolnym lokale rozrywkowe 
i restauracyjne. Istniała też niemała społeczność kobiet, zajmujących się 
uatrakcyjnianiem pobytu gościom, a w tym zwłaszcza obcokrajowcom. Za najbardziej 
znany lokal uznawano na początku XX w. (od 1933 r.) Dom Kuracyjny (Kurhaus). 
Wraz z rozwojem miasta powiększała się liczebność tzw. dziewcząt portowych, które 
przejawiały dużą aktywność w lokalach nocnych miasta, a zwłaszcza usytuowanych 
w pobliżu portu. Rozpoznawane były po imionach, wśród nich były m.in. Andzie, 
Anki, Fele, Hele, Julki, Moniki, Mile; określane też przydomkami: Czarna, Ruda, 
Gruba, Gwiazda, Królowa. W powojennej rzeczywistości, a zwłaszcza w czasie 
portowego miasta nastąpiło poszerzenie się kręgu młodych dziewcząt i kobiet 
zajmujących się  życiem rozrywkowym, tzw. aktywnością towarzyską. Była to sfera 
pół tabu kulturowego, charakterystyczna dla miast portowych świata. Obecnie sfera 
ta urzeczywistniana jest przy pomocy przestrzeni informatycznej. Nawiązywanie 
kontaktów, tzw. towarzyskich odbywa się w istotnej mierze przez urządzenia 
internetowe, komputerowe, zwykle w lokalach przeznaczonych stricte na cele 
towarzysko-rozrywkowe.
     Wartości tradycji kulturowej przypominane są zwłaszcza z okazji rocznicowych. 
W Gdyni zwraca się na nie zwłaszcza w rocznicę uzyskania (10 lutego 1926 r.) praw 
miejskich15. Obecnie, w 2012 r. jest obchodzona 86. rocznica. Podkreśla się, że proces 
błyskawicznej transformacji z małej wioski w ćwierćwiekowe miasto rozpoczął 
się wcześniej; za kluczowy moment uznaje się 1920 r. Wtedy wskazano miejsce 
budowy przyszłego portu. Wtedy Gdynia była cieszącym się powodzeniem kurortem 

15 Tamże, Gdynia pędzi przez dekady lotem błyskawicy, „Dziennik Bałtycki. Trójmiasto”, z dn. 27.01.2012 r., 
s. 17.
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nadmorskim16. W 1926 r., gdy nadano jej prawa miejskie, jej oblicze w ciągu kilku lat 
zmieniło się prawie nie do poznania. 
    Wśród istotnych dat w dziejach Gdyni wymienia się: 28 listopada 1918 r. - utworzenie 
Marynarki Wojennej na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego; 13 
lutego 1920 r.- uroczystość przyjęcia (zaślubin) Gdyni z morzem przez gen. Józefa 
Hallera; 23 października 1922 r.- przyjęcie ustawy sejmowej o budowie portu w 
Gdyni; 29 kwietnia 1923 r.- otwarcie tymczasowego portu wojennego i przystani 
dla rybaków; 4 lipca 1924 r.- wzniesienie hotelu „Polska Riwiera”, oraz wzniesienie 
pomnika Henrykowi Sienkiewiczowi na Kamiennej Górze; 14 kwietnia 1926 r.- 
powołanie pierwszej Rady Miejskiej (składającej się z 12 członków); 1 stycznia 
1928 r.- ukazanie się pierwszego numeru gazety „Dziennik Gdyński”; 13 lipca  
1930 r.- podniesienie bandery na żaglowcu „Dar Pomorza”; 31 lipca 1932 r.- pierwsze 
obchody Święta Morza; 1 września 1939 r.- wybuch II wojny światowej (19 września 
zmieniono nazwę miasta na Gotenhafen); 30 stycznia 1945 r.- zatopienie statku 
MS „Wilhelm Gustloff ”17 (na jego pokładzie było ponad 10 tys. osób); 28 marca 
1945 r.- zakończenie działań wojennych; 17 grudnia 1970 r.- „Wydarzenia Grudniowe” 
(przemocą zbrojną tłumienie wystąpień robotniczych); 17 grudnia 1980 r. odsłonięcie 
pomnika Ofiar Grudnia ’70; 11 czerwca 1987 r.- pobyt w mieście papieża Jana Pawła II. 
Przypominane są też rocznice powstania wielu instytucji życia publicznego, a w tym 
podmiotów uczestnictwa w  nauce, oświacie, kulturze. Są to wydarzenia pielęgnujące 
pamięć o dziedzictwie przeszłości, budzące wartości emocjonalnego przywiązania 
do niego. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje popularyzacja wiedzy 
o tożsamości miasta, prowadzona przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w 
Gdyni. Urzeczywistniana jest w miesiącu lutym z okazji rocznicy przekształcenia 
Gdyni w miejską rzeczywistość organizacyjną.

Jest to miasto zmieniające  w szybkim tempie swoje oblicze kulturowo-
cywilizacyjne18. Jej władze polityczne, kreśląc strategie rozwoju, zwracają uwagę na 
możliwości dalszego rozwoju (zgodnego z tzw. światowymi megatrendami przemian 
cywilizacyjnych), jak i na mogące ujawnić się zagrożenia. W strategii zwraca się uwagę 
na usytuowanie miasta w rzeczywistości międzynarodowej, a w tym w Regionie 
Morza Bałtyckiego. Za istotne wyzwanie uznaje się rozwój międzynarodowych 
połączeń transportowych, współtworzenie euroregionu Bałtyk, obejmującego 
południową Skandynawię, region Pomorza Wschodniego, Obwód Kaliningradzki 
Federacji Rosyjskiej, rejon Kłajpedy, na Litwę, duńską wyspę Bornholm; rozwój 
nauki i edukacji wobec wyzwań globalnego kształtowania się społeczeństwa wiedzy; 
umocnienie pozycji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej infrastruktury 
miasta, wychodzącej naprzeciw potrzebom wysokiej konsumpcji kulturowej i 
cywilizacyjnej.

16 Por. M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999.
17 D. Olesińka, W podwodnej mogile spoczywają tysiące pasażerów, „Polska, Dziennik Bałtycki”, 

z dn. 30.01.2012 r., s. 3.
18 Por. S. Kitowski, Gdynia- Strefa rozwoju Centrum Miasta, Gdynia 1998.
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Obecnie charakterystyczny jest trend wznoszenia wielokondygnacyjnych budowli, 
czego przykładem jest Sea Towers19. Jest to śmiało usytuowana inwestycja nad 
brzegiem morza, obok centrum miasta; tworzą je dwie wieże, jedna składa się z 28, 
druga 36 kondygnacji. Wyższa wieża z masztem antenowym ma 138 m wysokości. W 
dolnej części wieży znajduje się zaplecze usługowe, handlowe, barowe, rekreacyjne.
    W prognostycznej wizji miasta wskazuje się, że jego stopień atrakcyjności zależy 
w istotnej mierze od możliwości przyciągnięcia kapitału zagranicznego, od liczby 
zarejestrowanych spółek z kapitałem zagranicznym, warunków inwestowania i 
standardów życia, a także od możliwości znalezienia wykwalifikowanej siły roboczej. 
Za miernik atrakcyjności inwestycyjnej uznaje się dynamikę przyrostu instytucji 
finansowych w mieście. Obserwuje się w tym względzie obraz zadowalający. W latach 
transformacji ustrojowej liczba banków wzrosła w Gdyni z 4 do ok. 14020.
    Ważnym wyzwaniem stało się tworzenie Strefy Rozwoju Centrum Miasta 
(SRCM). Przewidziano utworzenie na obszarze ok. 100 hektarów, położonych 
między śródmieściem a portem nowoczesnego centrum biznesu i rekreacji. Wiąże 
się to z wyburzeniem w całości dotychczasowej zabudowy. Podobne inicjatywy 
urzeczywistniano w dzielnicach portowych m.in. Hamburga, Rotterdamu, 
Kopenhagi, Londynu. Przewiduje się utworzenie w strefie tej, jednego z największych 
polskich przedsiębiorstw maklerskich oraz obiektów targowo-wystawienniczych 
World Trade Center Gdynia - Expo. W 1994 r. zapoczątkowano tę  działalność. 
W Gdyni zorganizowano „Europartenariat Polska 94”; w 1996 r. zorganizowano 
„Baltpartenariat 96”. Zakłada się, że zrealizowanie projektu może doprowadzić do 
przekształcenia Gdyni w „morską stolicę Polski”. W perspektywicznych planach 
kreśli się wizję ukształtowania nowoczesnego centrum biznesu, łączącego funkcje 
portowo-przemysłowe z miejskimi oraz relaksowo-wypoczynkowymi.
    W przestrzeni tej swoistą trudność stanowią kwestie własności gruntu; część tej 
przestrzeni jest własnością Skarbu Państwa, część jest we władaniu gminy Gdynia 
oraz część stanowi własność prywatną. Wyzwaniem jest wykupienie przez władze 
miasta terenów o znaczeniu dla niego strategicznych. W tej sytuacji ujawnia się niska 
intensywność w procesie budowy strefy.
   W obecnym obliczu kulturowym miasta obserwuje się powiększanie zjawisk 
niekorzystnych, przeciwnych ogólnym trendom rozwoju cywilizacyjnego21. Zauważa 
się pogłębiające się dysproporcje w poziomie rozwoju kulturowym dzielnic miasta (a 
w tym w ich otwartości na znaki nowoczesności), pogłębiający się stan bezrobocia 
oraz brak miejsc pracy w lokalnej przestrzeni, wysoka skala przestępczości, odpływ z 
miasta jednostek o wysokiej przedsiębiorczości, decyzyjności; starzenie się ludności 
powodowane ujemnym przyrostem naturalnym; brak czytelnej polityki morskiej 
państwa; a też zauważa się nieskoordynowany, chaotyczny rozwój miasta, niezgodny 

19 Sea Towers, [w:] 80 lat Gdyni. Nasze małe ojczyzny, Forum Pomorskie, Gdynia 2006, s. 14. 
20 htpp://panorama forum.pl//banki pomorskie, Gdynia
21 Strategia rozwoju Gdyni…, s. 29.
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z zasadami ochrony środowiska, niepełne wykorzystanie istniejących systemów 
infrastruktury społecznej22.
   W kształtowaniu nowego kulturowo-cywilizacyjnego oblicza społeczeństwa 
ważna rola przypada edukacji. Obserwuje się w tym względzie istotne ogniwo 
przemian. Przede wszystkim ujawnia się zróżnicowana oferta edukacyjna. W 
istotnej mierze jest ona realizowana przez nowo tworzone placówki niepaństwowe. 
Obserwuje się w nich odchodzenie od tradycyjnych klasycznych form edukacyjnych 
na rzecz indywidualizacji, gdzie funkcję nauczyciela zastępuje trener, doradca, 
przewodnik23.  W tej sytuacji wzrasta liczba placówek oświaty pozaszkolnej, tj. 
kursów, szkoleń, edukacji na odległość. Wyraźnie zmieniają się tzw. podstawy 
programowe - minimalizuje się zakres wiedzy, który jest obowiązkowy dla ucznia. 
Jest to rzeczywistość charakterystyczna dla edukacji ogólnopolskiej, a ujawniająca się 
wyraźnie w przestrzeni kulturowej Gdyni. Obserwuje się np. w szkolnictwie wyższym 
odchodzenie od klasycznych form kształceniowych na rzecz edukacji pierwszego 
stopnia (licencjat) oraz uczestnictwa w różnych formach kształcenia podyplomowego 
(odpowiadającego doraźnym potrzebom rynku pracy). Wszechobecna w edukacji 
staje się informatyczność, a tym samym technizowanie całokształtu procesu 
edukacyjnego. Edukacja staje się wyzwaniem usługowym, ukierunkowanym na 
przygotowanie do pracy wyspecjalizowanego personelu. Wyraźnie w tej sytuacji 
obniża się jakość kształcenia. Zdobywanie wysokiego poziomu edukacji staje się 
potrzebą i wyzwaniem indywidualnym jednostki.
   W sytuacji kształtowania społeczeństwa wiedzy istotne miejsce wyznacza się 
edukacji permanentnej, a w tym kształceniu w formie uniwersytetów trzeciego 
wieku. Forma ta urzeczywistniana jest w Gdyni od ok. 30 lat. W ostatnich latach 
funkcjonuje ona w formach generowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Cieszy 
się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W obecnym obrazie edukacyjnym 
obserwuje się zderzanie z dużą siłą tradycji szkolnej z wyzwaniami kształtowania 
przez placówki edukacyjne globalnego społeczeństwa obywatelskiego24, co w 
konsekwencji, wbrew założeniom strategii kształcenia, osłabia  więzi społeczne, 
następuje dehumanizacja stosunków międzyludzkich, osłabia się kreatywność 
intelektualna z powodu wszechobecności komputerów w życiu człowieka; ujawniają 
się trudności w rozumieniu i przystosowaniu się ludzi do szybkiego tempa życia, 
do oswojenia nadmiaru informacji; następuje degradacja własnej kultury przez 
narzucenie za pośrednictwem urządzeń informatycznych, a w tym też mediów 
obcych systemów kulturowych, norm, symboli, wzorów postaw, zachowań, aspiracji 

22 Tamże, s. 57.
23 A. Chodubski, Edukacja a wartości cywilizacji współczesnej, [w:] Wartości. Edukacja. Globalizacje, 

wybrane zagadnienia, pod red. W. Kojsa, U. Morszczyńskiej, Cieszyn 2002, s. 11-28.
24 Por. M. Szmytkowska, Kształtowanie się postaw obywatelskich społeczności lokalnej Gdyni  w nowych 

warunkach ustrojowych, „Rocznik Gdyński” 2006, nr 18, s. 63-76. 
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życiowych25. Zjawiska i procesy te postrzegają nauczyciele i wychowawcy. Pogłębiają 
się rozbieżności między możliwością realizacji przez nich powołania edukacyjno-
wychowawczego a rozwojem komunikacji informatycznej. Niewykorzystane stają się 
potencjał twórczy i inicjatywy nauczycieli. Niekorzystne są skutki tej rzeczywistości; 
uczniowie coraz częściej nie rozumieją informacji przekazywanych przez instytucje 
życia publicznego (m.in. przez radio, instrukcji obsługi i wykorzystania nabywanych 
przedmiotów, zawartości pism urzędowych).
     Rozpoznając relacje między tradycją a wyzwaniami rozwoju Gdyni zauważa się:

1. Społeczeństwo Gdyni daje wyraz emocjonalnemu przywiązaniu do tradycji, a 
zwłaszcza kształtowanej w okresie międzywojennym, w czasie przekształcania się 
jej z wioski rybackiej w strukturę miejską (przemysłową i wypoczynkową);
2. Władze miasta opowiadając się za pielęgnowaniem znaków tradycji jednocześnie 
orientują się na wyzwania nowoczesności metropolitarnej;
3. W praktyce przemian życia kulturowego obserwuje się rozbieżności między 
założeniami a realizacją zadań strategii rozwoju miasta, a w tym nieskoordynowanie 
w rozwoju przestrzennym, postępującą degradację strefy brzegowej, zachwianie 
równowagi ekologicznej, narastanie konfliktów społecznych w sytuacji lokalizacji 
nowych inwestycji;
4. W postrzeganiu zewnętrznym następuje spadek znaczenia miasta jako szeroko 
pojmowanego ośrodka życia morskiego. Ograniczona jest działalność stoczniowa, 
portowa, specjalistyczna edukacyjna morska, naukowa - wiążąca się z badaniem 
morza;
5. Niewystępowanie widocznej polityki morskiej państwa. Zastępowanie jej mało 
skutecznymi dla praktyki kulturowej ogniwami integracji europejskiej, w tym w 
ramach Regionu Morza Bałtyckiego. W ślad za tym obserwuje się niską efektywność 
funkcjonowania wielu ogniw polityki społecznej (w zakresie edukacji, ochrony 
zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, migracji ludności, sportu i rekreacji); 
ulega dekapitalizacji i zmniejsza się stan tradycyjnej infrastruktury społecznej.

25 Por. A. Chodubski, O współczesnym synkretyzmie kulturowym, „Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Gdańsku” 2005, nr 12, s. 2-7.
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Helena Głogowska

Komitet Białoruski w Gdyni w czasie II wojny światowej  
i zainteresowanie nim w okresie powojennym

O działalności Komitetu Białoruskiego w Gdyni w czasie II wojny światowej wiadomo 
niewiele. Znajdowanie się z dala od zasięgu osadnictwa ludności białoruskiej 
nie sprzyjało jego szczególnej działalności, porównywalnej np. z Komitetem 
Białoruskim w Białymstoku czy w Warszawie. Tym niemniej istnienie komitetów 
białoruskich na terenach zajętych przez Niemców powodowało skupianie się wokół 
nich Białorusinów, a czasem nawet Polaków, koniunkturalnie uważających się za 
Białorusinów. Komitety takie istniały wówczas także w Toruniu, Poznaniu, Berlinie. 
Osoby zarejestrowane w nich były uprzywilejowane w porównaniu z Polakami – 
otrzymywały większe racje żywnościowe, posiadały prawo przemieszczania się i 
poruszania się bez dyskryminujących oznaczeń na ubraniach. 

Po wojnie działalność komitetów białoruskich uznano za kolaborację z Niemcami, 
zaś osoby przez nie zarejestrowane – za nacjonalistów białoruskich, którzy znaleźli się 
w zasięgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Dzięki kwerendzie w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej udało się częściowo 
odtworzyć genezę i działalność Komitetu Białoruskiego w Gdyni oraz ustalić 
niektórych jego działaczy i członków. Władze nie były specjalnie zainteresowane 
działalnością tego Komitetu, chodziło im raczej o ujawnienie osób z nim związanych. 

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku (Wydział III, Referat 
II) w raporcie z 4 listopada 1950 r.  meldował, że 18 października 1950 r. przystąpiono do 
rozpracowania obiektowego środowiska narodowości białoruskiej pod kryptonimem 
„RO-3” Biał1. Objęto nim nacjonalistów białoruskich i zwolenników caratu, którzy 
po I wojnie światowej znaleźli się w Polsce i na terenie Wolnego Miasta Gdańska, a w 
czasie II wojny światowej brali udział w walkach przeciwko ZSRR, oraz Białorusinów, 
którzy przybyli na teren województwa gdańskiego podczas wycofywania się 
Niemców, a w czasie wojny na terenie Białorusi byli zaangażowani w białoruski ruch 
narodowy. Wśród wymienionych w sprawie 33 Białorusinów znalazło się 5 członków 
Komitetu Białoruskiego w Gdyni: Ignacy Antoniewicz, urodzony 14 stycznia 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN Bu), 00231/228/3, k. 117(DVD), 
Raport o wszczęciu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, dn.  4.11.1950 r.
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1890 r. w Berczynie, Stanisław Pac – urodzony 12 listopada 1879 r. w Warszawie, 
Edmund Gronowski, Jan Gilewski – urodzony 30 listopada 1903 r. w Białymstoku, 
Bolesław Bienkowski2. O tym, że kapitan Marynarki Handlowej Ignacy Antoniewicz 
był aktywnym członkiem Komitetu Białoruskiego, Wojewódzkiemu Urzędowi 
Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Gdańsku 22 czerwca 1949 r. doniósł 
informator „Stachowski”3. On także poinformował, że Stanisław Pac narodowości 
polskiej, posiadający wykształcenie gimnazjalne handlowe, z zawodu buchalter, w 
czasie II wojny światowej należał do Komitetu Białoruskiego, „kolportował pisma 
antyradzieckie i rozpowszechniał je”, werbując na członków Komitetu Białoruskiego 
jeńców radzieckich4. O przynależności do Komitetu Białoruskiego Edmunda 
Gronowskiego, Jana Gilewskiego i Bolesława Bienkowskiego (wszyscy narodowości 
białoruskiej) doniósł informator „C-23”5. Informator ten był także związany z 
Komitetem Białoruskim; pisał podanie o przyjęcie doń synów Jana Gilewskiego  
- Zdzisława i Bogdana. Jan Gilewski był kupcem z zawodu i przybył do Gdyni  
w 1935 r.6. W raporcie stwierdzono, że „na terenie Gdyni przed wojną i w czasie 
okupacji istniała organizacja nacjonalistyczna Kom.[itet] Białoruski, jednak nie zostali 
ujawnieni wszyscy członkowie tej organizacji”, oprócz wyżej wymienionych7. W 
rozpracowaniu obiektu nie brano pod uwagę ciężaru gatunkowego ich „przestępstw” 
wojennych, które „nie zostały jeszcze (…) ujawnione”, ale ewentualną ich współpracę 
z komórkami wywiadowczymi „obcych mocarstw”8. 

Do rozpracowania członków Komitetu Białoruskiego użyto informatorów o 
pseudonimach „C-23” i „Stachowski”, którzy wywodzili się z tego środowiska. 
Pierwszym z nich był szewc; 19 września 1949 r. zwerbował go kierownik Sekcji III 
Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (MUBP) w Gdyni Wincenty Skajbo. 
Przed wojną i w czasie wojny należał do Komitetu Białoruskiego w Gdyni – pod 
koniec wojny był jego przewodniczącym9. Nie był on zarejestrowany do 1952 r. - po 
dwóch spotkaniach zerwano z nim kontakt. W styczniu 1952 r. powtórnie MUBP 
nawiązał z nim kontakt, stwierdzając, że nie utrzymuje kontaktu z byłymi członkami 
Komitetu Białoruskiego, lecz zna ich i widuje oraz nadaje się do współpracy jedynie 
jako luźny kontakt, ponieważ jest kaleką na jedną nogę10. Jak wynika z materiałów 
operacyjnych w rozpracowaniu środowiska Komitetu Białoruskiego w Gdyni 
wykorzystywano głównie jego informacje.     

2 Tamże, k. 118-120.
3 Tamże, k. 118.
4 Tamże, k. 119.
5 Tamże, k. 119-120.
6 Tamże, k. 120.
7 Tamże, k. 120.
8 Tamże, k. 120.
9 Tamże, k. 122.
10 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (dalej: AIPN Gd), 003/142, t. 2, 

Charakterystyka sprawy obiektowej kryptonim „Sotnia”, k. 8 (DVD), Raport o wszczęciu obiektowego 
rozpracowania środowiska białoruskiego, Gdynia, dn. 19.04.1952 r.

Helena Głogowska



31

W trakcie rozpracowywania obiektowego „RO-3” do lutego 1952 r. ustalono, że 
Ignacy Antoniewicz, syn Józefa urodził się 14 stycznia 1889 r. w Mińsku. W latach 
1933-1939 pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni. W 1939 r. był mianowany na 
komendanta miasta Pucka. W 1950 r. został wysiedlony do Warszawy jako podejrzany 
o zamiar nielegalnego przekroczenia granicy państwa. Osiadł we Włochach pod 
Warszawą, gdzie podjął pracę w żegludze na Wiśle11. W trakcie rozpracowania go 
ustalono, że mieszkał tam przy ulicy Jagiellońskiej 27/2. W związku z tym materiały 
dotyczące go wysłano do Wydziału III WUBP w Warszawie12. 

16 grudnia 1951 r. informator „Stachowski” podał, że Gregorczuk Leon w czasie 
okupacji mieszkał w Gdyni i był aktywnym członkiem Komitetu Białoruskiego13. 

W ramach dalszego rozpracowywania środowiska, związanego z Komitetem 
Białoruskim, przez „C-23” i „Stachowskiego” dążono do ustalenia daty jego powstania, 
„kto był jego założycielem i gdzie obecnie zamieszkuje, na czym polegała współpraca  
czł.[onków] Komitetu z Niemcami i kto personalnie regulował te sprawy, jaką drogą 
uzyskiwano prasę propagandową, i kto dawał na ten cel subsydia. Kto z figurantów 
(…) otrzymał legitymację przynależności do Komitetu z Biura Centralnego w 
Berlinie, przy jakiej ulicy w Gdyni mieścił się lokal Komitetu. Kto prowadził 
ewidencję członków, i gdzie obecnie przebywa, kto prowadził bibliotekę Komitetu, 
i gdzie obecnie zamieszkuje, z jakich subsydii powstała biblioteka Komitetu, kto 
mógł być członkiem Komitetu, i w jaki sposób był przyjmowany na członka. Jakie 
były powiązania Komitetu Białoruskiego w Gdyni w okresie okupacji z rządem 
Ostrowskiego. Jakie były kontakty czołowych członków Komitetu Białoruskiego w 
Gdyni z innymi Komitetami, i na czym one polegały. Jaką drogą i od kogo szedł 
kierunek polityczny dla członków Komitetu, kto zajmował się propagandą, tj. 
odczytaniem, referatami itd., i gdzie obecnie są ci ludzie”14. 

Do 28 maja 1952 r. uzyskano ogólne informacje o działalności Komitetu oraz o 
jego członkach, o czym WUBP w Gdańsku informował Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego (MBP) w Warszawie. Głównym źródłem informacji był „C-23”15. 
Według niego Komitet Białoruski w Gdyni powstał w 1940 r. z inspiracji Niemców 
i mieścił się przy ul. Leśnej 10 (obecnie: Wolności 10). Organizatorem był Jacewicz, 
który według informatora „C-23” był agentem – prawdopodobnie gestapo lub S.D. 
W 1952 r. już nie żył. W późniejszym okresie funkcję przewodniczącego objął 
Grygorszczuk (Grygorczuk, Gregorczuk, Gregorczyk), którego miejsce pobytu w 
1952 r. było nieznane, zaś funkcję tzw. starosty objął z polecenia Centralnego Komitetu 
Białoruskiego w Berlinie doktor Wiktor Janusz, w 1952 r. pełniący funkcję naczelnego 

11 AIPN Bu, 00231/228/3, k. 132, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, 
dn. 1.02.1952 r.

12 Tamże, k. 159, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, dn. 28.05.1952 r.
13 Tamże, k. 137, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, dn. 1.02.1952 r.
14 Tamże, k. 141, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, dn. 28.05.1952 r.
15 Tamże, k. 143. 
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lekarza Ubezpieczalni Społecznej, zamieszkały w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 5716. 
W 1944 r. przewodniczącym Komitetu Białoruskiego został mianowany Jan Jałyński, 
który funkcję tę pełnił do zakończenia wojny. W 1952 r. mieszkał w Gdyni przy ulicy 
Abrahama 10/18 i zatrudniony był w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w 
Malborku, który znajdował się tam przy ulicy Jagiellońskiej 80/8217. 

Podczas rozpracowania sprawy Komitetu Białoruskiego w Gdyni ustalono, że 
członkiem Komitetu mógł być ten, kto „jakimkolwiek dokumentem mógł wykazać 
narodowość białoruską, tj. znajomość języka białoruskiego oraz miejsce urodzenia z 
terenów objętych geograficznie z tzw. Białorusi”18. Przy przyjmowaniu kandydatów na 
członków Komitetu wymagano złożenia podania z życiorysem, dowodem osobistym 
lub książeczką wojskową19. 

Kierunek polityczny działalności Komitetu Białoruskiego w Gdyni, podobnie 
jak i w innych miejscowościach, ustalano w Centralnym Komitecie w Berlinie. 
W rozpracowaniu ustalono, że w latach 1940-1944 największy nacisk kładło się 
na rekrutację członków Komitetu do armii niemieckiej, względnie białoruskiej, 
poruczano im jako ludziom zaufanym i sprawdzonym specjalne funkcje20. 

Członkowie Komitetu zobowiązani byli do comiesięcznego płacenia składek, 
których część przesyłano do Komitetu Centralnego w Berlinie, a pozostałą 
część przeznaczano na zapomogi oraz na cele propagandowe21. Członkowie 
Komitetu Białoruskiego korzystali z takich samych uprawnień jak Niemcy. 
Do Komitetu przysyłano z Berlina prasę, plakaty i książki. Gazety rozdzielano 
między poszczególnych członków Komitetu Białoruskiego. Treść prowadzonej 
propagandy wymierzona była głównie przeciwko Związkowi Radzieckiemu22. 
Ustalono także, że Komitet Białoruski w Gdyni podporządkowany był 
Centralnemu Komitetowi Białoruskiemu w Berlinie i nie podlegał rządowi 
białoruskiemu (Centralnej Radzie Białoruskiej) Radosława Ostrowskiego23. 
Ze strony władz niemieckich opiekunem Komitetu Białoruskiego w Gdyni był 
Arbeit Front24. 

Wcześniej, bo 19 kwietnia 1952 r., w raporcie MUBP w Gdyni o wszczęciu 
obiektowego rozpracowania środowiska Białorusinów, skierowanym do WUBP w 
Gdańsku, podano informacje bardziej szczegółowe, jak chociażby takie: „Członkowie 
Komitetu Białoruskiego  byli pod opieką niemiecką, traktowani byli jako Niemcy, 

16 Tamże.
17 Tamże.
18 Tamże, k. 144.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże. 
23 Tamże.
24 AIPN Gd, 003/142, t. 2, Charakterystyka sprawy obiektowej kryptonim „Sotnia”, k. 8, Raport 
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brali karty niemieckie i zatrzymywali swoją prywatną własność i mieszkanie”25. 
Charakteryzując treść przychodzącej prasy, stwierdzano, że była „więcej antyradziecka 
jak również antypolska o stworzenie wolnej i niezależnej Białorusi w oderwaniu części 
ziemi tak od ZSRR jak i od Polski”26. Według rozpoznania przy Komitecie Białoruskim 
nie było specjalnej biblioteki, lecz sprawą przysyłania i rozdziału pism zajmował 
się Jacewicz: „Pieniądze na ten cel dawał każdy członek, który dane pismo i gazety 
prenumerował”27. W gdyńskim raporcie stwierdzano także, że tamtejszy Komitet 
Białoruski nie miał bezpośredniego powiązania z rządem białoruskim Radosława 
Ostrowskiego, tylko za pośrednictwem centrali w Berlinie. Na dowód braku takich 
związków przytoczono przykład pewnego zarządzenia, wydanego przez Centralny 
Komitet w Berlinie, „żeby Białorusini zgłaszali się do tzw. Armii Białoruskiej, jednak 
w Gdyni nie było takiego, żeby się zgłosił na ochotnika”28. Stwierdzano także, że 
Komitet Białoruski w Gdyni z innymi komitetami na terenie Polski łączności nie 
utrzymywał „za wyjątkiem tzw. opiekuna po tej linii, który był w Gdańsku w tak 
zwanym Arbajt Froncie, który przyjeżdżał nieraz do Gdyni”29. Do rozpracowania 
byłych członków Komitetu Białoruskiego w Gdyni wyznaczono młodszego referenta 
Sekcji III MUBP w Gdyni – sierżanta M. Kłosa.

Oba te raporty, mimo że były sporządzone w niezbyt odległym czasie – 19 kwietnia 
i 28 maja 1952 r. zasadniczo różnią się wykazem rozszyfrowanych osób, które były 
członkami Komitetu Białoruskiego w Gdyni. W raporcie gdyńskim z 19 kwietnia 
1952 r. wymieniono 12 osób, które „były członkami Komitetu Białoruskiego, jak i 
pochodzących z tamtejszych terenów”30. Wykaz ten zaczynał się od charakterystyki 
Grygoreczuka (Gregorczuka) Leona, syna Eudoksyma i Stanisławy z domu 
Milanowskiej, urodzonego 17 sierpnia 1916 r. w Puszkowie (ZSRR). Posiadał on 
wykształcenie na poziomie szkoły powszechnej. Nie ukończył zaś kursu zawodowego, 
chociaż z zawodu był elektromonterem samochodowym. W kwietniu 1952 r. 
mieszkał w Gdyni przy ulicy Szczecińskiej 20/4 i pracował w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji (MZK) we Wrzeszczu. Przed wojną mieszkał w Nowym Świerżniu, gdzie 
w 1931 r. ukończył szkołę powszechną i pracował jako ślusarz i kowal w prywatnym 
warsztacie. W 1933 r. przybył do Gdyni  i jako ochotnik wstąpił do Marynarki 
Wojennej. Ukończył szkołę podoficerską i został żołnierzem zawodowym do  
1939 r., kiedy brał udział w obronie Helu. Tam dostał się do niewoli jako jeniec i był 
w lagrze w Toruniu do 1940 r.31 W 1940 r. organizował razem z Jacewiczem Komitet 
Białoruski w Gdyni i był pierwszym jego przewodniczącym32. Będąc we władzach 

25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże, k. 9.
32 Tamże, k. 8.
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Komitetu Białoruskiego zajmował się werbunkiem białoruskich jeńców wojennych 
do wojska niemieckiego oraz cieszył się zaufaniem władz niemieckich. Miał paszport 
niemiecki. Ponieważ handlował kartkami żywnościowymi, czasowo był zatrzymany 
przez Niemców33. Jak donosił „Stachowski”, po wojnie był on wrogo ustosunkowany 
do Polski Ludowej i wypowiadał się, „że będzie niedługo koniec władzy prezydenta 
Bieruta” i że „niedługo będzie trwała władza sowiecka”, był zwolennikiem Anglii, 
dostrzegając tam demokrację, porządek i dobre życie. Oczekiwał  wojny i zmiany, 
opowiadając, że komunizm będzie zniszczony. W miejscu pracy cieszył się bardzo 
dobrą opinią i był członkiem partii34. 

Na drugim miejscu wymieniano Kazimierza Gilewskiego, syna Kazimierza i Marii 
z domu Ciborowskiej, urodzonego 30 listopada 1903 r. w Białymstoku, narodowości 
polskiej. W 1952 r. mieszkał on w Gdyni przy ulicy Matejki 9/4, nigdzie nie pracował. 
Miał własny zakład techniczny z częściami samochodowymi w Gdyni przy ulicy 
Abrahama 10. Należąc do Komitetu Białoruskiego posiadał legitymację wydaną przez 
Centralny Komitet Białoruski w Berlinie. 20 listopada 1947 r. informator „Romek” 
donosił, że rozsiewa on propagandę antypaństwową, zniechęca kupców i opowiada, 
„że dobrze zrobił Mikołajczyk, że uciekł do Londynu”35.

Kolejną osobą w wykazie był Jan Gronowski, syn Filipa i Marii z domu 
Polukowskiej, urodzony 4 lipca 1898 r. w Dawidryndach (Dawidgródku) powiatu 
stołpeckiego. Z zawodu był kupcem. W 1952 r. mieszkał w Gdyni przy ulicy Puckiej 
35. Był pochodzenia białoruskiego. Zimą pracował w rzeźni miejskiej, a latem 
wyrabiał lody. Posiadał legitymację wydaną przez Centralny Komitet Białoruski 
w Berlinie. Czuł się Białorusinem i rozmawiał wyłącznie po białorusku, chociaż 
aktywności w Komitecie Białoruskim nie przejawiał36. Informator „C-23” donosił, 
że dzieci Jana Gronowskiego wypowiadały się, że „jak Niemcy wygrają wojnę, to w 
Gdyni nie zostanie żadnego Polaka”37. W 1952 r. nie ustalono jego miejsca pracy.

Wśród kolejnych rozpoznanych członków Komitetu Białoruskiego w Gdyni był 
Jan Krywko, syn Wincentego i Marii z domu Kuczko, urodzony 16 grudnia 1892 r. w 
Kuczkieryszkach, narodowości białoruskiej. W 1952 r. był pracownikiem umysłowym 
w Państwowych Zakładach Zbożowych w Gdańsku-Wrzeszczu i mieszkał w Sopocie 
przy ulicy Ceynowy 6/338. 25 sierpnia informator „Daniel” donosił, że Jan Krywko miał 
wspólników, którzy przyjeżdżali do niego, chcąc tworzyć niezależną Białoruś i rząd w 
Mińsku. Uważał, że „języka białoruskiego nie wolno zapominać, bo historia tego narodu 
jest bardzo ciekawa, tylko, że naród pada ofiarą albo od Polaków albo od Moskalów”39. 
„Daniel” informował, że Jan Krywko zna wielu białoruskich działaczy narodowych.

33 Tamże, k. 9.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 Tamże.
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Umieszczenie tych osób na pierwszych miejscach w wykazie członków Komitetu 
Białoruskiego w Gdyni w raporcie sporządzonym 19 kwietnia 1952 r. wskazuje na 
ich znaczącą rolę w tej organizacji. W raporcie zaś z 28 maja, który trafił do MBP 
do Warszawy nie ma wśród wymienionych członków Komitetu Białoruskiego 
trzech pierwszych osób, zaś Jan Krywko został wymieniony na końcu wykazu, 
który obejmuje zaledwie sześć osób. Na pierwszym miejscu wymieniono Jana 
Stenceja (Stencela), syna Jana i Łucji z domu Konkol, urodzonego 12 marca 1891 r. w 
Sierakowicach, pochodzenia chłopskiego, z wykształceniem na poziomie 7-klasowej 
szkoły powszechnej. W jego charakterystyce zaznaczono, że w 1920 r. wstąpił do 
granatowej policji (państwowej). W 1930 r. przyjechał do Gdyni  i zamieszkał w 
Chyloni przy ulicy Żytniej 6. Do 1939 r. pracował w porcie jako przodownik przy 
badaniu okrętów. W 1941 r. wstąpił do Komitetu Białoruskiego40. Nazwisko oraz 
miejsce jego urodzenia wskazują raczej na jego kaszubski, a nie białoruski rodowód. 
Być może o wstąpieniu do Komitetu Białoruskiego zadecydował koniunkturalizm, 
chociaż zastanawiające jest, w jaki sposób udowodnił swoje białoruskie pochodzenie.

Na drugim miejscu znalazł się Bogdan Bienkowski, syn Bolesława i Teodory z 
domu Kirwowskiej, urodzony 6 lipca 1927 r. w Nowym Dworze. W 1952 r. mieszkał 
w Gdyni przy ulicy Mściwoja 2/641. Do Komitetu Białoruskiego w Gdyni wstąpił w 
1943 r. jako zwykły członek, a legitymację wydał mu Centralny Komitet Białoruski 
w Berlinie.

Kolejnym wymienionym członkiem Komietu Białoruskiego w Gdyni był 
Franciszek Staniurski, syn Aleksandra  i Józefy, urodzony 14 października 1903 r. w 
Bronkach powiatu łomżyńskiego. W 1952 r. mieszkał w Gdyni przy ulicy Kapitańskiej 
1/3 i pracował w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Gdańsku jako 
księgowy. W czasie okupacji wraz z żoną należeli do Komitetu Białoruskiego w Gdyni 
jako zwykli członkowie42.  

Na czwartym miejscu wymieniono Feliksa Jurkowskiego, syna Józefa i Katarzyny, 
z domu Milińskiej, urodzonego 3 października 1903 r. w Miechowie. Był szewcem. 
W 1952 r. pracował w Spółdzielni Rzemieślniczej Krawców i Szewców w Gdyni, 
mieszkał przy ulicy Bema 5/343. W 1941 r. wstąpił do Komitetu Białoruskiego, 
otrzymał legitymację z Centralnego Komitetu Białoruskiego w Berlinie, ale nie 
przejawiał aktywnej działalności w Komitecie44.

Na piątym miejscu wymieniono Stefana Biernatowicza, który pochodził z 
Nowogródka. Przed 1921 r. był rządcą majątku na Kaukazie. Potem przybył do 
Polski. W czasie okupacji należał do Komitetu Białoruskiego w Gdyni. Informator 
„Stary” podawał, że wywodził się on ze środowiska rosyjskiego. W 1952 r. był 

40 AIPN Bu, 00231/228/3, k. 144, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, 
dn. 28.05.1952 r. 

41 Tamże.
42 Tamże, k. 145.
43 Tamże.
44 Tamże.
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członkiem partii, pracował w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Gdańsk-
Gdynia i utrzymywał kontakty z byłym członkiem Komitetu Białoruskiego w Gdyni 
Kazimierzem Gilewskim45.

Jako szóstego wymieniono Jana Krywko. Zastanawiające jest to, że w raporcie z 19 
kwietnia 1952 r. wymieniono łącznie 12 osób należących do Komitetu Białoruskiego 
w Gdyni. Jakie były powody zredukowania listy, wysyłanej do MBP, o połowę? Poza 
trzema czołowymi działaczami Komitetu Białoruskiego, nie wymieniono na niej 
także Jana Melnika, Eugeniusza Lichodzijewskiego i Wandy Wojciechowskiej. 

Jan Melnik, syn Szymona i Stefanii z domu Mudry, urodzony 5 stycznia 1890 
r. w Szpikolscy Horkow (ZSRR) był furmanem. W 1952 r. mieszkał w Gdyni przy 
ulicy Leśnej 44. Pracował w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym. W czasie 
okupacji należał do Komitetu Białoruskiego, i jak informował „Stachowski” brał 
udział w zabawach z Niemcami i w obradach Zarządu. Wyjeżdżał w teren do obozów 
jenieckich, prowadził propagandę proniemiecką oraz antyradziecką46.

Eugeniusz Lichodziejewski, syn Michała i Marii z domu Kulczyńskiej, urodzony 
21 sierpnia 1909 r. w Trokach, narodowości białoruskiej,w 1952 r. mieszkał w Gdyni 
przy ulicy Morskiej 9/147. Wanda Wojciechowska, córka Edwarda i Marty z domu 
Rybak, urodzona 6 grudnia 1920 r. w Tomaszowicach, narodowości białoruskiej, w 
czasie okupacji należała do Komitetu Białoruskiego w Gdyni i korzystała z pełni praw 
niemieckich. W 1952 r. mieszkała w Gdyni przy alei Zwycięstwa 16/348. 

Analizując i oceniając działalność Komitetu Białoruskiego w Gdyni, stwierdzono, 
że rozszyfrowano jego 8 członków, z których „na szczególną uwagę ze względu 
na poprzednie kontakty zasługuje Krywko Jan”49. Stwierdzono, że środowisko 
kontaktowało się po wojnie poprzez osoby trzecie, tym samym konspirując się, a 
niektórzy figuranci sprawy  zerwali dotychczasowe kontakty ze względu na obawę 
spowodowania zwrócenia uwagi organów bezpieczeństwa publicznego na swoją 
osobę50. W 1952 r. w planie operacyjnych przedsięwzięć przewidziano ustalenie 
dalszej aktualnej działalności członków Komitetu Białoruskiego poprzez opracowanie 
Kazimierza Gilewskiego jako kandydata do werbunku. Postanowiono także przystąpić 
do aktywnego rozpracowania Jana Krywko z perspektywy werbunku ze względu na 
jego poważny charakter kontaktów z twórcami rządu białoruskiego w czasie okupacji 
niemieckiej51. Z dokumentów archiwalnych wynika, że założono na nich „podteczki” 
figuranta i kandydata oraz polecono wykonanie planowanych przedsięwzięć 

45 Tamże.
46 AIPN Gd, 003/142, t. 2, Charakterystyka sprawy obiektowej kryptonim „Sotnia”, k. 10, Raport 

o wszczęciu obiektowego rozpracowania środowiska Białorusinów, Gdynia, dn. 19.04.1952 r.
47 Tamże, k. 11.
48 Tamże.
49 AIPN Bu, 00231/228/3, k. 148, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego, Gdańsk, 

dn. 28.05.1952 r. 
50 Tamże.
51 Tamże, k 149.
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podporucznikowi Władysławowi Jaworskiemu - starszemu referentowi Referatu II 
Wydziału III WUBP w Gdańsku do 15 września 1952 r.52 Miały one na celu także 
poprzez informatorów „C-23” i „Alfa” ustalenie, kto z byłych członków Komitetu 
Białoruskiego w Gdyni utrzymuje kontakty korespondencyjne z byłymi kolegami z 
Komitetu, obecnie zamieszkałymi zagranicą, ustalenie „obecnych żywych kontaktów 
utrzymywanych przez figurantów rozpracowania oraz ustalenia tych kontaktów” 
oraz konkretnych faktów ich wrogiej działalności53. 

Jak wskazują dokumenty archiwalne, częściowo opracowano na werbunek 
Kazimierza Gilewskiego, ale nie dokonano tego, gdyż nie znaleziono materiałów, 
które by scharakteryzowały jego działalność w białoruskim ruchu narodowym54. 
Podobnie postąpiono z Janem Krywko, uznając, że uzyskane na niego materiały 
nie były wystarczające do przeprowadzenia werbunku. Zakładano jego dalsze 
opracowywanie z perspektywą operacyjnego wykorzystania55.

Niezależnie od powyższych wytycznych 14 sierpnia 1952 r. zwerbowano na 
informatora Leona Gregorczuka i nadano mu pseudonim „Lew”56. W trakcie 
werbunku scharakteryzował powstanie i działalność Komitetu oraz zapodał 
znanych mu członków. Był wykorzystywany do ustalenia i rozpracowania byłych 
członków Komitetu Białoruskiego w Gdyni. Doniesienia uzyskane od niego miały 
głównie wartość operacyjną, gdyż dotyczyły osób skompromitowanych poprzednio 
„nacjonalistyczną działalnością”57. Zeznał, że w 1941 r. został zaangażowany w ruch 
białoruski przez Anatola Szkutkę z Centralnego Komitetu Białoruskiego w Berlinie. 
Od niego otrzymał też polecenie zorganizowania Komitetu Białoruskiego w Gdyni. 
Wytyczne w sprawie organizacji Komitetu otrzymał od Michała Szelkowskiego. 
Rzekomo Anatol Szkutko przesłał mu z Berlina instrukcje oraz wykaz imienny osób, 
które należało wciągnąć do Komitetu Białoruskiego w Gdyni. Leon Gregorczuk 
został też na jego polecenie przewodniczącym Komitetu. Udało mu się zwerbować do 
Komitetu Białoruskiego w Gdyni około 180 osób, z których część po wojnie przebywała 
na terenie Gdyni58. Leon Gregorczuk z racji zajmowanego stanowiska utrzymywał 
kontakty z gestapo, które kontrolowało działalność Komitetu Białoruskiego w Gdyni. 
Osobiście kontaktował się z Raulinem i Tajferem, którzy przychodzili do Komitetu 
i kontrolowali dokumentację, przeprowadzali rozmowy, nadawali kierunek oraz 
interesowali się osobami niewygodnymi dla nich59. Pozostawał w stałym kontakcie z 
Centralnym Komitetem Białoruskim w Berlinie, kilkakrotnie wyjeżdżał tam osobiście 
i spotykał się z Anatolem Szkutko, od którego otrzymywał wytyczne i instrukcje w 

52 Tamże, k. 151.
53 Tamże, k. 152.
54 Tamże, k. 156.
55 Tamże, k. 157.
56 Tamże, k. 156.
57 Tamże, k. 166.
58 Tamże, k. 156.
59 Tamże.
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sprawie działalności Komitetu Białoruskiego w Gdyni. W czasie werbunku Leon 
Gregorczuk zapodał 29 znanych mu byłych członków Komitetu Białoruskiego w 
Gdyni, zamieszkujących w 1952 r. na terenie województwa gdańskiego. Szczególną 
uwagę zwrócił na Janinę Szpakowską, zamieszkałą w Sopocie, która była agentką 
gestapo i została osobiście przyjęta przez niego do Komitetu Białoruskiego z polecenia 
pracowników gestapo Raulina i Tajfera60. 

Nie udało się ustalić personaliów byłych członków Komitetu Białoruskiego 
w Gdyni, którzy po II wojnie światowej znaleźli się zagranicą oraz kontaktów 
korespondencyjnych z nimi61. Mimo że agenturę działającą w środowisku 
Białorusinów nastawiono na ustalenie, kto z figurantów uprawia wrogą propagandę 
szeptaną przeciwko obecnej rzeczywistości w Polsce Ludowej i ZSRR, nie uzyskano 
materiałów świadczących o konkretnych faktach takiej działalności i dlatego nie 
występowano z wnioskiem o areszt62.

Z dokumentów archiwalnych udało się ustalić, że jeszcze na początku lat 60. 
XX w. służby bezpieczeństwa interesowały się Komitetem Białoruskim w Gdyni. 
W kontrwywiadowczej charakterystyce po zagadnieniu bazy nacjonalistyczno-
białoruskiej, sporządzonej 26 kwietnia 1962 r. przez Wydział II Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (KWMO) w Gdańsku przedstawiono historię 
Komitetu Białoruskiego w Gdyni oraz rozszyfrowano 17 jego członków, co oznacza, 
że niemal 20 lat po wojnie interesowano się tą organizacją w wymiarze agenturalnym. 
Stwierdzano w niej, że „na skutek zwycięskiego zbliżania się wojsk radzieckich, 
pewna ilość działaczy  i czł.[onków] K[omitetu] B[iałoruskiego] zbiegła do Niemiec, 
wraz z wycofującymi się jednostkami armii niemieckiej. Inni współpracownicy w 
czasie okupacji z Niemcami zostali aresztowani przez władze radzieckie i wywiezieni 
po wyzwoleniu do ZSRR. Niezależnie od tego na terenie Gdyni, Sopotu i Gdańska 
mieszka obecnie znaczna ilość osób z K[omitetu] B[iałoruskiego], ponieważ 
trójmiasto w przeszłości było miejscem istnienia szerokiej społecznej bazy dla 
działalności nacjonalistycznej”63. 

Tę charakterystykę dołączono do wniosku o zezwolenie na zarejestrowanie 
sprawy zagadnieniowej bazy nacjonalizmu białoruskiego pod kryptonimem „Ilja”, 
sporządzonego 27 kwietnia 1962 r. przez zastępcę naczelnika Wydziału II KWMO 
w Gdańsku kapitana Władysława Jaworskiego. Pisano w nim o potrzebie rozeznania 
działalności i kontaktów wskazanych w charakterystyce osób poprzez poddanie ich 
kontroli operacyjnej, a jednocześnie zarejestrowanie ich w kartotece Wydziału „C” 
w ramach sprawy zagadnieniowej64. Sprawę zarejestrowano tam 14 lutego 1963 r. 

60 Tamże, k. 157.
61 Tamże, k. 159.
62 Tamże.
63 AIPN Gd, 003/142, t. 2, Charakterystyka sprawy obiektowej kryptonim „Sotnia”, k. 18, Kontrwywia-

dowcza charakterystyka po zagadnieniu bazy nacjonalistyczno-wywiadowczej, Gdańsk, dn. 26.04.1962 r. 
64 Tamże, k. 16, Wniosek o zezwolenie na zarejestrowanie sprawy zagadnieniowej nacjonalizmu biało-

ruskiego pod krypt. „Ilja”.
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W charakterystyce wymieniano 17 byłych członków Komitetu Białoruskiego w 
Gdyni: Leona Gregorczyka, Kazimierza Gilewskiego, Jana Gronowskiego, Jana 
Krywko, Jana Stencela, Bogdana Bienkowskiego, Franciszka Staniurskiego, Jana 
Melnika, Feliksa Jurkowskiego, Stefana Bernatowicza, Eugeniusza Lichodziejskiego, 
Wandę Wojciechowską, Jałyńskiego, Wiktora Janusza, Michała Brownicza, Stanisława 
Paca i Ignacego Antoniewicza65. W 1962 r. nie żyli już Jan Krywko i Wiktor Janusz, co 
odnotowano w wykazie przy ich nazwiskach66. 

Uznano też, że „dotychczasowe rozeznanie  oraz posiadane materiały operacyjne 
po tym zagadnieniu są niewystarczające, ponieważ w wąskim tylko zakresie 
odzwierciedlają faktyczną postawę polityczną wymienionych osób. Dlatego też 
pilnym zadaniem jest lepsze operacyjne rozeznanie aktualnej ich działalności 
nacjonalistycznej. Istotnym elementem wskazującym na potrzebę lepszego niż 
dotychczas rozeznania faktycznej postawy i aktualnej działalności społeczno-
politycznej osób o poglądach  nacjonalistycznych jest fakt, iż niemała ilość ludzi 
wywodząca się z tego środowiska w okresie okupacji niemieckiej mniej lub 
bardziej zaangażowana była w robocie organizacyjno-nacjonalistycznej. Ludzie 
ci przy uwzględnieniu ich doświadczeń oraz roli, jaką spełniali w chwili obecnej, 
w sprzyjających warunkach mogą być podatnym elementem do udziału w 
wrogiej szpiegowsko-organizacyjnej działalności, skierowanej p-[rzeciw]ko PRL. 
Konkretniejsze rozeznanie omawianej działalności można uzyskać przede wszystkim 
w drodze zwiększenia sieci jednostek tajnych współpracowników, a posiadające 
zaufanie i autorytet w gronie interesujących nas operacyjnie osób, które mogą być 
w kraju organizatorami i propagatorami szkodliwych dla socjalizmu teorii i zasad 
ustrojowych”67. 

Niemniej już we wrześniu 1962 r. stwierdzano, że „na terenie Wybrzeża środowisko 
białoruskie nie jest liczne i zwarte. (…) Przy pomocy t.w. ps. „Lew” i wykorzystanych 
operacyjnie kontaktów poufnych oraz innych środków pracy operacyjnej w ostatnim 
okresie czasu nie stwierdzono wrogiego oddziaływania białoruskiej emigracji 
politycznej na nasz teren. Nasze rozeznanie tego odcinka jest dosyć szerokie. Nie 
uzyskano również materiałów, które świadczyłyby o występowaniu na tut.[ejszym] 
terenie wrogiej politycznie, nacjonalistycznej działalności w jakiejś formie”68. 

Dzięki materiałom, znajdującym się w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci 
Narodowej, udało się uzyskać podstawowe informacje o Komitecie Białoruskim 
w Gdyni, działającym w latach 1940-1945, zrzeszającym nie tylko Białorusinów, 
ale także Polaków. Po wojnie w zmienionych realiach politycznych przynależność 
do Komitetu Białoruskiego była ukrywana, zaś służbom bezpieczeństwa udało się 
zidentyfikować stosunkowo niewiele osób z nim związanych. Dlatego nie powstały 

65 Tamże, k. 19-21, Charakterystyka…
66 Tamże, k. 20-21.
67 Tamże, k. 22.
68 Tamże, k. 43, Analiza pracy operacyjnej po zagadnieniu nacjonalizmu litewskiego, Gdańsk, dn. 

22.09.1962 r.
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żadne wspomnienia o tym komitecie, a młodzi Białorusini, organizujący towarzystwo 
białoruskie w Gdańsku w 1967 r. nic nie wiedzieli o ruchu białoruskim w Gdyni 
podczas wojny, zaś jego członkowie ciężko doświadczeni prześladowaniami w 
ciągu powojennego dwudziestolecia nie kwapili się do nowej organizacji. Obecnie 
prawdopodobnie nawet ich rodziny nie wiedzą o zaangażowaniu przodków w 
Komitet Białoruski. W „Encyklopedii Gdyni”, w której zamieszczono biogram 
Wiktora Janusza oraz informację o rodzinie Granowskich, nie wspomina się o ich 
aktywności białoruskiej w czasie wojny69. 

Dzięki kwerendzie archiwalnej udało się dotrzeć do akt osobowych Wiktora 
Janusza, znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, 
z których wynika, że jako lekarz był on pracownikiem Miejskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni od 25 września 1945 r. do 30 kwietnia 1948 
r.70 W wyniku kontroli specjalnej prowadzonej w odniesieniu do Wiktora Janusza 
23 października 1947 r. kierownik referatu „A” MUBP w Gdyni Jerzy Kiełbasiński 
informował Wydział Personalny WUBP w Gdańsku, że 10 maja 1945 r. był on 
zatrzymany przez MUBP w Gdyni. Sprawę prowadził ówczesny doradca MUBP 
w Gdyni kapitan Badzin. Powodem zatrzymania go była „przynależność w czasie 
okupacji do Białorusinów” i współpraca z Niemcami. Na podstawie odpowiednich 
materiałów i świadków 2 czerwca 1945 r. został zwolniony i „o współpracę z 
nielegalnymi organizacjami podejrzany nie był”71. Od 25 września 1945 r. był 
lekarzem kontraktowym WUBP w Gdańsku. 

W życiorysie pisanym 5 grudnia 1945 r. nie przyznawał się do działalności w 
Komitecie Białoruskim w czasie wojny. Stwierdzał: „Po wyzwoleniu sam jeden 
zorganizowałem Szpital Miejski w Gdyni, w którym po dziś dzień pracuję w 
charakterze ordynatora i lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni”72. W ankiecie 
specjalnej, wypełnionej 5 grudnia 1945 r. podawał narodowość i obywatelstwo 
polskie oraz wyznanie rzymskokatolickie73. Miał żonę Wilhelminę  z domu Fedenicz, 
urodzoną 25 maja 1896 r. we Lwowie oraz córkę Marię Grażynę, urodzoną w 16 maja 
1932 r. W tej bardzo szczegółowej ankiecie także pomijał przynależność do Komitetu 
Białoruskiego, stwierdzając, że nie pracował w organizacjach utworzonych przez 
Niemców ani z nimi nie współpracował74. Podał też, że w czasie wojny był zatrzymany 
przez gestapo za okazywaną pomoc ludności75. 

69 Encyklopedia Gdyni, pod red. M. Sokołowskiej, I. Greczanik-Filipp, W. Kwiatkowskiej, Gdynia 2006, 
s. 231, 285.

70 AIPN Gd, 212/750, MBP. Akta osobowe nr 2226 ob. Janusz Wiktor s. Edwarda, k. 45, Przebieg 
służby.

71  Tamże, k. 41, Pismo MUBP w Gdyni do WUBP Wydział Personalny w Gdańsku z dn. 23.10.1947 r.
72 Tamże, k. 21, Życiorys W. Janusza z dn. 5.12.1945 r.
73 Tamże, k. 9, Ankieta specjalna W. Janusza z dn. 5.12.1945 r.
74 Tamże, k. 11.
75 Tamże, k. 12.
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Szczególne zainteresowanie Wiktorem Januszem nastąpiło w sierpniu 1947 r., 
kiedy WUBP w Gdańsku zwracał się do MBP, Komendy Głównej MO w Warszawie 
oraz do MUBP w Gdyni o posiadane materiały kompromitujące, dotyczące jego 
osoby. W instancjach centralnych nie był notowany76. 15 września 1947 r. MUBP 
w Gdyni komunikował, że Wiktor Janusz „w czasie okupacji niemieckiej posiadał 
przynależność do Białorusinów. W stosunku do Polaków odnosił się bardzo 
przychylnie pod każdym względem. Po wojnie przyczynił się do zorganizowania 
Szpitala Miejskiego w Gdyni, pracuje w Ubezpieczalni Społecznej77. 25 września 
1947 r. MBP informowało WUBP w Gdańsku o tym, że Wiktor Janusz jest notowany 
w Kartotece Rejestracyjnej Ministerstwa jako podejrzany o przynależność do 
nielegalnej organizacji i inwigilowany przez MUBP w Gdyni78. Mimo wyjaśnień 
ze strony MUBP w Gdyni Wiktor Janusz poprosił o zwolnienie z zajmowanego 
stanowiska lekarza na własną prośbę. 20 kwietnia 1948 r. podpisał zobowiązanie 
o zachowaniu w tajemnicy informacji o swojej pracy w służbie bezpieczeństwa:  
„Ja, Janusz Wiktor, syn Edwarda będąc zwolniony ze służby B.P. zobowiązuję się 
utrzymać w ścisłej tajemnicy wszystko cokolwiek było mi wiadome z okresu mojej 
pracy w służbie BP i nigdy w żadnych okolicznościach tajemnicy tej nie zdradzę”79.

Wiktor Janusz zmarł 23 kwietnia 1952 r.80 Cztery dni wcześniej MUBP w 
Gdyni przedstawił raport o wszczęciu obiektowego rozpracowania środowiska 
białoruskiego, w którym wymieniał Wiktora Janusza, jako przewodniczącego 
Komitetu Białoruskiego w Gdyni, mianowanego na to stanowisko w 1941 r.  
W raporcie tym nie ma jednak danych osobowych, odnoszących się do niego, mimo 
że scharakteryzowano 12 innych osób, niekoniecznie aktywnie uczestniczących w 
życiu Komitetu Białoruskiego. Wiktor Janusz miał 58 lat. Urodził się 14 grudnia  
1894 r. w Kamienskoje Jekaterynosławskiej guberni. W 1917 r. uzyskał dyplom 
lekarski na Uniwersytecie we Lwowie, na którym pracował w latach 1920-1927 jako 
starszy asystent. Od 1935 r. pracował jako lekarz specjalista w ubezpieczalni w Gdyni.  
Mieszkał przy ulicy Świętojańskiej. Powody, które zadecydowały o tym, że doktor 
Wiktor Janusz był przewodniczącym Komitetu Białoruskiego w Gdyni, mogły być 
różne i obecnie pozostają w sferze domysłów. 

Dokumenty agenturalne, ze względu na swoją specyfikę, nie odzwierciedlają 
w sposób obiektywny działalności Komitetu Białoruskiego w Gdyni. Służba 
Bezpieczeństwa rozpracowywała go z punktu widzenia instytucji kolaborującej z 
Niemcami, a nie instytucji narodowej białoruskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że uda 

76 Tamże, k. 30-35.
77 Tamże, k. 37, Pismo MUBP w Gdyni do WUBP w Gdańsku.
78 Tamże, k. 39., Pismo MBP do Naczelnika Wydziału Personalnego WUBP w Gdańsku, Warszawa, 
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79 Tamże, k. 63, Zobowiązanie zwolnionego W. Janusza z dn. 20.04.1948 r.
80 Encyklopedia Gdyni…, s. 285.
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się dotrzeć do nowych materiałów, dotyczących tego problemu i naświetlić różne 
aspekty jego działalności oraz motywy przynależności do niego różnych osób, nawet 
o wątpliwej białoruskiej przynależności narodowej. Można stwierdzić, że istnienie 
Komitetu Białoruskiego w Gdyni było swoistym ewenementem w warunkach 
okupacji niemieckiej, wynikającym ze zróżnicowanego traktowania przez okupantów 
różnych narodów. 

Helena Głogowska



„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012

Ks. Mirosław Gawron

Budowa pierwszej szkoły w Gdyni Cisowie w 1868 r.

Ważne miejsce w polityce zaborczej Prus zajmowała edukacja, która miała wzmocnić 
procesy germanizacyjne na terenie Pomorza. Na terenach ukształtowanych przez 
tradycje Hanzy i państwa krzyżackiego, według założenia władz pruskich, ludność 
łatwo zasymilowała się z państwem pruskim. Polityka germanizacyjna polegała m.in. 
na  zamienianiu kolegiów zakonnych (jezuickich) na świeckie gimnazja niemieckie i 
wprowadzaniu niemieckich szkół elementarnych. 

Według prawa krajowego od 1794 r. władze pruskie planowały wprowadzenie 
powszechnego szkolnictwa elementarnego. Jednak nauczanie dzieci w szkołach 
władze pruskie zadekretowały w 1825 r., a dwadzieścia lat później czyniono starania, 
aby przepisy wprowadzić w życie. Stosowano m.in. przymus szkolny, kary dla 
rodziców dzieci nie uczęszczających do szkoły.

Porządek szkolny dla Szkół Elementarnych w Prowincji Pruskiej wprowadzono 
dnia 11 grudnia 1845 r. Przepisy określały m.in. obowiązek nauczania dzieci 
od szóstego do czternastego roku życia.  W szkołach elementarnych czas 
pracy nauczyciela wynosił 30 godzin tygodniowo, a w gimnazjach od 18 do 24 
godzin. W okresie przedbismarkowskim nadzór nad wychowaniem prowadziły 
osoby duchowne, m.in. dziekani i proboszczowie parafii. Państwo opłacało 
utrzymanie biura szkolnego, a obowiązek księża spełniali bezpłatnie - urząd ich 
był honorowy. 

W okręgu szkolnym wejherowskim władze pruskie zakładały sukcesywnie szkoły 
elementarne. W 1817 r. powstała szkoła na Oksywiu, w 1819 r. - w Chyloni, w 1836 r. 
- w Gdyni. W Cisowie pomysły o założeniu samodzielnej szkoły pojawiły się w latach 
50. XIX w. Polityce pruskiej sprzyjały okoliczności, m.in. wzrost ludności: w 1848 r. w 
Cisowie mieszkały 232 osoby (w Chyloni 507)1. Przybywali nowi osadnicy. W 1852 r. 
w Cisowie osiedlili się chałupnicy, m.in. Franciszek Hirsch, Antoni Magrean, Marcin 
Pettke, Antoni Kaleta, Jan Czoski, Józef Parchke, Antoni Remiret, Józef Szlewiński, 
Jan Plaschke, Jan Rzemiński. Wzrost ludności nie wpłynął na rozwój gospodarczy, 
przeciwnie, panowała tu nadal ogólna bieda. 

Dzieci mieszkające w Cisowie, w Pustkach Chylońskich, w Grabowie należały do 
okręgu szkolnego w Chyloni i tam uczęszczały do szkoły. 

1 P. Thielen, Das große Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438), Marburg 1958, s. 95.
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Dnia 2 listopada 1847 r. odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzję w 
sprawie budowy szkoły i utrzymania nauczyciela w Cisowie. Na spotkaniu zjawili 
się zaproszeni ze strony gminy szkolnej w Chyloni: Fryderyk Kühl - naczelnik 
szkolny i właściciel młyna z Chyloni, Maciej Dobke - sołtys i rolnik, Józef  Dobke 
– zaprzysiężony i posiadacz karczmy z Chyloni, Ferdynand Dusterwald – właściciel 
gminnej gospody z Grabowa, Juliusz Liskowski – zaprzysiężony z Cisowa, Maciej 
Lubner – zaprzysiężony z Cisowej, Jan Voss – strzelec i rolnik z Pustek Cisowskich, 
Jan Fobke – zaprzysiężony rolnik z Pustek Cisowskich. Władze szkolne z Sopotu 
przedłożyły obecnym na spotkaniu celowość szkoły w Cisowie. Obecni na spotkaniu 
cisowianie wówczas oświadczyli: My uznajemy celowość oddzielnej szkoły w Cisowie. 
W miejscowościach należących do szkoły w Chyloni znajduje się: Chylonia, Chylońskie 
Pustki Cisowskie, Cisowo i Grabowo. Mieszka tam 169 zobowiązanych do nauki dzieci, 
a w samej gminie Cisowa – 55 dzieci. Prosimy o zachowanie gminy Cisowa od obecnych 
szkolnych związków w Chyloni, zezwolenie na budowę jednostki szkolnej w Cisowie, 
rozpoczęcie budowy oraz początkowe założone - dołączenie posiadłości ziemskich 
Pustek Chylońskich do związków szkolnych w Cisowie. Członkowie miejscowości 
Cisowo: strzelec Liskowski i zaprzysiężeni rolnicy – Reinhardt i Lubner przyjęli. Tak 
czyniąc są widoki, że mała gmina Cisowo z 10 biednymi rolniczymi obsadami szkołę 
musi budować i jednego nauczyciela utrzymać. Musimy sobie jednak konieczność 
zaufania zdobyć u Królewskiego Rządu, który przy lepszym troszczeniu się o szkołę, 
łaskawą pomoc i zarówno drewno do budowy gmachu szkolnego, nowy dodatek do 
kosztów budowlanych i kosztów nauczania pokryje. Bo przez złą gospodarkę ostatnich 
lat i doprowadzenie do ogólnej biedy, przez dobry plan zasiewany w roku, nie jest 
do udźwignięcia i czyni również niemożliwym na podniesienie w 1848 r. składki 
budowlanej i czyni niemożliwym do podniesienia, i gdyby były nawet najmniejsze w 
1848 r. Przygotowanie do budowy, a w 1849 r. zapoczątkowanie budowy, to wtedy 
mamy nadzieję wnieść mały dodatek do kosztów budowlanych. My w ciągu 8 dni 
postaramy się poinformować, w jakim położeniu finansowym znajduje się każdy 
członek gminy Cisowo i mamy nadzieję przez to przekonać, że posiadamy dobrą wolę, 
aby szkołę zbudować i ją utrzymywać. Opłata na same koszty jest bardzo wysoka i 
powinna być potrącona, bo ziemia na ogród nauczycielski w Cisowie znajduje się w 
jednym kawałku, jest też częściowo w dobrym gatunku i nadaje się do uprawy. W 
przeciągu 8 dni oczekujemy dostarczenia planu gminnego z wyciągiem z registru. W 
końcu musimy jeszcze poprosić przy planowaniu nowego budynku szkolnego, aby mieć 
na uwadze biedę gminy i małą liczbę dzieci2.

Dnia 1 grudnia 1847 r. odbyło się zebranie komisji i zarządu związanego z gminą szkolną 
w Chyloni w sprawie budowy szkoły w Cisowie. Mieszkańcy Cisowa przyjęli na siebie 
związane z tym opłaty, kierując się określonymi regułami: Jeżeli mały i biedniejszy znajdujący 
się w gminie Cisowo, po rozmowie 2 listopada 1847 r. zdecydował się na budowę własnej szkoły, 
to leży przy tej dobroczynności dążenie poprawy terenu szkolnego z przyczyn, że te załączone 

2 Archiwum Państwowe w Gdańsku (Dalej skrót: APGd)., Urząd Królewski Domenialno-Rentowy w 
Sopocie Mostach, sygn. 66/822, Pismo do Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, z dnia  2 listopada 1847 r.
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wykazy Pirhama i te stosunki, dążenia Pirhama mogą być zrealizowane i doprowadzone do 
jednomyślności, aby tak jeszcze bardziej były zbliżone. Również gdyby na prośby gminy Cisowo, 
przy pomocy doszło do budowy i do opłaty nauczyciela, pozwoli się z publicznych pieniędzy w 
owym czasie ubiegać się. Według jednego z tych paragrafów (przepisów) musi zagospodarować 
z uzyskanej pomocy położenie tych gmin, by kazać zapłacić. Zapewnienie gminy  z 2 maja 1847 
r. w sprawie gminnego budynku, który ma być oddany na użytek szkoły i ma być wręczony 
wyciąg odnoszący się z rejestru danych, gdyż staranie nie mogło być zrealizowane, podczas gdy 
po wskazaniu strzelca Liptowskiego z Cisowej ma być postanowione o pomiarach i przekazane 
ministrowi okręgu3.

Dnia 27 kwietnia 1852 r. wspólnota cisowska wysłała do urzędu szkolnego w 
Mostach swoich przedstawicieli, tj. strzelca Antoniego Magreana i zaprzysiężonego 
Jakuba Reinhardta, którzy oświadczyli, że się jednak zastanawiają, czy są w stanie 
zrealizować inwestycję budowy szkoły w Cisowie i muszą się zastanowić z wszystkimi 
członkami wspólnoty, a w tym z bauerami i  chałupnikami. Do pierwszej grupy 
wchodzili: Jakub Kujawa, Juliusz Liskowski, Marcin Petke, Franciszek Pettke,  
Franciszek Potrykus, Antoni Kaletha, Maciej Lubner, Antoni Magrean, Jakub 
Reinhardt, Józef Pranga, Antoni Pranga, Józef Bochentin, Albrecht Kass, Józef 
Bieschke, Andrzej Czapp, a chałupnikami byli: Józef Czoski, Józef Szlewiński, Józef 
Plaschke, Antoni Remiert i Jan Rzemiński4.

W kurendzie (piśmie urzędowym) z 11 maja 1852 r. do gminy w Cisowie, wachmistrz – 
Weber zaprosił członków tej społeczności na rozmowy, w poniedziałek na godzinę 10.00, w 
sprawie urządzenia szkoły. Osiem dni później, 18 maja odbyło się zebranie z urzędnikiem 
szkolnym Poerschke z wszystkimi przedstawicielami, z wyjątkiem bauera Jakuba Kujawy. 
Obecni na spotkaniu cisowianie uznali celowość urządzenia szkoły w Cisowej, ale 
poprosili również, z następujących przyczyn, na ten czas zrezygnować z planów budowy 
szkoły. Powiedzieli m.in.: Cisowo składa się z 8 całkowitych bauerów, 6 półrolników i 7 
chałupników. Ci rolnicy posiadają wprawdzie jeszcze dużą liczbę nie bez znaczenia ziemi, z 
tego istnieje jednak część nieużytecznej ziemi i ugorów, a mała część z tego należy do grupy 
lekkiej żytniej ziemi. Przybyli chałupnicy nie posiadają żadnej ziemi. Wszyscy członkowie 
gminy Cisowo muszą walczyć z trudnościami, że oni i ich rodziny z biedą utrzymują się i 
bieżące podatki opłacają. Obydwie płace (podatki) w stosunku do wydajności ziemi bauerów 
w Cisowie są bardzo wysokie i w 1850 i 1851 r. i w komunalnych opłatach są przez to bardzo 
osłabieni. W tym roku muszą płacić podatek na reparację kościoła w Chyloni i tak niemal 
corocznie ciężary, które siłę ludzi wyostrzą np. mają w tym roku jeszcze kilka 40 fl kosztów, 
które mają być zapłacone i te ciężary i inne są obecne w Cisowie. Mieszkańcy Cisowa są 
bardzo osłabieni, że nie są w stanie własnej szkoły zbudować i utrzymać. Muszą raczej prosić 
o całkowite odstąpienie od planów budowy w Cisowie, stary budynek szkolny w Chyloni 
pozostawić takim, jaki jest. Niczego nie mają dalej do powiedzenia5.

3 APGd, sygn.  66/822, G. 13174/9.
4 APGd, sygn.  66/822, Pismo do Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, z dnia  27 kwietnia 1852 r.
5 APGd, sygn.  66/822, Pismo do Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, z dnia  17 maja 1852 r.
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Procedury związane z budową szkoły trwały przez wiele lat. W tym okresie, w latach 
1861 - 1866 sołtysem był Jan Hirsch. W okresie jego urzędowania, dnia 12 marca 1862 
r. w Królewskim Urzędzie Ziemskim w Wejherowie odbyły się pertraktacje dotyczące 
odłączenia Cisowa od szkoły w Chyloni, w którym wzięli udział mieszkańcy Chyloni, 
Pustek Chylońskich i Cisowa. Mieszkańcy Chyloni wyrazili zgodę na założenie szkoły 
w Cisowie pod warunkiem, że sami cisowianie będą tego chcieli i będą mieli uiszczone 
wszystkie zaległości w szkole chylońskiej. Konieczne też było wprowadzenie zmian 
przepisów porządku prawnego Królewskiego Urzędu w § 51 dotyczącego utrzymania 
nowej szkoły i powołania jednego nowego nauczyciela.  

Obecni na zebraniu przedstawiciele wsi (Jaschinski, Voigt, Doppke, Bieschke, 
Jarzen, Dobke, sołtys Korthas, Józef Kuhn, Voss, Lamp, Walenty Korthas, Józef 
Pohnke, Franciszek Bruna, sołtys Hebel, Pohnke, Dobke, Koschnitzki, Jan Paschke, 
Józef Hejke, Józef Borchmann, Parchun, Kunkel, Antoni Ponke, Hebel, Bieschke, Jan 
Gurski, Antoni Felskowski) jednocześnie oświadczyli, że są katolikami z katolickiej 
Chyloni, że przyjmują decyzję rządu pruskiego, ale pod warunkiem, że sami 
mieszkańcy Cisowa tak zawnioskują. Ten ostatni warunek podpisali: Dusterwald, 
Detert, Koch, Thymian, Barz i sołtys Limetm.

W dalszej rozmowie z mieszkańcami z Cisowa ustalono:
1. rzymskokatolicki formalny charakter uczniów, którzy stanowili przeważającą 

część mieszkańców Cisowa i przynależeli do Kościoła rzymskokatolickiego. Ci obecni 
cisowianie zażądali, aby szkoła miała charakter katolicki, a inspektorem szkolnym 
będzie proboszcz katolicki z Oksywia,

2. patronat nad szkołą przejmie Urząd Ziemski i Państwowy Fundusz Szkolny z 
siedzibą w Sopocie, któremu przysługuje prawo powołania nowego nauczyciela,

3. do okręgu szkolnego w Cisowie mają należeć dzieci z Cisowa i zabudowań 
Kramps,

4. władzę szkolną mają tworzyć poza sołtysem właściciele posiadłości – Jan Hirsch 
i Maciej Lubner,

5. do majątku szkolnego będzie należeć wybudowany budynek szkolny z jedną 
izbą szkolną, mieszkaniem dla nauczyciela i zbudowana stajnia. Królewski Rząd  ma 
na prośbę mieszkańców ofiarować powierzchnię ziemi na zorganizowanie jednego 
podwórza i placu budowlanego oraz powierzchnię gruntu, aby podczas budowy 
szkoły nikomu nie przeszkadzać.

Poza wymienionymi zobowiązaniami władza państwowa zapewnia, według 
§ 44 i 47 Ustawy Szkolnej, wybudowanie budynku szkolnego i potrzeby przyszłej 
reparacji budynków szkolnych bezpłatnie. Suma wpłat mieszkańców ma być ustalona 
według klas wielkości, zysków właścicieli ziemskich, posiadania koni. Natomiast 
nieposiadający mieszkańcy ziemi mogą ofiarować ubezpieczające tę ziemię pieniądze 
bądź ewentualne sprzątanie.

Kapitału szkoła na początku nie posiadała i była skazana na wpłacanie datków. 
Postanowiono, że szkoła ma być wybudowana w stylu muru pruskiego i pokryta dachem 
słomianym, ponieważ posiadane środki finansowe nie stwarzały innych możliwości.
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W ten sposób nastąpiło odłączenie Cisowa od okręgu szkolnego w Chyloni, a 
Rząd Królewski przekazał pod budowę szkoły ziemię w Cisowie6.

Umowa dotycząca szkoły w Cisowie określała uposażenie dla nauczyciela, które 
zawierało m.in. mieszkanie dla niego, opłacony materiał opałowy i izbę szkolną 
ogrzewaną drewnem przywiezionym z królewskiego lasu, podobnie jak przy 
usługach budowlanych.  Dodatki w gotówce były równe w taki sam sposób, jak było 
wymagane dla utworzenia izby szkolnej. Wymienione dochody nauczyciela miały 
być przywiezione do 1 października każdego roku. Według takich samych zasad 
miała być zapłacona ziemia, wolne pastwiska,  dla 2. sztuk bydła, jak również opłaty 
dla pasterza, porcje takie same, tj. 12 szekli żyta, 32 cetnary siana, 120 pęków słomy, 
które miały być zapłacone przez posiadaczy ziemi, według wielkości ich przychodów. 
Ustalona gotówka wpływu w wysokości 50 gr rocznie ma nauczycielowi zostać 
zapłacona w czterech ratach, w abonamencie, a mianowicie od 1 października, 
stycznia, kwietnia i sierpnia każdego roku. Opłaty związane z przyjęciem do Komunii 
(pieniądz konfirmacyjny) wynosiły 10 gr od dziecka po założeniu jednej klasy. 
Specjalna kasa szkolna miały być urządzona przez: Jana Hirscha, Antoniego Prangę, 
Franciszka  Bruna, Macieja Lubnera, Józefa Prangę, panów  Dusterwald,  Thymiana, 
Deterta, Waltera, Kocha, Barza, Niemarta i Limetma. 

Mieszkańcy Cisowa i Chyloni oświadczyli również o potrzebie szkoły dla religii 
ewangelickiej w gminie szkolnej w Chyloni tylko wówczas, jeżeli dla drugiej klasy 
szkolnej (konfirmacji) generalnie obok nie powstanie i nie będzie znajdowała się 
druga klasa oraz to, że takie dzieci nie będą połączone, przynajmniej nie w odniesieniu 
do uczniów ewangelickich. Gdyby na to nie uzyskano zgody, wówczas zostanie 
postawiony wniosek o założenie nowej szkoły, ponieważ istnieje 30 dzieci, które  
były wyznania ewangelickiego. Przedstawiciele rodzin ewangelickich (niemieckich) 
Thymian, Detert, Bartisch i Niemert zawnioskowali ewentualne zbudowanie nowej 
szkoły ewangelickiej w Chyloni, podczas gdy panowie Dusterwald,  Walter i Koch 
wnioskowali, aby taka szkoła powstała w Grabowie7.

W styczniu 1863 r. odbyło się spotkanie między przedstawicielami Królewskiego 
Dominium Fiskalnego w zastępstwie Królewskiego Rządu w Gdańsku z jednej strony, 
zaprzysiężonych Pettke i Pranga z drugiej strony, by zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Królestwa Prus, z dnia 5 lutego 1785 r. zawrzeć kontrakt kupna ziemi w 
Cisowie. W umowie postanowiono:

  § 1.  gmina Cisowa sprzedaje Królewskiemu Dominium najbardziej cenne we 
wejściu do wsi Cisowa, na prawo, obok szosy leżącej do gminy należące ziemię, która 
na załączonym rysunku jest pomierzona, o powierzchni 2 mórg 47 akrów,

§ 2.  cena za ziemię wynosi 150 talarów i zostanie po dokonanym przekazaniu 
pieniędzy na zakup i zmianie tytułu posiadania, zostanie zapłacona przez państwo,

6 APGd, sygn. 66/822, Pismo przedstawiające pertraktacje z mieszkańcami Chyloni i Cisowa 
w Królewskim Urzędzie Ziemskim w Wejherowie, dotyczące odłączenia Cisowa od okręgu szkolnego 
w Chyloni, z dn. 12 marca 1862 r.

7 Tamże.
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§ 3.  sprzedawca zobowiązuje się dla całkowitego poddania terenu mającego zostać 
odłączonym i zmodernizowanym, poddany pod plan budowy i zagospodarowany po 
zakończeniu umowy,

§ 4.  kontrahenci ponoszą koszty pomiarów tego odstąpienia części parceli po 
połowie, koszty jednakże za wyrównanie parceli ponosi sprzedawca, 

§ 5. przekazanie zakupionego dobra nastąpi możliwie szybko po dokonaniu zakupu, 
najpóźniej do 1 stycznia 1864 r.,

§ 6.  opłaty stemplowe ponoszą dwie strony po połowie, natomiast koszty sądowego 
pełnomocnictwa przypadają samemu kupującemu,

§ 7.  interesanci odpowiadają wspólnie za wszystkie koszty związane z kontraktem po 
połowie. Dla udokumentowania tego jest spisany kontrakt w dwóch równobrzmiących 
egzemplarzach, wykonany przez Królewski Urząd Spraw Wewnętrznych, 
uwiarygodniony podpisem kierownika Hirscha i zaprzysiężonych sądownie Marcin 
Pettke i Antoni Pranga, w zastępstwie gminy Cisowa8.

 Dnia 19 marca 1863 r. odbyło się sporne spotkanie w sprawie zakupu jednego 
morga ziemi od gminy Cisowa, jako dotację do budowania szkoły, na podstawie 
rozporządzenia z dnia 12 lutego 1863 r. nr 508/2 i postanowienia gminy Cisowa o 
sprzedaży wymienionego kawałka ziemi i o warunkach sprzedaży. Przeciwko tej 
transakcji wystąpił Jakub Kujawa, który odmówił złożenia podpisu pod umową. 
Powiedział on m.in.: Jesteśmy w gminie, kilku posiadaczy, którym przysługuje prawo do 
kawałka ziemi dochodzącej do szosy dla bydła, które wykorzystywaliśmy i używaliśmy 
jako gospodarstwo. Dlatego ten kawałek ziemi został wyłączony ze sprzedaży. Poza 
tym postępuję zgodnie z postanowieniami innych warunków sprzedaży9. Pozostałe 
warunki wyjaśniały warunki prawne zakupu od Franciszka Kujawy jednej części 
ziemi używanej przez niego dla bydła i oczekiwanie rozwiązania zaistniałej sytuacji. 
Umowę ze strony gminy Cisowa  podpisali: Jan Hirsch, Marcin Pettke, Józef Pranga, 
Andrzej Czapp, Maciej Lubner, Józef Bieschke, Jakub Reinhardt oraz urzędnik 
Schachtschneider10.

Zanim wybudowano szkołę, wynajmowano dla zajęć szkolnych w Cisowie 
pomieszczenia u bauerów, m.in. u kowala Wilhelma Liskowskiego. Do dnia 19 
lipca 1864 r. Królewski Urząd Domenalny w Mostach nie wydał rozporządzenia 
końcowego dotyczącego oddania placu do budowy dla szkoły, dlatego urząd starosty 
w Wejherowie nakazał 10 listopada 1864 r. w ciągu 8. dni dopełnić obowiązku lub 
wskazać przyczyny przeszkody11. Dopiero w następnym roku, dnia 6 lutego 1865 r. 
odbyły się w Cisowie pertraktacje dotyczące szkoły i wynajęcia gruntu. Na spotkanie 
stawili się zaprzysiężeni w zarządzie wioski  – Antoni Pranga i Marcin Pettke. Na 

8 APGd, sygn.  66/822, Kontrakt kupna-sprzedaży ziemi w Cisowie pod budowę szkoły, s. 24-25.
9 APGd, sygn. 66/822, Pismo z Urzędu Starosty w Wejherowie do Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, 

z dn. 19 marca 1863 r.
10 Tamże.
11 APGd, sygn. 66/822, Pismo do Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, z dn. 10 listopada 1864 r.
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prośbę nauczyciela Hansa Vöelknera uznano konieczność wynajmu drugiej izby dla 
szkoły i uzgodniono z Wilhelmem Liskowskim zasady wynajmu izby12:

 § 1.  kowal Wilhelm Liskowski wynajmuje w warsztacie jedną izbę graniczącą z izbą 
nauczycielską na czas od 1 stycznia do wspomnienia św. Marcina 1865 r. (11 listopada),

§ 2.  najemca otrzymuje za odstąpienie sumę 10 talarów,
§ 3.  wynajemca zobowiązał się dla Cisowa po upływie okresu wynajmu, w tym 

samym porządku wszystko jemu oddać,
§ 4.  zapłata następuje w taki sam sposób,
§ 5.   Wilhelma Liskowskiego uwalnia się od obowiązku ogrzewania pieca w obydwu 

izbach.
Dnia 30 marca 1865 r. ustalono zasady opłat za opał dla izby szkolnej w Cisowie, 

która należała do okręgu szkolnego wejherowskiego. Wzięto pod uwagę ogrzewanie 
izby szkolnej i mieszkaniowej, wspólnie ogrzewanej według miary przez urzędowy 
pomiar objętości tych lokali, jak również do gospodarczych potrzeb nauczyciela, 
który prowadził własne gospodarstwo domowe. Zapotrzebowanie  na opał to 12 5/12 
klaft sosny (drewna sosnowego). Popyt istniał, ponieważ przy planowaniu szkoły 
przydzielone zostały tylko królewskim domenalnym miejscowościom, które miały 
obowiązujące zobowiązania same uiścić na podstawie § 54 nr 5 Porządku Szkolnego 
dla Szkół Elementarnych Prowincji Pruskiej, z dnia 11 grudnia 1845 r. Zgodnie z 
tym zalecono zarządzającym szkołą w Cisowej, by od 1 stycznia 1865 r. w miejsce 
dotąd przydzielanego opału grzewczego równe 12 5/12 klaft drzewa sosnowego z 
miejscowego leśnictwa za opłatą kosztów ubocznych sprzedać. Zastrzeżono jednak, 
że drzewo deputatowe innych gatunków i sortymentów można dostarczyć, jeżeli 
leśno gospodarcze albo inne przyczyny do tego będą w przyszłości13.   

Dnia 13 stycznia 1864 r. odbyło się spotkanie między Królewskim Rządem w 
Gdańsku w zastępstwie Królewskiego Dominium Państwowego a gminą Cisowa 
reprezentowaną przez sołtysa Jana Hirscha i zaprzysiężonych wiejskich mieszkańców 
Marcina Pettke i Józefa Prange. Na spotkaniu przedstawiono odpis aktu Królewskiego 
Ministerstwa, uwierzytelniony odpis dla Królewskiego Dominium Urzędu Zakupów 
w Sopocie, administrowany przez Urząd Policji dekret gminny, z dnia 19 marca 1865 
r. oraz następujący akt kupna-sprzedaży:

  § 1.  gmina Cisowa sprzedaje Królewskiemu Dominium przy zachodnim wejściu 
do wsi Cisowa, na prawo, obok szosy leżącej do gminy należące ziemię, która na 
załączonym rysunku jest oznaczona literą „A”, o powierzchni 2 mórg 47 akrów,

§ 2.  cena za ziemię wynosi 150 talarów i zostanie po dokonanym przekazaniu 
pieniędzy na zakup i zmianie tytułu posiadania, zostanie zapłacona przez państwo,

§ 3.  sprzedawca zobowiązuje się do całkowitego odłączenia tej ziemi do dn. 1 
kwietnia 1864 r.,

12 APGd, sygn. 66/822, Pismo Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, dotyczące pertraktacji izby dla 
szkoły, z dn. 6 lutego 1865 r.

13 APGd, sygn. 66/822, Pismo Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, dotyczące ogrzewania szkoły 
w Cisowie, z dn. 30 marca 1865 r.
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§ 4.  kontrahenci ponoszą koszty pomiarów tego odstąpienia części parceli po 
połowie, koszty jednakże za wyrównanie parceli ponosi sprzedawca, 

§ 5. przekazanie zakupionego dobra nastąpi możliwie szybko po dokonaniu zakupu, 
najpóźniej do 1 stycznia 1864 r.,

§ 6.  opłaty stemplowe ponoszą dwie strony po połowie, natomiast koszty sądowego 
pełnomocnictwa przypadają samemu kupującemu,

§ 7.  interesanci odpowiadają wspólnie za wszystkie koszty związane z kontraktem po 
połowie. Dla udokumentowania tego jest spisany kontrakt w dwóch równobrzmiących 
egzemplarzach, wykonany przez Królewski Urząd Spraw Wewnętrznych, 
uwiarygodniony podpisem kierownika Hirscha i zaprzysiężonych sądownie Marcin 
Pettke i Antoni Pranga, w zastępstwie gminy Cisowa14. 

Proces powstawania szkoły w Cisowie monitorował inspektor Wilhelm Liskowski, 
który informował Królewski Urząd w Sopocie o stanie dokonywanych prac. Dnia 16 
czerwca 1866 r. napisał: Pozwoliłem sobie dzisiaj powierzyć opiekę nad nauczycielem 
szkolnym Hans Vöelknerze proboszczowi z Oksywia ks. Antoniemu Krupce, który w 
imieniu Królewskiego Urzędu będzie nad całością czuwał i pouczał nauczyciela do 
lepszej postawy. Przez to ma on wpływ na autorytet szkolny, możliwie jednak przez 
odwiedzanie szkoły, by korzystać z uprawnień i uchronić miejsce przed odwiedzaniem 
policji. Okazało się, że nauczyciel Hans Vöelkner oświadczył, iż posługa księdza jest tam 
niepotrzebna, że będzie całymi dniami bez zajęcia, a jego starania pod tym względem 
są bezowocne15.

 Mieszkańcy Cisowa przyjęli nałożone przez władze pruskie obowiązki na rzecz 
szkoły i tworzenia warunków szkolnych dla swoich dzieci. Wykaz mieszkańców i ich 
zobowiązań przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1. Wykaz wpłat na rzecz szkoły w Cisowie z 1866 r.

Lp. Osoby

Zawód

Roczny wysiew

Razem
Szkoła i 

uposażenie
Szkoła i zakres 
odpowiedzialności

1. Reihardt Jakub rolnik 1 1 - 1 1 - 2 2 -

2. Lubner Maciej rolnik 1 - 2 1 - 2 2 - 4

3. Liskowski Julian rolnik 1 3 2 1 3 2 2 6 4

4. Petke Marcin rolnik 1 16 1 - 24 1 2 10 2

14 APGd, sygn. 66/822, Akt kupna sprzedaży ziemi przez gminę Cisowa Królewskiemu Dominium 
w Sopocie, z dn.  13 stycznia 1864 r.

15 APGd, sygn. 66/82, Pismo Wilhelma Liskowskiego do Urzędu Domenalnego Mosty-Sopot, 
z dn. 16 marca 1866 r.
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5. Potrykus Franciszek rolnik 1 1 1 1 1 1 2 2 2

6. Czapp Andrzej półrolnik - 14 5 - 14 5 - 28 10

7. Bieschke Józef półrolnik - 14 4 - 14 4 - 28 8

8. Nierzalewski Maciej półrolnik - 20 11 - 9 11 1 - 10

9. Bochentin Andrzej półrolnik - 14 4 - 14 4 - 28 8

10. Pranga Antoni półrolnik - 14 11 - 14 11 - 28 10

11. Pranga Józef półrolnik - 15 2 - 15 2 1 - 4

12. Lubner Jan chałupnik - 2 10 - 15 2 - 5 8

13. Lubner Antoni chałupnik - 2 7 - 2 7 - 5 2

14. Doppke Jan chałupnik - 2 6 - 2 6 - 5 -

15. Lubner Józef chałupnik - 2 6 - 2 6 - 5 -

16. Grzegowski Jan chałupnik - 2 3 - 2 3 - 4 6

17. Kass Franciszek chałupnik - 2 3 - 2 3 - 4 6

18. Kühl August chałupnik - 2 3 - 2 3 - 4 6

19. Potrykus Józef osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

20. Schwichtenberg Karol osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

21. Śluzowski Juliusz osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

22. Marzian Adam osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

23. Grzegowski Mikołaj osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

24. Loda August osiedleniec - 1 2 - 1 2 - 2 4

25. Reiter Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

26. Śliwiński Józef osiedleniec - 1 2 - 1 2 - 2 4

27. Strzezewski Antoni osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

28. Baumgart Jakub osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

29. Baumgart Karol osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

30. Pranga Józef osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

31. Hebel August osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

32. Ritthammel Józef osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

33. Grabiński Andrzej osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

34. Bieschke Ignacy osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6
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35. Keslinke Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

36. Lassin Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

37. Parchem Franciszek osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

38. Borgmann Jakub osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

39. Bruhn Józef osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

40. Bochentin Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

41. Bruhn Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

42. Düring Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

43. Czapp Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

44. Kühl Ignacy osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

45. Grabiński Walenty osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

46. Grzegowski August osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

47. Hildebrandt Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

48. Sass Józef osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

49. Pokriefke Jan osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

50. Neumann Albrecht osiedleniec - 10 6 - 2 3 - 12 9

51. Sass Adam osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

52. Kups Józef majster - 4 6 - 4 6 - 9 -

53. Milewski Józef osiedleniec - 4 9 - 2 3 - 7 -

54. Lubner Jakub osiedleniec - 2 3 - 2 3 - 4 6

Suma 23 15 6
Źródło: APGd, Urząd Domenalno-Rentowy w Mostach – Sopocie, sygn. 66/16.

Nie wszyscy cisowianie wypełniali w terminie swoje zobowiązania. Na przełomie 
1865 i 1866 r. nauczyciel Hans Vöelkner pisał do Królewskiego Urzędu Rentowego w 
Mostach o zaniedbaniu półrolnika Józefa Prangi, który winien był oddać deputat 9. miar 
żyta, które nauczyciel miał otrzymywać do 1 października każdego roku. Hans Vöelkner 
prosił o dostarczenie żyta naturalnego lub w zamian 3 talarów 9 gr. To samo zobowiązanie 
był winien rolnik Jakub Reinhard, który miał obowiązek oddać 3 3/8 miar żyta lub 12 
talarów 9 gr.16. Dnia 29 stycznia 1866 r. kierownik szkoły w Cisowie Józef Liskowski 
oświadczył, że Józef Pranga i Reinhard swoje zobowiązania w naturze dostarczyli17.

16 APGd, sygn. 66/822, Pismo Hansa Vöelknera do Królewskiego Urzędu Rentowego w Mostach, z dn. 
22 stycznia 1866 r.

17 APGd, sygn. 66/822, Pismo Józefa Liskowskiego do Królewskiego Urzędu Rentowego w Mostach, 
z dn. 29 stycznia 1866 r.

Ks. Mirosław Gawron



53

Jakub i Zuzanna Reinhardowie z powodu braku pomieszczeń w szkole organizowali 
dla młodzieży żeńskiej lekcje prac ręcznych w swoich prywatnych pomieszczeniach. 
Sprawą zainteresował się proboszcz z Oksywia i kierownik szkoły. Dnia 23 listopada 
1865 r. kierownik szkoły napisał do Królewskiego Urzędu Rentowego:  Jakub 
Reinhardt jest osobą ani się do tego urzędu nadającą ani nie jest w jakikolwiek sposób 
upoważniony. Tak jak jest obyczajem u Kaszubów, rozumie każde indywiduum, ale 
jeszcze nigdy dokładnej nauki nie udzielili. Największa część rodzin mieszkających 
w Cisowie nie posyła chłopców na naukę do szkoły z powodu braku miejsca. Z tego 
powodu 16 dnia tego miesiąca dzieci poszły do domu, a dnia 23 grudnia 1865 r. żadne 
dzieci nie uczestniczyły w nauce. Reinhardt udziela nauki w swoim domostwie: a) z 
powodu braku pomieszczenia, b) z powodu własnej wygody18.

Żona bauera Jakuba Reinhardta – Julianna z d. Kerlinke miała możliwość nauki 
robót ręcznych, chociaż lokal się nie nadawał do tego, dlatego postanowiła przyjąć 
dzieci, które przychodziły na naukę i nie znalazły dla siebie miejsca. Chcąc rozwiązać 
problem zorganizowała zajęcia szkolne, na które przychodziło 15 osób. Zarząd 
szkoły w osobach zaopatrzeniowca pana Ortsa i mieszkańców Cisowa – Jana Hirscha, 
Józefa Liskowskiego, Marcina Petke, Józefa Kujawy, Macieja Lubnera i Antoniego 
Prangi, Józefa Prangi zwrócił się 12 października 1865 r. do Królewskiego Urzędu 
Rentowego, aby ten wypowiedział się w tej sprawie i zaakceptował zebraną wśród 
mieszkańców na ten cel pomoc19. Cztery dni później urząd udzielił odpowiedzi o 
następującej treści: Żona Jakuba Reinharda imieniem Julianna zorganizowała sobie 
w Cisowie naukę robót ręcznych dla młodzieży żeńskiej, którą czyniła gratis. Do 
mojego uprzedniego meldunku przypuszczałem, że żona zmarłego honorowego rolnika 
Reinharda, oświadczyła gotowość pracy, ale ja nie mogłem na to pozwolić i że ona 
takiej nauki nie może udzielać, dlatego poddałem wniosek, że tę jej ofertę na naukę 
żeńskich prac ręcznych trzeba zatwierdzić i ją zatrudnić20.

W 1866 r. Jan Hirsch wynajął pomieszczenia na potrzeby zajęć szkolnych dla 
dzieci. Dnia 27 października 1866 r. oznajmił on Królewskiemu Dominium, że jest 
gotów urządzić pomieszczenie do nauki i wynająć mieszkanie dla nauczyciela, jeżeli 
za to otrzyma zapłatę 10 talarów. Wynajęte na pomieszczenia szkolne to: jeden pokój 
na mieszkanie dla nauczyciela z wejściem od podwórza, pokój do prowadzenia nauki, 
do którego wchodzi się od strony zabudowań, kuchnia, komora, dwie obok siebie 
przylegające stajnie. Obok tych pomieszczeń znajduje się pomieszczenie przeznaczone 
do przechowywania zapasów i ono nie zostaje wzięte pod uwagę w umowie dzierżawy. 
Umowę stanowiły dokładne uzgodnienia: 

18 APGd, sygn. 66/822, Pismo Józefa Liskowskiego do Królewskiego Urzędu Rentowego w Mostach, 
z dn. 23 listopada 1865 r.

19 APGd, sygn. 66/822, Pismo mieszkańców Cisowej do Królewskiego Urzędu Rentowego w Mostach, 
z dn. 12 października 1865 r.

20 APGd, sygn. 66/822, Pismo Józefa Liskowskiego do Królewskiego Urzędu Rentowego w Mostach, 
z dn. 16 października 1865 r.
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  § 1.  Sołtys Jan Hirsch dzierżawi gminie szkolnej pomieszczenia wyżej wymienione, 
wejście, pokój dla nauczyciela z wyjątkiem jednego niebezpiecznego młyna, za 20 
talarów

  § 2.  Zapłata nastąpi rocznie w dwóch ratach, jedna połowa w lutym, a druga 4 
sierpnia,

  § 3.  Jan Hirsch zobowiązuje się wynajmować pomieszczenia aż do nowej budowy, 
aby były warunki dla nauczyciela i nauki dzieci. Trzy miesiące przed upływem roku 
dzierżawy zastrzega się zmiany umowy dzierżawy21.

Z materiałów archiwalnych22 wynika, że prace budowlane przy szkole w Cisowie 
rozpoczęły się w marcu 1868 r. Wykonawcą projektu budowlanego wybrano firmę 
mistrza budowlanego Stanisława Schwabe z Wejherowa. Nie obyło się jednak bez 
trudności. Dnia 28 marca 1868 r. do Urzędu Królewskiego w Sopocie zgłosił się 
Stanisław Schwabe i grupa mieszkańców z Cisowa (Maciej Lubner, Jakub Lubner, 
Józef Czapp, Reinhardt, Juliusz Sluszewski i Koy), którzy oznajmili, że skradziono im 
materiały, które miały być przekazane do budowy szkoły Jakubowi Kujawie23.

Innym incydentem w okresie przygotowania do prac budowlanych był spór o 
narzędzia budowlane, które posiadał Józef Potrykus. Dnia 15 kwietnia 1868 r. udała 
się do niego delegacja w osobach Jana Hirscha i egzekutora Grise z Sopotu z prośbą 
o zwrot narzędzi budowlanych.  Trzy dni później Józef Potrykus napisał do Urzędu 
Królewskiego w Sopocie list, w którym opisał proceder: Urzędowi Królewskiemu 
pozwalam sobie moją prośbę uniżenie przedłożyć. Dnia 15 kwietnia 1868 r. przyszedł 
kierownik Jan Hirsch z Cisowa w towarzystwie nauczyciela szkolnego Jakuba Kujawy 
i robotnika Adama Prangi, obydwaj z Cisowa, aby mnie do pracy przy budowie 
budynku szkolnego wezwać. Ja 3 dni przy tym pracowałem, jednak zachorowałem 
i przedstawiłem to Janowi Hirschowi z uwagą, że ja w następstwie tego nie jestem 
w stanie jego zdania wysłuchać i mam na to świadków. Bez wysłuchania mnie Jan 
Hirsch zabrał mi narzędzia i poduszkę, którą miałem i potrzebowałem dla dwóch 
moich chorych braci. Świadkami tego wypadku byli Jakub Kujawa i Adam Pranga. 
Ja w międzyczasie znalazłem zajęcie. Dnia 17 kwietnia 1868 r. znajdowałem się w 
pobliżu, pod nieobecność mojej żony w domu Jan Hirsch w towarzystwie egzekutora 
Geise z Sopotu ponownie wtargnął do mojego domu, przyczym ten ostatni zabrał mojej 
żonie chustę. Świadkiem tego była Krystyna Kass, wdowa mieszkająca w Cisowie24. 
Nie ustalono, czy Józef Potrykus zaraz zwrócił narzędzia budowlane, ale wiadomo że 
wówczas miały rozpocząć się prace budowlane. 

Mistrz murarski Stanisław Schwabe starał się ustalić kosztorys projektu 
budowlanego i dlatego wysłał dnia 4 kwietnia 1868 r. mieszkańców Cisowa  

21 APGd, sygn. 66/822, Akt umowy Jana Hirscha o dzierżawę pomieszczeń dla szkoły w Cisowie, z dn, 
2  października 1866 r.

22 APGd, sygn. 66/824.
23 APGd, sygn. 66/824.
24 APGd, sygn. 66/824.
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w osobach: Juliusz Sluszenski, Ignacy Kühl, Jan Router, Józef Pohnke, Jan Czapp, Jan 
Döring, Adam Marzian i Augustyn Hebel, aby porozumieli się z kierownikiem szkoły 
Jakubem Kujawą i wyjaśnili wynikające podczas budowy przeszkody. W liście do 
Urzędu Królewskiego w Sopocie napisano: W tutejszej miejscowości znajduje się 38 
mieszkańców i do tego dochodzi 8, tak że każdy z nas może pracować od października 
dwa dni tygodniowo. Tutejsze dochody mieszkańców wynoszą 416 talarów25. 

Dnia 11 maja 1868 r. inspektor Juliusz Sluszenski i mieszkańcy Cisowa uskarżali się 
do Urzędu szkolnego w Sopocie z powodu braku zapłaty za prace ręczne przy budowie 
szkoły. Do budowy szkoły zatrudniono firmę budowlaną Józefa Kujawy, która zatrudniała 
od marca 1868 r. w przeciągu siedmiu tygodni do prac budowlanych bezrolnych  
chałupników z Cisowa. Ci pracowali bez oficjalnego zatrudnienia i firma nie zapłaciła 
im wynagrodzenia za pracę, ponieważ uważała, że pracują na „czarno”. Upominający 
się o sprawiedliwą zapłatę zwrócili się do Oddziału Prawnego Królewskiego Rządu 
w Gdańsku w piśmie następującej treści: Nasza egzystencja polega jedynie na 
wykonaniu pracy – dniówki. My uznajemy, że jako rodziny przynależne do szkoły, 
które mają brać udział w budowie szkoły przez wkład w prace budowlane, powinny 
mieć udział w utrzymaniu i otoczeniu opieką szkoły poprzez wykonywanie na jej rzecz 
ustalonej pracy. Jeżeli te nałożone na miejscową gminę nie wystarczą, jak te pozostałe, 
to należy wypłacić, je tak, jak pozostałe opłaty komunalne. Do gminy wiejskiej należy 
zapłacenie za pracę wykonaną przez mieszkańców przy budowie szkoły. My jesteśmy 
zobowiązani do wykonania właściwej ręcznej pracy w gminie, ale w żadnym wypadku 
nie jesteśmy zobowiązani do wykonania pracy, na równi z wolnymi mieszkańcami 
Cisowa i nie przystępowaliśmy do pracy w taki sposób, co wie Królewski Urząd w 
Sopocie, do którego zwróciliśmy się ze skargą 14 dnia uprzedniego miesiąca. Przez te 
załączone z 27 dnia tego miesiąca pismo, które nas zobowiązuje do wykonania pracy 
dniówkowej wynika, że nie należą oni jako członkowie gminy wiejskiej. Jako członkowie 
gminy przez 4 tygodnie, po 8 godzin dziennie, 8 mężczyzn przy robotach drzewnych 
muszą wykonać więcej niż rzemieślnicy roboty budowlane. Ponadto tutejszy kierownik 
szkoły Jan Hirsch zapowiada, że ci którzy byli w domu i z kołyski zabrali poduszkę, 
będą musieli ją zwrócić. W ten sposób mamy od początku budowy pracowników 
dniówkowych, którzy aż do 6 dnia miesiąca pracowali przez 75 dni przy pracach w 
altanach pokojowych i 45 dni przy pracach murarskich, razem wykonali bezpłatnie 
120 dni ręczną pracę. Natomiast 12 właścicieli w tym samym czasie w ten sam sposób 
pracowali przy budowie pokoi 48 dni oraz 31 dni przy wznoszeniu murów ze strony 
frontowej, razem 79 dni ręcznie pracowali. Zatem Józef Kujawa mniej więcej przez 
okres 6 miesięcy w 36 dniach pracy (199 dni), zatrudnił od strony gminy przeciętnie 
dziennie 5 mężczyzn do bezpłatnego wykonywania pracy. Każdy dzień wykonanej 

25 APGd, sygn. 66/824.
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przez nas pracy był przepracowany za darmo i jest materialną stratą. Jeżeli policzymy 
sobie wysokość ceny w kwocie  jeden grosz za dzień, to kosztuje nas ta budowla budynku 
szkolnego w 6 tygodniach już 40 talarów, a więc ponad 100 dziennie. Budowa będzie 
trwać prawdopodobnie aż do października 1868 r. i jeżeli tak dalej pójdzie, to wówczas 
szkoła będzie kosztowała bardzo dużo. Wierzymy, że przytoczone wszystkie normy 
prawa i dobrego obyczaju będą dla nas osiągalne, a ponoszone przez nas koszty, tj. 1 
grosz za dzień pracy już wykonanej zostaną nam zwrócone26. Skargę podpisali: Juliusz 
Sluszenski, Jan Renter, Jan Doerim, Ignacy Kühl, Jan Czapp, Wojciech Marzian, 
August Weis, Maciej Nierzalewski, Jakub Lassin, Adam Loda, Józef Hass, Jan Brun, 
Jan Pohnke, Mikołaj Nikielski, Jan Borhardt, Andrzej Grabiński, Jan Brun, Antoni 
Stryszewski, K. Grzegowski, Albrecht Neumann, Józef Bitomul, Jakub Baumgart, Jan 
Lassin. 

Inną skargę przeciwko kierownikowi szkoły w Cisowie Janowi Hirschowi i 
Jakubowi Kujawie napisał 4 listopada 1868 r. mistrz murarski Stanisław Schwabe 
z Wejherowa. Dnia 4 października 1868 r. budowę kontrolował Jan Hirsch, który 
postawił zarzut Jakubowi Kujawie niedopełnienia obowiązków zabezpieczenia 259 
sztuk drzewa budowlanego. Ten z kolei uważał, że odpowiedzialność spoczywała 
na kierowniku Marcinie Petke, który chciał, aby cieśle – Labuhn z Rumi i Rzeppa z 
Zagórza – odpowiadali za zniszczenie drzewa budowlanego, na skutek deszczowej 
pogody27. Ten natomiast oskarżył Antoniego Kalethe, któremu Urząd Szkolny w 
Sopocie dnia 21 listopada 1868 r. nakazał zapłacić za zniszczone drzewo28. Obowiązek 
Antoniego Kalethy został rozłożony na mieszkańców Cisowa: Jana Hirscha, Jakuba 
Reinherdta, Macieja Lubnera, Juliusza Lyskowskiego, Franciszka Potrykusa, Marcina 
Petke, Jakuba Kujawę, Andrzeja Czappa, Józefa Bieschke, Albrechta Bochentina, 
Antoniego Prangę, Józef Prangę i Antoniego Kalethę29.

Dnia 22 października 1868 r. mistrz murarski Stanisław Schwabe w liście do 
Królewskiego Urzędu w Sopocie informował, że budowa szkoły w Cisowie zmierza 
do końca, ale kierownik szkoły Józef Kujawa nie poczuwał się do obowiązku 
dokonywania opłat za wykonywaną pracę, dlatego prosił Królewski Domenalny 
Urząd w Sopocie, aby nakazał gminie uregulować opłaty30. 

26 APGd, sygn. 66/824, Pismo mieszkańców Cisowa do Królewskiego Urzędu w Gdańsku, z dn. 11 
maja 1868 r.

27 APGd, sygn. 66/824, Pismo Stanisława Schwabe do Królewskiego Urzędu w Sopocie, z dn. 4 listopada 
1868 r.

28 APGd, sygn. 66/824, Pismo-protokół z dnia 21 listopada 1868 r. wzywający Antoniego Kalethę do 
zapłaty kosztów za zniszczone drzewo.

29 APGd, sygn. 66/824, Podział kosztów za 259 sztuk drzewa do budowy szkoły w Cisowie.
30 APGd, sygn. 66/824, Pismo Stanisława Schwabe do Królewskiego Urzędu w Sopocie, z dn. 22 

października 1868 r.
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Budynek szkoły w Gdyni Cisowie, ok. 1940 r.

Z dalszych archiwaliów wynika, że przedsiębiorca budowlany budynków szkolnych 
i gospodarczych Józef Kujawa wywiązał się dobrze z umowy, którą zawarł w dniach 
12 września i 8 listopada 1867 r. i przepisowo tak dalece doprowadził inwestycję do 
końca, że zgodnie z §3 umowy należy mu się 1000 talarów, co zaświadczył powiatowy 
kierownik budowlany Blaurock31.

Z przedstawionych dokumentów archiwalnych wynika, że budowa szkoły w 
Cisowej zakończyła się sukcesem w listopadzie 1868 r. Ówczesny Zarząd Szkolny w 
Cisowie tworzyli: wójt Jan Hirsch, kierownik szkoły Jakub Kujawa, kierownik szkoły 
Juliusz Liskowski i nadzorujący budowę Józef Kujawa32.

W latach 1868-1873 nauczycielami w Cisowie byli: Hans Vöelkner, Andreas 
Jorstand i Ludwik Kremser.

31 APGd, sygn. 66/824, Pismo powiatowego kierownika budowlanego Blaurocka, z dn. 20 listopada 1868 r.
32 APGd, sygn. 66/824, Pismo do Królewskiego Urzędu w Sopocie, z dn. 4 listopada 1868 r.

Budowa pierwszej szkoły w Gdyni Cisowie w 1868 r.





„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012 

 Mariusz Hybiak

Gdynia w międzywojennej twórczości filmowej

Ostatnio coraz częściej można podziwiać Gdynię na dużych i na małych ekranach. 
Charakterystyczne miejsca, ulice, kamienice oraz oczywiście plaża, bulwar, czy 
najbardziej kojarzone z tym miejscem – morze, rozpoznajemy oglądając filmy i 
seriale. Bohaterowie różnych seriali przyjeżdżają do Gdyni na odpoczynek, bądź są 
jego mieszkańcami. Podobnie ma się sytuacja z filmem fabularnym. Przez kilka lat 
nie brakowało ważnych filmów, w których Gdynia stanowiła tło dla opowiadanych 
historii. Często miasto stawało się jednym z głównych bohaterów, jak miało to 
miejsce w filmie „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” (2011), czy opowiadający 
o jego początkach „Miasto z morza” (2009). Wspominając ten ostatni tytuł warto 
powrócić do czasów, gdy Gdynia budowała się, a wraz z nią rozwijała się narodowa 
kinematografia. 

W okresie początków kina, gdy te jeszcze było nieme, a następnie wchodziło 
w erę dźwięku, Gdynia stanowiła jeden z ciekawszych punktów plenerowych w 
naszym kraju. Często, gdy fabuła filmu powiązana była z morzem, czy też podróżą za 
granicę, nie mogło zabraknąć sceny nakręconej w gdyńskim porcie, który już wtedy 
symbolizował okno na świat. Na oficjalnej stronie miasta znajduje się zakładka, w 
której umieszcza się tytuły filmów, w których miasto stanowiło swojego rodzaju 
plan plenerowy. Z okresu międzywojennegoznalazło się tam tylko kilka tytułów. W 
rzeczywistości było ich więcej; dotychczas o wielu z nich nie wiadomo.

 W latach 20. i 30. filmy tworzono na innych taśmach niż obecnie. Było one 
łatwopalne, dlatego wiele dzieł z tamtego okresu nie zachowało się. Od czasu do 
czasu niektóre tytuły odnajdują się w archiwach, często zagranicznych. Małżeństwo 
filmoznawców – Małgorzata i Marek Hendrykowscy zajmują się poszukiwaniem 
takich filmów. Dzięki nim odnaleziono jeden z najstarszych zachowanych polskich 
filmów pod tytułem „Pruska kultura” z 1908 roku. Ich poszukiwania motywują 
innych, dzięki czemu wiele polskich filmów, o których wcześniej mogliśmy tylko 
przeczytać w książkach, bądź wspomnieniach ludzi, którzy je widzieli, stają się 
dostępne dla szerszej publiczności. Podobnie zaginionym i szczęśliwie odnalezionym 
tytułem jest film bardzo powiązany z Gdynią, „Wiatr od morza”.
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Kino nieme 

Nie wiadomo ile filmów mogło powstać w czasach, gdy kino było nieme. Spółki 
filmowe, które powstawały w drugiej dekadzie XX wieku zostały utworzone na południu 
państwa. Możliwe, że jacyś niezależni filmowcy tworzyli na Północy Polski, ale nie 
brakuje na ten temat wzmianek. Pierwszym filmem, który na pewno powstał w Gdyni, 
był debiut Michała Waszyńskiego pod tytułem „Pod banderą miłości”1. Film powstał 
w 1929 roku. Filmowców nad morze sprowadził sam pomysł, a więc fabuła osadzona w 
nadmorskich terenach. Był to tak zwany dramat morski. „Jego bohater Andrzej ucieka 
z rewolucyjnej Rosji, gdzie stracił rodziców. Po kilkuletniej tułaczce spotyka polskich 
marynarzy, którzy chcą go przemycić do kraju. Pasażera na gapę odkryto, puszczono 
jednak do ojczyzny dzięki uratowaniu życia córce komandora. Dziewczyna kocha 
chłopca, lecz przyjmuje oświadczyny dyplomaty. Andrzeja zaś wyrzucają ze szkoły 
morskiej, bo stanął w obronie czci ukochanej, co zostało źle zrozumiane. Tymczasem 
do mieszkania komandora wkrada się tajemnicza dama, by zdobyć ważne dokumenty. 
Andrzej omal nie chwyta jej na gorącym uczynku, lecz komandor posądza chłopca o 
kradzież. Podejrzany ściga więc faktycznie przestępczynię i rozpoznaje w niej siostrę, 
która, jak się okazało, działała wbrew swojej woli. Następuje rehabilitacja obojga”2. 
Wśród recenzji z tamtego okresu górowały oceny pełne zachwytu. Zdzisław Wojtowicz 
uważał, że ten debiut był mocnym uderzeniem dźwięcznej struny harfy ojczystej. W 
„Gazecie Warszawskiej” oceniono film jako zjawiskowy, w „Kino-Teatrze” określono 
go jako swego rodzaju obraz - Ameryka made in Poland. Uroczysta premiera, w której 
brali udział również statyści filmu, odbyła się w gdyńskim kinie Morskie Oko. 

Ważną postacią była osoba reżysera - Michała Waszyńskiego, jedenego 
z wybitniejszych twórców tamtego okresu. Znany był  z bardzo ambitnych 
przedsięwzięć, cenionych przez krytykę, oraz innych twórców. Nie tylko stworzył 
wiele fabularnych filmów, które dotychczas przetrwały, ale był prekursorem 
nowego gatunku na świecie - filmu żydowskiego. W latach powojennych udał się 
do Hollywoodu, gdzie został producentem przy wielu znaczących filmach takich, 
jak: „Otello” (1952) Orsona Wellesa, „Upadek Cesarstwa Rzymskiego” (1964) 
Antoniego Manna. Michał Waszyński miał sentyment do Gdyni i często odwiedzał 
ją podczas wakacji, które spędzał w przedwojennej Polsce. Jej plenery wybrał do 
swojego pierwszego filmu, a później kilka razy powracał do niej z kamerą filmową. 
W większości  filmów morze stanowiło plener, co wynikało z samej akcji. Z tej 
pierwszej produkcji głównie zachowały się zdjęcia ekipy filmowej na statku oraz 
plaży. Pozostaje wierzyć, że być może w jakimś archiwum uda się odnaleźć kopię 
tego filmu, a wtedy będzie możliwość pokazania go widzom. 

1 Natomiast pierwszym polskim filmem, który został zrealizowany nad Bałtykiem, jest „Zew morza” z 
1927 roku w reżyserii cenionego twórcy Henryka Szaro. Wiadomo, że część zdjęć plenerowych powsta-
ła w Gdańsku, nie ma jednak informacji na temat scen morskich. Czy część z nich była kręcona na tere-
nie Gdyni pozostaje wciąż otwartym pytaniem. 

2 Historia filmu polskiego. Tom I, pod red. J. Toeplitza, Warszawa 1966, s.197-198 
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„Wiatr od morza”

Ten tytuł powinien być znany praktycznie wszystkim mieszkańcom Gdyni, gdyż 
jest to powieść napisana przez Stefana Żeromskiego. Pisarz spędzał wolne chwile 
odpoczywając na orłowskiej plaży. Poznawał kulturę Pomorza, zwiedzał nadmorskie 
okolice, ale ze wszystkich miejsc najbardziej pokochał Gdynię. Był zauroczony przede 
wszystkim polskim morzem. Tu oglądał pracę przy budowie portu. Interesował 
się powstającym miastem, które zainspirowało go do napisania jednej z bardziej 
wyrazistych i poetyckich powieści „Wiatr od morza” (1921). Sukces wydawniczy 
sprawił, że grono filmowców zainteresowało się przeniesieniem tej historii na duży 
ekran. Nie jest to pozycja łatwa do sfilmowania, a więc wciąż może stanowić wyzwanie 
dla młodych i przyszłych filmowców. 

W dwudziestoleciu międzywojennym sztuka filmowa nie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem ze strony władz. Józef Piłsudski podobno nie należał do 
miłośników kina, dlatego twórcy musieli szukać środków pieniężnych we własnym 
zakresie. Często kręcono za prywatne pieniądze pochodzące od istniejących wówczas 
wytwórni filmowych. Przystępując do ekranizacji powieści Żeromskiego autorzy 
postanowili skupić się na jednym rozdziale, który rozgrywał się w czasie I wojny 
światowej. Jest to rozdział pod tytułem „Otto von Arffberg”. Historię oczywiście 
zmieniono, żeby dopasować do popularnych standardów, gdzie fabuła musiała być 
osnuta na perypetiach romansowych, odwołując się do często stosowanej w tamtym 
okresie formuły „Trójkąta z doklejonym tłem”. Zgodnie z nią na Pomorzu, w starym 
magnackim zamczysku, mieszka emerytowany generał niemiecki, hrabia von 
Arffberg z dwoma wnukami. Ryszard jest bratem przyrodnim Ottona, jego matką 
była Polka. Między nim a kuzynką Teresą, Polką, zakwitła miłość. Ale Teresę pokochał 
także Otto. Ryszard ustępuje bratu, wobec czego dziewczyna przyjmuje oświadczyny 
Ottona. Wybucha wojna. Obaj bracia służą na niemieckim okręcie podwodnym. 
Otto - dowódca okrętu, surowy i bezwzględny - chce storpedować neutralny statek 
pasażerski. By do tego nie dopuścić, Ryszard, w szlachetnym porywie, powoduje 
katastrofę okrętu podwodnego. Na dnie morza zaczyna się powolne konanie załogi. Z 
rąk zbuntowanych marynarzy ginie Otto. Okręt wynurza się na powierzchnię. Ryszard 
wraca na zamek, gdzie Teresa broni się przed atakami niemieckich dezerterów. Stary 
generał opuszcza Pomorze. Na zamku pozostają Teresa i Ryszard, „by współpracować 
nad odrodzeniem Pomorza, które wraca do życia po długiej niewoli. 

Nad scenariuszem pracowali znani pisarze: Wacław Sieroszewski i Anatol 
Stern. Reżyserem był Kazimierz Czyński. Doceniano piękno zdjęć operatorskich 
Jana Theyera, oraz kreację aktorską Eugeniusza Bodo. Oprócz tego wystąpiło 
wiele innych przedwojennych gwiazd kina, jak Maria Malicka, Adam Brodzisz, 
Kazimierz Junosza Stępowski i Adolf Dymsza. W prasie zdania co do filmu były 
podzielone. Obok wypowiedzi pełnych zachwytu nie brakowało ostrej krytyki. 
Jeden z dziennikarzy „Kuriera Polskiego”, oburzony faktem „znęcania się” nad 
twórczością Stefana Żeromskiego napisał: „nie wolno nakręcać bzdur i chwalić się, że 
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są osnute na tle fragmentów „Wiatru od morza”. Nie wolno podszywać się pod jakąś 
ideologię i całą tę ideologię sprowadzać do tromtadrackich3, nie patriotycznych, ale 
hurapatriotycznych napisów i niewymyślnych, ale za to symbolicznych obrazów4”. 
W gazecie „Robotnik” ukazała się krótka relacja z planu: „W zdjęciach w naturze 
wziął udział francuski transportowiec „Virginie”, który właśnie gościł w porcie 
gdyńskim. Załoga francuskiego statku z przejęciem odtworzyła waz ze statystami 
ostatnie chwile ginącego od torpedy okrętu. Na wybrzeżu zgromadził się ogromny 
tłum mieszkańców Gdyni, który z napięciem przyglądał się walce. Łuna palącego 
się szkieletu statku rzucała dłuższy czas ponure blaski na sfalowane wody polskiego 
Bałtyku”5. 

„Wiatr od morza” długo uznawany był za zaginiony. Został odnaleziony w 
Archiwum Filmowym w Czechach w 2001 roku. Kopię tę posiada Filmoteka 
Narodowa, która pracuje nad odrestaurowaniem dzieła. 

Kino dźwiękowe

Lata 30. w polskim kinie są znane jako okres rozkwitu polskiej kinematografii. 
Najprężniej rozwija się wtedy gatunek komedii i romansu, ale również filmy 
historyczne, oraz ekranizacjne wielkiej prozy. Dotychczas filmy z tamtego okresu 
cieszą się dużym zainteresowaniem, między innymi za sprawą stacji telewizyjnej 
Kino Polska, na której większość dalej wymienionych filmów (z tych, które zachowały 
się) można zobaczyć. Gdynia w tamtym okresie dość często pojawiała się w kinie. 
Trudno obecnie określić dokładną liczbę produkcji, w których stanowiła ona tło 
scenograficzne. 

Na gdyńskiej plaży stworzono scenografię, która miała imitować wyspę Tahiti 
w filmie „Czarna Perła” z 1934 roku. Jest to historia o perypetiach młodego 
marynarza Stefana, w którego rolę wcielił się Eugeniusz Bodo. Marynarz przybywa 
na wyspę Tahiti i zakochuje się w lokalnej piękności. Zostaje pobity w lokalu i 
wraz ze skradzionymi perłami powraca do Gdyni. Następnie dzięki zrabowanym 
skarbom próbuje sił w różnych interesach oraz miłostkach, co przyniesie mu 
wiele rozczarowań. Jest to kolejny film w dorobku Michała Waszyńskiego, 
niezwykle płodnego reżysera z tamtych lat. Film zachował się i od czasu do czasu 
pojawia się w telewizji. Podobnie jak film, którego akcja w całości rozgrywa się  
w Gdyni. Jest to „Rapsodia Bałtyku” z 1935 roku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. 
Gdynia posłużyła jako plener, a obecnie podczas projekcji można zobaczyć, jak 
wyglądała w latach 30. Oto opis fabuły: Trzej przyjaciele - Adam, Zygmunt i Jerzy - 
służą w eskadrze wodnopłatowców Marynarki Wojennej w Gdyni. Przed laty Adam 

3 Głośnych, donośnych. 
4 Historia kina polskiego, Tom II, pod red. J. Toeplitza, Warszawa 1988, s. 253
W tym samym roku premierę miał również film „Uroda życia”, oparty na powieści Żeromskiego pod tym 

samym tytułem. Podobnie i w nim wykorzystano tylko część historii, przekształcając ją na potrzeby filmu.
5 K. Fryc-Hyży, Filmowy spacerownik po Trójmieście, Warszawa 2009, s. 143
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Halny zakochał się w młodej dziewczynie, nie wiedząc, że jest ona narzeczoną jego 
przyjaciela ze szkoły oficerskiej, Zygmunta Zatorskiego. Lojalność kazała mu się wtedy 
usunąć. Po latach spotykają się znowu. Ewa jest już żoną Zygmunta, ale Adam nie 
potrafi jej zapomnieć. W czasie lotu nad morzem podczas silnej burzy samolot ulega 
awarii i lecący nim Adam i Zygmunt znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.  

W filmie można zobaczyć fragment gdyńskiej plaży, gdzie główni bohaterowie 
zażywają kąpieli w Bałtyku. W scenie, w której Adam poznaje Irenę, mamy w tle 
ówczesny Kapitanat Portu, przez chwilę widać również wpływający do portu 
transatlantyk SS „Kościuszko”. W sekwencji startu regat żeglarskich widział port 
jachtowy, a wcześniej - widok miasta z perspektywy statku „Kościuszki” i okrętu 
Wicher, w którym można rozpoznać ówczesne Oksywie. Jedna scena przedstawia 
figurę Stella Maris, przy której bohaterki modlą się o uratowanie życia zaginionych 
na morzu mężczyzn. Tym bardziej jest to cenne ujęcie, gdyż figurka nie przetrwała 
zawieruchy wojennej. Wkomponowano również zdjęcia dokumentalne z ówczesnej 
kroniki, przedstawiające paradę wojska podczas uroczystości „Dni morza” 
obchodzonych w 1935 roku. Widać na nich ulicą Świętojańską, maszerujących nią 
marynarzy. Dla Gdynian jest to film ważny, ponieważ w całości jest poświęcony 
temu miastu. Pokazuje też, jak w tamtym okresie Gdynia rozbudowywała się oraz 
napawała nadzieją Polaków. 

Kolejnym filmem, który nie zachował się do naszych czasów, a związany był 
z Gdynią, jest „Mały marynarz” z 1936 roku, w reżyserii Konrada Toma, Jana 
Nowiny Przybylskiego i Jana Łowicza. Film opowiada o Marysi, komendantce 
policji kobiecej w Warszawie, córce kapitana portu gdyńskiego, która otrzymuje od 
ojca list z zaproszeniem na dzień imienin. Komandor Korski pragnie, aby Marysia 
zaręczyła się z porucznikiem Kotowiczem, wracającym z rejsu amerykańskiego na 
„Kościuszce”. Tym samym statkiem wraca do ojczyzny Polak z Ameryki - Kostrzewa 
- z córką Krysią, którą ojciec wbrew jej woli zaręczył z przemysłowcem Nowickim. 
Krysia jednak kocha z wzajemnością Kotowicza, natomiast Marysia w drodze do 
Gdyni poznaje Nowickiego - oboje zakochują się. Wszyscy spotykają się w domu 
komandora, co powoduje wiele zabawnych sytuacji. Ojcowie ogłaszają zaręczyny 
Marysi z Kotowiczem i Krysi z Nowickim, nie przewidując oporu córek. Dopiero 
w dniu ślubu, wbrew planom rodziców, dziewczęta łączą się ze swoimi wybrańcami 
serca. Zdjęcia plenerowe odbywały się na Oksywiu oraz na okręcie Holstein. W 
głównych rolach wystąpił Bolesław Horski, Maria Bogda i Antoni Fertner. 

Kolejnym filmem rozgrywającym się nad morzem były Sygnały” z 1938 roku. 
Reżyserem był Józef Lejtes, twórca takich filmów, jak: „Kościuszko pod Racławicami”,  
„Granica” (oba z 1938 r.). Kariera tego reżysera zakończyła się w Hollywood, gdzie 
po wojnie realizował filmy oraz reżyserował pojedyncze odcinki popularnych w 
tamtych czasach seriali (między innymi, Bonanzy). „Sygnały” są opowieścią o Marcie 
- młodej kobiecie, uwikłanej w środowisko przestępcze. Zaszczuta przez nieustannie 
prześladującą ją policję, zaczyna marzyć o spokojnym, uczciwym życiu. Nie ma 
jednak wystarczającej odwagi i siły, by to zrobić. Przełom przychodzi w chwili, 

Gdynia w międzywojennej twórczości filmowej
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gdy jej ukochany dla zdobycia fortuny nie waha się rzucić jej w ramiona obcego 
mężczyzny. Marta zrywa z kochankiem i ucieka w świat. Postanawia wrócić do Polski 
i rozpocząć nowe życie. Podczas rejsu na Bałtyku rozpętał się sztorm. Statek Marty 
rozbija się w pobliżu Helu. Kobietę ratuje młody latarnik.  W tym filmie Gdynia jest 
przedstawiona jako młode, prężnie rozwijające się miasto. W jednej scenie Marta 
usłyszy od znajomego słowa: „W porcie znajdziemy tyle roboty, że pani sobie ręce po 
łokcie urobi”.

Pozostaje wspomnieć o filmie żydowskim. Był to gatunek, który najlepiej został 
zdefiniowany przez Natana Grossa jako „film o tematyce żydowskiej, przygotowanej 
przez żydowskich producentów i dla żydowskich widzów”6. Filmy te były realizowane 
w języku jidysz, a zyskały również ogromną popularność zagranicą, szczególnie w 
Stanach Zjednoczonych. Do standardowych tytułów należą: „Dybuk” (1937) w 
reżyserii Michała Waszyńskiego i „Judeł gra na skrzypcach” (1936) w reżyserii Józefa 
Grena i Jana Nowiny Przybylskiego. Ten drugi opowiada losy starego Żyda i jego 
córki przebranej za chłopca chodzących po różnych wsiach i miastach, grających 
na skrzypcach i kontrabasie. Trafiają na podobną parę i dziewczyna zakochuje się 
w młodym skrzypku. W tym filmie pojawia się Gdynia w sekwencji pożegnania 
bohaterów w porcie, gdzie zakochana para odpływa transatlantykiem do Ameryki. 

Kino dokumentalne 

Można też wspomnieć o filmie dokumentalnym. Gdynia znalazła się na filmach 
zrealizowanych przez Polską Agencję Telegraficzną (PAT). Początkowo była to 
rządowa agencja prasowa, założona w 1918 roku. Od 1927 roku zaczęła produkować 
kronikę filmową, w której były pokazywane krótkie spoty na temat wydarzeń 
politycznych, gospodarczych, kulturalnych, czy sportowych. Trwały po około 10 
minut i były wyświetlane przed seansami w kinie. Do wybuchu wojny nakręcono 
ponad 600 kronik, dotychczas zachowało się zaledwie 100. Wśród nich znajdują się 
informacje, związane z rozwojem nadmorskiego miasta, takie jak: relacja z wodowania 
statku „Chrobry”, z budowy Stoczni Gdyńskiej, oraz ogólne informacje prezentujące 
miasto nad morzem. Wśród filmów, które miały promować, a przy tym pełnić rolę 
dydaktyczną PAT zrealizował między innymi 7 filmów o tematyce morskiej i były 
to kolejno: „Zwiedzamy Gdynię”, „Rybacy”, „Z pojezierza pomorskiego”, „Polskie 
rybołówstwo morskie”, „Dywizjon kontrtorpedowiec”, „Żbik” i „Iskra”. 

Nie można pominąć osoby Mieczysława Bila Bilażewskiego, który był reżyserem 
kilku krótkometrażowych filmów dokumentalnych o Gdyni. W 1938 roku zrealizował 
film „Gdynia-Orłowo”, w 1938 roku „Szlakiem mew”, a w 1939 roku „Nasz port 
Gdynia”. Gdynia w latach 30. została też zobrazowana na kolorowym filmie. Bracia 
Zbigniew i Bogdan Szczepanik, operując swoją własną metodą tworzenia kolorowych 
filmów, jeździli po kraju rejestrując obrazy w kolorze oraz pokazując je publiczności. 

6 N. Gross, Film żydowski w Polsce, Kraków 2002, s. 8.

Mariusz Hybiak



65

Wiadomo, że bracia nakręcili również w taki sposób ujęcia morza, a jeden z filmów 
powstały w 1925 roku nosił tytuł „Gdynia”. Oprócz polskich filmowców, pojawiali 
się również z zagranicy. W niektórych zagranicznych kronikach można odnaleźć 
podobne dokumentalne zdjęcia związane z młodym rozwijającym się miastem. 
Znane są między innymi zrobione przez francuskich filmowców z wytwórni Pathe, 
które posiada w swoich zbiorach Filmoteka Narodowa. 

Można stwierdzić, że filmy wyżej przedstawione zostały nakręcone w Gdyni w 
latach międzywojennych. Filmowców wówczas przyciągała do Gdyni nie tylko aura 
odpoczynku, ale i bezmiar morza. Gdynia była pokazywana jako prężne i nowoczesne 
miasto, które z dnia na dzień rozwinęło się z małej osady rybackiej. Stała się, jak to 
określano, oknem na świat i dumą Polaków, ponieważ bardzo wielu z nich walczyło o 
dostęp do Bałtyku, a ziszczeniem ich marzeń stało się właśnie to nowe miasto.7 

Przedstawiony problem w międzywojennej twórczości filmowej nie jest do końca 
wyczerpany i wymaga dalszych badań. Jest jeszcze wiele tytułów filmów, w których 
pojawia się wątek morski, trudno jednak o nich mówić, gdyż nie można w pełni 
potwierdzić czy zostały nakręcone w Gdyni. Filmy te w większości pod względem 
artystycznym są na bardzo dobrym poziomie. Oprócz tego mają wartość historyczną, 
gdyż pokazują jak ludzie wówczas żyli, o czym myśleli i jak wyglądała ich rozrywka; 
jak rozwijało się miasto, które obecnie jest nazywane „oknem na świat”, i jak ważne 
miejsce stanowiło dla wielu Polaków. W filmach tych można rozpoznać wiele 
charakterystycznych miejsc i przyjrzeć się, jak wyglądały wówczas, by zdać sobie 
sprawę, jak przez kolejne lata Gdynia zmieniała się. Warto częściej przypominać nie 
tylko Gdynianom, ale i wszystkim Polakom o wartości tych filmów; pokazywać je 
zarówno młodym pokoleniom, jak i starszym. Filmoznawcze badania, których celem 
jest poszukiwanie nawet małych fragmentów Gdyni w przedwojennych filmach, 
wymagają kontynuacji. 

7 Fragment rozmowy prowadzonej pomiędzy Adamem i Zygmuntem, bohaterami „Rapsodii Bałtyku”, 
spoglądających z okrętu na miasto:

„ Spójrz, jaka z tej Gdyni bije potęga.”
-: „A pamiętasz jak to wyglądało piętnaście lat temu?”
-: „A teraz…”
-: „Szalony wysiłek narodu sprawił ten cud. Wiesz… Czuję się dziwnie wzruszony, kiedy patrzę na tę 

naszą jedyną bramę na świat. I myślę, że to samo dziać się musi w sercu każdego Polaka.”
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Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas 
obchodów Święta Morza w Gdyni 29 czerwca 1935 r.

Wstęp

W okresie międzywojennym doroczne obchody Święta Morza (zamiennie nazywa-
ne też Dniem Morza) stały się jednym z najpopularniejszych wydarzeń o charakte-
rze patriotycznym, podczas których podkreślano polityczne znaczenie posiadania i 
zagospodarowania wąskiego skrawka własnego wybrzeża1. Centralne obchody tegoż 
święta zawsze związane były z Gdynią. Pierwsze zostały zorganizowane przez Ligę 
Morską i Kolonialną (LMiK)2 w niedzielę 31 lipca 1932 r. Uroczystość rozpoczęła się 
wówczas Mszą świętą, którą o godzinie 11.00 przy Nabrzeżu Wilanowskim odprawił 
bp Stanisław Okoniewski3. 

1 Doskonale myśl przewodnią organizowanych corocznie Dni Morza, charakteryzuje jeden z artyku-
łów opublikowany w tym okresie na łamach „Słowa Pomorskiego”, wydawanego w Toruniu, w którym 
czytamy m.in.: „wolność morska to dla nas wolność polityczna”. Por. Morze kołyska wielkości narodów, 
„Słowo Pomorskie”, nr 148, z dn. 28 czerwca 1935, s. 4.

2 Liga Morska i Kolonialna– polska organizacja społeczna powstała w 1930 r. w wyniku przekształce-
nia Ligi Morskiej i Rzecznej. Jej pracami kierował generał Mariusz Zaruski. Stawiała sobie za cel pro-
pagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Działała na rzecz rozbudo-
wy floty morskiej i rzecznej. Jej celem było pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski 
(np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji). W 1934 r. kupiła część brazylijskiego sta-
nu Paraná i założyła tam osiedle dla polskich kolonistów – Morska Wola. Podpisała umowę z Liberią 
dotyczącą współpracy gospodarczej i kulturalnej. W latach 30. XX w. prowadziła zbiórkę pieniędzy na 
Fundusz Obrony Morskiej czego rezultatem m. in. było zbudowanie okrętu podwodnego „Orzeł”. Wy-
dawała miesięcznik „Morze” i kwartalnik „Sprawy Morskie i Kolonialne”. W 1939 r. liczyła prawie 1 mln 
członków. Por. T. Białas, Liga Morska i Kolonialna (1930–1939), Gdańsk 1983; A. Nadolska-Styczyńska, 
Ludy zamorskich lądów: kultury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
Wrocław 2005.

3 Por. T. Białas, Pierwsze Święto Morza w Gdyni, „Rocznik Gdyński” (1980-1982), nr 3, s. 14-27; 
A. Romejko, Życie religijne w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” (2006), nr 1, s. 100; Zdjęcia z uroczystości 
zob. [w:] S. Kitowski, Gdynia miasto z morza i marzeń, Gdynia 2010, s. 196-198.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012
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Obchody Święta Morza w 1935 r. w Gdyni

Przywołane święto było szczególnie celebrowane w 1935 r., kiedy obchodzono 
15 rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Zbiegło się ono także ze 
śmiercią przywódcy państwa polskiego Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w różnych 
odczytach, prelekcjach czy artykułach prasowych dokonywano bilansu polityki i 
gospodarki morskiej państwa, przywołując w tym kontekście zwłaszcza wspaniały 
rozwój Gdyni na przestrzeni tych lat4.

IV Dzień Morza z inicjatywy Ligii Morskiej i Kolonialnej odbywał się pod hasłem: 
„Budujemy własną stocznię”, w której miały w przyszłości powstać nowe jednostki 
marynarki handlowej i wojennej5. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został 
Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury. W związku z obchodami 
główny komitet wykonawczy Święta Morza, pragnąc zapewnić jak najliczniejszy udział 
ludności Pomorza w centralnych uroczystościach w Gdyni, zorganizował dodatkowe 
pociągi i inne udogodnienia, m.in. 80% zniżki na pociągi popularne ze stacji 
oddalonych o 120 km, indywidualne karty uczestnictwa, które uprawniały do zniżek  
70 % na wszystkie pociągi w dniach od 27 czerwca do 2 lipca6. Ponadto Komisariat 
Rządu udzielił generalnego zezwolenia na działalność zakładów usługowych, 
handlowych, gastronomicznych poza ustalony ustawowo czas7. W związku ze 
spodziewaną dużą liczbą uczestników wystosowano apel do mieszkańców Gdyni, aby 
zgłaszali wolne kwatery w punkcie informacyjno – turystycznym Komisariatu Rządu 
i „Orbisu”, który mieścił się przy dworcu kolejowym8. 

W przeddzień święta, na Skwerze Kościuszki odbyło się uroczyste podniesienie 
bandery LMiK w obecności wicewojewody Starzyńskiego, komisarza rządu Franciszka 
Sokoła oraz Sieroszewskiego i innych przedstawicieli władz i armii. Wicewojewoda 
w swoim wystąpieniu podkreślił, że tegoroczne święto jest niejako manifestacją 
„wierności narodu dla naczelnych wskazań marszałka Piłsudskiego, a jednym z tych 
wskazań było utrwalenie panowania nad morzem polskim poprzez stworzenie silnej 
obronnej floty wojennej”9. Uroczystości na Skwerze Kościuszki urozmaiciła orkiestra 
marynarki wojennej pod batutą kapelmistrza Dulina oraz chór męski „Dzwon 
Bałtycki”, który odśpiewał „Hymn Bałtyku” (sł. Stanisław Rybka „Marius”, muz. 
Feliks Nowowiejski). Honory podniesionej banderze oddał szwadron szwoleżerów 

4 Por. 15 lat naszego gospodarstwa nad morzem, „Słowo Pomorskie”, nr 148, z dn. 29 czerwca 1935, s. 5.
5 Tamże, s. 5; Święto Morza, „Dziennik Bydgoski”, nr 148, z dn. 29 czerwca 1935, s. 1; Święto Morza” w 

Gdyni i w całym kraju, „Kurier Bydgoski”, 2 lipca 1935, nr 150, s. 2.
6 Pociągi popularne na „Święto Morza” do Gdyni; Dodatkowe pociągi do Gdyni, „Słowo Pomorskie”, nr 148, 

z dn. 29 czerwca 1935, s. 11.
7 Ulgi dla handlu na okres Święta Morza, „Dziennik Bydgoski”, nr 148, z dn. 29 czerwca 1935, s. 7; Udo-

godnienia te były zawieszone w dn. 29 i 30 czerwca w godzinach od. 930 do 1200 na czas trwania nabożeństw.
8 Z Gdyni i wybrzeża, „Dziennik Bydgoski”, 28 czerwca 1935, nr 147, s. 9.
9 Uroczystości Święta Morza w Gdyni, „Dziennik Bydgoski”, nr 149, z dn. 2 lipca 1935, s. 8; „Święto 

Morza” w Gdyni i w całym kraju, „Kurier Bydgoski”, nr 150, z dn. 2 lipca 1935, s. 2.

Jarosław Wąsowicz
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rokitniańskich ze Starogardu z własną orkiestrą10. Do Gdyni na uroczystości zawinął 
szkuner harcerstwa polskiego „Zawisza Czarny”, by zaraz po ich zakończeniu wyruszyć 
pod komendą gen. Mariusza Zaruskiego w rejs reprezentacyjno – propagandowy do 
Londynu11. W związku z uroczystościami komendant garnizonu Gdynia zezwolił 
oficerom rezerwy w dniu Święta Morza, występować w mundurach wojskowych12.

Centralne uroczystości odbyły się 29 czerwca. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
władz państwowych i wojskowych z ministrem Franciszkiem Doleżalem i generałem 
Edwardem Rydzem – Śmigłym na czele. Hierarchia kościelna była reprezentowana 
przez biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego, który przewodniczył 
uroczystej Mszy świętej polowej odprawionej u stóp Kamiennej Góry w Gdyni. 
Eucharystia, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, zgromadziła 
wielotysięczną rzeszę uczestników Dni Morza13. Jeden z dzienników wydawanych 
wówczas na Pomorzu, niezwykle barwnie relacjonował oprawę nabożeństwa:

„Już na pół godziny przed rozpoczęciem mszy polowej u stóp 
Kamiennej Góry, przed krzyżem łopotały czerwono – białe 
proporczyki rozwiniętego w dwóch liniach frontowych pułku 
szwoleżerów, a dalej w formacjach plutonowych falowały 
ciemno – granatowe mundury „wilków morskich”, a obok nich 
szare zastępy obrony przeciwlotniczej, wreszcie za formacjami 
wojskowymi stały w zwartych szykach organizacje wojskowe 
i społeczne ze sztandarami. Jak ogromny łan zboża falowały w 
ciągłym ruchu głowy wielotysięcznego tłumu na równinie przed 
ołtarzem, jak również na zalesionym stoku Kamiennej Góry, od 
której tła ostro odcinał się biały krzyż, którego z obu stron na 
wysokich masztach pilnowały barwy narodowe”14.

Punktualnie o godz. 1030 przybył w orszaku bp. Okoniewski, który pomimo 
rzęsistego deszczu odprawił eucharystię i wygłosił płomienną homilię, w której odniósł 
się do polityki morskiej zmarłego niedawno marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Eucharystię ubogacały śpiewem połączone chóry, którym towarzyszyła orkiestra 
marynarki wojennej. Uroczystości kościelne zakończyły się odśpiewaniem hymnu 
„Boże coś Polskę” oraz wysłuchaniem przemówienia Prezydenta RP transmitowanego 
przez radio15. Następnie przedstawiciele rządu, LMiK oraz władz miasta wygłosili 

10 Uroczystości Święta Morza w Gdyni, „Dziennik Bydgoski”, nr 149, z dn. 2 lipca 1935, s. 8.
11 Polskie harcerstwo na morzu, „Dziennik Bydgoski”, nr 150, z dn. 3 lipca 1935, s. 7.
12 Gdynia, „Dziennik Bydgoski”, nr 148, z dn. 29 czerwca 1935, s. 7.
13 Uroczystości Święta Morza w Gdyni, „Dziennik Bydgoski”, nr 149, z dn. 2 lipca 1935, s. 8.
14 Tamże, s. 8.
15 Z okazji Dnia Morza Prezydent RP wygłosił uroczyste przemówienie z Zamku Królewskiego w War-

szawie, podkreślając w nim wagę i znaczenie dostępu do morza. Por. Ważne przemówienia w „Dniu Morza” 
Prezydenta RP i gen. Sosnkowskiego przez radio, „Słowo Pomorskie”, nr 147, dn. 2 lipca 1935, s. 2.

Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego z 1935 r.
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okolicznościowe przemówienia, po których odbyła się defilada Polskiej Marynarki 
Wojennej, Batalionu Obrony Morskiej, organizacji wojskowych i społecznych, w 
tym ok. tysięczna reprezentacja członków polskich organizacji z Wolnego Miasta 
Gdańska z okolicznościowymi transparentami. Defiladę przyjmował gen. Rydz – 
Śmigły w towarzystwie gen. Orlicz – Dreszera oraz innych dostojników wojskowych i 
kościelnych16. Uroczystości dopełniło otwarcie wystawy przemysłowo - rzemieślniczej17.

Doroczne obchody „Święta Morza” były zawsze propagandowo nastawione na 
promocję Gdyni i polityki morskiej odrodzonego państwa polskiego. Nie inaczej było 
w roku 1935. Jedynemu wówczas polskiemu miastu portowemu, na łamach „Słowa 
Pomorskiego”, wystawiono taką laurkę: 

„Port Gdyński posiada już dzisiaj wyrobioną pozycję w 
lokomocji i nawigacji świata dzięki doskonałości urządzeń 
technicznych. Ta sprawność jednak to tylko jedna jego strona – 
fizyczna. Duchowa wartość Gdyni polega w równej mierze na 
specjalnej psychice tego portu, na jego atmosferze oraz typie 
obyczajów i swoistych warunków pracy. Znaną jest np. szeroko 
na Bałtyku kulturalna wartość polskich marynarzy, pochodzących 
w dużej części z inteligencji; ich wyszkolenie i wychowanie 
zawodowe związane silnie z polskim patriotyzmem morskim. 
Tego rodzaju patriotyzm stanowi niejednokrotnie o wyższości 
Gdyni nad innymi środowiskami portowymi w Europie, które 
przywykły już do morskiej codzienności i prawie nie emanują z 
siebie nowych wartości twórczych”18. 

W „Kurierze Bydgoskim” , tak z kolei pisano o nadmorskiej aglomeracji: 

„Geniusz narodu świadomy swych wielkich celów i 
przeznaczeń, wyczarował cud z piasków nadmorskich, prawie w 
oczach naszych powstał olbrzymi port, jeden z największych na 
Bałtyku, rozrosło się 50 – tysięczne miasto, powstały na wybrzeżu 
nowe liczne osiedla, a bandera polska z Orłem Białym coraz 
częściej i gęściej ukazuje się na dalekich morzach i oceanach”19.

W innym artykule na łamach tegoż pisma, zauważano m.in., iż Gdynia jest jednym 
z najbardziej nowoczesnych portów świata, świetnie wyposażonym zwłaszcza w 
urządzenia przeładunkowe i magazyny, i mimo że jest „najmłodszym portem na 

16 Tamże, s. 8; Święto Morza” w Gdyni i w całym kraju, „Kurier Bydgoski”, nr 150, z dn. 2 lipca 1935, s. 2.
17 J. Gendaszyk, Wystawa Przemysłowo – Rzemieślnicza w Gdyni, „Dziennik Bydgoski”, nr 151, z dn. 4 

lipca 1935, s. 7.
18 Gdynia w porównaniach, „Słowo Pomorskie”, nr 147, z dn. 28 czerwca 1935, s. 9.
19 Na święto morza, „Kurier Bydgoski”, nr 149, z dn. 29 czerwca 1935, s. 1.
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Bałtyku, wysunęła się na czoło i zajmuje dziś wśród portów bałtyckich pierwsze miejsce, 
jeśli chodzi o obroty towarowe”20.

Obchody Święta Morza w 1935 r. na Pomorzu

Dodać należy, że Święto Morza było uroczyście obchodzone w całym kraju. W 
tym miejscu przywołamy kilka przykładów jego celebracji w innych miejscowościach 
na Pomorzu, które w większości znajdowały się na terenie diecezji chełmińskiej. 
Przykładowo w Grudziądzu już w piątek 28 czerwca w Domu Żołnierza odbyła 
się propagandowa akademia morska, podczas której odbyły się pokazy tańców 
marynarskich oraz występ orkiestry dętej 64 pułku piechoty21. 30 czerwca odprawiona 
została przez ks. dyr. Lissa Msza święta na placu nad Wisłą. Kazanie wygłosił ks. 
prałat Partyka. Na trasie Strzemięcin - Grudziądz odbyły się zawody pływackie 
o puchar Ligi Morskiej i Kolonialnej, rewia łodzi, kajaków i żaglówek oraz pokaz 
pływacki. Atrakcją wieczoru były kolorowe ognie i rakiety puszczane z płynącego po 
Wiśle promu, na którym koncertowała orkiestra 18 pułku ułanów22.

W Toruniu 29 czerwca w Klubie Kajakowców poświęcone zostały nowe kajaki, 
zaś po południu na Wiśle odbyły się regaty z udziałem miejscowych klubów23. 
W Starogardzie uroczystości odbyły się 29 czerwca. Punktem centralnym było 
nabożeństwo w kaplicy św. Wojciecha z udziałem władz. Następnie na Rynku 
przemawiał dyr. Skorny, a chór „Lutnia” wykonał utwór „Nasz Bałtyk”. Uroczystość 
zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego24. 

Natomiast w Chojnicach na zorganizowanych tam uroczystościach z okazji 
Święta Morza gościli rodacy z powiatu bytowskiego, których na granicy powitali 
przedstawiciele władz. Mszę polową na stadionie miejskim odprawił ks. proboszcz 
Kłopocki, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. Po zakończonej eucharystii 
dokonano poświęcenia sztandaru Ligii Morskiej i Kolonialnej, wykonanego według 
projektu prof. Wojciecha Jastrzębskiego z Warszawy. Po odśpiewaniu „Boże coś 
Polskę” uformowano patriotyczną manifestację, która przemaszerowała na plac 
Jagielloński. Tam przy płycie Nieznanego Żołnierza złożono wieńce. Po południu w 
Charzykowych odbyły się regaty żeglarskie oraz koncert orkiestr25. 

W Chełmnie uroczystości Dni Morza miały się odbyć w dniach 28 –30 czerwca, 
jednak z powodu pogody ostatecznie ograniczone zostały do dwóch dni świętowania 
- w sobotę 29 czerwca i niedzielę 30 czerwca. Centralnym punktem uroczystości była 
Msza święta, którą odprawił ks. Sylwester Felchner, zaś kazanie o znaczeniu morza 
dla Polski wygłosił ks. Marian Drapiewski. W tym dniu na Rynku odbyła się także 

20 15 lat władania polskiego nad Bałtykiem, „Kurier Bydgoski”, nr 149, z dn. 29 czerwca 1935, s. 3. 
21 Wielki dzień dla Grudziądza, „Dziennik Bydgoski”, nr 148, z dn. 29 czerwca 1935, s. 7.
22 Obchód „Dni Morza” w Grudziądzu, „Słowo Pomorskie”, nr 150, z dn. 3 lipca 1935, s. 8.
23 Regaty w dniu „Święta Morza” w Toruniu, „Słowo Pomorskie”, nr 149, z dn. 2 lipca 1935, s. 3.
24 Ze Starogardu, „Słowo Pomorskie”, nr 152, z dn. 5 lipca 1935, s. 7.
25 Z Chojnic, „Słowo Pomorskie”, nr 152, z dn. 5 lipca 1935, s. 7.
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uroczysta akademia. Natomiast 30 czerwca na Rynku odbyło się przyjęcie sztafety, zaś 
po południu nad Wisłą rozegrano regaty kajaków turystycznych z udziałem drużyn 
Sokoła, V Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej LMK oraz łodzie rybackie26. 

W Tucholi podczas uroczystości m.in. poświęcono nowy sztandar miejscowego 
oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej27. W Bydgoszczy z powodu złych warunków 
atmosferycznych nie udało się zrealizować zaplanowanego wcześniej programu.28 
Fatalna pogoda zmusiła organizatorów Święta Morza do odwołania zaprojektowanej 
z rozmachem manifestacji na falach Brdy. 29 czerwca na Rybim Rynku w obecności 
władz miejskich odbyła się defilada wodna, w której uczestniczyły m.in. łodzie z 
klubów wioślarskich, kajaki, motorówki, żaglówki i barki. W tym dniu we wszystkich 
kościołach Bydgoszczy zostały odprawione nabożeństwa w intencji „naszego 
panowania na morzu”29.

Edycja kazania bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego z 29 czerwca 1935 r.

Biskup Okoniewski, tytułujący się „biskupem morskim”, był hierarchą bardzo 
aktywnym w życiu politycznym Pomorza, angażującym się zwłaszcza w promocję 
spraw morskich30. Dbał o zapewnienie należytej opieki duszpasterskiej w rozwijającej 
się w okresie międzywojennym Gdyni. 1 stycznia 1933 roku utworzył nowy dekanat 
gdyński31. W 1934 r. w obecności Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i 30-tysięcz-
nej rzeszy gdynian poświęcił kamień węgielny bazyliki morskiej (plany zbudowania 
świątyni na Kamiennej Górze ostatecznie nie zostały zrealizowane)32. Ponadto ordy-
nariusz chełmiński w lipcu 1930 r. zainicjował działalność duszpasterstwa morskie-
go. W porozumieniu z ministrem żeglugi i władzami Szkoły Morskiej mianował spo-
śród duchowieństwa swojej diecezji kapelanów Białej Fregaty. W ramach duszpaster-
stwa morskiego kapelani zaangażowani byli także na statkach pasażerskich i w por-
cie gdyńskim33. Oceniając po latach jego posługę, ks. prof. Janusz Pasierb pisał: „Wiel-
ka zasługa biskupa Okoniewskiego polegała na tym, że był on jednym z ludzi, któ-

26 Obchód „Dni Morza” w Chełmnie, „Słowo Pomorskie”, nr 152, z dn. 5 lipca 1935, s. 5.
27 Tuchola. Echa „Dni Morza”, „Słowo Pomorskie”, nr 155, z dn. 9 lipca 1935, s. 6.
28 „Święto Morza” w Bydgoszczy, „Kurier Bydgoski”, z dn. 2 lipca 1935, s. 6.
29 Święto Morza w Bydgoszczy, „Dziennik Bydgoski”, nr 149, z dn. 2 lipca 1935, s. 12; Szczegółowy pro-

gram zaplanowanych uroczystości w Bydgoszczy zob. Święto Morza. Uroczystość 15 – lecia odzyskania 
dostępu do Bałtyku, „Dziennik Bydgoski”, nr 147, z dn. 28 czerwca 1935, s. 11.

30 J. Walkusz, Okoniewski Stanisław Wojciech bp, w: Encyklopedia Katolicka, pod red. E. Gigilewicza, t. 
14, Lublin 2010, k. 472; Uczczenie pamięci ks. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Przemówie-
nie ks. infułata Antoniego Liedtkego podczas eksporty prochów zmarłego, w bazylice katedralnej w Pelpli-
nie dnia 5 listopada 1972 roku, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” (1972), nr 8-10, s. 267-268.

31 W. Kasyna, Gdynia, [w:] Encyklopedia katolicka, pod red. P. Hemperka i in., t. 5, Lublin 1989, k. 921-923.
32 Bazylika Morska w Gdyni, Gdynia 1934, s. 4-23; J. Walkusz, Duchowieństwo katolickie diecezji 

chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992, s. 317.
33 Tamże, s. 75-76, 224-225.
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rzy po odzyskaniu niepodległości tworzyli „legendę Bałtyku”, legendę Polski związa-
nej z morzem, ten wielki mit, który – jak wszystkie mity – karmił i rozwijał wyobraź-
nię społeczną”34.

Aktywność biskupa Okoniewskiego na polu patriotycznym i spraw morskich 
przyniosła mu uznanie najwyższych władz Rzeczypospolitej oraz sympatię i 
znaczną popularność wśród społeczeństwa pomorskiego. W uznaniu zasług 
dla Polski i Pomorza otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.. Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1928), Krzyż Niepodległości (1934)35, 
za wybitne zasługi na polu pracy społecznej został w 1936 roku odznaczony przez 
Prezydenta Ignacego Mościckiego Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta 
(1936 r.)36. 

Święto Morza, w którym ordynariusz chełmiński brał corocznie czynny udział, 
w 1935 r., jak już podkreślaliśmy, zbiegło się ze śmiercią Józefa Piłsudskiego, która 
głęboko wstrząsnęła całym społeczeństwem. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Stanisław Kutrzeba, w pracy dotyczącej dziejów dwudziestolecia międzywojennego, 
podkreślił, że nawet przeciwnicy polityczni Piłsudskiego, na co dzień krytykujący 
jego metody walki z opozycją, „uznawali miłość ojczyzny, która kierowała czynami 
tego człowieka przez całe życie, wytężoną, bez odpoczynku nieomal pracę, zmysł 
polityczny, osobistą bezinteresowność”37. Wśród wielu zasług marszałka położonych 
na rzecz odrodzonego państwa polskiego znajdują się także działania umacniające 
pozycję ówczesnej Rzeczpospolitej na wąskim skrawku Morza Bałtyckiego. Piłsudski 
był twórcą Marynarki Polskiej, inicjatorem budowy portu i miasta Gdyni, honorowym 
obywatelem najmłodszej polskiej aglomeracji oraz honorowym członkiem Ligi 
Morskiej i Kolonialnej. 

W prezentowanym kazaniu bpa Stanisława Okoniewskiego z 29 czerwca 
wybrzmiewają jeszcze echa żałoby narodowej po śmierci marszałka38. Przy okazji 
Święta Morza ordynariusz chełmiński przywołuje Piłsudskiego w chwalebnych 
barwach podkreślając zwłaszcza wspomniane powyżej zasługi dla spraw morskich. 

34 Głos w dyskusji – ks. Janusz St. Pasierb, [w:] Stanisław Wojciech Okoniewski biskup chełmiński. Materiały IV 
Spotkań Pelplińskich 8 maja 1984 , Pelplin 1986,  s. 83.

35 Por. J. Walkusz, Okoniewski Stanisław Wojciech bp…, k. 473; Tenże, Działalność duszpasterska bisku-
pa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926-1939, „Nasza Przeszłość” (2995) nr 84, s. 211-256.

36 Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski, „Monitor Polski” (1936), nr 148, poz. 260.

37 S. Kutrzeba, Polska odrodzona 1914-1939, przejrzał, uzupełnił i do druku przygotował S. Grodziski, 
Kraków 1988, s. 254.

38 Uroczystości żałobne po śmierci wodza trwały na terenie całego kraju przez kilka dni. Biskup Sta-
nisław Okoniewski polecił, by na terenie całej diecezji chełmińskiej odprawione zostały uroczyste na-
bożeństwa żałobne we wszystkich kościołach oraz by do dnia pogrzebu codziennie o godzinie 1200 bito 
we wszystkie dzwony. W Gdyni uroczystości żałobne miały miejsce 15 maja 1935 r. Por. Uroczystości 
żałobne w Gdyni, „Codzienna Gazeta Handlowa” (1935) nr 111, z dn. 15 maja 1935 r.
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Zarysowuje jego postać jako męża stanu zesłanego Polsce przez Opatrzność. 
Wydaje się, że takie właśnie wypowiedzi ordynariusza chełmińskiego sprawiały, 
iż w środowisku duchownych swojej diecezji uchodził za gorącego zwolennika 
polityki obozu sanacji39. Sam jednak biskup Okoniewski odpierając niejako zarzuty 
„politykowania”, zwierzył się kiedyś spontanicznie ówczesnemu swojemu sekretarzowi 
ks. Zygfrydowi Kowalskiemu: „Księże, ja nie jestem politykiem, bo nigdy nim nie 
byłem. Ja zawsze czułem się i czuję Polakiem. Przez 50 lat- od urodzenia- czekałem 
na odrodzenie się Polski. Dziś cieszę się wolną Ojczyzną i jej staram się służyć także 
jako biskup!”40.

Pomijając jednak ówczesne dyskusje o sympatiach politycznych, które 
dzieliły społeczeństwo okresu międzywojennego, w tym także duchowieństwo, 
warto przypomnieć płomienną mowę ordynariusza chełmińskiego, która nade 
wszystko potwierdza jego umiłowanie ojczyzny i polskiego morza. Prezentowane 
poniżej kazanie bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego zostało opublikowane 
staraniem Ligii Morskiej i Kolonialnej i wydrukowane w formie broszurki w 
Zakładach Graficznych braci Koziańskich w Warszawie41. Zaliczyć je należy do 
gatunku kaznodziejstwa narodowo – patriotycznego, tak żywo obecnego w tradycji 
polskiego Kościoła. Czołowym reprezentantem tego nurtu, w gronie polskiego 
Episkopatu okresu międzywojennego, był właśnie ordynariusz ówczesnej diecezji 
chełmińskiej42. 

29 czerwca 1935 r., Gdynia, Kazanie wygłoszone z okazji Dnia Morza przez 
biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego.

39 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 376-377; 
J. Walkusz, Działalność polityczno – narodowa duchowieństwa Pomorza Nadwiślańskiego 1918-1939, 
„Dzieje Najnowsze” (1991), nr 4, s. 20-21; J. Borzyszkowski, Problematyka społeczna w posłudze 
pasterskiej biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, „Studia Pelplińskie” (1999), s. 268-274.

40 Głos w dyskusji - Bp Zygfryd Kowalski, [w:] Stanisław Wojciech Okoniewski biskup chełmiński…,  s. 73.
41 W XV –lecie odzyskania morza. Kazanie J.E. X. Biskupa dr. Stanisława Okoniewskiego na dzień 29 VI 

1935 r., Warszawa 1935, ss. 12.
42 Por. H. Jastak, Polskość Pomorza na tle działalności kaznodziejskiej księdza biskupa Okoniewskiego, 

[w:] Stanisław Wojciech Okoniewski biskup chełmiński… s. 40 -56. W tym miejscu warto przywołać dru-
kowane na łamach miesięcznika diecezjalnego przemówienia bpa Okoniewskiego związane z Gdynią, w 
których przewija się narracja patriotyczna, odwołująca się do polskiej obecności nad Bałtykiem. Por. bp 
S. Okoniewski, Przemówienie w Święto Morza po mszy św. w Gdyni dnia 29 VI 1933, „Miesięcznik Die-
cezji Chełmińskiej” (dalej: MDC), (1933), nr 5, s. 514-517; Tenże, Przemówienie przy poświęceniu portu i 
urządzeń portowych w Gdyni, MDC,  (1934), nr 6, s. 46-47; Tenże, Przemówienie wypowiedziane w Gdy-
ni 11 lutego 1934 w rocznicę objęcia morza, MDC,  (1934), nr 6, s. 458-462; Tenże, Przemówienie w święto 
morza 1934; MDC, (1934), nr 6, s. 591-594; Orędzie na dzień 10 lutego 1935 r. z okazji piętnastolecia prze-
jęcia morza, MDC,  (1935), nr 7, s. 226-241; Przemówienie na otwarcie VI Walnego Zjazdu Delegatów Ligii 
Morskiej i Kolonialnej w Gdańsku w kościele polskim Chrystusa Króla dnia 1 czerwca 1935, MDC, (1935), 
nr 7, s. 799-801; Przemówienie w piętnastolecie gdyńskiej Szkoły Morskiej dnia 8 grudnia 1935, MDC,  
(1935), nr 7, s. 940-942.
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W innym nastroju, aniżeli w latach poprzednich, obchodzimy dziś Dzień Morza. 
Przedtem widywaliśmy oczyma duszy na wybrzeżu Osobę Wielkiego Wodza Narodu. 
Na tle jasnego nieba zarysowywała się wyprostowana Jego postać; fale, uderzające o 
brzeg, rozbijały się bezsilnie u Jego stóp, gubiąc się w piasku; wzrok Jego zwrócony ku 
morzu, ręka rozkazująco podniesiona wskazywała na siną dal, oznajmiając narodowi, 
gdzie jego zadanie. Dziś morze osierociało. Tysiące ludzi, którzy w owe lata jeździli 
na brzeg Bałtyku dla pokrzepienia ducha, dziś ruszają do Krakowa, aby usypać 
pamiątkowy kopiec Wodzowi. Na stulecia świadczyć on będzie, czym był dla Polski 
Marszałek. Wymowniej jeszcze głosi już dziś tworząca się potęga morska Polski i 
głosić będzie na przyszłość zasługi i sławę swego Założyciela. Wdzięczność nam dziś 
milczeć nie pozwala, dziś, gdy po raz pierwszy obchodzimy uroczystość morza bez 
niego. Niech stanie jeszcze raz przed nami, niech żyje w naszej pamięci to wielkie 
dzieło, które Opatrzność jako zadanie życia włożyła w dłonie Józefa Piłsudskiego.

Ręka Boża w dziejach narodu

Tak jest, należy to powtórzyć: Opatrzność Boża włożyła zadanie w Jego dłonie. 
Ręka Boża jest w dziejach każdego narodu. Jest to owa wielka prawda, która stoi 
na niebie nad ludźmi jako moc i pociecha, jako światło niegasnące w dniach doli i 
niedoli, jako drogowskaz przez dnie i noce narodu. „Na wieki, o Panie, stoi mocno 
Twe słowo na niebie. Od rodu do rodu trwa wierność Twoja, utwierdziłeś ziemię, 
i ona stoi. Na rozkaz Twój trwa dzień, bo wszystko służy Tobie” (Ps. 118, 89-91). 
Świeci nam ta prawda jako radosne słońce w szczęściu, świeci i pociesza jako łagodna 
gwiazda w mrokach tego życia. – Prawdę tę wkładała matka43 co dzień w wrażliwe 
serce młodego Ziuka, gdy cowieczorną lekturę kończono psalmem Krasińskiego: 
„Będzie Polska w imię Pana…” (Hińcza, Pierwszy żołnierz odrodzonej Polski, str. 
29)44. Prawdę tę wyznał dorosły Brygadier, gdy legionista – poeta nucił pod marszowy 
krok towarzyszy”

„Po wyroki idziem Boże,
W przełomowej dziejów chwili,
Którą w snach my wymodlili”

(Hińcza, str. 133).

Kroczą narody przez wieki, aby pełnić wyroki Boże. Posługuje się wszakże 
Bóg siłami i przyczynami naturalnymi: działaniem nieświadomej przyrody oraz 

43 Maria Piłsudska z Billewiczów (1842-1884) - matka Józefa Piłsudskiego; 22 IV 1863 r. w Teneniach wyszła 
za mąż za Józefa Wincentego Piłsudskiego, z którym miała dwanaścioro dzieci; zmarła 1 IX 1884 r. i została 
pochowana w Sugintach; 1 VI 1935 r. jej zwłoki ekshumowano i złożono tymczasowo w kaplicy kościoła św. 
Teresy w Wilnie; 12 V 1936 r. trumnę uroczyście złożono w krypcie – mauzoleum na wileńskiej Rossie, obok niej 
zaś złożono kryształową urnę z sercem J. Piłsudskiego. Na płycie nagrobnej wyryto napis „Matka i Serce Syna”.  
M. Kosman, Cmentarze dawnego Wilna, Toruń 1994, s. 128-135.

44 Stefan Hińcza [pseud.], właściwie Ludwik Stolarzewicz (1892-1960) - literat, bibliograf, autor bibliografii 
i szkiców literackich zwłaszcza dotyczących Łodzi. 
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świadomym wysiłkiem ludzkim. Mężowie wielcy stają na szlakach ludzkości, 
jako jej błogosławieństwo, albo jej bicz. Na szlaku Polski stanął Piłsudski, jako jej 
błogosławieństwo. Dziwną Mu Bóg dał moc nad ludźmi! Przyszedł, by służyć, a stał 
się władcą mimo woli. Bo był jednym z wielkich. A jak sam mówił, jest to „rysem 
charakterystycznym dla tłumu, iż ogląda się na jednostki” (Hińcza, str. 93).

W Jego własnym życiu opatrznością stała mu się matka. Ona wznieciła w Jego 
duszy miłość ojczyzny, wszczepiła w Niego jeden ideał: wolną ojczyznę. Ona nadała 
Jego życiu jedną treść, jedną myśl, jedno wielkie hasło: uwolnić niewolną. Jej duch 
towarzyszy Mu przez wszystkie dni żywota jako wierny pocieszyciel i doradca. Ile 
razy Marszałek stoi przed rozdrożem, waha się przed decyzją, pyta się, jak dziecko: 
co by matka kazała teraz czynić? Czym dla niego matka, tym jest On dla narodu. 
Ten Bóg, który czuwa nad każdą ptaszyną, który ubiera kwiaty polne i liczy włosy na 
naszej głowie, przysłał na drogę narodu Wielkiego Wodza i naród powinien się pytać: 
czego chciał od nas Bóg, gdy Go przysyłał?

Budziciel ducha

Czego więc chciał Bóg? Tego samego, czego domagał się od Żydów, gdy im ustanowił 
sędziów. Po śmierci Jozuego, zamiast działać i zawładnąć całym krajem swoim, woleli 
Żydzi dobrze się zagospodarzyć, ugodzić się z pogańskimi mieszkańcami i sąsiadami. 
Wygoda milszą im była niż wolność, interes ważniejszy niż oręż. „Wtedy rozgniewał 
się Pan na Izraelitów, podał ich w ręce łupieżców, którzy ich pojmali i zaprzedali 
nieprzyjaciołom swoim, ale gdziekolwiek chcieli się obrócić, tak ręka Pańska była nad 
nimi… i byli bardzo udręczeni. I wzbudził Pan sędziów, którzy ich wyzwalali z rąk 
pustoszących. Ale i tych słuchać nie chcieli” (Księga Sędziów 2,14 n).

W Polsce upadło powstanie 1863 roku. Z nim upadła nadzieja, upadł duch 
narodu. Małoduszność, rezygnacja wkradła się w dusze. Owszem, trzeba było bronić 
podstawy materialnego bytu, trzeba było utrzymać się gospodarczo. Lecz wśród 
słusznych tych wysiłków zanikła odwaga, zamierał czyn. „Grobowa cisza rozpostarła 
się nad narodem, a nie było nikogo, kto by miał odwagę patrzeć w stronę wstającej 
zorzy” (Hińcza, str. 181). Nikt nie myślał o orężu, nie wierzył w lepszą przyszłość, 
nie widział końca niedoli. W tej chwili beznadziejności, jak do Żydów sędziowie, 
przychodzi do narodu polskiego z Litwy, z krainy mogił i krzyży, Wielki Budziciel 
i woła: „Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i 
sprawiedliwsze dla wszystkich… koniecznością narodową jest przygotować się do 
walki orężnej o Polskę” (Hińcza, str. 64). Przychodzi ten posłaniec z ogromną wiarą, 
z ogromną siłą przekonania, iż starczyła do obdzielenia nią całego narodu. I biegnie 
wieść i nowa wiara tajnymi ścieżkami po całym kraju.

Nie chcieli Żydzi słuchać sędziów. Piłsudski znalazł posłuch, ale nie u wszystkich. 
U jednych goręcej zabiły serca, rozbudziła się dusza, ruszyły się dłonie. Ale niemała 
część społeczeństwa pozostała z dala, obojętna, niechętna. Ciężko Wodzowi dały się 
we znaki długie lata samotności (Hińcza, str. 128). Lecz dość był silny, aby je znosić 
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niezłamany. „Gdyby surma bojowa brzmiała jakimś głosem niepewnym, któżby się 
gotował do walki”, pyta się Paweł św. (1 Kor. 14,8). Marszałek był tą surmą. Zabrzmiała 
donośnie, przebudziła naród. Nie myślano już tylko, nie mówiono o orężu, lecz go 
dobyto. Budziciel narodu stał się Budowniczym państwa i budowniczym potęgi 
morskiej. 

Budowniczy morskiej potęgi

Powstał pośród Żydów człowiek silny, sędzia Gedeon. Zwrócił się niego Pan i 
rzekł: „Idź w tej mocy twojej, a wybaw Izraela z ręki Madianitów. Wiedz, żem cię 
posłał. Ja będę z tobą i pobijesz Madianitów, jak jednego męża” (Księga Sędziów 6,14 
i 16).

Rozległ się hejnał po kraju i Naczelnik Państwa zjednoczył silnymi rękoma 
przywróconą Ojczyznę. Wskrzesił ją, a jednocześnie rozszerzył, rozszerzył w stronę 
morza. Już w roku 1921 wbito w porcie gdyńskim pierwszy pal. Oto wiekopomny czyn 
Marszałka: sprawę morską, zaniedbaną przez całe dzieje Polski, zaniedbaną przez 800 
lat, postawił w samych początkach nowej Polski, poniekąd w pierwszych godzinach 
odrodzonego jej bytu, tak stanowczo i decydująco, jak nikt dotąd tego nie uczynił. 
Prawda, że sprawa morska zawsze istniała, że zachodziły nieraz pewne porywy, że były 
nawet okresy poważnego rozwoju. Za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego rozwija 
się flota handlowa, za Wazów widzimy wspaniałe zaczątki floty wojennej, fortyfikuje 
się wybrzeża. Ma flota polska w dorobku swoim nawet wielkie zwycięstwa nad 
szwedzką flotą wojenną pod Oliwą w 1627 r. Ale były to tylko poczynania dorywcze, 
nie wyniki świadomego, na stulecia obliczonego programu politycznego, lecz jakieś 
objawy drugorzędne w stosunku do innych spraw państwowych. Były to tylko luźne, 
poszczególne chwile na wiekowej przestrzeni obojętności i braku zainteresowania dla 
morza. Marszałek Piłsudski przestawia tory, daje myśleniu i działaniu państwowemu 
nowy kierunek: oczy i serca całej Polski zwraca ku morzu. 

Dlaczego? Bo obrona granic państwa wymaga silnej potęgi morskiej. Wojsko 
lądowe bez marynarki wojennej pozbawione jest niejako jednego ze skrzydeł i dlatego 
skutecznie działać nie może. Doznał tego Wódz i cały kraj w najkrytyczniejszej 
godzinie w 1920 r., gdy dla braku własnego portu armia pozostała bez amunicji. 
Wojsko było ulubieńcem Marszałka, przedmiotem najczulszej Jego troski. Jego 
przecież było dziełem, jemu poświęcił całe życie, z pieluch je wywiódł i doprowadził 
do niezłomnej potęgi. A wojsko mocno oprzeć się powinno o morze. 

Przez wojsko lądowe i morskie Polska ma być wielka, mocna, poważana w świecie, 
dobrze ma być obywatelom w kraju. „Za wolność i lud” – takie było hasło pracy 
Marszałka od samego początku. Lepiej ma być obywatelom, dobrze ma im być. A 
dobrobyt kraju zależny jest od rozwoju życia gospodarczego. A życie gospodarcze 
domaga się silnej pozycji na morzach świata. 

Sprawa morska wchodzi zatem, jako zasadniczy punkt, jako główna troska w 
program państwowej pracy Marszałka. A program nie pozostał na papierze. Ku 
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zdumieniu kraju, ku zdumieniu całego świata rośnie port gdyński z nieprawdopodobną 
szybkością, rośnie flota handlowa i wojenna, rośnie zrozumienie spraw morskich w 
całym kraju, garnie się młodzież do pracy na morzu. Toteż gdy Marszałek zamknął 
oczy zmęczone, kirem żałoby okryły się bandery polskie na morzach całej kuli 
ziemskiej, składając hołd Temu, który w dziejach Polski rozpoczął nowy okres, epokę 
potęgi morskiej. Złożyły hołd Temu, którego imię znane jest po wszystkich wodach 
ziemi, gdziekolwiek dotarło imię Polski. 

Wychowawca

Zamknęły się usta Marszałka, zamknęło się nad nim wieko trumny. On zaś, 
jak był, tak pozostaje nadal Nauczycielem i Wychowawcą swego narodu. Milczy a 
naucza. A co mówi?

Wskazałem wam zadanie, wypełnijcie je. Zrozumcie, czego chciałem, do czego 
dążyłem przez całe życie: do wielkości i szczęśliwości Ojczyzny. Do tego zaś potrzeba, 
abyście systematycznie, ciągle rozwijali, rozbudowywali swoją moc na morzu, powoli, 
z rozmysłem, krok po kroku, wytrwale, uparcie, niczym niezrażeni. To nie może być 
praca dorywcza, rozpoczęta i zarzucona, jak za naszych przodków. Tu nie chodzi o 
to, by skutki były widoczne już dziś, jutro, pojutrze. Nawet nie po roku, po latach. 
Program nasz obejmuje pokolenia, stulecia, służy nie tylko nam, obecnym, lecz 
waszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Nauczcie się patrzeć w dal, pracować na 
dalszą metę. Potrzeba naszej pracy ciągłości. Taka była moja praca przez całe życie. 
Niby bezcelowa, na próżne, niby stracone wysiłki. Nieuznawany byłem, sam jeden, 
samotny… Po latach dopiero zbierał naród owoce tej ciągłej pracy.

Wytrwałości się uczcie! Z niczym, z próżnymi rękoma zacząłem, na zdobycznych 
koniach wyruszaliśmy  z Krakowa 1914 r. (Hińcza, str. 125), a patrzcie dziś na 
armię naszą! Puste wybrzeże nad Bałtykiem przejęliśmy 1920 r., a patrzcie jak tam 
urośliśmy. Cierpliwie i wytrwale składajcie cegłę do cegły, łódź do łodzi, budujcie 
okręt po okręcie.

Potrzeba, aby cały kraj stanął frontem do morza, aby ludność najodleglejszych 
ziem zainteresowała się morzem, przyczyniła się do wzrostu naszej siły wodnej. 
Jak mi matka, w latach moich chłopięcych, co dzień powtarzała: synu, Ojczyzna 
musi być wolna, niepodległa, tak niech matki w całej Polsce opowiedzą synom: 
tam daleko, na Pomorzu, jest wielkie, sine morze. Tam jest Gdynia, tam jest Puck i 
Hel. Tam są wielkie okręty. Tędy wywozi się z kraju wyroby własne, tędy wwozi się, 
co utargowano na rynkach świata. Tam pracuje młodzież polska, silna, ogorzała, 
odważna. Tędy młodzież ta wyjeżdża na szeroki świat. Przybywa nam wciąż 
ludności, ciasno nam, za wiele rąk do pracy. Wody świata są szerokie, przestronne, 
tam ciągną okręty polskie, handlują, zarabiają. Za morzem są kraje, porty. Wszystkie 
narody mają tam swoje posterunki, placówki, swoich ludzi. Tam i my być musimy. 
Jedź więc, młodzieży!

Jarosław Wąsowicz
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Jednego jeszcze na koniec uczy nas Zmarły Marszałek: trzeba umieć oderwać się 
od małych i drobnych spraw własnych, od szarej codzienności. Trzeba umieć ogarnąć 
zadania wielkie, poświęcić się dla celów wyższych, nawet dla nich umrzeć (Hińcza, 
s. 63).

Marszałek Piłsudski był do tego gotów. Zadanie, poruczone sobie przez Boga, 
wypełnił do reszty. Wszędzie, w całym Jego życiu spostrzegamy ten znamienny rys 
charakteru, że postępował zawsze wedle głosu sumienia. Bez względu na skutki dla 
siebie, na otoczenie, wykonywał to, co mu głos wewnętrzny, co mu przekonanie 
nakazywało. Głos sumienia zaś, to głos Boga. Tak przejął Marszałek z rąk Boga swoje 
zadanie, zadanie życia i wypełnił je. Dokonał zadania i dokonał życia. 

Nasze zadanie dopiero się rozpoczyna. Z woli Bożej stanął na gościńcu narodu 
polskiego. Jako Budziciel, Budowniczy, Wychowawca. Niedaremnie posłał go 
Bóg. Dzieło Jego jest dla nas zadaniem. Sprawa morska jest naszą powinnością. 
Wsłuchujmy się w głos sumienia, aby wiedzieć, czego się Pan Bóg od nas domaga 
dziś i na przyszłość. Amen. 

Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego z 1935 r.





Mariusz Kardas

Rada Interesantów Portu Gdyni w świetle 
Roczników Rady z lat 1931-1938

Gdynia, tak jak i reszta państwa polskiego, przez lata po II wojnie światowej 
funkcjonowała w ustroju komunistycznym1, który nie sprzyjał inicjatywie i 
samodzielności gospodarczej. Dzisiaj, gdy znowu w skali kraju wiedzie prym w 
nowoczesności, nie tylko rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, ale również 
nowoczesności zarządzania, warto wrócić kolejny raz do okresu jej przedwojennej 
świetności i przypomnieć organizację, która ogniskowała sprawy wszystkich 
interesantów portu i wszystkich grup zawodowych z portem związanych, a która 
jeszcze do niedawna była właściwie mało znana. Do działającej w latach trzydziestych 
instytucji związanej z gospodarką morską nawiązywali jedynie historycy i pasjonaci, 
badający historię portu i miasta2. O Radzie Interesantów zaczęło się w Gdyni mówić 
więcej dopiero z chwilą zmiany ustroju politycznego i podjęcia w 1997 r. prac, mających 
na celu stworzenie podobnej instytucji gospodarczej, nawiązującej do tradycji Rady 
Interesantów z okresu międzywojennego. Stało się to możliwe na mocy art.12 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich3, która miała wprowadzić 
w polskich portach morskich, w tym w Gdyni, nowy porządek prawny, organizacyjny 
i własnościowy. Z chwilą uznania przez ustawodawcę publicznego charakteru portu 
Gdynia, możliwe stało się utworzenie przez podmioty gospodarcze, działające na 
jego terenie, Rady Interesantów Portu Gdynia, który stał się swoistym organem 

1 Można zgodzić się z R. Pipesem (Komunizm, Warszawa 2008, s. 9-10), że nie ma praktycznie żad-
nego wyraźnego rozróżnienia pomiędzy pojęciami socjalizm i komunizm. Dlatego też dla leninowskiej  
teorii i praktyki można używać terminu komunizm, co odnosi się również do ideologii i administracji 
państwa polskiego po 1945 r. 

2 Patrz: Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Gdynia 1980; R. Mielczarek, Budowa 
portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001, Encyklopedia Gdyni, t. I, Gdynia 2006, 
Encyklopedia Gdyni, t. II, Gdynia 2009.

3 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich („Dziennik Ustaw”, 2002 r., nr 110, 
poz. 967).
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doradczym Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., z możliwością wpływania na losy 
portu4.  Współczesna Rada Interesantów Portu Gdynia, licząca w styczniu 2001 r. 38 
przedsiębiorstw, podejmuje działania, mające na celu m.in. pomoc w rozwiązywaniu 
problemów i konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, biorącymi udział w 
obrocie portowym, będącymi lub nie członkami Rady, reprezentowanie interesów 
członków Rady Interesantów Portu Gdynia na zewnątrz oraz reprezentowanie 
interesów członków Rady w kontaktach z Zarządem i Radą Nadzorczą Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A.

Obecna Rada Interesantów Portu Gdynia nawiązuje do tradycji przedwojennej 
Rady Interesantów Portu w Gdyni, powołanej w 1930 r. przez przedsiębiorstwa 
funkcjonujące „w porcie gdyńskim, które w poczuciu solidarności i zrozumieniu 
swych zadań stworzyły (…) organizację i w [zarządu] ręce złożyły kierowanie jej 
pracami”5. Jednym ze źródeł do poznania dziejów Rady Interesantów jest Rocznik, 
wydawany przez cały okres funkcjonowania tej instytucji do wybuchu II wojny 
światowej. Ósmy rocznik, który ukazał się drukiem za rok 1938, był zarazem jej 
ostatnią publikacją. W poszczególnych Rocznikach poruszane zagadnienia były 
pogłębiane i rozszerzane w odniesieniu do zawartości pierwszej publikacji z roku 
1931. Poprawki, które z biegiem czasu były dokonywane w statystykach i faktach, 
uwidaczniały się na łamach kolejnych wydawnictw. Stąd niektóre liczby dotyczące 
lat wcześniejszych ulegały zmianom wobec liczb analogicznych, umieszczanych w 
Rocznikach wcześniejszych. Roczniki Rady Interesantów zostały opracowywane pod 
red. jej prezesa, inż. Napoleona Korzóna, dyrektora dr. Bolesława Kasprowicza oraz 
Jerzego Michalewskiego, a także Henryka Strzebaka, któremu Rocznik zawdzięczał 
opracowania tabelaryczne6.

Przedwojenna Rada Interesantów Portu w Gdyni była organizacją łączącą 
wszystkie czynniki gospodarcze portu. Struktura Rady nie była w całości wzorowana 
na organizacjach siostrzanych w innych portach, lecz była dostosowana do specjalnych 
wymogów portu w Gdyni oraz warunków organizacyjnych obszaru portowego. 
Przyjęto, jak się wydaje słusznie, że organizacja „sfer portowych w budującym się 
i szybko rozwijającym porcie [nie] mogła być wtłoczona w ustalone od lat ramy 
organizacyjne starych, zagospodarowanych portów zachodu, w których praca 
płynie trybem normalnym i w których czas zdążył uregulować stosunek wzajemny 
wszystkich czynników tej pracy”7.

Do chwili powstania Rady w Gdyni działało, a właściwie zaczynało działać, 
pięć dużych organizacji zawodowych, reprezentujących wielokrotnie dla samego 
portu rozbieżne interesy grupowe. Zaliczano do nich Związek Armatorów 

4 Rada Interesantów Portu Gdynia powołana została aktem notarialnym Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A. z 30.11.1999 r. Dnia 13.12.1999 r. Rada decyzją Sądu Rejonowego Wydział XII Gospodar-
czy Rejestrowy została wpisana do rejestru sądowego SPG-8 pod nr SPG-3/99.       

5 Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni, 1931, R. I, s. 2.
6 Rocznik …, 1934, R. IV, [b.p.].
7 Rocznik …, 1931, R. I, s. 9.
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Polskich, Polski Związek Maklerów Okrętowych, Związek Gdyńskich Eksporterów 
Portowych, Związek Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni oraz Związek 
Przemysłowców Portowych w Gdyni. Jak pisali autorzy we wstępie do pierwszego 
Rocznika, różnorodność potrzeb tych instytucji „wymusiła konieczność stworzenia 
jakiejś wspólnej organizacji, w której ogniskowałyby się sprawy wszystkich 
interesantów portu i wszystkich grup zawodowych, która by tworzyła zbiorową opinię 
i rozwijała działalność w sprawach, które dotyczą wszystkich i są zagadnieniami 
portu jako takiego, bez względu na to, czy poszczególne grupy zawodowe pracujące 
w porcie są w danej kwestii mniej lub więcej zainteresowane”8.

Instytucje i związki portowe nie były jedynymi inicjatorami powstania 
organizacji. Stworzeniu platformy współdziałania dla firm portowych sprzyjały 
polskie władze morskie wszystkich instancji. Inicjatywa, propagowana przez 
przedstawicieli świata gospodarczego Gdyni w osobach prezesa Związku Gdyńskich 
Ekspedytorów Handlowych Lucjana Byczkowskiego9, dyrektora „Łuszczarni Ryżu” 
Sp. Komand. i zarazem prezesa Związku Przemysłowców Portowych w Gdyni 
Romana Hordyńskiego, dyr. „Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego” 
SA w Gdyni Feliksa Kollata, prezesa Polskiego Związku Maklerów Okrętowych 
w Gdyni Napoleona Korzóna10 i dyrektora zarządzającego PP „Żegluga Polska” 
w Gdyni Juliana Rummla11 oraz syndyka Związku Gdyńskich Ekspedytorów 
Portowych Jerzego Michalewskiego, zyskała sprzymierzeńców w osobach Dyrektora 
Urzędu Morskiego Józefa Poznańskiego i kierownika wydziału handlowego portu 
Władysława Gieysztora. Wsparcie i życzliwość dla tej inicjatywy wykazali ówczesny 
minister Eugeniusz Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Morskiego Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu dr Feliks Hilchen oraz dyrektor Departamentu Górniczo-
Hutniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Czesław Peche. Tak szerokie poparcie 
przedstawicieli sfer gospodarczych i politycznych Kraju miało dać gwarancję 
racjonalnego współdziałania z firmami portowymi.

Członkami założycielami Rady zostały wym. już organizacje portowe: Związek 
Armatorów Polskich, Polski Związek Maklerów Okrętowych, Związek Gdyńskich 
Eksporterów Portowych, Związek Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni 
oraz Związek Przemysłowców Portowych w Gdyni, których przedstawiciele na Walnym 
Zgromadzeniu w dniu 28 X 1930 r. przyjęli statut stowarzyszenia. Do zadań wpisano 
prowadzenie wspólnych interesów jej członków, reprezentację tych interesów oraz 
współdziałanie z władzami, tudzież innymi publicznymi i prywatnymi instytucjami, 
nad rozwojem portu w Gdyni, żeglugi morskiej oraz handlu morskiego. Rada miała 
prawo nabywania, sprzedawania i obciążenia hipotecznego nieruchomości.

8 Tamże, s. 8.
9 W tym czasie piastował również funkcję wicekonsula duńskiego i wiceprezesa Izby Przemysłowo-

Handlowej w Gdyni oraz dyr. Warszawskiego Towarzystwa Transportowego w Gdyni Tow. z o.o.
10 Inżynier T. Korzón był również konsulem szwedzkim, prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Gdyni oraz dyr. Firmy „Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” SA w Gdyni.
11 Sprawował również stanowisko radcy Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni i prezesa Związku 

Armatorów Polskich.
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Z § 4 statutu wynikało, że członkami Rady mogą być przedsiębiorstwa z siedzibą w 
Gdyni, działające na terenie portu lub też dla potrzeb portu. Warunkiem dodatkowym 
była przynależność do jednej z grup, która była wybrana przez Walne Zgromadzenie 
Rady za grupę interesantów portu. Przedsiębiorstwa wchodziły do rady w grupach 
zrzeszonych poprzez swoje związki lub w grupach niezrzeszonych – pojedynczo. Na 
firmy starające się o akces nałożono też pewne rygory. Członkami Rady nie mogły 
być związki, stanowiące secesję jednego ze związków zjednoczonych lub powstające 
w jakikolwiek inny sposób w grupach już zorganizowanych i reprezentowanych w 
Radzie oraz przedsiębiorstwa niezrzeszone, w tych obszarach gospodarki morskiej, 
gdzie istniały związki, które należały już do Rady (§ 5). Przyjmowanie członków i 
usuwanie otrzymało w prerogatywach Walne Zgromadzenie Rady na pisemny 
wniosek strony, złożone z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Decyzje zapadać 
musiały większością 4/5 głosów w głosowaniu tajnym (§ 6 i 7).

Rada dysponowała własnymi funduszami (§ 8), na które składały się kwoty 
wpisowe, składki członkowskie oraz opłaty i dochody nadzwyczajne. Wysokość ich, 
a także terminy i sposoby ściągania składek ustalało Walne Zgromadzenie (§ 9). 
Rokiem obrachunkowym w kwestiach finansowych był rok kalendarzowy (§ 10).

Organami Rady były: Walne Zgromadzenie członków, Zarząd, Dyrekcja i Komisja 
Rewizyjna (§ 11). Walne Zgromadzenie stanowiły Zarząd oraz delegaci członków, 
po trzech od każdego związku i po jednym z pojedynczego przedsiębiorstwa w 
grupach niezrzeszonych. Zastrzeżono jednak, że o ile z jednej grupy niezrzeszonej 
kilka przedsiębiorstw było członkami Rady, posiadały one wspólnie jeden głos. 
Dopuszczono zastępstwo głosów, jedna osoba nie mogła jednak reprezentować 
kilku związków ani też więcej niż trzy głosy (§ 12). Statut przewidywał, że Walne 
Zgromadzenie członków Rady odbywać się miało co roku w pierwszych trzech 
miesiącach po zamknięciu roku obrachunkowego (§ 13). Musiało być zwołane na 
żądanie Zarządu lub przynajmniej trzech członków reprezentujących co najmniej 
dziewięć głosów oraz na żądanie komisji rewizyjnej (§ 15). W zakresie działania 
Walnego Zgromadzenia leżały: wybór członków Zarządu, udzielanie ustępującemu 
Zarządowi absolutorium, ustalanie świadczeń na rzecz Związku, zmiana statutu, 
likwidacja Rady i jak już zauważono przyjmowanie nowych i wykluczanie dawnych 
członków. By Walne Zgromadzenie było ważne, potrzebna była obecność przynajmniej 
3/5 głosów. W sytuacji braku quorum, Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad 
mogło się odbyć w późniejszym terminie, nie wcześniej jednak niż po 10 dniach (§ 
16). Uchwały tego Zgromadzenia były prawomocne bez względu na ilości obecnych 
głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadały zwykłą większością głosów z 
wyjątkiem wspomnianych już uchwał, dotyczących przyjmowania i wykluczania 
członków oraz w sprawach zmian statutu i likwidacji Rady, w których to wypadkach 
potrzebna była większość 4/5 głosów (§ 17). Walne Zgromadzenie zwoływał Zarząd listami 
poleconymi z podaniem przedmiotu obrad na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Ze 
swego grona powoływało przewodniczącego posiedzenia, który odpowiadał za jego 
przebieg oraz podpisywał protokół sporządzony z obrad (§ 18, 19 i 20). 
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Zarząd składał się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 
jednego roku obrachunkowego. Spośród wskazanych członków Zarządu zebrani 
Walnego Zgromadzenia wybierali prezesa i wiceprezesa oraz 3 ich zastępców. Do 
najważniejszych zadań Zarządu należało sądowne i pozasądowe reprezentowanie 
(tzw. zastępstwo) Rady. Z aktu wpisu do rejestru sądowego, dokonanego w Sądzie 
Grodzkim w dniu 26 września 1930 r. Zarząd Rady Interesantów Portu w Gdyni 
stanowili: N. Korzón – wybrany prezesem Zarządu, L. Byczkowski - wiceprezes 
Zarządu oraz dyr. Polskiej Agencji Morskiej sp. z o.o. i radca Izby Przemysłowo-
Handlowej w Gdyni oraz Andrzej Cieniała, R. Horodyński i J. Rummel - członkowie 
Zarządu. Zastępcami członków Zarządu zostali wybrani: dyr. Firmy „Atlantic” Tow. 
Transp. z o.o. w Gdyni, z-ca dyr. zarządzającego PP „Żegluga Polska” w Gdyni kmdr 
Hugon Pistel oraz wicedyr. firmy „Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo 
Transportowe” SA w Gdyni Czesław Raczewski. Skład Zarządu reprezentował 
wszystkie zrzeszone w Radzie grupy zawodowe12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rady wybierało ze swego grona dwóch członków 
Komisji Rewizyjnej na okres roku obrachunkowego oraz jednego zastępcę. Pierwszą 
Komisję Rewizyjną utworzyli kierownik oddziału firmy „Giesche” Tow. z o.o. w Gdyni 
Mieczysław Frankowski i dyr. Chłodni Portowej w Gdyni inż. Stanisław Rostkowski. 
Rocznik nie wskazał trzeciej osoby, tj. zastępcy członka Komisji Rewizyjnej13.

Ważnym organem zarządzającym Rady była jej dyrekcja. Na czele Biura Rady stał 
Dyrektor mianowany przez Zarząd i działający na podstawie upoważnienia Zarządu. 
Biuro prowadziło prace przygotowawcze i wykonawcze, wynikające z zakresu 
działania Rady. Dyrektorem został mianowany radny miasta Gdyni, dr Bolesław 
Kasprowicz. Biura Rady mieściły się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej, w lokalu firmy 
„Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” SA w Gdyni14.

Ze statutu wynikało, że Rada była zrzeszeniem związków przedsiębiorstw, 
funkcjonujących w porcie gdyńskim. Przez rok stan członków pokrywał się z 
liczbą członków założycieli, gdyż nowe grupy zawodowe w porcie przez ten czas 
nie powstały. Jednak, jak wynika z treści Rocznika, Rada już w pierwszym roku 
działalności postanowiła rozszerzyć podstawy organizacyjne stowarzyszenia. 
Postanowiono nie ograniczać się wyłącznie do związków i przedsiębiorstw, mających 
swoje siedziby w Gdyni. Członkowie rady doszli do wniosku, że nie można z życia 
portowego wyłączać przedsiębiorstw, które działały na jego zapleczu, a których 
interesy były ściśle powiązane z gospodarką morską i pracą na rzecz portu. W 
pierwszej kolejności w dniu 6 XI 1931 r. akces do Rady zgłosił w imieniu Centrali 
Zakupu Złomu Polskich Hut Żelaznych w Warszawie prezes Jan Gombrowicz15. 
Członkostwo w stowarzyszeniu rozpoczęło się z dniem 1 I 1932 r. W skład członków 
Rady w dniu 31 XII 1933 r. wszedł także „Paged – Polska Agencja Eksportu Drewna” 

12 Rocznik …, 1931, R. I, s. 13.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 10-12.
15 Zmarł 20 XII 1933 r. Patrz nekrolog: Rocznik …, 1932-1933, R. II-III, s. 6-7.
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sp. z o.o. w Gdyni. Kolejne zgłoszenia złożyły: z dniem 1 IV 1934 r. Powszechny 
Bank Związkowy SA oddz. w Gdyni i „Gdynika – Maklerzy Ubezpieczeń Morskich”  
sp. z o.o. w Gdyni i z dniem 1 VI 1934 Bank Zachodni SA oddz. w Gdyni16. 

W latach 1932-1933 odbyły się trzy Walne Zgromadzenia członków Rady, 
które wprowadziły zmiany w Zarządzie. Walne Zgromadzenie z 28 kwietnia  
1932 r., powołując władze na rok 1933, na 3 zastępcę członka zarządu wybrało 
członka zarządu Związku Gdyńskich Ekspedytorów Portowych, dyr. firmy „Atlantic” 
Tow. Transportowe sp. z o.o. w Gdyni Witolda Mosiewicza17.

Walne zgromadzenie z 31 III 1933 r. wprowadziło zmiany w statucie Rady 
wprowadzając drugiego wiceprezesa stowarzyszenia oraz, zamiast dotychczasowych 
5 członków i 3 zastępców wprowadziło 10 członków Zarządu oraz 5 zastępców. 
Wobec tych zmian władze na rok 1933 zostały wybrane w następującym składzie: N. 
Korzón – prezes Zarządu, F. Kolla i W. Gieysztor - wiceprezesi Zarządu, członkowie 
Zarządu: A. Cieniała, wicedyr. Firmy „Żegluga Polska” SA w Gdyni, członek Zarządu 
Armatorów Polskich dr Stanisław Darski, R. Horodyński, wicedyr. Firmy „Union” 
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego i Olejarskiego SA w Gdyni Stefan Jakubowicz, 
radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, członek Zarządu Polskiego Związku 
Maklerów Okrętowych, dyr. Firmy „American Scantic Line w Polsce” sp. z o.o. w Gdyni 
Witold Jasiński, wicekonsul łotewski, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, 
członek Zarządu Związku Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni, dyr. 
Firmy „Skarbopol” Tow. z o.o. w Gdyni inż. Mirosław Laurecki i wiceprezes Związku 
Gdyńskich Ekspedytorów Portowych, wicedyr. Firmy „Bergenske Balic Transports 
Ltd”, sp. z o.o. w Gdyni Franciszek Marszał. Zastępcami członków Zarządu zostali 
wybrani: członek Zarządu Związku Armatorów Polskich, szef Biura Portowego firmy 
„Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe” SA w Gdyni Konstanty Jacynicz, 
C. Raczewski, królewski wicekonsul norweski, wiceprezes Zarządu Polskiego 
Związku Maklerów Okrętowych, dyr. firmy „Bergenske Balic Transports Ltd”, sp. 
z o.o. w Gdyni Lars Usterud, członek Zarządu Związku Gdyńskich Ekspedytorów 
Portowych, dyr. firmy „Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne” SA w 
Gdyni Jakób Tempel oraz prokurent firmy „Chłodnia i Składy Portowe” sp. z o.o. w 
Gdyni Teofil Wawrzyńczak. Komisja Rewizyjna oraz dyrektor Rady pozostały bez 
zmian18. 

Walne Zgromadzenie odbyte 6 IV 1933 r. wybrało jednogłośnie J. Rummla 
członkiem honorowym Rady w uznaniu zasług poniesionych dla rozwoju spraw 
morskich (pozostał nim do wybuchu II wojny światowej), zapraszając go jednocześnie 
do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Rady. W dniu 9 XI 1933 r. Zarząd uchwalił 
kooptację na członka Zarządu prokurenta koncernu „Progress – Zjednoczone 
Kopalnie Górnośląskie” sp. z o.o. w Katowicach inż. Władysława Rawicz-Szczerbo. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odbyte w dniu 10 X 1933 r., wybrało w 

16 Tamże, s. 8-9.
17 Tamże, s. 10.
18 Tamże, s. 11-12.
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miejsce W. Gieysztora, składającego mandat członka Zarządu i wiceprezesa Rady 
L. Byczkowskiego. Wprowadziło również szereg zmian natury formalnej, celem 
dostosowania statutu do wymogów do art. 19 Rozporządzenia Prezydenta RP 
z 27 października 1932 r. o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia Min. Spraw 
Wewnętrznych z 17 grudnia 1932 r., zgłaszając je władzom administracyjnym 
w uzupełnieniu wniosku o rejestrację według nowych przepisów prawa o 
stowarzyszeniach19.

Kolejne Walne Zgromadzenie z dnia 13 IV 1934 r. wybrało władze na rok 1934 
w następującym składzie: N. Korzón – prezes Zarządu, F. Kollat i L. Byczkowski - 
wiceprezesi Zarządu, członkowie Zarządu: A. Cieniała, S. Darski, R. Horodyński, S. 
Jakubowicz, W. Jasiński, M. Laurecki, F. Marszał, H. Pistel, dyr. Powszechnego Banku 
Związkowego SA oddz. w Gdyni Jerzy Hildt, dyr. firmy „Paged – Polska Agencja 
Eksportu Drewna” Sp. z o. o. w Gdyni Stanisław Tor i nowy dyr. Centrali Zakupu 
Złomu Polskich Hut Żelaznych sp. z o.o. w Warszawie Stanisław Zieliński. Pozostali 
członkowie Zarządu pozostali bez zmian20. W trakcie obrad delegaci upoważnili prezesa 
Zarządu do poczynienia w statucie zmian ustalonych z władzami wojewódzkimi. W 
dniu 25 VIII 1934 r. na polecenie N. Korzóna dyrektor Rady wprowadził do tego 
dokumentu zmiany dostosowane do nowych przepisów prawnych, w tym szereg 
nowych określeń np. osób prawnych. Dookreślono również kompetencje Zarządu. 
Należało w myśl nowych zapisów: reprezentowanie Rady na zewnątrz, załatwianie 
sporów między członkami w obrębie Rady, dotyczących wewnętrznych spraw 
organizacyjnych, zwoływanie Walnych Zgromadzeń i wykonywanie ich uchwał, 
składanie sprawozdań rocznych, układanie budżetów i regulaminów oraz wszystkie 
inne sprawy niezastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd Rady miał się składać 
z osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg roku obrachunkowego, 
a ich ilość miała gwarantować, że związki zrzeszone w Radzie będą reprezentowane 
w Zarządzie przez dwóch członków i jednego zastępcę, zaś grupy niezrzeszone po 
jednym każda (§ 21). Wprowadzono również zapis, że pisma i zobowiązania Rady 
powinny być podpisywane przez prezesa lub jego zastępcę oraz jednego członka 
Zarządu lub dyrektora biura (§ 22). W tekście statutu zaznaczono również, że poza 
członkami Zarządu z wyboru Walne Zgromadzenie mogło delegować do Zarządu z 
głosem doradczym członków honorowych Rady, a Zarząd miał prawo kooptować do 
swego grona na okres swego urzędowania dwóch członków dodatkowych (§ 21)21. 
W takiej formie Statut Rady Interesantów istniał do wybuchu wojny. 

Walne Zgromadzenie z dnia 29 IV 1935 r. uzupełniło na rok 1935 skład 
członków Zarządu o W. Gieysztora i dyr. Banku Zachodniego SA oddz. w Gdyni 

19 Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z 17 grudnia 1932 r. („Dziennik Ustaw RP”, 1932, nr 
94, poz. 808) wprowadziło zmiany, co do zaznaczenia w statucie zapisów celu działalności Rady oraz 
członkostwa osób prawnych, także uzależniła ilość członków od ustaleń każdorazowej uchwały Walne-
go Zgromadzenia na każdy kolejny rok obrachunkowy. Patrz: Tamże, s. 15-16.

20 Tamże, s. 13-14.
21 Tamże, s. 15-16. Zmieniony statut został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego 25 IX 1934 r. („Monitor Polski”, 1934, nr 256). 
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Michała Królikowskiego. Mirosław Laurecki został zastępcą członka zarządu, a w 
komisji rewizyjnej zasiedli: członek Zarządu Związku przedstawicieli Koncernów 
Węglowych, prokurent koncernu „Progres” – Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie 
Sp. z o.o. w Katowicach inż. Tomasz Perutz i kierownik Hali i Chłodni Rybnej 
Bronisław Sotkowski (zastępca członka)22.

Kolejne Walne Zgromadzenie z 1 IV 1936 r. na kolejny rok funkcjonowania 
Rady wybrało władze z niewielkimi zmianami wśród członków Zarządu. W skład 
weszli: prezes Zrzeszenia Właścicieli i Dzierżawców Magazynów Portowych w 
Gdyni, dyr. Banku Cukrownictwa oddz. w Gdyni i firmy „Cukroport” Tow. z o.o. w 
Gdyni Teodor Dembiński, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Właścicieli i Dzierżawców 
Magazynów Portowych w Gdyni, wicedyr. Firmy „Pantarei SA – Powszechne 
Zakłady Magazynowe i Transportowe” w Gdyni Ludwik Rotstat oraz kolejny raz M. 
Laurecki. Funkcję nowych zastępców członków Zarządu objęli: kierownik działu 
linii regularnych firmy „Żegluga Polska” SA w Gdyni Zygmunt Cedro, dyr. firmy 
„Elibor SA Przemysłowo-Handlowa” w Gdyni Bronisław Grabowicz przy rezygnacji 
M. Laureckiego. W komisji rewizyjnej B. Sotkowskiego zastąpił sędzia handlowy, 
prokurent firmy „Żegluga Polska” SA w Gdyni Włodzimierz Tokarski23.

Następne Walne Zgromadzenie członków Rady Interesantów za rok 1937 odbyło 
się 17 III 1937 r. Nowym członkiem Zarządu został dyr. oddz. firmy „Schenker i 
Ska” SA w Gdyni Bolesław Romański oraz dotychczasowy członek komisji rewizyjnej 
Rady inż. S. Rostkowski. Funkcje zastępcy członka Zarządu objęli dyr. „C. Hartwig” 
SA oddz. w Gdyni Marcjan Bielecki i dyr. firmy „Johannes Ick” Sp. z o.o. oddz. w 
Gdyni Alfred Jaeger. Nowymi członkami komisji rewizyjnej zostali dyr. firmy 
„Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich Sp. z o.o. w Gdyni Wacław Fedorowicz 
oraz prokurent firmy „Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” 
SA w Gdyni Jan Kubica24.

W roku 1938 Walne Zgromadzenie z 18 III 1938 r. powołało władze na kolejny 
okres działalności, wprowadzając tylko niewielkie zmiany. Członek komisji rewizyjnej 
W. Fedorowicz został członkiem Zarządu wraz z dotychczasowym zastępcą członka 
T. Wawrzyńczakiem. Nowymi zastępcami członka Zarządu wybrano wicedyr. 
firmy „Bergtrans” Sp. z o.o. Władysława Potockiego i kier. magazynów Banku 
Gospodarstwa Krajowego, oddz. w Gdyni Waleriana Zaleskiego. Nowym zastępcą w 
komisji rewizyjnej został główny buchalter firmy Zakłady Przemysłu Tłuszczowego i 
Olejarskiego „Union” SA w Gdyni Henryk Brzeziński25.

Ostatnie przed wojną Walne Zgromadzenie na rok 1939 ustaliło, wobec przyjęcia 
w skład Rady Związku Dostawców Węgla Bunkrowego w Gdyni, powiększenie składu 
Zarządu o 2 członków i jednego zastępcę oraz powołanie organu doradczego Prezesa 
przez stworzenie 5-osobowego Prezydium, do którego weszli obaj wiceprezesi  

22 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 6-7.
23 Rocznik …, 1935, R. V, s. 3.
24 Rocznik …, 1936, R. VI, s. 154.
25 Rocznik …, 1937, R. VII, s. 185-187.
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i 2 członków Zarządu. W strukturze rady pojawili się członkowie Prezydium, którymi 
zostali: T. Dembiński i W. Jasiński. Nowymi członkami Zarządu Walne Zgromadzenie 
wybrało: dyr. Oceanicznej Agencji Okrętowej Sp. z o.o. Jerzego Krajewskiego i kier. 
Ekspozytury Dyrekcji F.P.T.K. inż. Oktawiusza Nelarda. Nowym zastępcą członka 
Zarządu został dyr. firmy „Extrans” Dom Ekspedycyjno-Transportowy, oddz. w 
Gdyni Mieczysław Lipiński26.

Od połowy 1932 r. biura wszystkich zrzeszonych związków, za wyjątkiem 
Związku Armatorów Polskich, mieściły się w biurze Rady Interesantów Portu przy 
ul. Świętojańskiej 5627, a następnie przy ul. Świętojańskiej 9. Biuro Rady stało się tym 
samym międzyzwiązkowym biurem gdyńskich organizacji portowo-gospodarczych, 
co pozwoliło na ułatwienie i ujednolicenie działalności Związków, rozszerzenie ich 
współpracy i uchyliło dwutorowość ich działania, pozwalając na usprawnienie pracy 
organizacyjnej28. W roku 1938 Biuro Rady przeniosło się na ul. św. Piotra 12, gdzie 
znalazło lepsze warunki pracy.

Związek Armatorów Polskich sprawował mandat przedsiębiorców żeglugowych, 
eksploatujących statki morskie pod polską banderą. Założony 24 V 1929 r. 
reprezentował: Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska” w Gdyni (a 
następnie „Żegluga Polska” SA), „Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo 
Transportowe” SA w Gdyni, „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe SA w Gdyni, 
„Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe” SA w Gdyni (a następnie „Gdynia 
– Ameryka – Linie Żeglugowe” SA w Gdyni) oraz „Polryż” Sp. z o.o. w Krakowie29. 
Ta ostatnia firma, w związku z zaprzestaniem działalności armatorskiej ze względu 
na sprzedaż jedynego swego statku „Kopernik”, z dniem 31 XII 1934 r. wystąpiła ze 
Związku30.

Kolejnym członkiem Rady był Polski Związek Maklerów Okrętowych, do 
którego mogły przynależeć wszystkie firmy, zapisane do rejestru handlowego Sądu 
Powiatowego w Gdyni, mające za przedmiot działania dokonywanie czynności 
maklerstwa okrętowego. Założony 28 XI 1928 r. reprezentował zawodowe firmy 
maklerskie: „Atlantic” Towarzystwo Transportowe z o.o. w Gdyni, „Behnke & 
Sieg” Sp. z o.o. w Gdyni, „Lloyd Bałtycki” Tow. z o.o. w Gdyni, „Polską Agencję 
Morską” Tow. z o.o. w Gdyni, „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe” SA w 
Gdyni oraz „Speed” Towarzystwo Transportowe Morskie w Gdyni, a także ajencje 
towarzystw zagranicznych: „American Scantic Line w Polsce” Sp. z o.o. w Gdyni i 
„Polską Zjednoczoną Korporację Bałtycką” Sp. z o.o. w Gdyni31. Do tego grona w 
następnym okresie sprawozdawczym za lata 1932-1933 dołączyły: „C. Hartwig” SA 
Międzynarodowi Ekspedytorzy w Gdyni, „Żegluga Polska” SA w Gdyni, „Lloyd 

26 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 172-174.
27 Rocznik …, 1932-1933, R. II-III, s. 17.
28 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 10.
29 Rocznik …, 1931, R. I, s. 15-16.
30 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 13.
31 Rocznik …, 1931, R. I, s. 18-20.
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Bydgoski” Tow. z o.o., „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne Sp. z o.o. w Gdyni, 
„Polskarob – Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” SA w Gdyni, 
„Polski Lloyd” SA w Gdyni i „Bergenske Balic Transports Ltd” Sp. z o.o. w Gdyni32. 
W lutym 1936 r. w skład Związku przyjęto następujące firmy: „Lenczat i Ska” 
Ltd. w Gdyni, „M.E.W.” – Morski Eksport Węgla Sp. z o.o. w Gdyni, „Ferdynand 
Prowe” Sp. z o.o. w Gdyni, F.G. Reinhold Sp. z o.o. w Gdyni, „Rothert & Kiłaczycki”  
Sp. z o.o. w Gdyni, „Aug. Wolff i Ska” Sp. z o.o. w Gdyni, „Gdynia – Ameryka – Linie 
Żeglugowe” SA w Gdyni, a w czerwcu Rummel & Burton. Z dniem 31 XII 1935 r. 
wystąpiła ze Związku firma „Atlantic”33. W marcu 1936 r. w szeregi Związku wstąpiła 
„Polska-Lewant” Sp. z o.o. w Gdyni34, w lipcu 1937 „Oceaniczna Agencja Okrętowa” 
Sp. z o.o., a w rok później Z. Cedro i Ska Sp. z o.o.35. Oprócz firmy „Atlantic” organizację 
maklerską z różnych przyczyn opuściły: „Polska Agencja Morska”, „Polski Lloyd”, 
„Warta”, „Speed”, „Lloyd Bydgoski” oraz „Lenczat” (upadłość)36.

Ważnym członkiem Rady był, założony 15 IX 1928 r., Związek Gdyńskich 
Ekspedytorów Portowych, zrzeszający firmy zajmujące się towarem przeładowywanym 
w porcie. Różnorodność towarów przechodzących przez port pod względem wartości, 
sposobu ładowania czy transportowania, wymusiła specjalizację spedytorów. 
Członkami Związku w ramach poszczególnych specjalizacji byli: ekspedytorzy 
węglowi, do których zaliczono – „Boismine” Sp. z o.o. w Gdyni, organizujący 
przeładunek węgla koncernu „Skarbopol”, „Elibor” Handlowo-Przemysłowa 
SA, organizujący przeładunek węgla koncernu „Fulmen”, „Polskarob Polsko-
Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” SA w Gdyni, organizujący przeładunek 
węgla koncernu „Robur” i Towarzystwa Kopalń „Grodziec” oraz „Progress” Sp. z o.o., 
organizujący przeładunek koncernu „Progress”; ekspedytorzy towarów masowych 
- „Atlantic” Towarzystwo Transportowe z o.p. w Gdyni, organizujący przeładunek 
złomu żelaznego i węgla koncernu „Progress” oraz ekspedytorzy towarów wszelkich, 
reprezentowanych przez: „C. Hartwig” SA w Poznaniu, oddz. w Gdyni, „Johannes 
Ick” Agentura Ekspedycyjna w Gdańsku, oddz. w Gdyni, „Pantarei” SA w Gdyni, 
„Polski Lloyd” SA w Warszawie, oddz. w Gdyni, „Schenker i Ska” SA w Warszawie, 
oddz. w Gdyni, „Szulc-Rembowski i Ska” Sp. z o.o., „Warszawskie Towarzystwo 
Transportowe” Sp. z o.o. i „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne Sp. z o.o. w Gdyni37. Do 
tego grona w następnym okresie sprawozdawczym, tj. za lata 1932-1933, dołączyły:  

32 Rocznik …, 1932-1933, R. II-III, s. 23.
33 Rocznik …, 1935, R. V, s. 13.
34 Rocznik …, 1936, R. VI, s. 164.
35 Tamże, s. 197.
36 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 183.
37 Poza Związkiem istniały oddziały niektórych firm niemiecko-gdańskich, które nie brały udziału w 

pracach Związku Gdyńskich Ekspedytorów Portowych oraz kilka firm, które w roku sprawozdawczym 
1930-1931znajdowały się w stadium organizacji i zgłosiły swój akces do Związku z chwilą uruchomie-
nia przedsiębiorstw, tj. „Giesche” Tow. z o.o. w Gdyni, „Melas Polski” Tow. z o.o. w Gdyni oraz „Skarbo-
pol” sp. z o.p. w Gdyni. W roczniku znalazła się również uwaga, że z początkiem roku 1932 przystąpiły 
do Związku: C.W. Bestmann, Ekspedblok, Jul. Harmann, Tadeusz Minkiewicz oraz Północne Towarzy-
stwo Transportowe. Patrz: Rocznik …, 1931, R. I, s. 21-22.
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„C. W. Bestman” Międzynarodowe Transporty Sp. z o.o. w Gdyni, „Północne 
Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne” SA w Gdyni, „Ekspedblok” Dom 
Spedycyjno-Transportowy w Gdyni, „Jul. Herman i Ska” Dom Handlowo-
Ekspedycyjny w Gdyni, „Tadeusz Minkiewicz” Dom Handlowo-Ekspedycyjny w 
Gdyni, „Spedopol” Biuro Ekspedycyjno-Transportowe w Gdyni, „J. H. Bachman” 
Towarzystwo Spedycyjne Sp. z o.o., „Ferdynand Prowe” Towarzystwo Ekspedycyjne, 
Agentura Morska w Gdyni, Sp. z o.o., „Bergenske Balic Transports Ltd” Sp. z o.o. w 
Gdyni, Maklerzy okrętowi, frachtowi i agenci awaryjni, asekuracja ekspedycja, dostawa 
węgla bunkrowego, „Przewóz” Biuro Spedycyjne Sp. z o.o. w Gdyni, „Izaak Sztejn” 
Dom Handlowo-Ekspedycyjny, oddz. w Gdyni, „B. Henner i E. Hermann” Jawna 
Spółka handlowa w Gdyni, „Cemka” W. Kowalewski Przeładunki w porcie, „Maurycy 
Galster” Dom Ekspedycyjny Sp. z o.o. w Gdyni, „Ludwik Modelski” Międzynarodowa 
Spedycja, oddz. w Gdyni i „Ekstrans” Dom Ekspedycyjno-Transportowy w Gdyni38. W 
grudniu 1934 r. dołączyła firma Józef Siodlarski39. Kolejne firmy to: Józef Wisławski, 
Dom Ekspedycyjny w Gdyni, „Balto-Lewant” Sp. z o.o. w Gdyni, Lorber i Bieberstein 
Dom Ekspedycyjno-Transportowy w Gdyni (w 1935 r.), Aug. Wolff i Ska Sp. z o.o. w 
Gdyni, „Warrant” Sp. z o.o. w Gdyni, „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny 
Sp. z o.o w Gdyni, „Rapid” Sp. z o.o. Tow. Transportowe w Gdyni, Adam Zadrożny, 
Dom Ekspedycyjno-Handlowy, oddz. w Gdyni, K.R. Kowalski – Międzynarodowe 
Transporty Morskie w Gdyni, Dom Spedycyjny „Rawa”, oddz. w Gdyni, Towarzystwo 
Ekspedycyjno-Kontrolne Bawełny w Gdyni i „A. Goraj & Co.” Morskie Towarzystwo 
Transportowe w Gdyni w roku 193640. Związek został zlikwidowany 19 VII 1938 r., a 
jego członkowie weszli do Zrzeszenia Ekspedytorów Portowych w Gdyni41.

Czwartym w strukturze Rady był Związek Przedstawicieli Koncernów Węglowych. 
Powstały w dniu 23 X 1930 r. Związek zrzeszał firmy, które zostały wpisane do 
rejestru handlowego Sądu Powiatowego w Gdyni i posiadały zaświadczenie, że 
stanowią przedstawicielstwo właściwego koncernu węglowego. Każdy koncern 
mógł być reprezentowany przez jednego przedstawiciela, a on sam tylko wtedy 
mógł być członkiem Związku, gdy uskuteczniał przeładunek węgla w gdyńskim 
porcie. Członkami Związku w 1931 r. byli „Elibor” Przemysłowo-Handlowa SA, 
reprezentująca koncern węglowy „Fulmen” w Katowicach, „Giesche” SA oddz. w 
Gdyni, reprezentujący koncern węglowy Giesche SA w Katowicach, „Polskarob 
Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” SA w Gdyni, reprezentujące 
koncern węglowy „Robur” w Katowicach, „Progress” Tow. z o.o., oddz. w Gdyni, 
reprezentujący koncern węglowy „Progress” Tow. z o.o. w Katowicach oraz 
„Skarbopol” Tow. z o.o. w Gdyni, reprezentujący koncern węglowy „Skarboferm”  

38 Rocznik …, 1932-1933, R. II i III, s. 27-28.
39 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 22.
40 Rocznik …, 1936, R. VI, s. 170.
41 Rocznik …, 1934, R. VII, s. 185.
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w Królewskiej Hucie42. Skład członków Związku poprzez cały okres przynależności 
do Rady nie zmienił się.

Gdynia powstała jako eksportowy port węglowy i w chwili ukonstytuowania 
się Rady Interesantów Portu w Gdyni eksport węgla stanowił jej główną masę 
przeładunkową. Statystyka za rok 1931 wskazywała, że w ogólnym tonażu 5.300 
114 t. przeładunków węgiel stanowił 4.373 095 t., tj. 82, 5% całości. Transport 
i przeładunek węgla absorbował przeważającą część urządzeń kolejowych i 
przeładunkowych w porcie. Przeładunek węgla na terenie portu dokonywały w tym 
czasie z terenu Polski jedynie koncerny węglowe górnośląskie43. Koncerny te dla tego 
celu poczyniły w porcie wielomilionowe inwestycje, zwłaszcza w nowoczesną w skali 
świata infrastrukturę przeładunkową. Już wtedy koncerny węglowe dokonywały w 
Gdyni przeładunku węgla (za wyjątkiem koncernu „Fulmen”) we własnym zakresie, 
na własnych, od władz portowych na dłuższe terminy wydzierżawionych nabrzeżach 
i własnymi urządzeniami przeładunkowymi. Prym wiodła firma „Polskarob”, która 
była przedstawicielstwem największego górnośląskiego koncernu węglowego 
„Robur” oraz Towarzystwa Kopalń „Grodziec”. Firma ta, poza obszernym aparatem 
spedycji węgla, prowadziła do wybuchu wojny inwestycję we własną flotę statków 
pełnomorskich oraz własny wydział maklerki okrętowej44. Jak podawał Rocznik Rady 
z 1931 r., drugi co do wielkości górnośląski koncern węglowy „Progress”, sprawował 
w tym czasie spedycję węgla poprzez firmę ekspedycyjną „Atlantic”, uruchamiając 
własny przeładunek (we własnym zarządzie) z dniem 16 I 1932 r. Trzecia firma 
„Skarbopol” czyniła spedycję poprzez firmę „Boismine” urządzeniami własnymi 
lub państwowymi. W tym okresie sprawozdawczym koncern Giesche poprowadził 
eksport węgla poprzez własne urządzenia i we własnym zarządzie z dniem 1 XII 
1931 r., a firma ekspedycyjna „Elibor” przeładowywała węgiel koncernu „Fulmen” na 
urządzeniach własnych. Wyłania się z tego podwójny obraz firm, reprezentujących 
koncerny węglowe. Były one nie tylko spedytorami, ale także reprezentowały dość 
różnorodne interesy, zwłaszcza górnośląskich koncernów węglowych. Dlatego też, 
przede wszystkim ze względu na odmienne warunki spedycji towarów masowych, 
zorganizowały się jako odrębna grupa interesantów portowych w Związku 
Przedstawicieli Koncernów Węglowych45. 

Ostatnim z członków Rady Interesantów Portu w Gdyni wymienionym w 
roczniku z roku 1931 był Związek Przemysłowców Portowych. O przynależności 
do Związku decydował fakt nie tylko terytorialnego działania w obrębie portu, ale 
powiązania przemysłu Rzeczypospolitej z portem gdyńskim i obrotem morskim. 
Ważnym pozostawał jednak fakt, że „warsztat wytwórczy znajdował się w porcie”. 

42 Rocznik …, 1931, R. I, s. 27-29.
43 Węgiel z zagłębia dąbrowskiego, za wyjątkiem węgla Towarzystwa Kopalń „Grodziec”, przeładowywany 

był w Gdańsku.
44 Tamże, s. 26. W 1931 r. łączny tonaż wynosił ca. 15 000 ton.
45 Zauważyć jednak należy, że w zakresie zagadnień ogólnoekspedycytorskich ich interesy reprezento-

wał Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych, w skład, którego wchodziły wszystkie firmy dokonu-
jące przeładunku węgla we własnym zakresie.
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Opierając się na takich założeniach, do Związku zgłosiły członkostwo firmy, powstałe 
z inicjatywy prywatnej, ale przy wydatnym poparciu czynników rządowych związane 
z portem gdyńskim: „Łuszczarnia Ryżu” Tow. Kom. w Gdyni, Gdyńska Olejarnia SA 
w Gdyni (następnie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego i Olejarskiego „Union” SA w 
Gdyni), Chłodnia Portowa (nie stanowiąca wówczas przemysłu portowego, jednak 
spełniająca analogiczne do niego zadanie), która umożliwiała częściowe uzależnienie 
się polskiego eksportu produktów hodowlanych od pośrednictwa obcego, 
dającego możliwość długoterminowego składowania produktów na warunkach 
umożliwiających konkurowanie na rynku międzynarodowym46. Dołączyła do nich 
wkrótce „Józef Fetter” SA w Gdyni (przedsiębiorstwo uszlachetniania i przerobu 
suszonych owoców)47 oraz Chłodnia i Hala Rybna w Gdyni48. W 1935 r. na miejsce 
Związku Przemysłowców Portowych powstał Związek Przedsiębiorstw Przemysłu 
Portowego i Magazynów Portowych w Gdyni49. Związek od października 1934 r. 
współdziałał z Radą i zgłosił formalne przystąpienie do tej organizacji z dniem 1 
V 1936 r. W skład Związku weszły wyżej wymienione spółki 50. W rok później w 
składzie Związku widzimy również „Stocznię Gdyńską” SA w Gdyni51.

W dniu 23 X 1935 r. powstało Zrzeszenie Właścicieli i Dzierżawców Magazynów 
Portowych w Gdyni. Członkami Zrzeszenia były następujące firmy: „American 
Scantic Line” Sp. z o.o. w Gdyni, „Bergtrans” Towarzystwo Żeglugowe Sp. z o.o., 
„Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe” SA w Warszawie, „Pantarei” SA Powszechne 
Zakłady Magazynowe i Transportowe w Gdyni, „Polska Agencja Morska” Sp. z 
o.o. w Gdyni, „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe” SA w Gdyni, „Żegluga 
Polska” SA w Gdyni, „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne Sp. z o.o. w Gdyni, 
Bank Cukrownictwa SA, oddz. w Gdyni (później jako „Cukroport” Składy 
Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni) i „Józef Fetter” SA w Gdyni52. W 1936 
r. ze Zrzeszenia wystąpił „GAL”, ale w dwa lata później do spółek członkowskich 
dołączyły: „Usco” Sp. z o.o. w Gdyni, „Aukcje Owocowe” Sp. z o.o. w Gdyni, „Emteha” 
Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe SA i „Extrans” Dom Ekspedycyjno-
Transportowy w Gdyni53.

46 Patrz: Tamże, s. 30.
47 Rocznik …, 1932-1933, R. II i III, s. 36.
48 Rocznik …, 1936, R. VI, s. 179. Wystąpiła ze Związku 31 III 1939 r. Patrz: Rocznik …, 1937, R. VII, 

s. 192.
49 Związek Przemysłowców Portowych nie został zarejestrowany zgodnie z treścią art. 12 Rozporządze-

nia Prezydenta RP z 27 października 1932 r. („Dziennik Ustaw RP”, 1932, nr 94, poz. 808). Ostatecznie w 
myśl przepisów ustawy z dn. 10 marca 1934 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta RP z 7 czerwca 1927 
r. o prawie przemysłowym („Dziennik Ustaw RP”, 1934, nr 40) organizacja została wpisana do rejestru pod 
nazwą Związek Właścicieli i Dzierżawców Magazynów Portowych w Gdyni.

50 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 3.
51 Rocznik …, 1937, R. VII, s. 192.
52 Rocznik …, 1936, R. VI, s. 179-182.
53 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 195.
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W 1933 r. zgłosił swój akces do Rady Związek Dostawców Węgla Bunkrowego 
w Gdyni54. Członkami założonego 22 XI 1932 r. Związku były następujące firmy: 
„Bergenske Balic Transports Ltd” Sp. z o.o. w Gdyni, „Elibor” Towarzystwo 
Przemysłowo-Handlowe SA, „Giesche” SA oddz. w Gdyni, „Polskarob - Polsko-
Skandynawskie Towarzystwo Transportowe” SA w Gdyni, „Progress” Tow. z o.o. w 
Gdyni, „Skarbopol” Tow. z o.o. w Gdyni, „Speed” Tow. z o.o. w Gdyni i „August Wolff 
i Ska” Sp. z o.o. w Gdyni55. W 1935 r. członkiem Związku została firma „M.E.W.” – 
Morski Eksport Węgla Sp. z o.o. w Gdyni56. W 1938 r. stan członków się zmniejszył, 
ponieważ dwie firmy: „Progress” i „M.E.W.” połączyły się w jedną i przyjęły nazwę 
„Progress” – Morski Eksport Węgla57. W wym. roku sprawozdawczym Związek nie 
został członkiem Rady, jednak ze względu na współdziałanie z Radą Interesantów 
w rocznikach późniejszych podawane były o nim dane na równi ze związkami 
członkowskimi58. Ostatecznie Związek Dostawców Węgla Bunkrowego wstąpił do 
Rady na kilka miesięcy przed wojną 1 IV 1939 r.59.

W dniu 17 III 1937 r. w poczet członków Walne Zgromadzenie Rady 
Interesantów przyjęło Zrzeszenie Przedsiębiorstw Transportowych w Gdyni60, które 
zostało zlikwidowane w dniu 19 VII 1938 r., a jego członkowie wraz z członkami 
zlikwidowanego w tym samym dniu Związku Gdyńskich Ekspedytorów Portowych 
w Gdyni weszli do utworzonego Zrzeszenia Ekspedytorów Portowych w Gdyni61. W 
końcu 1936 r. członkami Zrzeszenia Przedsiębiorstw Transportowych były: „Elibor” 
Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe SA, „Giesche” SA oddz. w Gdyni, „C. Hartwig” 
SA Międzynarodowi Ekspedytorzy w Gdyni, „Johannes Ick” Agentura Ekspedycyjna 
w Gdańsku, oddz. w Gdyni, „Modelski Ludwik” Międzynarodowa Spedycja, oddz. 
w Gdyni, „Pantarei” SA w Gdyni, „Polskarob - Polsko-Skandynawskie Towarzystwo 
Transportowe” SA w Gdyni, „Polski Lloyd” SA, oddz. w Gdyni, „Progress” Tow. z 
o.o. w Gdyni, „Ferdynand Prowe” Towarzystwo Ekspedycyjne, Agentura Morska w 
Gdyni, Sp. z o.o., „Rawa”, oddz. w Gdyni, „Schenker i Ska” SA dla Międzynarodowego 
Transportu, oddz. Gdynia, „Skarbopol” Tow. z o.o. w Gdyni, „Warszawskie Towarzystwo 
Transportowe” Ekspedycja morska, ekspedycja lądowa, Sp. z o.o. w Gdyni, „Warta” 
Towarzystwo Ekspedycyjne Sp. z o.o. w Gdyni, „Aug. Wolff i Ska” Sp. z o.o. w Gdyni i 
„Zadrożny Adam” Dom Ekspedycyjno-Handlowy w Gdyni. Wszystkie wym. spółki, 
wraz z firmami rozwiązanego Związku Gdyńskich Ekspedytorów Portowych w Gdyni 
w Roczniku z roku 1938, są notowane jako członkowie Zrzeszenia Ekspedytorów 
Portowych w Gdyni. Była to najliczniejsza organizacja z wszystkich reprezentowanych 
w Radzie Interesantów, gdyż liczyła w sumie 42 spółki i firmy prawne62. 

54 Rocznik …, 1932-1933, R. II i III, s. 33.
55 Tamże, s. 35.
56 Rocznik …, 1935, R. V, s. 26.
57 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 189.
58 Patrz: Rocznik …, 1934, R. IV, s. 25-28 i kolejne.
59 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 185.
60 Rocznik …, 1936, R. VI, s. 152.
61 Rocznik …, 1937, R. VII, s. 185.
62 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 196-205.
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Jak już wspomniano, w skład Rady wchodziły przedsiębiorstwa niezrzeszone: 
Centrala Zakupu Złomu Polskich Hut Żelaznych Sp. z o.o. w Warszawie63 i „Paged” 
Polska Ajencja Eksportu Drewna Sp. z o.o. w Gdyni, Powszechny Bank Związkowy 
SA oddz. w Gdyni, „Gdynika – Maklerzy Ubezpieczeń Morskich” Sp. z o.o. w Gdyni 
i Bank Zachodni SA oddz. w Gdyni 64. Dnia 1 VIII 1938 r. w skład Rady, jako kolejne 
przedsiębiorstwo niezrzeszone, weszło „Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe” 
Dyrekcja Kolei Herby Nowe – Gdynia, Ekspozytura Dyrekcji w Gdyni65, a 1 I 1939 r. 
„Gródek” – Pomorska Elektrownia Krajowa SA w Toruniu66.

Część pierwsza Rocznika omawiała zadania i strukturę organizacyjną Rady 
Interesantów Portu w Gdyni. Część drugą stanowiły dane statystyczne dla portu i 
miasta w poszczególnych latach. W Roczniku z roku 1931 w kolejnych rozdziałach 
omówione zostały: IV stan i warunki pracy polskiej floty handlowej, w tym 
poszczególne przedsiębiorstwa okrętowe, obroty polskiej floty handlowej w latach 
1927-1932, wahania morskich stawek przewozowych oraz warunki rozwoju polskiej 
floty handlowej; V ruch statków w porcie gdyńskim, w tym statki na wejściu i 
wyjściu (główek portowych), linie regularne, zawijające do Gdyni oraz porty, z 
którymi Gdynia posiadała regularną komunikację, a także stawki Polskiego Związki 
Maklerów okrętowych w Gdyni i obroty firm maklerskich. Rozdział VI stanowiło 
omówienie obrotu towarowego i eksploatacji urządzeń portowych w Gdyni, w 
którym to rozdziale uwzględniono: obrót towarowy portu gdyńskiego, kryte 
pomieszczenia składowe, mechaniczne urządzenia przeładunkowe, tory kolejowe 
w porcie, nabrzeża portowe, wartość obrotu towarowego w odniesieniu do obrotu 
ogólnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ruch pasażerski. W kolejnym VII rozdziale 
przedstawiono przemysł portowy w Gdyni, uwzględniając poszczególne firmy 
portowe oraz zagadnienia związane z rozwojem tego przemysłu. Ostatni VIII rozdział 
stanowiły ogólne zagadnienia portu gdyńskiego w roku 1931, w którym omówiono 
rozbudowę portu, eksploatację portu i urządzeń portowych, inwestycje kolejowe 
w porcie, kwestie pocztowo-telegraficzne, pracę w porcie i żegludze, organizację 
służby bezpieczeństwa w porcie, rejestrację umów i zwyczajów portowych, ustrój 
administracyjny portu, sprawy podatkowe, samorząd gospodarczy, reprezentację 
konsularną w mieście i inne.

Kolejne Roczniki wprowadzały stopniowo nowy układ podrozdziałów, jednak 
główne kwestie w nich omawiane pozostały niezmienione. W Roczniku z roku 1934 

63 Zrzeszała: Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura SA Górniczo-Hutnicza w Katowicach, 
Katowicką Spółkę Akcyjną dla Górnictwa i Hutnictwa, „Huta Pokój” Śląskie Zakłady Górniczo-Hutni-
cze SA w Katowicach, Towarzystwo Zakładów Hutniczych „Huta Bankowa” SA w Dąbrowie Górniczej, 
Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza SA w Warszawie, „Modrzejów - Handtke” Zjednoczo-
ne Zakłady Górniczo-Hutnicze – Sosnowiec, Spółkę Akcyjną Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowiec-
kich w Warszawie, Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych SA w Warszawie oraz Hutę  
Żelaza „Kraków” SA w Krakowie. Patrz: Rocznik …, 1934, R. IV, s. 31-32.

64 Rocznik …, 1935, R. V, s. 1.
65 Rocznik …, 1937, R. VII, s. 185; Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 206-207.
66 Tamże, s. 207.
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zrezygnowano z przedstawiania jako osobnej problematyki (rozdz. VII Rocznika 
z 1931 r.) przemysłu portowego, włączając go w zakres zagadnień portu w Gdyni. 
Znacznie rozbudowano rozdział dot. obrotu towarowego i eksploatacji urządzeń 
portowych, wprowadzając zmienioną formę zagadnień w postaci: zamorskiego obrotu 
towarowego portu gdyńskiego, obrotu portu w Gdyni drogą wodną z wnętrzem 
kraju oraz obrót przybrzeżny, tranzytu przez port w Gdyni i ekspedycję portową67. W 
kolejnych Rocznikach zrezygnowano z rozdziału uwagi ogólne. W Roczniku IV z roku 
1934 omówiono w osobnych rozdziałach ruch statków i obrót towarowy zamorski 
portu w Gdańsku oraz Rolę Gdyni w handlu zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej. 
W tym ostatnim rozdziale wyszczególniono: udział portu w Gdyni w obrotach handlu 
zagranicznego Polski, wartość obrotów towarowych portu w Gdyni w porównaniu 
z wartością handlu zagranicznego Rzeczypospolitej, zestawienie obrotów polskiego 
handlu zagranicznego z poszczególnymi państwami, zmianę kierunku polskiego 
handlu zagranicznego i udział Gdyni w tym zjawisku i Gdynię, jako czynnik 
niezależności komunikacyjnej polskiego handlu zagranicznego68. W Roczniku z 
1935 r. zrezygnowano z podania danych o ruchu statków i obrocie towarowym 
zamorskim portu w Gdańsku69. 

Ostatecznie redaktorzy pisma w Rocznikach za lata 1936-38 zrezygnowali z części 
pierwszej, prezentującej zadania i strukturę organizacyjną Rady, wprowadzając w 
zamian rozdział VII, w którym omawiano stan organizacyjny Rady Interesantów 
Portu w Gdyni oraz VIII., w którym zaprezentowano organizacje i przedsiębiorstwa, 
należące do Rady Interesantów70. Układ periodyku w roku 1938 prezentował w 
poszczególnych rozdziałach: I Wyposażenie techniczne portu w Gdyni, w którym 
odnajdujemy informacje dotyczące: nabrzeży portowych, infrastruktury kolejowej, 
mechanicznych urządzeń portowych oraz użytkowych krytych powierzchni 
składowych w porcie; II Ruch statków w porcie gdyńskim, w tym: ruch statków na 
wejściu i wyjściu, linie regularne i rozwój linii regularnych w latach 1931-38 oraz 
obroty firm maklerskich w Gdyni; III Obrót towarowy i ruch pasażerski portu w 
Gdyni, omawiający kwestie zamorskich obrotów towarowych portu, obrotów portu 
drogą wodną z wnętrzem kraju oraz obrotów w żegludze przybrzeżnej, a także 
zamorskiego ruchu pasażerskiego portu; IV Udział portu gdyńskiego w polskim 
handlu zagranicznym, w którym wyszczególniono: obroty polskiego handlu 
zagranicznego, obroty polskiego handlu zagranicznego drogą morską, udział portu 
w Gdyni w obrotach handlu zagranicznego Polski, wartość obrotów towarowych 
portu w Gdyni w porównaniu z wartością handlu zagranicznego Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz kierunki polskiego handlu zagranicznego z podziałem na państwa 
Europy i państwa pozaeuropejskie; V Stan i warunki pracy floty handlowej morskiej, 
w którym omówiono: stan ogólny, statki (wraz z wykazem) służby morskiej, 

67 Rocznik …, 1932-1933, R. II-III, s. I-IV.
68 Rocznik …, 1934, R. IV, s. I-IV.
69 Rocznik …, 1935, R. V, s. I-IV. Uczyniono to w załączniku do rocznika.
70 Rocznik …, 1936, R. VI, s. IV-V; Rocznik …, 1937, R. VII, s. III-IV; Rocznik …, 1938, R. VIII, s. III-IV.
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należące do poszczególnych polskich towarzystw okrętowych na dzień 1 I 1939 r., 
obroty polskiej floty handlowej (w rozbiciu strukturalnym i na poszczególne polskie 
towarzystwa okrętowe). Ważniejsze zagadnienia portu w Gdyni w roku 1938 znalazły 
swoje odniesienie w rozdziale VI, w którym zamieszczono: ogólne zagadnienia 
pracy w porcie, warunki pracy w Polskiej Marynarce Handlowej, sytuację na rynku 
frachtów morskich w roku 1938, w tym np. ustawodawstwo celne, opłaty portowe, 
budżet eksploatacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni, sprawy podatkowe, dewizowe 
i kolejowe.  Po wspomnianym już rozdziałach VII i VIII Rocznik prezentował 
dziesięć załączników, rozszerzających zakres informacyjny głównych treści pisma. 
Zawarto w nich: ruch statków, towarowy obrót zamorski portu gdańskiego i obroty 
firm maklerskich w Gdańsku, opis linii regularnych, obsługujących Gdynię, porty, z 
którymi Gdynia posiadała regularną komunikację, opłaty portowe i inne, pobierane 
w Gdyni, stawki Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, taryfę sztauerską, 
spis agentów celnych, uchwałę Generalną Komisji Dewizowej z dnia 18 XII 1936 
r., świadczenia na pomoc zimową dla bezrobotnych w Gdyni oraz stan placówek 
konsularnych w Gdyni w dniu 1 V 1939 r. Trzy ostatnie roczniki zawierały również 
osobny spis tabel do każdego rozdziału, co ułatwiało (i ułatwia) posługiwanie się 
tymi specjalistycznymi wykazami statystyk portowych71.

Zaprezentowane w rozdziale IV zestawienie polskiej floty handlowej w Roczniku 
1931 objęło tylko statki, przewożące towary i pasażerów w rejsach pomiędzy portami 
handlowymi. Nie uwzględniono portowych statków pomocniczych typu holowniki 
oraz statków wycieczkowo-spacerowych, uprawiających żeglugę przybrzeżną, 
przeważnie sezonową, które posiadała PP „Żegluga Polska”. Pominięto również 
statek szkolny marynarki handlowej „Dar Pomorza” oraz zarejestrowany w Gdańsku, 
pływający pod flagą polską „Ville de Toulon”, co umniejszyło wykazany tonaż o około 
2000 BRT. Wykazany tonaż przyjmował w tych latach tendencję wzrostową. Gdy 
w 1927 r. stan polskiej floty handlowej wynosił 6 statków o nośności 11 242 BRT, 
w 1930 r. już 25 statków o nośności 41 334 BRT, to w 1932 r. 33 statki o nośności 
67  834 BRT. Stanowiło to zaledwie 0, 097% tonażu polskiej floty handlowej w 
porównaniu do tonażu ogólnoświatowego, wobec 6, 1% tonażu niemieckiego, 5, 1% 
francuskiego, 29% brytyjskiego, 15% amerykańskiego czy 6% norweskiego72. W roku 
1936 stan polskiej floty wynosił już 72 statki o nośności 81 351 BRT73. W 1939 roku 
Rzeczypospolita wkroczyła z flotą 81 statków o nośności 98 991 BRT74.

Polska flota handlowa uzyskała w roku 1927 przez port w Gdyni obrót towarami 
w wysokości 315 148 t., w roku 1930 w wysokości 884 080 t., a w 1931 r. już 1.093 
792 t. W kolejnych latach obrót w dalszym ciągu - po niewielkich spadkach w latach 
1933-1934 do poziomu kolejno: 861 340 t. i 962 749 t. – zwyżkował, wynosząc: w 

71 Tamże, s. I-XI.
72 Rocznik …, 1931, R. I, s. 39.
73 Rocznik …, 1935, R. V, s. 35.
74 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 90.
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1935 r. 1 199 975 t.75, by w 1938 r. osiągnąć 1 718 025 t.76. Należy zaznaczyć, że w 
1931 r. procentowy udział polskiej floty handlowej był większy w obrotach Gdyni 
niż w obrotach Gdańska, w Gdyni bowiem wyrażał się cyfrą 694 501 t. i stanowił 
13% ogólnego obrotu, podczas gdy w Gdańsku udział ten w wysokości 326 961 t. 
stanowił zaledwie 3, 6% ogólnego obrotu w roku 193177. Rocznik wykazywał obroty 
poszczególnych towarzystw okrętowych, wskazując, że do głównych artykułów 
wywozowych należały węgiel, drewno, cukier i koks. W latach następnych zwyżkę 
eksportu wykazywano także w zbożu i drobnicy78. W roczniku z 1931 roku można 
znaleźć również ważną informację, że od roku 1931 notowany był tranzyt przez 
Gdynię, wiodący z Finlandii na Bliski Wschód, obsługiwany również przez polską 
linię regularną79. Autorzy Rocznika podnieśli kwestię, że powstanie polskiej żeglugi 
i obrót towarami  w polskich portach były we wzajemnym związku przyczynowym. 
Podkreślono, że to koniunktura eksportowa na polski węgiel, rozpoczęta w 1926 
roku, stworzyła podstawy pod rozwój polskiej żeglugi nieregularnej, a zamorski 
ruch emigrancki przyczynił się do rozkwitu polskiej żeglugi transatlantyckiej, 
dzięki skanalizowaniu emigracji do portów polskich i na statki polskie80. Otwarcie 
na porty skandynawskie i państw bałtyckich zapoczątkowało uniezależnienie się 
polskiego handlu z tymi państwami, tworząc podwaliny dla powstania w porcie 
gdyńskim handlu tranzytowego. Podobnego znaczenia nabrała linia rotterdamska 
do Antwerpii i Rotterdamu. Rozwój regularnych połączeń dawał gwarancje, że zyski 
z przewozu morskiego towarów pozostawały w Polsce. W latach następnych, obok 
linii regularnych, wykazywano wzrost obrotu tzw. trampowego od 23 300 t. w roku 
1933 do 123 542 t. w roku 193581 oraz 171 561 t. w roku 193882. Jednocześnie autorzy 
opracowania z roku 1931, porównując cyfry obrotów polskich pełnomorskich linii 
regularnych dla portów Gdyni i Gdańska stwierdzili, że „wszystkie linie europejskie 
obsługują oba porty, które w zakresie handlu i przewozów pasażerskich uzupełniają 
się”83. Inaczej scharakteryzowano już udział polskiej floty w obrotach obu portów w 
roku 1938, zaznaczając, że udział ten w obrotach Gdańska znacznie się zmniejszył.

Rozwój polskiej floty handlowej odbywał się na tle kryzysu w żegludze światowej. 
Odbijało się to na stawkach przewozowych, które w latach 1930/31 były najniższe od 
czasu ustabilizowania się frachtu po zakończeniu I wojny światowej84. Podkreślono 

75 Rocznik …, 1935, R. V, s. 52.
76 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 106.
77 Rocznik …, 1931, R. I, s. 40.
78 Rocznik …, 1935, R. V, s. 56.
79 Rocznik …, 1931, R. I, s. 41.
80 Uregulowało tę kwestię Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 29 listopada 1930 r. o zmianie niektó-

rych postanowień z dnia 14 grudnia 1925 r. o wyłączności portów polskich dla wychodźstwa („Dziennik 
Ustaw RP”, 1930, nr 86, poz. 656).

81 Rocznik …, 1935, R. V, s. 53.
82 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 106.
83 Rocznik …, 1931, R. I, s. 44-45. 
84 Tamże, s. 45-49.
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w sprawozdaniu, że polskie linie żeglugowe współpracują z międzynarodowymi 
organizacjami armatorów. Większość polskich towarzystw okrętowych należało 
do międzynarodowej organizacji obrony interesów zawodowych „Baltic and 
International Martime Conference” z siedzibą w Kopenhadze, PTTO (później GAL) 
było członkiem organizacji kartelowej „North Atlantic and Baltic Freight Conference”, 
regulującej stawki towarowe na statkach kursujących na liniach między portami 
Ameryki Północnej i Bałtyku oraz zrzeszenia „Atlantic Conference” z siedzibą 
w Brukseli, ustalającej warunki przewozu pasażerów między portami Ameryki 
Północnej i Europy85.

Coraz większe znaczenie, które znajdowało przełożenie na informacje 
zamieszczane w Rocznikach, zyskiwał przed wojną przewóz pasażerów i emigrantów, 
wykazywany przy poszczególnych firmach przewozowych. Po ogólnym spadku tych 
przewozów, liczonego globalnie w latach 1927-192986, polskie towarzystwa żeglugowe 
od 1932 r. wykazywały znaczny wzrost ruchu pasażerskiego, zamykając rok 1935 
ilością 47  299 pasażerów, korzystających z polskich statków87. Spowodowany był 
on wzrostem obrotów miedzy portami obcymi, co należało zawdzięczać rozwojowi 
ruchu na linii Polsko-Palestyńskiej towarzystwa GAL oraz konwersją polskiego 
ruchu transatlantyckiego prawie wyłącznie emigracyjnego. Wprowadzenie na linię 
amerykańską nowoczesnych motorowców „Piłsudski” i „Batory” spowodowało 
skrócenie czasu podróży o 1/3 i podniesienie konkurencyjności tej linii żeglugowej88. 
W latach następnych przewóz pasażerów zwyżkował, osiągając w roku 1938 
liczbę 58 238 osób89. Wzrost ten był wynikiem zwiększenia się przewozów na linii 
palestyńskiej GAL-u i utrzymaniu połączeń morskich z Ameryką Południową90.

Rozdział V pokazywał w zestawieniu tabelarycznym ruch statków w porcie 
gdyńskim od roku 1924 do 1931, w rozbiciu statki na wejściu i na wyjściu, różnicując 
statki z ładunkiem i bez ładunku, pokazując ogólną pojemność NRT, ładunek w 
tonach i ilość obsłużonych pasażerów. Widoczna była charakterystyczna dla tego 
okresu przewaga eksportu nad importem. W 1926 r. do portu weszło z ładunkiem 
17 statków, ale już w 1931 r. było ich 836, wyszło z ładunkiem z portu w tym czasie 
w 1926 r. 291 statków, a w 1931 r. 2 582 statków. Dążeniem władz portowych miało 
być uzyskanie względnej równowagi pomiędzy importem a eksportem morskim91. W 
kolejnych latach: w 1932 r. - 1 195, w 1935 r. - 2 020 statków weszło z ładunkiem do portu, 

85 Tamże, s. 49-50.
86 Spowodowane to było załamaniem się ruchu emigranckiego na skutek polityki prohibicyjnej 

poszczególnych państw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
87 Rocznik …, 1935, R. V, s. 53.
88 Tamże, s. 53, 65-66.
89 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 108.
90 Tamże, s. 108, 120. O dziwo, w ostatnim Roczniku znajduje miejsce informacja, że południowoame-

rykańską linię towarowo-pasażerską obsługiwały s/s „Kościuszko” i s/s „Pułaski”, podczas gdy już wtedy 
wprowadzono do obsługi m/s „Sobieski”.

91 Rocznik …, 1931, R. I, s. 52-53.
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a wyszło z ładunkiem z portu w tym czasie statków: w 1932 r. - 2 956 i 1935 r. 3 75392. 
W 1938 roku bilans zamykał się 2 435 statkami z ładunkiem na wejściu i 2 228 statków z 
ładunkiem na wyjściu, co wskazywało wyraźną równowagę eksportu i importu93. 

W tymże rozdziale wskazano i opisano również najważniejsze regularne linie 
zagraniczne, których statki zawijały do portu gdyńskiego zaliczając do nich „American 
Scantic Line”, „United balic Corporation”, „Svenska Orient Line”, „Gulf – Gdynia Line”, 
„Svenska Lloyd”, Sjöfartslinjen Sverige – Polen” i linię do Norwegii, utrzymywaną 
przez „Fred Olsen & Co” w Oslo94. Pozwalało to utrzymać regularne połączenia 
okrętowe z 65 portami wszystkich kontynentów z wyjątkiem Australii (nie zawijano 
również do portów dalekowschodnich), w tym: Nowym Jorkiem, Halifaksem, Rio 
de Janeiro, Buenos Aires, Jaffą, Aleksandrią, Londynem, Rotterdamem i in.95. W 
roku 1936 linii regularnych, zawijających do gdyńskiego portu było już 49, w tym 
europejskich 38, co pozwalało na utrzymanie komunikacji ze 149 portami, w tym 
70 w Europie96. Po krótkotrwałym spadku w 1938 r. linii regularnych, zawijających 
do gdyńskiego portu było już 52, w tym europejskich 41, a Gdynia utrzymywała 
komunikację ze 156 portami, w tym 89 w Europie97.

Podsumowano również obroty firm maklerskich. Największą liczbę statków 
obsłużyły firmy: „Polskarob” SA – 925 statków oraz Polska Agencja Morska Tow. z o.o. 
– 842 statki, trzecia w kolejności Bergenske Balic Transport Corp. Ltd – już tylko 360 
statków. Najmniej, bo po 3 statki, sklarowały „Works i Cie” oraz „Schenker i Ska”98. W 
kolejnych latach powiększyła się liczba firm maklerskich, działających w porcie oraz 
ilość statków do obsługi, jednak kolejność udziału (trzech) poszczególnych firm w 
klarowaniu statków nie uległa zmianie99. Należy jednak zauważyć, że w 1938 r. na 
3 miejsce wysunęła się w obsłudze firma Bergtrans, a ostatnie miejsce zajęły spółki 
Mewa i Korab100.

Obrotem towarowym i eksploatacją urządzeń portowych w Gdyni zajęto się 
w rozdziale VI Rocznika, opierając swoje dane na informacjach pozyskanych z 
Urzędu Morskiego w Gdyni101. W latach 1924-1931 widać znaczny wzrost obrotów 
ogólnych z 10 167 t. w roku 1924 do 5 300 114 t. w roku 1931102. W następnych latach 

92 Rocznik …, 1935, R. V, s. 90-91.
93 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 19.
94 Rocznik …, 1931, R. I, s. 59-61.
95 Tamże, s. 66-67.
96 Rocznik …, 1935, R. V, s. 102-103, 116-121.
97 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 31.
98 Rocznik …, 1931, R. I, s. 70.
99 Rocznik …, 1935, R. V, s. 124.
100 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 33.
101 Rocznik …, 1931, R. I, s. 71.
102 Autorzy Rocznika uzupełniają te dane obrotem przybrzeżnym w wysokości 5 672 t. oraz obrotem 

żeglugi śródlądowej rzeką Wisłą w wysokości 28 447 t., co dawało Σ 34 447 t. obrotu dodatkowego dla 
gdyńskiego portu. Patrz: Tamże, s. 71.
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obrót ogólny wzrósł do 7 474 444 t. w 1935 r.103. W obrocie towarowym za 1931 r. 
na pierwsze miejsce wysunęły się w przywozie: żużle Thomasa, ryż surowy, złom, 
rudy żelazne, piryty oraz saletra, a w wywozie: węgiel kamienny, węgiel bunkrowy, 
cukier, bekony, sole potasowe i nawozy azotowe oraz ryż wyłuszczony. Ogólna cyfra 
obrotów przewyższyła obroty takich portów, jak: Szczecin, Królewiec, Sztokholm i 
Kopenhaga104. W obrocie towarowym za 1935 r. na pierwszych miejscach w przywozie 
wykazano: złom, rudy żelazne, bawełnę, owoce świeże, fosforyty oraz ryż surowy, a 
w wywozie: węgiel kamienny, węgiel bunkrowy, deski i łaty (drewno), koks, cukier, 
żelazo handlowe oraz wyroby metalowe. Ogólna cyfra obrotów w 1931 r. przewyższyła 
obroty takich portów, jak: Szczecin, Królewiec, Sztokholm i Kopenhaga. W kolejnych 
latach nie wskazano istotnych zmian w strukturze obrotów105.

Gdynia posiadała w tamtym okresie 18 wielkopowierzchniowych pomieszczeń 
składowych. Od roku 1927 zanotowano stosunkowy wzrost nie tylko bezwzględny, 
ale i stosunkowy, krytej powierzchni składowej, związany z inwestycjami portowymi. 
W roku 1927 było to 4000 m2, a w 1931 r. 83 130 m2 całkowitej powierzchni, wliczając 
w to najnowocześniejszą w Europie Chłodnię Portową106. W 1935 r. port gdyński 
posiadał 41 magazynów i chłodni, tj. 191 570 m2 powierzchni składowej107, a w roku 
1938 - 55 magazynów i chłodni, co dawało 246 703 m2 powierzchni składowej108.

Nastąpił też znaczny przyrost mechanicznych urządzeń przeładunkowych. W 
1931 r. dźwigów węglowych (mostowych, bramowych i taśmowych z wywrotnicą) 
było tylko 15 i odpowiadał im przeładunek 4  407  913 t. węgla, rudy, pirytu i 
fosforytów, natomiast dźwigów dla ładunków zbiorowych było 26, a odpowiadał im 
przeładunek 926 709 t. drobnicy109. W 1935 r. Gdynia posiadała 60 mechanicznych 
urządzeń przeładunkowych, w tym 20 dla ładunków masowych, a 40 dla ładunków 
drobnicowych, którym odpowiadał odpowiednio roczny przeładunek 5  922  453 
t. ładunków masowych i 1 551 991 t. ładunków pozostałych110. W 1938 r. Gdynia 
posiadała 87 mechanicznych urządzeń przeładunkowych, w tym 28 dla ładunków 
masowych, a 59 dla ładunków drobnicowych, którym odpowiadał odpowiednio 
roczny przeładunek 7  325 227 t. ładunków masowych i 1  482 285 t. ładunków 
pozostałych111.

Znamienny był rozwój sieci torów kolejowych, który w 1931 r. wynosił 114 km do 
7 km w 1922 r., czyli chwili uruchomienia portu112. W roku 1936 Gdynia dysponowała 

103 Rocznik …, 1935, R. V, s. 126.
104 Rocznik …, 1931, R. I, s. 72-73.
105 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 45-60.
106 Rocznik …, 1931, R. I, s. 81-82.
107 Rocznik …, 1935, R. V, s. 158-159.
108 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 10.
109 Rocznik …, 1931, R. I, s. 84-85.
110 Rocznik …, 1935, R. V, s. 164-165.
111 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 8.
112 Rocznik …, 1931, R. I, s. 87.
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siecią 181 km torów kolejowych113, a w 1938 r. 221, 5 km torów kolejowych114. W 1931 
r. Gdynia posiadała 7 792 mb. nabrzeży portowych i 320 ha powierzchni wodnej. 
Głębokość portu wynosiła 8-12 m i wystarczała wtedy dla największych statków115. 
W roku 1936 długość nabrzeży portowych wynosiła 12 060 mb i 798 ha powierzchni 
wodnej116. W 1938 r. długość nabrzeży wzrosła do 12 867 mb117.

W Rocznikach ciekawe są zestawienia, dotyczące obrotu towarowego w 
zestawieniu z ogólnym obrotem handlu zagranicznego Rzeczypospolitej. Wynika z 
nich, że mimo ciągłego obniżania się całokształtu handlu zagranicznego Polski, co 
było związane z kryzysem ogólnoświatowym, obrót towarowy Gdyni ciągle wzrastał i 
to nie tylko absolutnie i stosunkowo do ilościowych obrotów zagranicznych Polski, ale 
również pod względem teoretycznej wartości 1 tony. Mimo bowiem ciągłej tendencji 
zniżkowej, dotykającej polski handel zagraniczny, średnia wartość gdyńskiej tony w 
ciągu 3 lat wrosła z 51 zł do 75 zł. W 1929 r. obrót handlu zagranicznego Polski 
wynosił 26 125 tys. t. (5 924 mln zł) i zmalał w 1931 r. do 21 635 tys. t. (3 341 mln. zł), 
w tym czasie ogólny obrót towarowy portu gdyńskiego w 1929 r. wyniósł 2 620 tys. 
t. (134 mln zł) i wzrósł w 1931 r. do 5 080 tys. t. (384 mln zł)118. W kolejnych latach 
wskaźniki wykazywały poważny spadek obrotów polskiego handlu zagranicznego 
pod względem ilości jak i wartości. W 1935 r. zanotowano obrót w wysokości 16 
009 tys. t. o wartości 1 786 mln. zł119. W tym czasie ogólny obrót towarowy portu 
gdyńskiego w dalszym ciągu wzrastał, by w roku 1935 osiągnąć poziom 7 119 tys. 
t. (762 mln zł). Średnia wartość jednej tony w Gdyni wyniosła w 1935 r. 107 zł120. 
W 1938 r. zanotowano obrót w wysokości 18 907 tys. t. o wartości 2 485 mln zł121. 
Średnia wartość jednej tony w Gdyni wyniosła w 1938 r. 135, 77 zł122.

Kolejnym tematem, poruszanym na łamach Rocznika, był przemysł portowy.  
Zaprezentowano w nim stan i warunki pracy przemysłu portowego w Gdyni, z którym 
i port i miasto łączyło wiele nadziei. W 1931 r. przemysł reprezentowały następujące 
firmy: „Łuszczarnia Ryżu” Sp. kom. w Gdyni, zajmująca się przetwarzaniem 
dostarczanego drogą morską ryżu zarówno na rynek wewnętrzny jak i zewnętrzny, 
„Gdyńska Olejarnia” SA w Gdyni, zajmująca się wyrobem olejów technicznych, 
głównie oleju lnianego i sojowego, „Chłodnia Portowa” Sp. z o.o. w Gdyni, której 
zadaniem było stworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla eksportu szybko 
psujących się produktów spożywczych, „Józef Fetter” SA w Gdyni, importująca z 
Kalifornii i innych krajów zamorskich, a także z Polski owoce suszone, przetwarzając 

113 Rocznik …, 1935, R. V, s. 166.
114 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 4.
115 Rocznik …, 1931, R. I, s. 89.
116 Rocznik …, 1935, R. V, s. 167-168.
117 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 2.
118 Rocznik …, 1931, R. I, s. 89-90.
119 Rocznik …, 1935, R. V, s. 171.
120 Tamże, s. 177.
121 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 67.
122 Tamże, 1938, R. VIII, s. 80.
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je na wysoko wartościowe mieszanki owocowe, wysyłając je zarówno na rynek 
krajowy jak i zagraniczny, Hala i Chłodnia Rybna wybudowana przez Min. Przemysłu 
i Handlu i oddana do eksploatacji Morskiemu Instytutowi Rybackiemu, której 
zadaniem było rozwinąć handel rybami morskimi. Rozdział kończyły rozważania, 
dotyczące sensu i logiki funkcjonowania i rozwoju przemysłu w gdyńskim obszarze 
portowym123. 

Rocznik z 1931 r., który inicjował tego rodzaju wydawnictwo na szereg lat, 
kończył rozdział poświęcony zagadnieniom, związanym z działalnością i rozwojem 
spraw morskich, w tym portu w Gdyni, które wymagały inicjatywy i współdziałania 
czynników gospodarczych, zorganizowanych w Radzie Interesantów Portu w Gdyni, 
władz miasta i władz państwowych. Na łamach pierwszego Rocznika zaprezentowano 
szereg memoriałów, dezyderatów i opinii, dotyczących kierunków rozwoju portu, 
inwestycji portowych, infrastruktury drogowej i kolejowej, powierzchni składowych, 
przepisów legislacyjnych z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego (handlowego), 
opłat portowych i brzegowych, łączności telefonicznej i pocztowo-telegraficznej itd. 
organizacji zrzeszonych w Radzie.

Ważnym elementem VIII rozdziału były rozważania, dotyczące ustroju 
administracyjnego portu. Podkreślono dobrze rozwijającą się współpracę z obydwoma 
wyższymi instancjami władz morskich, tj. Departamentem Morskim Min. Przemysłu 
i Handlu oraz Urzędem Morskim w Gdyni. Najważniejszą płaszczyzną współpracy 
była, powołana Rozporządzeniem Min. Przemysłu i Handlu z dnia 18 lutego 1929 r., 
Tymczasowa Rada Portowa124. Jej kompetencje stwarzały pewnego rodzaju forum, 
na którym opiniowano i stawiano wnioski związane z: projektami rozbudowy portu 
oraz jego urządzeń, koncesji i dzierżaw długoterminowych na terenie portu, taryf 
opłat portowych i innych przepisów w porcie, zasad eksploatacji portu, sprawach 
zleconych przez Min. Przemysłu i Handlu oraz przedstawianych przez Urząd Morski. 
Radzie Interesantów Portu w Gdyni § 4 rozporządzenia przyznał 2 miejsca, na które 
wybrano L. Byczkowskiego i F. Kollata. Co więcej, do zarządu tego organu portowego 
weszli N. Korzón, w charakterze przedstawiciela grupy importerów i eksporterów, J. 
Rummel, w charakterze przedstawiciela Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni oraz 
J. Gombrowicz, prezes Centrali Zakupu Złomu Polskich Hut Żelaznych w Warszawie, 
co dawało 5 przedstawicieli Rady Interesantów na 14 członków tej doradczej 
organizacji. Co więcej, w charakterze stałego eksperta uczestniczył w posiedzeniach 
Tymczasowej Rady Portowej dyrektor Rady Interesantów, dyrektor B. Kasprowicz125. 
W 1936 roku wraz z utworzeniem Rady Portowej126 Rada Interesantów otrzymała 
3 mandaty, na które wybrano: F. Kollata, A. Cienciałę i W. Gieysztora. Podobnie 

123 Rocznik …, 1931, R. I, s. 99-100.
124 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 18 lutego 1929 r. o utworzeniu Tymczasowej 

Rady Portowej przy Urzędzie Morskim („Monitor Polski”, nr 52, poz. 101), znowelizowane Rozporzą-
dzeniem z 27 dn. lutego 1931 r. („Monitor Polski”, nr 54, poz. 94).

125 Rocznik …, 1931, R. I, s. 139-140.
126 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 3 dn.  lutego 1936 r. („Monitor Polski”, 1936, nr 41).
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jak przy Tymczasowej Radzie Portowej, w jej Zarządzie zasiedli z ramienia innych 
organizacji, a funkcjonujący w Radzie Interesantów: S. Tor, J. Rummel i N. Korzón. 
Podobnie jak poprzednio w charakterze stałych ekspertów udział w gremium Rady 
Portowej brali: B. Kasprowicz, J. Michalewski i syndyk Związku Armatorów Polskich 
Tadeusz Bierowski127.

W roczniku V z 1935 r. rozwinięto i szczegółowo omówiono zagadnienia związane 
z kwestiami pracowniczymi. Wskazano ustawodawstwo, regulujące wszystkie 
aspekty pracy robotników portowych, scharakteryzowano przeciętne zarobki 
robotników, dniówki i roboczogodziny, a także kwestie związane z bezpieczeństwem 
pracy. W Roczniku znalazły także miejsce sprawy nieszczęśliwych wypadków wśród 
robotników portowych, których liczba za rok 1935 zamknęła się ogólną liczbą 289 
wypadków, w tym 2 śmiertelnych128. Zestawienia były sukcesywnie pokazywane w 
kolejnych rocznikach i tak w 1938 r. zanotowano wypadków 351, jednak bez żadnego 
zdarzenia śmiertelnego129. 

Poruszono również kwestię utworzonego w 1935 r. Wydziału Handlowego w 
Sądzie Okręgowym w Gdyni130. Na ogólną ilość 16 sędziów handlowych, 13 sędziów 
przypadało na sfery gospodarcze portu, zorganizowane w Radzie Interesantów 
Portu131.

Ostatnie kwestie, które były omawiane w Roczniku, dotyczyły zaprezentowania 
ważnych z punktu widzenia Rady Interesantów kwestii podatkowych, gdyż Gdynia 
korzystała z przywilejów podatkowych, wprowadzonych przez władze legislacyjne 
celem popierania jej rozwoju oraz Samorządu Gospodarczego. Postulowano (co już 
następowało) utworzenie w przenoszonej z Grudziądza do Gdyni Izby Przemysłowo-
Handlowej sekcji Żeglugowo-Portowej, która stałaby się zalążkiem samorządu. Gdy 
10 XI 1932 r. plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej wybrało na prezesa N. 
Korzóna – prezesa Rady Interesantów, a na korespondentów Izby: R. Horodyńskiego, 
B. Kasprowicza i J. Michalewskiego autorzy Rocznika z 1931 r. uznali, że „od początku 
roku 1931 należy uznać, że zapewniona została ścisła współpraca pomiędzy Izbą 
Przemysłowo-Handlową, a organizacją interesantów portu”132.

Ostatnia sprawa, którą poruszano w Rocznikach, była reprezentacja konsularna, 
która - obok funkcji administracyjnych  - sprawowała w portach opiekę nad 
obywatelami państw, które reprezentują. Do 1931 r. urzędowały w Gdyni trzy 
placówki konsularne: francuska, norweska i szwedzka. W tymże roku przybyły 
trzy kolejne placówki: belgijska, brytyjska i duńska. Funkcje konsularne pełnili w 
kolejności: Roger Paul le Goff (kierownik agencji konsularnej), Einar Nielsen (konsul),  
N. Korzón (konsul), Francis Giacomini (wicekonsul), Cecil H. Jeffrey (wicekonsul)  

127 Rocznik …, 1935, R. V, s. 219-220.
128 Tamże, s. 192-203.
129 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 136.
130 Utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 stycznia 1935 r. („Dziennik 

Ustaw RP”, 1935, nr 4, poz. 28).
131 Rocznik …, 1935, R. V, s. 220.
132 Rocznik …, 1931, R. I, s. 148.
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i L. Byczkowski (wicekonsul)133. W latach 1932-1933 zostały otwarte kolejne placówki 
konsularne: holenderska, łotewska, estońska, hiszpańska, portugalska i fińska, 
które były reprezentowane przez: Josepha van Barena (wicekonsul), Mirosława 
Laureckiego (wicekonsul), Witolda Kukowskiego (konsul), Czesława Raczewskiego 
(wicekonsul do chwili śmierci – później vacat), Jana Macka (wicekonsul) i Stanisława 
Darskiego (konsul)134. W 1934 w Gdyni notowano już kolejne przedstawicielstwa 
- Rumunii i Włoch, reprezentowane przez kolejno: B. Kasprowicza i Arturo 
Stellę135. W 1935 r. swoje przedstawicielstwa otworzyły: cesarstwo Japonii, Rzeszy 
Niemieckiej i Kostaryki, reprezentowane w osobach: F. Kollata, Wernera Hoffmanna 
i Aleksandra Wiatraka136. Ostatecznie w roku 1938 w Gdyni działały 22 konsulaty. 
Przedstawicielstwa swoje otworzyły do wybuchu wojny jeszcze: Argentyna, Brazylia, 
Grecja i Węgry reprezentowane przez: Marcosa A. Savona (konsul), George Cabrala 
(konsul), J. Rummla (konsul generalny) oraz W. Gieysztora (konsul)137.

W kolejnych Rocznikach wiele informacji zamieszczano w aneksach lub 
załącznikach. W Roczniku z lat 1932-1933 aneksowano: referat członka Tymczasowej 
Rady Portowej w Gdyni, inż. N. Korzóna na posiedzeniu 21 VI 1932 r. w sprawie 
przeniesienia Okręgowej Dyrekcji PKP w Gdańsku, Memoriał Rady Interesantów 
Portu w Gdyni w sprawie przepisów policyjno-portowych z dnia 11 IV 1932 r., 
Uwagi do Rozporządzenia Porządkowego Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 29 
V 1933 r. o przepisach policyjno-portowych i Memoriał złożony panu Dyrektorowi 
Departamentu Ceł Ministerstwa Skarbu w dniu 19 VII 1932 r.138. W 1934 r. na łamach 
kolejnych Roczników w miejsce aneksów wprowadzono załączniki, gdzie zostały 
zaprezentowane: Statut Związku Właścicieli i Dzierżawców Magazynów Portowych w 
Gdyni oraz wykazano obroty zamorskie portu w Gdyni w pierwszych 10 miesiącach 
1935 r.139. W roku 1935 w załącznikach ukazano: ruch statków i obrót towarowy 
zamorski portu w Gdańsku, obroty zamorskie portu w Gdyni w pierwszym półroczu 
1936 r., opłaty portowe pobierane w Gdyni, stawki Polskiego Związku Maklerów 
Okrętowych, taryfę sztauerską, umowy zbiorowe w polskiej marynarce handlowej i 
protokóły dotyczące spraw kolejowych140.

Podsumowując, nie sposób jest wyobrazić sobie dzisiejszą pracę historyka, 
zajmującego się dziejami Gdyni i portu, a także wielu aspektów życia 
gospodarczego, społecznego i politycznego II Rzeczypospolitej, bez uwzględnienia 
w swoich poszukiwaniach naukowych źródła, jakim są przedwojenne Roczniki 
Rady Interesantów Portu w Gdyni. Zawarte w nich informacje, statuty, ustawy 
i rozporządzenia, a przede wszystkim dane statystyczne, wobec występującego  

133 Tamże s. 148-150.
134 Rocznik …, 1932-1933, R. II i III, s. 260-263.
135 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 224-225.
136 Rocznik …, 1935, R. V, s. 222-223.
137 Rocznik …, 1938, R. VIII, s. 262-261.
138 Rocznik …, 1932-1933, R. II i III, s. 271-286.
139 Rocznik …, 1934, R. IV, s. 279-282.
140 Rocznik …, 1935, R. V, s. 224-268.

Rada Interesantów Portu Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938
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w wielu wypadkach braku źródeł aktowych, są właściwie jedynym źródłem wiedzy 
o pracy portu i jego niepośledniej roli w dziejach najnowszych Państwa Polskiego 
do wybuchu wojny. Pozwalają także na właściwe odniesienie do próby oceny 
funkcjonowania portu i miasta po roku 1945, w sytuacji, gdy taka ocena zostanie 
w sposób kompleksowy opracowana. Wykazane wybiórczo w niniejszym tekście 
dane statystyczne nie oddają w pełni pracy portu i jego rozwoju i wymagają odrębnej 
analizy. Zamieszczone informacje liczbowe miały tylko zasygnalizować bogactwo 
źródłowe, jakim są poszczególne Roczniki w badaniach nad dziejami portu i historii 
gospodarczej Polski w okresie międzywojennym.

Mariusz Kardas



Bronisław Poźniak

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni

Powstała po I wojnie światowej Druga Rzeczpospolita Polska, z woli zwycięskich 
mocarstw uzyskała dostęp do wybrzeża morskiego o długości prawie 150 kilometrów, 
od ujścia rzeczki Piaśnicy do Bałtyku w okolicy Żarnowca na zachodzie, do ujścia 
potoku Swelina do Zatoki Gdańskiej niedaleko Orłowa na wschodzie. Dalej były 
plaże sopockie, ale one stanowiły już terytorium Wolnego Miasta Gdańska.

Na początku lat dwudziestych XX wieku morskie placówki celne funkcjonowały w 
porcie puckim i na Helu, natomiast drogowe w Żarnowcu, Zamostnym i Strzebielinie, 
w którym był też kolejowy urząd celny. Podlegały one Dyrekcji Ceł w Poznaniu, 
podporządkowanej z kolei Ministerstwu b. dzielnicy pruskiej1.

Placówka celna w Gdyni powstawała wraz z budową portu, którą rozpoczęto w 
1922 roku. Już po roku wybudowano półkilometrowe drewniane molo wypełnione 
kamieniem z odgałęzieniem wzdłuż morza, które stanowiło tymczasowy port, do 
którego zaczęły zawijać statki handlowe. Do odprawy celnej przyjeżdżał celnik ze 
Strzebielina i urzędował w drewnianym baraku u nasady pirsu z położonym torem 
kolejowym.          

W 1924 roku utworzono w porcie gdyńskim ekspozyturę celną Urzędu Celnego w 
Strzebielinie. Dyrekcja Ceł w Poznaniu z dniem 1 maja 1925 roku przekształciła ową 
ekspozyturę w Urząd Celny w Gdyni, któremu nadano I klasę. Pracowało w nim na 
początku kilku urzędników z naczelnikiem włącznie2. Dwa lata później, w 1927 roku 

1 Ustawa  z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowym zarządzie byłej dzielnicy pruskiej („Dziennik Praw 
Państwa Polskiego” 1919, nr 64, poz. 385). Dyrekcja Poznańska była pierwszą w odrodzonej Polsce okrę-
gową władzą celną II instancji - § 2 rozporządzenia RM z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie prze-
kazania Ministrowi Skarbu zarządu sprawami celnymi na obszarze b. prowincji pruskiej stanowił, że 
„bezpośredni zarząd ceł na obszarze b. dzielnicy pruskiej aż do ustawowego przeprowadzenia organiza-
cji władz celnych RP sprawować będzie w II instancji Dyrekcja Ceł w Poznaniu z Prezesem w IV stop-
niu służbowym na czele” („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1921, nr 9, poz. 44).

2 Historia celnictwa polskiego. 80 lat Administracji Celnej w Gdyni, [w:] „Wiadomości Celne” 2009, nr 
1–2, s. 31-33. Urzędy celne do 1952 r. dzieliły się na I lub II klasy. Podział ten wprowadziło rozporzą-
dzenie Ministra Skarbu z dnia 13.12.1920 r. o postępowaniu celnym („Dziennik Praw Państwa Polskie-
go” 1921, nr 11, poz. 64 ). I klasa oznaczała pełny zakres uprawnień w przywozie i wywozie. Taką klasę 
miały urzędy celne  kolejowe na głównych liniach, ekspozytury pocztowo – celne i Urząd Celny w Gdy-
ni, będący granicznym morskim. II klasę miały urzędy celne drogowe i rzeczne, w których nie  odpra-
wiano  towarów w przywozie, lecz przekazywano w tranzycie do urzędów  klasy I.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012
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przeprowadzili się oni do nowo wybudowanego budynku przy przedłużeniu ulicy 
Portowej (obecnie ulica Chrzanowskiego). W sąsiedztwie powstały budynki Urzędu 
Morskiego, ambulatorium portowego, komisariatu portowego Policji Państwowej. 
W pobliżu powstawał Basen Węglowy z Nabrzeżami: Szwedzkim, Duńskim i 
Holenderskim oraz basen wewnętrzny w kierunku Oksywia, nazwany później im. 
Marszałka Piłsudskiego.

Wraz z rozbudową portu i wzrostem przeładunków towarów zwiększała się obsada 
etatowa gdyńskiego urzędu celnego. Na początku było ich czterech, wzmocnionych 

funkcjonariuszami Straży Celnej, której placówka funkcjonowała w Gdyni3. W 
1928 roku w Urzędzie Celnym w Gdyni pracowało 16 celników, a rok później już 42, 
by przekroczyć w 1930 roku liczbę stu etatów.       

3 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych („Dziennik Praw Pań-
stwa Polskiego”1924, nr 80, poz. 777 ) w art. 3 stanowiła, że Minister Skarbu sprawuje zarząd cłem za po-
mocą urzędów celnych jako władz I instancji, okręgowych władz celnych II instancji i straży celnej jako or-
ganu wykonawczego, powołanego do celnej ochrony granic i zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu 
granic. Straż Celna chroniła granice m.in. na Pomorzu od 1921 do 1928 roku, w którym jej zadania przeję-
ła Straż Graniczna. W Dyrekcji Ceł w Poznaniu był starszy inspektor Straży Celnej, który nadzorował  ko-
misariaty  i placówki graniczne. Komisariat Straży Celnej był w Chyloni, z placówkami w gdyńskim porcie,  
Orłowie, Wielkim Kacku i na Oksywiu.

Bronisław Poźniak

Widok pierwszego Urzędu Celnego w porcie gdyńskim, dziś ul. Chrzanowskiego 
       Źródło: www.skyscrapercity.com 
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W tym czasie zniesiono morski Urząd Celny w Pucku, a drugi morski w Helu miał 
uprawnienia urzędu II klasy i przekazywał wszelkie towary do odprawy do Gdyni, 
żeby w końcu zostać w 1934 roku oddziałem gdyńskiego urzędu. Naczelne władze 
celne dostrzegły potrzebę ustalenia specjalnego trybu podejmowania czynności 
urzędowych na morskiej granicy w dużym porcie handlowym. W 1930 roku Minister 
Skarbu wydał instrukcję morsko – celną dla Urzędu Celnego w Gdyni4. Instrukcja 
składała się z 69 paragrafów pogrupowanych w siedem rozdziałów oraz załączonych 
siedmiu wzorów dokumentów portowo – celnych. Rozdziały były zatytułowane:

A.  Postanowienia ogólne
- teren działania,
- wjazd statków,
- zawiadomienie o nadejściu statku,
- przybicie statków,
- miejsce przybijania statków,
- dozór celny.
B.  Przywóz
- przyjęcie statków ( dokumenty wstępne, manifest i konosamenty, sprawdzanie 

dokumentów), 
- odprawa podróżnych i bagaży,
- rewizja statku ( wstępna, rewizja inwentarza, prowiantu oraz odprawa rzeczy 

kapitana statku i jego załogi, powtórna rewizja statku),
- wyładunek towaru ( wyładowanie na redzie, wpadnięcie towaru do morza, 

niezgodności przy wyładunku ), towary szybko psujące się, przyjęcie do składów 
i magazynów.

C.  Wywóz
- zgłoszenie załadowania i ustalenie czasu załadunku,
- wstępna rewizja wywozowa statku,
- odprawa wywozowa (towarów, w tym masowych, odprawa podróżnych i 

bagażu),
- zgłoszenie odejścia statku (ostateczna rewizja statku, zezwolenie wyjścia i 

prowadzenie rejestru statków odchodzących).
D.  Odprawa statków wojennych ( okręty RP i obce).
E. Odprawa jachtów i łodzi sportowych

4 Zarządzenie Ministra Skarbu z dn. 22.05.1930 r. w sprawie instrukcji morsko – celnej dla Urzędu Cel-
nego w Gdyni ( M.P. z 1930 r., nr 138, poz. 202). Wcześniej gdyński urząd od samego początku, tj. od 
1 maja 1925 roku działał w oparciu o „Tymczasową Instrukcję dla morskiego urzędu celnego w Gdyni” 
wydanej przez Ministerstwo Skarbu z dn. 30.04.1925 r. (L. DC/3961/II/25).

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni
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- jachty krajowe,
- łodzie sportowe i spacerowe,
- rejsy po wodach przybrzeżnych,
- jachty w ruchu międzynarodowym.
F. Zaprowiantowanie statków
- ze składów tranzytowych,
- z wolnego obrotu,
- zaprowiantowanie statków wojennych.
G.  Postanowienia końcowe
- przewóz do Gdańska i z Gdańska towarów podlegających podatkom 

wewnętrznym (wyroby tytoniowe, spirytusowe, wina i piwo, sól, cukier, drożdże, 
oleje mineralne, zapałki i zapalniczki, karty do gry),

- agenci morscy, maklerzy i dostawcy prowiantu,
- naprawy na statku,
- zawinięcie do portu z konieczności,
- ruch pasażerski żeglugi przybrzeżnej oraz kutry i łodzie rybackie,
- naruszenie zamknięć celnych i postanowienia karne5.

Z przytoczonej wyżej treści rozdziałów i poszczególnych paragrafów wynika 
zakres regulacji Instrukcji, która kompleksowo zabezpieczała interesy państwa 
polskiego, jego obszaru celnego, do którego włączone było terytorium Wolnego 
Miasta Gdańska6. Należy podkreślić, że owa regulacja była tworzona po raz pierwszy 
w Polsce i wzorowała się na najlepszych rozwiązaniach w Europie. Port w Gdyni coraz 
bardziej zwiększał obroty i zaczął się liczyć w basenie Morza Bałtyckiego. Wymagało 
to dostosowania praktyk celnych do nowoczesnego organizmu portowego. Instrukcja 
była czymś dokładniejszym niż rozporządzenia i zarządzenia władz naczelnych. 
Oparto ją o dobre zwyczaje portowe ułatwiające ruch statków i obrót towarowy w 
porcie w ramach obowiązujących norm prawa, szczególnie prawa celnego. Miała 
też na celu ujednolicenie podejmowanych czynności we wszystkich portowych 
placówkach celnych. W 1936 roku, po wejściu w życie nowego prawa celnego, 
Minister Skarbu wydał nową Instrukcję morsko – celną, a właściwie dostosował 

5 Na podstawie Instrukcji Morsko – Celnej dla Urzędu Celnego w Gdyni.
6 Mocą art. 104 Traktatu Wersalskiego (28.06.1919 r.) terytorium WMG włączono do polskiego obsza-

ru celnego. Od 1922 roku nie było już granicy celnej. Był to efekt wejścia w życie postanowień zawartej 
w Paryżu Konwencji Polsko – Gdańskiej z 9 listopada 1920 r. i umowy wykonawczej, zwanej „warszaw-
ską” z dnia 24 października 1921 r. Polskie ustawy celne – z dn. 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulo-
wania stosunków celnych i rozporządzenie Prezydenta RP  z dnia 27 października 1933 r. o prawie cel-
nym („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1933, nr 84, poz. 610) – w pierwszych artykułach podkreśla-
ły jednolitość polskiego obszaru celnego z terytorium WMG.

Bronisław Poźniak
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dotychczasową Instrukcję do nowych regulacji ustawowych oraz do nowego zakresu 
działania Urzędu Celnego w Gdyni7. Oprócz odpraw celnych towarów w obrocie 
portowym Urząd Celny w Gdyni miał uprawnienia do prowadzenia śledztw i 
rozstrzygania spraw karno – skarbowych, kredytowania należności celnych od 
towarów sprowadzanych drogą morską przez port gdyński oraz odprawy celnej 
zagranicznych paczek pocztowych, przywożonych i wywożonych drogą morską8.

Od 1934 roku Urząd Celny w Gdyni został jedyną w II Rzeczypospolitej graniczną 
morską administracją celną, zatrudniającą 265 urzędników państwowych i dozorców 
celnych. Urzędnicy, którzy stanowili od 25 do 30% stanu etatowego, pracowali na 
następujących stanowiskach: poborca celny / adiunkt celny,  rewident celny, młodszy 
komisarz skarbowy, komisarz skarbowy, inspektor celny oraz kadra kierownicza –  
kierownik działu/oddziału, zastępca i naczelnik urzędu. Musieli posiadać co najmniej 
średnie wykształcenie. Miesięczne stałe uposażenie zaczynało się od 160 złotych dla 
rewidenta celnego do 260 złotych dla inspektora celnego. Kadra kierownicza ponadto 
otrzymywała dodatek służbowy, a naczelnik urzędu dodatek funkcyjny. Starsi dozorcy 
celni i dozorcy celni byli pracownikami fizycznymi i zarabiali około 100 – 110 
złotych miesięcznie9. Pełnili oni służbę w pięciu działach wewnętrznych: ogólnym, 
postępowania celnego, rachunkowo – kasowym, karnym i kontroli z laboratorium 
chemicznym i muzeum towaroznawczym oraz w ośmiu oddziałach terenowych:

7 Nowe prawo celne uchwalono w 1933 roku – wspomniane rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 
27.10.1933r. Nowy zakres ustanowił Minister Skarbu cyt. już zarządzeniem z dn. 30.10.1934 r. o organi-
zacji i zakresie działania Urzędu Celnego w Gdyni. Nowy tekst Instrukcji w zarządzeniu Ministra Skar-
bu z dn. 5.02.1936 r. (M.P. z 1936 r., nr 81, poz. 158).

8 Rozporządzenie Ministra Skarbu z 06.12.1926r. („Dziennik Ustaw RP” 1926, nr 122, poz.708) – dla 
UC Gdynia ustalono okręg jurysdykcyjny obejmujący powiat pucki i z powiatu wejherowskiego wy-
brzeże morskie 2 kilometry wewnątrz kraju; natomiast uprawnienia kredytowania miały dyrekcje ceł 
– rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dn. 30.04.1930r. („Dziennik 
Praw Państwa Polskiego”, 1930, nr 46, poz. 388 ); uprawnienia pocztowe na podstawie rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dn. 23.01.1930 r. (M.P. z 1930 r., nr 87, poz. 129).

9 Historia celnictwa polskiego. 90 lat Polskiej Administracji Celnej, [w:] „Wiadomości Celne” 2009, nr 
1-2, s. 5; Naczelnik UC Gdynia otrzymywał 100 złotych dodatku funkcyjnego i 300 złotych dodatku 
służbowego, jego zastępca 150 złotych dodatku służbowego, kierownicy oddziałów 100 złotych dodat-
ku służbowego. Ponadto wszyscy urzędnicy i dozorcy otrzymywali dodatki lokalne tzw. drożyźniane 
(od 10 do 45 złotych ) za pełnienie służby w Gdyni i na Helu – patrz: rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19.12.1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia, 
o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych. („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1933, nr 102, 
poz. 781). Przeciętne zarobki w 1932 r. wynosiły około 125 zł a szacunkowy koszt tygodniowego utrzy-
mania 4 osobowej rodziny w 1934 r. wynosił około 25 zł – za H. Zielińskim „Historia Polski 1914-1939”,  
Wrocław 1982, (Rozdział 9 - Społeczeństwo II RP, jego praca i życie codzienne).

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni
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- Oddział „Molo Rybackie” z siedzibą w Hali Śledziowej i działający  na terenie 
basenu jachtowego, Prezydenta i części południowego: nabrzeże angielskie, rybne, 
helskie i śląskie ( tereny stoczni), 

- Oddział „Molo Węglowe” z siedzibą w budynku „Polskarob” na nabrzeżu 
szwedzkim – działając w części północnej basenu południowego i w basenie 
węglowym, 

- Oddział „Molo Pasażerskie” z siedzibą na Dworcu Morskim i działający na 
nabrzeżu holenderskim, francuskim, belgijskim i pilotowym,

- Oddział ”Basen im. Marszałka Piłsudskiego” z siedzibą na nabrzeżu polskim i 
działające od Cukroportu po granice Wolnego Obszaru Celnego,

- Oddział „Wolny Obszar Celny” z siedzibą na nabrzeżu Stanów Zjednoczonych i 
działające w basenie im. Ministra Kwiatkowskiego,

- Oddział „Port Drzewny” działający na terenie po drugiej stronie kanału 
portowego, blisko Oksywia i portu wojennego,

- Oddział „Pocztowo – Celny” z siedzibą w gmachu Poczty Głównej w Gdyni przy 
ul. 10 Lutego,

- Oddział  „Port w Helu” funkcjonujący od 1 października do końca kwietnia – w 
pozostałych miesiącach oddział był nieczynny.

Oddział „Molo Pasażerskie” prowadził centralną ewidencję ruchu statków w 
całym porcie za wyjątkiem zawijających do WOC, a Oddział „Basen im. Marszałka 
Piłsudskiego” obsługiwał składy (magazyny) celne w obrębie portu i miasta Gdyni. 
Dozór celny w porcie gdyńskim był całodobowy, włącznie z niedzielami i świętami10.

  Zmiany organizacyjne wynikały też z tego, że Urzędowi Celnemu w Gdyni 
nadano niektóre uprawnienia okręgowych władz celnych II instancji i częściowo 
wyłączono go spod jurysdykcji  Dyrekcji Ceł w Poznaniu. Zażalenia na postanowienia 
i zarządzenia wydawane w sprawach przepisów celnych przez gdyński urząd 
rozpatrywało w drugiej instancji Ministerstwo Skarbu. W zakresie wymiaru i poboru 
należności celnych, wykrywania przestępstw celnych i prowadzenia dochodzeń oraz 
orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych Urząd Celny w Gdyni był władzą 
celną I instancji i kadrowo podlegał Dyrekcji Ceł w Poznaniu11.

10 Na podstawie tekstu cyt. zarządzenia Ministra Skarbu z dn. 30.10.1934 r. o organizacji i zakresie 
działania Urzędu Celnego w Gdyni , które w § 1 stanowiło, że „do wymiaru i poboru należności celnych 
i innych oraz do wykonywania wszelkich czynności urzędowych przy odprawie celnej w porcie w Gdy-
ni i w Helu, tudzież do wykrywania przestępstw celnych, prowadzenia dochodzeń i orzekania w spra-
wach karnych skarbowych na obszarze miasta Gdyni oraz powiatów morskiego i kartuskiego powołuje 
się Urząd Celny w Gdyni” .Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni wyznaczał Minister Skarbu. W zakre-
sie prowadzonych postępowań  celnych gdyński urząd był władzą celną II instancji.

11 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 27.10.1934 r. w sprawie nadania urzędowi celnemu w Gdyni 
niektórych uprawnień okręgowych władz celnych II instancji oraz częściowego wyłączenia tego urzędu 
spod właściwości Dyrekcji Ceł w Poznaniu („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1934, nr 97, poz. 890).
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Urząd Celny w Gdyni w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku stał się urzędem 
kompletnym, obsługującym ruch morski, kolejowy, pocztowy, a nawet lotniczy. W 
1935 roku , po oddaniu lotniska cywilnego w Rumi – Zagórzu przeznaczonego dla 
miasta Gdyni i polskiego Wybrzeża,  Minister Skarbu utworzył na nim placówkę 
celną. 

Przed wojną z Rumi odlatywały samoloty z pasażerami do Warszawy, a przed 
samą wojną otworzono linię do Kopenhagi i do Wenecji12. Graniczny ruch drogowy 
w latach międzywojennych nie odgrywał takiej roli, jaką ma dzisiaj. Podstawowymi 
środkami przewozu ładunków w Polsce tamtych lat były pociągi towarowe i transport 
rzeczny, a w wymianie z zagranicą  również morskie statki handlowe. Na przejściach 
drogowych nie dokonywano odpraw celnych towarów, poza rzeczami osobistymi i 
bagażem podróżnych.

Ponadto tylko w przedwojennej Gdyni utworzono w 1933 roku wolny obszar 
celny, usytuowany przy nabrzeżach basenu im. Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
Najbliższe tego typu wolne strefy celne były w portach Szczecina  (wówczas Niemcy) 

12 W 1935 r. lotnisko w Rumi stało się lotniskiem celnym  (Oddział Urzędu Celnego w Gdyni – Lotni-
sko) – rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6.05.1935 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Gdyni 
(Rumia) oddziału UC w Gdyni („Dziennik Ustaw” 1935, nr 36, poz. 257).

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni

Widok Urzędu Celnego od frontu ul. Rotterdamskiej. Źródło: www.skyscrapercity.com 
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i Gdańska, jednak ich położenie nie sprzyjało polskim interesom. Na terenie wolnego 
obszaru, traktowanego jak zagranica, mogły być składowane towary bez opłat 
celnych i monopolowych oraz podatków pośrednich, jak również bez ograniczeń 
przywozowych, wywozowych i przewozowych. Na terenie WOC towary zagraniczne 
mogły być przechowywane, przepakowywane, czyszczone, mieszane, rozdzielane 
i poddawane obróbce lub przeróbce. Przepisy także pozwalały na zakładanie 
prywatnych składów do przechowywania towarów oraz tworzenia zakładów 
przemysłowych i handlowych w granicach wolnej strefy (np. łuszczarnia ryżu czy też 
olejarnia firmy „Union”  na nabrzeżu indyjskim ).                         

Ponadto na WOC możliwe było zaopatrywanie statków, utrzymujących żeglugę 
z portami zagranicznymi w artykuły zagraniczne i krajowe bez opłat celnych, 
monopolowych i akcyzowych. Działalność składowa, gospodarcza i handlowa była 
koncesjonowana. Zezwolenia wydawał Minister Przemysłu i Handlu  w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu, a na założenie składu pozwolenie wydawały władze portowe w 
porozumieniu z władzami skarbowymi.  Teren WOC był pod dozorem celnym, w 
pełni ogrodzony i strzeżony przez strażników granicznych, a ruch osobowy odbywał 
się na zasadach ruchu przez granicę celną na podstawie specjalnych przepustek. 
Wejście i wyjście towarów złożonych na tym obszarze podlegało odprawie celnej1.                                                                     

W 1936 roku gdyński port osiągnął prawie 8 milionów ton przeładowanych 
towarów i stał się największym portem nad Bałtykiem. 

Takich efektów pracy, zarówno pod względem ilości odprawionych statków (blisko 10 
tysięcy w roku ) i masy towarowej w postaci dokonanych odpraw celnych – łącznie ponad 
132 tysięcy w roku ) nie powstydziłby się niejeden współczesny urząd celny w Polsce.  

Stan etatowy Urzędu na koniec 1936 roku wynosił 160 urzędników i 220 niższych 
funkcjonariuszy. W tym roku oddano nowy biurowiec z zapleczem socjalnym i 
mieszkaniowym dla gdyńskich celników przy ulicy Rotterdamskiej 9/11, niedaleko 
basenu Marszałka Piłsudskiego (obecnie Basen IV).

 Kierownictwo Urzędu, jego struktura organizacyjna i lokalizacje na koniec 1936 
roku przedstawiały się następująco:

Naczelnik Urzędu - mgr Wiktor Falatowicz,
     Zastępca Naczelnika Urzędu - Jan Piasecki.

Systematycznie rozszerzany zakres uprawnień i kompetencji okręgowej władzy 
celnej, znacząco rosnąca liczba etatów, wszechstronność dokonywanych czynności i 
obsługi prawie każdego rodzaju ruchu granicznego, nowo oddany kompleks biurowo 
– mieszkaniowy, a także rola, jaką odgrywała Gdynia i jej port w II Rzeczypospolitej 
bezsprzecznie wskazywały na to, że gdyński Urząd Celny przygotowywany był do roli 
okręgowej władz celnej II instancji. W końcówce lat trzydziestych w Gdyni pracowało 
ponad 450 urzędników i niższych funkcjonariuszy celnych na około 3500 w całym 

1 Wolny Obszar Celny w Gdyni działał na podstawie ustawy z dnia 10.03.1932r. („Dziennik Ustaw RP”, 
1932, nr 32, poz. 330) i rozporządzenia RM z dnia 11.03.1933r. o ustanowieniu w Gdyni wolnego obszaru 
celnego („Dziennik Ustaw RP”,1933, nr 20, poz. 131).
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kraju. Dla celników i ich rodzin zbudowano przy ulicy Denhoffa dwa bliźniacze, 
kilkupiętrowe budynki.

W przedwojennej Gdyni, mieście zbudowanym nad morzem i z morzem ściśle 
związanym, administracja celna również miała morsko – portowy charakter i swój 
gwałtowny rozwój zawdzięczała rozbudowie portu i wzrostowi przeładunków.  Praca 
w Urzędzie Celnym stała się prestiżowa, dobrze opłacana i zachęcała do osiedlania 
się w Gdyni ludzi wykształconych.                                                                                 

To co nie zdążyło ziścić się w II Rzeczypospolitej, bo na drodze stanęła  wojna, 
stało się w 1947 roku. W Gdyni powstała Dyrekcja Ceł, której podporządkowano 
wszystkie morskie urzędy celne (Gdynia, Szczecin – Port, Gdańsk – Nowy Port, 
Ustka i Świnoujście). W 1952 roku, w wyniku zmieniania systemu celnego w Polsce 
Ludowej  zlikwidowano dyrekcje ceł, które zastąpiono Centralnym Zarządem Ceł, 
przemianowanym po uchwaleniu nowego prawa celnego w 1961 roku na Główny 
Urząd Ceł. Dopiero pół wieku później, w dniu 1 maja 2002 roku utworzono ponownie 
w Gdyni  władzę celną II instancji – Izbę Celną, której morski charakter podkreślają 
podległe jej  urzędy celne w Gdyni i Gdańsku. Z chwilą wejścia Polski do Wspólnoty 
Europejskiej oba urzędy funkcjonują  na morskiej granicy Unii  i obsługują największy 
nad Bałtykiem kompleks terminali kontenerowych.

 

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni





Kazimierz Małkowski

Wpływ idei harcerstwa na wychowanie młodzieży 
po II wojnie światowej - na przykładzie 4 Gdyńskiej 

Drużyny Harcerzy1

Założyciel organizacji młodzieżowej lord Robert Baden-Powell of Gilwell zasady 
działania nowej organizacji, która wkrótce objęła prawie cały świat, wyłożył na 
początku XX stulecia w podstawowym podręczniku, niby ewangelii, pt. „Skauting dla 
chłopców - wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską”.  Pierwsze wydanie 
- w oryginalnym brzmieniu  „Scouting for Boys” ukazało się w 1907 r. i wkrótce 
wydawano  następne edycje, wszystkie w języku angielskim, a polskie tłumaczenie to 
przekład z wydania szesnastego z 1938 r. Wówczas we wstępie napisano, że podręcznik 
ten czytało i czyta miliony chłopców od ponad trzydziestu już lat. Wypada stwierdzić, 
iż „książka ta była bodźcem i pomocą dla chłopców, że stali się oni dzielni, weseli, 
uczynni, że byli lepszymi ludźmi i lepszymi obywatelami swego kraju”2. Każdy młody 
człowiek, który przyjął i hołduje zasady skautingu nazywa się skautem, a być skautem 
to znaczy być zdrowszym, zaradnym, sprawniejszym, samodzielnym i rycerskim, i 
pomagać innym.  

Do Polski  książka Baden-Powella dotarła w czasach, gdy młodzież jeszcze przed 
wybuchem I wojny światowej przygotowywała się do walki o wolność. Gdy trafiła 
do rąk twórcy harcerstwa polskiego - Andrzeja Małkowskiego, została niezwłocznie 
przystosowana do naszych warunków i potrzeb i określona w książeczce twórcy 
harcerstwa w 1911 r. pod tytułem „Scouting jako system wychowania młodzieży”. 
Rok ten zresztą uważany  jest za rok powstania harcerstwa w Polsce. Mamy zatem 
ścisłe związki między skautingiem a polskim harcerstwem, które jednak po latach 
rozdzieliły się, w wyniku czego nastąpiło powołanie dwóch organizacji - skautingu 
(dla dorosłej młodzieży) i Związku Harcerstwa Polskiego (dla uczniów szkół 

1 H.R. Kazimierz Małkowski - były członek 4 GDH, łącznik THH, pseudonim „Pawie Pióro”. W opra-
cowaniu jako członek 4 GDH od 1946 do 1950 r., czyli także po oficjalnym rozwiązaniu ZHP przedwo-
jennego typu, przedstawił nie tylko swoje własne doświadczenia harcerskie, ale przypomniał, że człon-
kowie 4 GDH byli zapoznawani z tradycjami polskiego harcerstwa sprzed wybuchu wojny i działalno-
ścią harcerzy podczas II wojny światowej. 

2 Gen. Baden-Powell podczas rejsu po portach bałtyckich w dniach od 12 do 9 sierpnia 1933 r. odwiedził 
Gdynię, gdzie wizytował obóz harcerski na Polance Redłowskiej. 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012
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powszechnych i średnich). W Polsce bardziej odpowiadały naszym protoplastom 
warunki zasad harcerskich i dzięki temu  jeszcze w latach zaborów w drugiej dekadzie 
XX stulecia - powstają liczne drużyny harcerskie. 

Przed I wojną światową we Lwowie ukazała się druga książka na ten sam temat, pt. 
„Harce młodzieży polskiej’, w której autorzy (M. Schreiber i E. Piasecki) „spolszczyli 
zasady Baden-Powella” i dostosowali do naszych warunków. Wkrótce także, w 1913 r. 
ukazuje się trzecia publikacja na interesujący nas temat pt. „Skauting dla młodzieży” 
(autor B. Bouffałł). Znanym podręcznikiem tradycji harcerstwa jest także książka 
Wacława Błażejewskiego „Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)”, której 
pierwsze wydanie pochodzi z 1933 r. Ale poza opracowaniami dotyczącymi celów, 
zasad działania i organizacji harcerstwa wydane zostały liczne publikacje, ukazujące 
działania dla dobra społeczeństwa i bohaterstwo harcerzy, szczególnie podczas II 
wojny światowej. 

Zarówno w latach pokoju, jak i podczas I czy II wojny  światowej młodzież polska 
organizowała się w bardzo szybkim tempie w poszczególne drużyny, przy czym starsi 
- jako skauci - przysposabiali się do służby wojskowej i np. już w 1914 czy w 1920  r. 
jako żołnierze przechodzili pod rozkazy komendanta Józefa Piłsudskiego, a młodsi 
- pozbawieni swoich przywódców (drużynowych) pracowali w systemie zastępów. 
Wtedy, pod koniec działań wojennych wielu harcerzy podjęło się budowy zrębów 
Polski Niepodległej. Byli to obywatele oddani, twórczy, ofiarni i rzetelni, czyli takimi 
jak to określa przyrzeczenie harcerskie! Dzisiaj wystarczy prześledzić życiorysy 
pionierów Odrodzonej Polski po 1918 i po 1945 roku, aby przekonać się, jak ważną 
rolę spełniali polscy skauci i harcerze w najnowszych dziejach Polski. Wśród wielu 
zasad, które stanowiły podstawy ideowe i które harcerze przyjmowali do stosowania 
w życiu znamienne było i jest hasło „Bądź gotów” - „Czuwaj”! (dla zuchów - „Czuj”). 

Niezależnie od zorganizowanego męskiego ruchu harcerskiego istniało także 
harcerstwo żeńskie, którego założycielką była żona twórcy ZHP Andrzeja, Olga 
Małkowska. Niezależnie od organizacyjnego podziału np. podczas II wojny światowej 
wspólnie zarówno druhny jak i druhowie walczyli z wrogiem. 

Tematem tego opracowania jest działalność wychowawcza harcerstwa na 
przykładzie uczniów średniej szkoły męskiej w Gdyni3 przynależnych do 4 Gdyńskiej 
Drużyny Harcerzy, a także wpływy tego wychowania na dalszą postawę byłych 
harcerzy w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.

Zgodnie z tradycją organizacja polskiego skautingu czy harcerstwa była i jest następująca 
- licząc od struktury podstawowej: zastęp - drużyna - szczep - hufiec i chorągiew.

Nie jest zamiarem autora ukazanie działań byłych harcerzy w okresie 

3 Z uwagi na specyfikę zarówno przedwojennego Prywatnego Gimnazjum i Liceum Męskiego TSŚ nr 
803, jak i powojennego Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego przedmiotem rozważań są harcer-
skie drużyny męskie - 77 Pomorskiej Drużyny Harcerskiej, która otrzymała tytuł „Drużyny Rzeczypospo-
litej” (przed wojną), jak i 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej w szkołach średnich (1945-1949); patrz: Gdyń-
ska Drużyna Harcerzy im. Bolesława Chrobrego 1931-2006, Gdynia 2006, pod red. M. Twardowskiego, 
autor rozdziałów od 1931 do 1949 r. - K. Małkowski.



119Wpływ idei harcerstwa na wychowanie młodzieży po II wojnie światowej

międzywojennym, natomiast tematem jest przypomnienie postawy harcerzy w 
okresie okupacji niemieckiej i działalności po zakończeniu II wojny światowej, aż 
do rozwiązania Związku Harcerstwa Polskiego typu przedwojennego przez władze 
państwowe w 1949 r.

Jeszcze przed wybuchem II wojny naczelnik ZHP tajnym rozkazem zarządził 
stan pogotowia we wszystkich drużynach w kraju; wtedy harcerstwo stało się 
naturalnym zapleczem dla polskich sił zbrojnych. Utworzono wówczas Pogotowie 
Harcerzy i Pogotowie Harcerek, a zarówno chłopcy jak i dziewczęta stanowili z 
uwagi na reprezentowane wysokie morale, zdyscyplinowanie i wstępne przeszkolenie 
wojskowe ważny czynnik do pełnienia pomocniczych funkcji wojennych. Dnia 2 
września 1939 r. Naczelnictwo ZHP ogłosiło rozkaz: „Harcerze! Obejmujecie służbę 
pogotowia harcerskiego... Każdy staje na wyznaczonym stanowisku, możecie zużyć 
te umiejętności, które zdobywaliście przez wiele lat harcerskiego życia i harcerskich 
ćwiczeń…” Na przykład już 1 września 1939 r., gdy służbę w punkcie obserwacyjno-
alarmowym nr 1 umieszczonym na budynku Komisariatu Rządu4  pełnił zespół 
harcerzy 77 PDH, którego członek druh Adam Szember5 ogłosił rozpoczęcie wojny! 
Wtedy także harcerki gdyńskie podjęły służbę np. jako sanitariuszki lub telefonistki, a 
harcerze znaleźli się wśród ochotników - członków drużyny bojowej, natomiast inni 
uczestniczyli w obronie przeciwlotniczej miasta, pełnili funkcje łączników, gońców, 
kierowców itp.6.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej harcerze znaleźli się w rozproszeniu, 
zostali wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa, zostali wywiezieni do prac 
przymusowych, a ci, którzy pozostali w Gdyni rozpoczęli działalność konspiracyjną - 
w Szarych Szeregach i w gdyńskiej organizacji - w Tajnym Hufcu Harcerzy. Działając 
podczas wojny przeciwko wrogowi niektórzy ponieśli ofiarę życia, im poświęcony 
jest pomnik przy ul. Świętojańskiej na skwerze THH. Dzięki gdyńskim harcerzom i 
działaniu w ramach tzw. „akcji B2” miasto Gdynia podczas walk w marcu 1945 r. nie 
zostało zniszczone.

Po zakończeniu II wojny światowej gdyńscy harcerze - teraz już uczniowie 
utworzonego przez dyrektora dr. Jacka Babika po 1 maja 1945 r. gimnazjum 
przystąpili do organizowania drużyn harcerskich. M.in. uczniowie Państwowego 
Gimnazjum i Liceum Męskiego bracia Śmierzchalscy (najstarszy Edmund - w 
czasie wojny komendant THH, po wojnie komendant gdyńskiego hufca ZHP) 
oraz członek THH Harcerz Rzeczypospolitej Stefan Nicki i przybyły z  „Guberni” 
Zygmunt Kasztelan przystąpili do tworzenia drużyny skautowej i harcerskiej. Po fazie 
organizacyjnej wykształciła się męska drużyna gimnazjalna - 4 GDH. W tym czasie 
uczniem liceum był przedwojenny harcerz Józef Kaczmarek, który jesienią 1945 r. 
został drużynowym. Od tej pory rozpoczęły się dzieje „Czarnej Czwórki”! Drużyna w 
swoich działaniach zachowała przedwojenne tradycje, które polegały na organizacji 

4 Obecnie gmach Zarządu Miasta.
5 A. Szember - po wojnie wybitny prof. dr hab. Akademii Rolniczej w Lublinie.
6 K. Małkowski, Obrona Cywilna Gdyni, „Rocznik Gdyński” 1989/1990. nr 9.
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zbiórek, obozów letnich i zimowisk, biwaków, złazów, podchodów itp. harcerskich 
zajęć. Wszystko co czyniono miało określone zadania wychowawcze, a także 
pedagogiczne, patriotyczne, wyrabiały sprawność fizyczną harcerzy, i pracowitość, 
odwagę, spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole, musztrę i tym podobne 
cechy, jakie rozwijało przedwojenne harcerstwo. Śpiewano przedwojenne piosenki 
harcerskie, które - jak byśmy to później określili - miały „rewizjonistyczny” charakter, 
jak choćby naszą ulubioną piosenkę „Nie damy popradowej fali, szczytu Orawy, 
praojców sławy” itd.7. 4 GDH zorganizowała dwa typowo harcerskie, samodzielne 
obozy letnie - w Piwnicznej i Karpaczu oraz jako podobóz hufca gdyńskiego w Białym 
Kościele (Witostowicach) w Dolinie Kłodzkiej, były zimowiska i biwaki.  Członkowie 
drużyny kucharzyli, uczyli się ratownictwa, zbudowali kajak i wydawali harcerską 
gazetkę „Czytadło”. Podczas zajęć hartowali swojego ducha i ciało, np. wchodząc od 
strony Czarnej Kopy na szczyt Śnieżki lub zdobywając nocą ukryty symbol drużyny 
w ruinach zamku Chojnasty koło Cieplic (stare nazewnictwo). Niezapomniane 
zostały gawędy drużynowego druha Kaczmarka na zimowiskach, wieczorne i nocne 
podchody (niekiedy także pod obozy żeńskie) na obozach, a drużyna wyróżniała 
się także wśród innych obozów harcerskich w Polsce budową wysokich masztów, 
na których powiewał proporzec drużyny, pilnowany we dnie i w nocy! Każdy 
członek drużyny mógł  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami prowadzić różnorodną 
działalność harcerską.  Ale po latach zauważyliśmy także, że nasz drużynowy nie 
przykładał większej uwagi na zdobywanie sprawności, których znaki członkowie 
innych drużyn mieli kilkadziesiąt na rękawach mundurów. Chociaż kilka sprawności 
było obowiązkowych, m.in. tropiciel, a dla odważnych obowiązkowa była sprawność 
zwana „trzy pióra”, która polegała na tym, że harcerz bez żadnego zaopatrzenia zaszył 
się samotnie gdzieś w kniei i tak spędził - bez zaopatrzenia w jedzenie i bez kocy 
- wśród natury całą dobę. Mieliśmy natomiast imiona puszczańskie. Członkowie 
zwracali się do siebie per druhu i nie można było sobie wyobrazić, że do funkcyjnego 
członka drużyny szeregowy harcerz służbowo odezwał się „per ty”. Wiele lat później, 
gdy latami dogoniliśmy swoich zastępowych, przybocznych czy drużynowych trudno 
nam było odezwać się do nich po imieniu, a przecież, gdy np. któryś z nas ukończył 40 
lat, to nasz zastępowy miał zaledwie 44 lata, a wtedy już między nami żadnej granicy 
być nie powinno, a jednak była.

Po maturze w 1948 r. dh Józef Kaczmarek opuścił nas i rozpoczął studia 
filologiczne w Warszawie. Po nim drużynę na krótki czas (także do matury) objął dh 
Franciszek Jaskólski - późniejszy oficer sztabowy (komandor) Marynarki Wojennej. 
Po nim 4 GDH przechrzczona została przez władze harcerskie na 13 GDH, którą 
krótko - również do matury w 1948 r. - prowadził dh Zygmunt Preibisz, po  studiach 
w Warszawie atomista i pracownik instytutu atomowego w Świerku. Dh Zygmunt 
Preibisz zakończył oficjalnie - zgodnie z rozkazem - z końcem roku szkolnego 

7 Piszący te słowa od początku 1946 r. był harcerzem 4 GDH i należał początkowo do zastępu VII - 
„Bobrów”, a później przekształconego na V i jako zastępowy na początku roku szkolnego 1949/1950 
przeprowadził ostatnią zbiórkę harcerzy swojego zastępu i „Czarnej Czwórki”.
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1949/1950 naszą przygodę harcerską, ale część z nas pozostała harcerzami „starego 
typu” i nadal działała niejako w konspiracji z drużynowym Mirosławem Szpotańskim 
(studentem Politechniki Gdańskiej) i przybocznym Marianem Śramskim. Ale 
w następnych latach także i my po maturze podejmowaliśmy dalsze studia i już z 
dyplomem w ręku kontynuowaliśmy nasze doświadczenia harcerskie w służbie dla 
społeczeństwa m.in. w sporcie, turystyce i krajoznawstwie8. Był to wyraz nawyków 
wyniesionych z harcerstwa i dotyczących umiłowania Ojczyzny i przyrody ojczystej.

Ale nasze charaktery i świadomość oraz postawę społeczną kształtowali również 
stojący w hierarchii drużyny niżej - przyboczni. Byli nimi druhowie Władysław 
Galicki (oficer Marynarki Handlowej) i  Gotfryd Kupryszewski (profesor WSP i 
UG, prorektor i dziekan uczelni), zastępowi - Sławomir Białostocki (wykładowca 
na uczelniach zagranicznych),  Józef  Jordan (profesor dr med. z Gdańskiej 
Akademii Medycznej), Jerzy Litwiński (manager przedsiębiorstw żeglugowych), 
Janusz Orzeszko (humanista), Tadeusz Woronowicz (dyrektor przedsiębiorstwa 
planowania), a także wówczas szeregowi harcerze dla których ważna była także 
nauka i przyszła praca dla kraju, dla społeczeństwa. - Tak byliśmy wychowani. 
Dlatego po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości znaczna 
większość z nas harcerzy ukończyła studia wyższe, zostaliśmy - tak jak nasi dawniejsi 
przełożeni - naukowcami, profesorami i wykładowcami wyższych uczelni, lekarzami, 
inżynierami, oficerami marynarki wojennej i handlowej i reprezentowaliśmy jeszcze 
inne potrzebne w pierwszych powojennych latach zawody. Teraz niektórych druhów 
nie ma już wśród nas, inni pędzą życie emerytów, często będąc jeszcze aktywnymi 
zawodowo.

Po latach druh Józef Kaczmarek wspomniał, że 4 GDH był drużyną elitarną, do 
której trudno było się zapisać, bo od kandydatów wymagano nie tylko  chęci bycia 
harcerzem, ale wolę zachowania wierności „prawu harcerskiemu”.

Członkowie tej pierwszej powojennej „Czarnej Czwórki im. Bolesława 
Chrobrego” przed kilkunastu laty - w 1993 roku - aby utrzymać nadal kontakt 
między „starymi” harcerzami założyli „krąg byłych harcerzy 4 GDH”, który 
po kilku latach - w 2002 r. - przeistoczył się w szerszą organizację pod nazwą 
„Stowarzyszenie <Czarna Czwórka>”, skupiającą harcerzy naszego gimnazjum 
(później koedukacyjnego II LO), czyli wszystkie pokolenia, których celem jest 
zachowanie dziedzictwa historycznego drużyny. Natomiast my, dawni gimnazjalni 
członkowie ZHP spotykamy się - z oczywistych, naturalnych względów - już coraz 
rzadziej.

Podobnych przykładów patriotyzmu i bohaterstwa, szczególnie podczas II wojny i 
po wojnie mamy w Gdyni wiele. Nazwiska dwóch harcerzy,  uczniów przedwojenngo 
Prywatnego Gimnazjum Ojców Jezuitów w Gdyni przpomnial również uczeń tej 

8 Autor był jednym z pierwszych w Polsce instruktorem ratownictwa wodnego i organizatorem 
służby ratowniczej w województwie.
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szkoły w pierwszych powojennych latach Henryk Ganowiak. Są to: 
- Bolesław Kukiełka, który na początku wojny został wraz z rodziną wysiedlony 

z Gdyni i osiadł w Wilnie, gdzie w wieku 15 lat został żołnierzem Polski Walczącej. 
Po zajęciu Wilna przez Sowietów i wywózce na teren ZSRR dwa lata później 
zameldował się w II Korpusie gen. Władysława Andersa, z którym przeszedł szlak 
bojowy poprzez Iran, Irak, Palestynę, Egipt aż do Włoch, dokąd dotarł jako czołgista 
w 1944 r. Podporucznik Bolesław B. Kukiełka był w pułku najmłodszym oficerem. 
Po wojnie w kraju awansowany został do stopnia podpułkownika, ale wkrótce jako 
żołnierz PSZ na Zachodzie prześladowany emigrował. Po latach powrócił do kraju 
na stałe w 1990 r. Zmarł w 2005  r.  w Waszawie, ale pochowany został na Cmentarzu 
Marynarskim na Oksywiu, w pobliżu miejsca spoczynku jego ojca - obrońcy Helu z 
1939 r. komandora porucznika Stanisława Kukiełki.

- Jerzy Bartnik - zamieszkał w Gdyni na Kamiennej Górze wraz z rodzicami w 
1935 r. Jego ojciec Edmund Bartnik był lekarzem weterynarii i budowniczym Rzeźni 
Miejskiej w Gdyni. W 1939 r. po powrocie z obozu harcerskiego Jerzy został wraz z 
matką i siostrą wysłany do Warszawy, a ojciec pozostał w Gdyni, gdzie aresztowany 
przez Niemców został rozstrzelany w Lasach Piaśnickich. Matka jego aresztowana za 
przynależność do AK zginęła w Oświęcimiu. Jurek Bartnik, pełny sierota, w 1943 r. 
został przerzucony do oddziału AK „Ponurego” w Góry Świętokrzyskie, później od 
początku 1944 r. działał w Warszawie, gdzie został kurierem w Komendzie Kedywu 
AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu dostał się do niewoli (Stalag 
XI b), ale wkrótce wyzwolony przez żołnierzy brytyjskich służył w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Do kraju powrócił na stałe w 1992 r. w  stopniu kapitana. 
Zmarł 2011 r., pochowany w Warszawie z pełnymi honorami wojskowymi. 

Obaj gdyńscy uczniowie i harcerze byli kawalerami krzyża wojennego Virtuti 
Militari.

 



Grzegorz Piwnicki

Przywództwo polityczne w armii

Przywództwo polityczne jest to typ sprawowania władzy politycznej, relacja 
występująca pomiędzy osobą a grupą społeczną polegająca na tym, iż ta pierwsza 
kierując się określonymi celami czy motywami odwołuje się do potencjalnych 
zwolenników, uaktywniając ich i obiecując zaspokojenie uzewnętrznionych 
potrzeb poprzez wykorzystanie pozostających w jej dyspozycji zasobów m.in. 
instytucjonalnych, politycznych i psychologicznych. Najważniejszym celem 
przywódcy pozostaje umiejętne zjednanie sobie potencjalnych zwolenników      
poprzez      uaktywnienie      ich      oczekiwań i niejednokrotnie skrywanych motywów 
oraz przekonanie o możliwości urzeczywistnienia ich celów. Lider odniesie sukces, 
gdy zdoła przekonać swych zwolenników o istnieniu wspólnoty celów, występowaniu 
wartości i aspiracji wspólnych obu stronom relacji przywódca – zwolennicy. 
Przywódca może być aktywnym bądź też potencjalnym władcą (sprawować urząd 
publiczny). Jednak nie każdy decydent polityczny może zostać określony mianem 
przywódcy.

Przywództwo polityczne jest to więc kwalifikowany typ sprawowania władzy 
politycznej oparty na posiadanej przez określoną osobę umiejętności przekonania 
potencjalnych zwolenników o możliwości realizacji wspólnych zamierzeń. Sama 
osoba przywódcy, a zwłaszcza jej cechy i przymioty, odgrywa bez wątpienia pewną 
rolę w procesie tworzenia tej dwustronnej relacji. Jednak wydaje się, iż przywództwo 
polityczne pozostaje przede wszystkim fenomenem sytuacyjnym. Warunki społeczno 
– polityczne, w których przyszło działać jednostce „czynią” ją efektywnym przywódcą 
i jednocześnie wyznaczają charakter oraz określają „siłę” przywództwa (np. silny lub 
słaby przywódca). Sytuacja społeczna i polityczna, a zwłaszcza natężenie kryzysu 
politycznego, charakter i zakres działań reformujących, a przede wszystkim rozmiar 
poparcia wyborczego udzielonego przywódcy w systemach demokratycznych 
to czynniki decydując o stopniu „otwarcia okna dla reform”, a więc wpływające 
na określenie „siły” przywództwa i zakresu swobody działań tak legitymowanej 
jednostki. Przywódca nie dysponuje uniwersalnymi przymiotami, które czynią go 
niezbędnym w każdej fazie rozwoju instytucjonalnego społeczeństw, państwa czy 
organizacji. Różne sytuacje wymagają od przywódcy odmiennych umiejętności.   
W  państwach  demokratyzujących  się  potrzebny  jest  „kreator” (a nawet 
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„kaznodzieja”) potrafiący nawiązać bliskie stosunki ze społeczeństwem, jednostka 
kreatywna o cechach charyzmatycznych. Jednak, gdy minie okres „szukania” 
własnej tożsamości pojawia się w ramach grupy zapotrzebowanie na przywódcę 
– organizatora, a potem – stabilizatora. Wcale nie jest powiedziane, iż ten sam 
przywódca podoła wyzwaniu i okaże się jednocześnie „kreatorem” i np. dobrym 
organizatorem, twórcą i architektem konsensu społecznego. Może zaistnieć również 
i taka sytuacja, gdy przywódcę będą znamionowały cechy „destruktora”, genialnego 
grabarza starego porządku, ale będzie pozbawiony umiejętności konstruktywnego 
działania1.

Uwzględniając trzy kryteria – styl uprawiania polityki, charakter powiązań ze 
społeczeństwem oraz państwem – można wyodrębnić cztery style przywództwa:

a) rutynowe, oznaczające pasywne zachowanie lidera, który jedynie reaguje na 
zmieniającą się sytuację, a nie podejmuje prób przewidywania   logiki   wydarzeń.   
Pozostaje   on   ściśle   związany z określonymi segmentami społeczeństwa i 
reprezentującymi je organizacjami, przenosząc jedynie ich interesy na poziom 
przetargów politycznych. W efekcie swoją pozycję polityczną zawdzięcza 
miejscu, jakie   zdołał   zająć   w   formalnej  strukturze  aparatu  państwowego, 
a wymogi i logika biurokratycznego zaangażowania wyznaczają takiemu 
liderowi granice aktywności. Rutynowy styl przywództwa charakterystyczny 
jest dla okresu prosperity gospodarczej i spokoju społecznego, gdy w ramach 
struktury systemu politycznego nie pojawiają się poważniejsze konflikty. 
Celem lidera jest jedynie kontynuowanie dotychczasowej polityki i wykazanie 
się „bieżącą” sprawnością organizacyjną;

b) integrujące, gdy lider pozostaje ściśle powiązany i „uzależniony” od otoczenia 
społecznego i instytucjonalnego, jednak przejawia silną inklinację do aktywnej 
adaptacji do zmieniających się warunków, próbując wpływać i kontrolować 
proces zmiany politycznej. Taki lider posiada    pewną    wizję   co   do   ewolucji   
stosunków   społecznych i politycznych i dość jasno określa cele, które ma 
zamiar osiągnąć. Nie potrafi jednak, często nie chce i nie musi wyjść poza ramy 
wyznaczone „normami” konsensu społecznego i instytucjonalnego. Jest to 
innowacyjny styl działania, którego celem pozostaje osiągnięcie określonych 
stabilizujących efektów. Wielu autorów traktuje ten styl jako idealny w 
warunkach stabilnych demokracji liberalnych;

c) katalityczne, związane z pojawieniem się aktywnego i kreatywnego przywódcy, 
który w dodatku zajmuje autonomiczną pozycję wobec społeczeństwa, 
dysponując znaczną swobodą w kreowaniu zasad rządzących tym układem. 
Z tego właśnie względu niejednokrotnie inicjuje on daleko idące reformy 
czy zmiany o systemowym charakterze, ale nie potrafi czy też nie chce 
zakwestionować norm określających charakter funkcjonowania samego 
państwa oraz sposób wykorzystania jego aparatu organizacyjnego. Taki 
przywódca określa kierunek  reform  społecznych  i  politycznych,  jednak  
sam  nie  jest w stanie wprowadzić ich w życie;

1 Por. J. Burns, Leadership, New York 1978.
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d) transformacyjne (kryzysowe). Przywódca tego typu zajmuje pozycję 
autonomiczną zarówno wobec społeczeństwa (silna legitymacja społeczna dla 
przeprowadzenia reform), jak i państwa (potrafi zreformować normy rządzące 
aparatem państwowym oraz jego strukturę). Nie tylko określa podstawowe 
kierunki oraz charakter działań transformacyjnych (systemowych), ale również 
przystosowuje strukturę państwa do realizacji celów społecznych. Przykładem 
przywódcy  transformacyjnego  byli  np.: Ch. de Gaulle, M. Thatcher, F. D. 
Roosevelt2.

Przyjmuje się, że przywództwo na gruncie wojska jest kategorią, która od synonimu 
kierowania i dowodzenia przeistoczyła się w wyróżnik tych działań, wskazując na ich 
skuteczność, a także społeczną efektywność. Jest jedną z    ważniejszych    umiejętności,    
predyspozycji    bądź    cech    dostrzeganych i pożądanych we współczesnym 
kierowaniu oraz dowodzeniu.

Przywództwo jest relacją zachodzącą między co najmniej dwiema osobami, 
które są od siebie wzajemnie zależne w dążeniu do pewnych wspólnych celów w 
sytuacji grupowej. Przywódca zaś to człowiek, za którym podążają inni i to nie tylko 
z przymusu zewnętrznego, wspartego np. mocą prawa lub zwyczaju, lecz z pewnej 
wewnętrznej motywacji, wręcz potrzeby. Jest to niewymuszone podporządkowanie, 
bez dominacji organizacyjnego posłuszeństwa, tak charakterystycznego dla mocnej 
zhierarchizowanej władzy.

W takiej sytuacji przywódca staje się uczestnikiem działania, w którym 
zaufanie między kierującym a kierowanym jest wzajemne. Współpartner działania 
(podwładny) czuje się zobowiązany do przestrzegania norm z tytułu zaspokojonych 
potrzeb oraz oczekiwań i wyraża wdzięczność, a nawet podziw dla kierującego z 
tytułu harmonijnego współżycia w grupie.

Zdaniem Judith M. Bardwick, w ostatecznym rozrachunku przywództwo oznacza 
emocjonalną więź – w pewnych przypadkach bardzo silną – między podwładnym a 
liderem i celem, który wytycza. To właśnie w sferze emocjonalnej przywódca zyskuje 
sobie zwolenników, ponieważ wraz z nimi pojawiają się oczekiwane zmiany:
	zaufanie w miejsce przerażenia;
	pewność zamiast niepewności;
	działanie w miejsce niezdecydowania;
	siła zamiast słabości;
	wiedza w miejsce niewiedzy;
	odwaga zamiast tchórzostwa;
	optymizm w miejsce cynizmu;
	przekonanie, że przyszłość będzie lepsza3.
Przywództwo postrzegane jest jako pewna zdolność, umiejętność lub cecha zjed-

nywania sobie zwolenników, wywierania wpływu, a także tworzenia wizji rozwoju 

2 Tamże.
3 J. M. Bardwick, Zarządzanie w czasie pokoju i dowodzenie w czasie wojny, [w:] Lider przyszłości, pod 

red. F. Hesselbein, M. Goldsmitha, R. Beckharda, Warszawa 1997, s. 149.
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i pobudzania ludzi do działania. Najważniejszy jednak element, określający istotę  
rzeczywistego, naturalnego przywództwa, stanowi umiejętność dobrowolnego or-
ganizowania, skupiania czy mobilizowania ludzi wokół własnej osoby do osiągania 
określonych celów.

Można powiedzieć, że akceptacja tak rozumianego przywództwa rodzi się nie w 
głowach, lecz w sercach; rozwija się poprzez intensyfikację wzajemnych kontaktów i 
powiązań, a nie przez zwiększanie liczby zarządzeń, poleceń czy komend. Rzeczywiste 
przywództwo w dowodzeniu lub kierowaniu ludźmi gwarantuje, że podwładni 
wykonają znacznie więcej niż muszą, przekraczając bariery własnych interesów.

W praktyce jest jednak tak, że poziom przywództwa nie stanowi wielkości stałej i 
zależy od źródła posiadanej władzy. Jeżeli bowiem ktoś wpływa na innych, to oznacza, 
że ma władzę nad nimi. Może ona mieć wiele postaci, wyrażających zaangażowanie, 
ofiarność, inicjatywę ludzi i rzeczywisty wymiar przywództwa.

Przywództwo można rozpatrywać co najmniej trojako:
	jako cechę, własność bądź właściwość;
	jako relacje, zależności i stosunki;
	jako pragmatyczną i funkcjonalną koniunkcję cech oraz relacji4.
W obszarze nauk humanistycznych na pierwsze ujęcie ma wpływ psychologia, 

która usiłuje wskazać osobowościowe cechy przynależne przywódcy, a psychologia 
społeczna – jego predyspozycje i umiejętności społeczne.   W   drugim  ujęciu  wi-
doczna  jest  rola  socjologii  badającej  relacje i stosunki społeczne, w jakich funkcjo-
nują przywódca i ludzie go otaczający.

Wśród nauk będących na pograniczu psychologii i socjologii duże zainteresowanie 
przywództwem wykazuje teoria organizacji i zarządzania, która np. w swojej koncepcji 
human organisation postuluje, aby kierownik był jednocześnie przywódcą. W 
związku z tym termin przywódca używany jest tu zamiennie z terminem kierownik.

W  analizach  socjologicznych  przywódcą jest ten, kto wpływa na decyzje i 
zachowania innych w stopniu większym, niż ci inni wpływają na niego. To ktoś wokół 
kogo organizują się ludzie, którzy ciążą ku niemu z jakichś względów. Przywództwo 
jest związane z oddziaływaniem, wpływaniem i panowaniem, które organizuje ludzi, 
ukierunkowuje ich myślenie i zachowanie oraz działanie.

Próbując określić – na podstawie analizy źródeł przywództwa, panowania i 
władania w zbiorowościach społecznych – istotę tego oddziaływania, socjologowie    
identyfikują    przywództwo   oraz   rolę   społeczną   przywódcy z panowaniem w 
danej grupie bądź po prostu sprawowaniem władzy nad innymi.

Spotykane typologie przywództwa przyjmują różnorodne kryteria ich 
wyodrębniania. Na ogół są to: zakres i sposób wpływania na innych oraz sposób 
postępowania   z   podwładnymi.   Uwzględniając   źródło   sprawowania  władzy i 
sposób wpływania na innych, Max Weber w 1920 r. wyróżnił trzy typy przywództwa:
	tradycyjne,  oparte  na  przeświadczeniu  osób,  które je akceptują, o tradycyjnych 

lub dziedziczonych prawach pewnych ludzi do sprawowania władzy;

4 Zob. L. Kanarski, J. Świniarski, Przemiany myślenia w wojsku, Warszawa 1997, s. 26 i n.
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	legalne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych (konstytucji, 
regulaminów, oficjalnych reguł itp. dokumentów);

	charyzmatyczne, polegające na uznaniu istnienia nadzwyczajnych, 
nieprzeciętnych   czy   też   nadprzyrodzonych   cech   osobniczych u 
reprezentantów tego rodzaju władzy.

W wojsku najczęściej mamy do czynienia z przywództwem typu legalnego,   opar-
tym   na   nominacji,  stopniach  wojskowych,  pełnionej  funkcji i hierarchicznej 
podległości służbowej. Jednak taki typ przywództwa nie wyczerpuje charakterystyki 
możliwych wpływów i dominacji w wojsku.

Prowadząc badania eksperymentalne w grupach młodzieży, stwierdzono, że 
źródłem przywództwa są trzy rodzaje zachowań:
	narzucanie przez przywódcę swej woli otoczeniu;
	wyrażanie przez niego i spełnianie woli większości grupy;
	gwarantowanie przez niego wolności członkom grupy i nie sterowanie nimi.

Na tej podstawie wyróżniono trzy typy przywództwa:
	autokratyczne (przywódca narzuca swoją wolę);
	demokratyczne (demokratyczny ją wyraża);
	liberalne (liberalny broni i ochrania przed narzucaniem przez kogokolwiek 

komukolwiek jakiejś woli).

Bardziej współczesna charakterystyka przywództwa5 odwołuje się do sześciu 
możliwych źródeł władzy, zakreślając tym samym jego rzeczywisty poziom:
Wymuszenie opiera się na postrzeganiu przez podwładnego prawa przełożonego do 
egzekwowania określonych postaw lub zachowań. Przełożony może więc karać, może 
uniemożliwić zaspokojenie określonej potrzeby.
Nagradzanie zasadza się na postrzeganiu osoby wywierającej wpływ jako tej, która 
może nagradzać lub zaspokajać określone potrzeby.
Legalność władzy (władza formalna) wynika z przekonania podwładnych o prawie 
ich przełożonych do wywierania wpływu na ich postępowanie. Przekonanie to 
dotyczy również obowiązku podporządkowania się temu wpływowi.

Odniesienie ma za źródło chęć podwładnych do naśladowania przełożonego i 
identyfikowania się z jego postępowaniem, postawą, celem, bez weryfikacji uprawnień 
przywódcy do wywierania wpływu.
Kompetencje fachowe (pozycja eksperta) opiera się na postrzeganiu przez 
podwładnego wiedzy, doświadczenia, umiejętności przełożonego, które wydają się 
niezbędne w danej grupie.

Przedstawicielstwo zakłada delegowanie uprawnień przez grupę danej osobie 
z przekonaniem, że będzie ona najlepiej realizowała wspólne zadania, podążała w 
określonym kierunku i zasięgała rady tej grupy.
Problematyce wojska bliższa jest typologia odróżniająca przywództwo formalne od 
nieformalnego:

5 R. A. Weber, Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 144–145.
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	przywódca formalny (instytucjonalny, tytularny) dysponuje wpływem 
opartym na elementach formalnych: oficjalnie pełnionej funkcji,  posiadanym  
stanowisku,  stopniu wojskowym, nominacji, a zakres tego wpływu jest w 
takim wypadku dokładnie określony przez odpowiedni zapis uprawnień i 
kompetencji;

	przywódca nieformalny (naturalny, personalny) czerpie siłę wpływania    z    
przewagi    nad    pozostałymi   członkami   grupy w zakresie cech istotnych 
z punktu widzenia celu osiąganego przez grupę i uznanego za istotny. Ważna 
jest przy tym częściej nie tyle faktyczna dominacja takich czy innych cech 
przywódcy, ile subiektywne przekonanie członków grupy, że przywódca 
dysponuje takimi walorami, jakich nie ma nikt inny z najbliższego otoczenia.

W typologiach uwzględniających stosunek przywódców do podwładnych można 
znaleźć między innymi wyróżnienie przywódców:

	dominujących i integracyjnych;

	uczestniczących i nadzorujących;

	dominujących, autorytarnych i manipulacyjnych.

Ponadto, przyjmując inne kryteria społeczne i środowiskowe, warto wymienić 
przywódców: religijnych, narodowych, plemiennych, politycznych, moralnych, 
naukowych, wojskowych, związkowych itp.

Podstawą  dobrze  wyszkolonej i gotowej do działań armii są kompetentni i 
pewni siebie przywódcy. Zmieniające się warunki prowadzenia wojny stawiają przed 
nimi kolejne wymagania. Jednym z nich jest rozumienie ludzkiego wymiaru walki 
zbrojnej. Pozwala to na odniesienie zwycięstwa w sytuacjach liczebnej przewagi 
przeciwnika, doskonale wyposażonego i uzbrojonego.

Model stadiów rozwoju doborowego pododdziału
Stadium 1 

pododdział 
neoficki

Stadium 2 
pododdział 
dorastający

Stadium 3 
pododdział 

dojrzały

Stadium 4 
pododdział 
doborowy

Kluczowe 
cele rozwoju

Związki rów-
nych sobie, usta-
nowienie pozio-
mej spójności/ 

zaufanie

Związki z przy-
wódcą. Ustano-
wienie pionowej 
spójności/zaufa-

nie

Biegłość zespo-
łowa, konsolida-

cja/integracja

Innowacyjność: 
osiąganie 

doskonałości

Dominujące 
procesy 
wpływów 
społecznych

Dostosowanie/ 
uleganie grupie 
równych sobie 

żołnierzy

Identyfikacja z 
przywódcą pod-

oddziału

Internalizacja 
pododdziału/

wartości organiza-
cyjne

Kontynuowanie 
dążenia do roz-
woju/wyzwania
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Ważne cechy 
przywódcy              Główne zachowania przywódcy stosowne do każdego ze stadiów

Fachowość

Mistrzostwo w 
zakresie podsta-
wowych umieję-

tności/zadań

Demonstrowa-
nie zdolności 

osiągania aktyw-
ności szkolenia

Demonstrowa-
nie fachowości w 
zakresie taktyki/

manewru

Organizowanie 
kreatywnych zadań/

ćwiczeń

Troskliwość

Aktywnie oka-
zywać troskę o 

zdrowie i dobro-
byt żołnierzy

Uczenie pewności 
siebie

Organizowanie 
systemu opieki dla 
rodzin żoł-nierzy

Uczenie umieję-
tności przywód-

czej/troski

Szacunek Godne traktowa-
nie żołnierzy

Dostarczanie 
przewidywal-
nych planów, 

rozkładów zajęć

Decentralizowanie 
władzy/autorytetu

Traktowanie 
żołnierzy jak 

kolegów

Zaangażo-
wanie

Podzielanie 
poczucia misji 

żołnierzy

Dawanie 
priorytetu 
szkoleniu 
bojowemu

Wykorzystywa-nie 
błędów i uchybień 

jako narzędzi 
nauczania

Koncentrowanie się 
na umiejętnościach 

bojowych

Główne źró-
dło sprzęże-
nia zwrotne-
go

Żołnierze wzaje-
mnie się wspierają

Żołnierze 
stosują normy 

obowiązujące w 
od-dziale

Żołnierze oczekują 
nowych wyzwań w 

szkoleniu

Żołnierze mają 
szczególnie silną 
identyfikację z 

oddziałem; używają 
rzadko stosowanych 

metod

Źródło: Bartone P. T., Kirkland F. R., Optimal Leadership in Small Army Unit, [w:] Handbook 
of Military Psychology, London 1991, s. 397.

Można przewidywać, że biorąc udział we współczesnym konflikcie zbrojnym, 
przywódcy (dowódcy) znajdą się pod wpływem silnego stresu. Krótkie momenty 
intensywnej walki mogą być przerywane stosunkowo długimi okresami bezczynności. 
Mogą wystąpić trudności w odróżnianiu nieprzyjaciela od sojusznika, powodujące 
frustrującą konieczność ograniczania używania broni.

Stawia to przed przywódcami znaczne wymagania. Armii potrzebni są zwłaszcza 
przywódcy, którzy:
	rozumieją ludzki wymiar walki zbrojnej;
	wskazują cel i motywują swoje zespoły;
	wykazują inicjatywę;
	są technicznie i taktycznie kompetentni;
	potrafią wykorzystać okoliczności i podjąć dobrze skalkulowane ryzyko w 

granicach zamiaru przełożonego;
	są zdolni agresywnie walczyć i zwyciężać;
	budują spójne zespoły;
	komunikują się efektywnie zarówno w słowie, jak i na piśmie;
	działają zgodnie z etyką armii zawodowej6.

6 Military Leadership, Headquarters, Department of the Army, Washington DC 1990, s. VI.
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Wśród     cech     niezbędnych     dobremu     przywódcy     wojskowemu w mate-
riałach szkoleniowych armii Stanów Zjednoczonych wymienia się najczęściej uczci-
wość, wiedzę, odwagę, zdolność podejmowania decyzji, rzetelność, inicjatywę, takt, 
prawość, entuzjazm, prezencję, wytrzymałość, lojalność, sprawiedliwość.

W Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych wyraźnie odróżnia się trzy 
pojęcia: dowodzenie, kierowanie i przywództwo. Dowodzenie wiąże się z 
władzą nad  podwładnymi  wynikającą  z  prawa,  której wyrazem jest posiadany 
stopień i zajmowane stanowisko. Kierowanie określa się jako proces planowania, 
organizowania, koordynacji i kontroli zasobów (ludzie, materiały, czas i środki 
finansowe) w celu wykonania zadania.

Co do definicji przywództwa panuje zgoda, że jest ono zdolnością do zjednywania 
sobie zwolenników, umiejętnością przekonania innych do wspólnego działania do 
osiągnięcia określonych celów. „Istnieje zgoda, że przywództwo jest sztuką wpływania 
na innych w celu podjęcia działań służących pewnemu celowi i że przywództwo 
wojskowe jest sztuką wpływania na żołnierzy oddziału w celu wykonania zadania 
oddziału”7.

„Przywództwo wojskowe stanowi sumę takich zalet intelektualnych, jak 
rozumienie ludzi i walory etyczne, które umożliwiają pomyślne inspirowanie grupy 
ludzi i panowanie nad nią”.

Do zdefiniowania przywództwa wojskowego wydaje się najodpowiedniejsza 
poniższa definicja:

„Przywództwo jest procesem wpływania na innych w celu wykonania misji poprzez 
uświadomienie zamiaru, celu i właściwe motywowanie”8.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, co odróżnia przywódców od 
kierowników czy zwykłych menedżerów:

1. Przywódca myśli długofalowo, wybiegając daleko poza problemy bieżące i 
horyzont kwartalnego sprawozdania.

2. Przywódca nie ogranicza się w swych zainteresowaniach do zakresu jednostki 
organizacyjnej, którą kieruje. Chce wiedzieć, jak oddziałują poszczególne 
człony przedsiębiorstwa lub instytucji i stara się stale poszerzać zakres swych 
wpływów.

3. Przywódca przywiązuje dużą wagę do wizji, wartości i motywacji.
4. Przywódca posiada szczególne umiejętności radzenia sobie ze sprzecznymi 

potrzebami różnych składowych organizacji.
5. Przywódca nie akceptuje aktualnego stanu rzeczy9.

Czterema głównymi zadaniami przywództwa wojskowego są:
	przewodząc w czasie pokoju, być przygotowanym do wojny;
	rozwijać przywódców;
	rozwijać zespoły;

7 H. W. de Czege, A.  Comprehensive  View  of  Leadership,  „Military  Review”,  August 1992, s. 21.
8 Military Leadership..., s. 1.
9 J. C. Maxwell, Być liderem, czyli jak przewodzić innym, Warszawa 1992, s. 13.
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	decentralizować przywództwo.
Pierwsze zadanie polega na tym, by po możliwie długim okresie pokoju być przy-

gotowanym do zadań czasu wojny. Przedsięwzięcia administracyjne są ważne, lecz 
nie mogą stanowić priorytetu wobec realistycznego szkolenia wojskowego.

Rozwojowi przywódców służy decentralizacja w czasie pokoju, dostosowana do 
odpowiedniego szczebla. Taki klimat jest niezbędny podległym przywódcom do 
nauki i ćwiczenia umysłowej elastyczności, inicjatywy, umiejętności podejmowania 
ryzyka.

Jednym z podstawowych celów takiej decentralizacji jest przygotowanie 
podwładnych do rozwiązywania problemów. Wykazując troskę o ich rozwój, należy:
	dbać, by decyzje były podejmowane na możliwie najniższym szczeblu;
	uczyć, co mają robić, unikając podawania sposobu wykonania;
	dawać okazje do wykazywania odpowiedzialności za podejmowane działania;
	doceniać inicjatywę, wskazując bezpośrednio uchybienia;
	wpajać wartości;
	powodować, by przywódcy byli dostępni dla podwładnych.

Style przywództwa

Młodsi dowódcy realizują zadania i budują zespoły, posługując się stylem 
przywództwa bezpośredniego. Podoficerowie i oficerowie szczebla kompanii stosują 
praktykę „rób tak, jak ja to robię” i jest to przywództwo twarzą w twarz (face – to 
– face). Oficerowie na tym szczeblu ustanawiają wartości, krótkoterminowe cele i 
schematy działań taktycznych o krótkim zasięgu.

W większych organizacjach przywództwo jest bardziej skomplikowane. Starsi 
dowódcy posługują się stylem przywództwa pośredniego, ich zadaniem jest 
budowanie organizacji i kreowanie warunków niezbędnych młodszym. Wszyscy 
przywódcy używają obu stylów, ale zmieniają się proporcje dominującego stylu 
przywództwa.

Biorąc pod uwagę obecne przemiany w Polsce, poglądy na przywództwo 
polityczne w wojsku kształtuje się następująco: w okresie transformacji ustrojowej 
od systemu autorytarnego do demokratycznego władze cywilne państwa powinny 
powoli zmniejszać wpływy polityczne wojska, zakres pełnionych przez siły zbrojne 
funkcji pozamilitarnych, rozwijać profesjonalizm wśród żołnierzy zawodowych 
oraz wprowadzać stosunki cywilno – wojskowe podobne do istniejących w 
demokratycznych krajach zachodnich.

Huntington w swojej książce „Trzecia fala demokratyzacji” zawarł dziesięć 
wskazówek mających ograniczyć wpływ i rozwijać profesjonalizm wojska w okresie 
transformacji ustrojowej.

Oto one:
1. Zwolnić z wojska lub przenieść na emeryturę wszystkich potencjalnych 

nielojalnych oficerów, w tym czołowych zwolenników reżimu autorytarnego 
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oraz reformatorów, którzy być może byli pomocni przy wprowadzaniu 
demokratyzacji. Reformatorzy szybciej stracą zainteresowanie demokracją niż 
zainteresowanie mieszaniem się do polityki;

2. Bezwzględnie karać przywódców prób zamachów stanu;
3. Ściśle i jasno określić podległość wojsk oraz zwierzchnictwo nad siłami 

zbrojnymi (powinien być nim przywódca rządu), usuwając wszelkie niejasności 
i anomalie w tym względzie;

4. Zmniejszyć zdecydowanie liczebność armii, która w autorytarnym państwie 
wykonując wiele funkcji pozamilitarnych była nazbyt liczna;

5. Wykorzystać pieniądze zaoszczędzone w związku z ograniczeniem liczebności 
armii na zwiększenie płac, emerytur i świadczeń socjalnych oraz poprawę 
warunków mieszkaniowych;

6. Przeorientować siły zbrojne na wykonywanie zadań militarnych dążąc 
jednocześnie do usunięcia zagrożeń zewnętrznych państwa – pomoże to 
pozostawić wojsko bez uprawnionej misji o wojskowym charakterze i wzmocni 
jego skłonność do myślenia o polityce;

7. Zmniejszyć liczebność oddziałów stacjonujących w pobliżu stolicy państwa. 
Wojska te powinny być rozlokowane na obszarach nadgranicznych lub w 
innych odległych i słabo zaludnionych miejscach;

8. Dostarczyć wojsku tzw. zabawek, czyli wyposażyć je w nowe modele sprzętu 
bojowego i elektronicznego. Sprzęt przyniesie im dużo zadowolenia i zajmie 
czas na naukę jego obsługi;

9. Identyfikować się z własnym wojskiem, ponieważ żołnierze, tak jak wszyscy 
inni, lubią być lubiani i chwaleni. Konieczne jest przy tym uczestniczenie 
władz w ceremoniach wojskowych, rozdawanie medali, chwalenie żołnierzy 
jako wyrazicieli najwyższych wartości narodowych;

10. Stworzyć i utrzymywać organizację polityczną, która byłaby w stanie 
zmobilizować   zwolenników   demokracji   do   wystąpień   ulicznych w stolicy 
państwa, gdyby doszło do próby zamachu stanu10.

10 Z. Trejnis, Miejsce armii w demokratycznym państwie, Poglądy Samuela P. Huntingtona, [w:] Wojsko 
i Wychowanie 1997, nr 3, s. 93 – 94.
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Sytuacja demograficzna 

Organizacje społeczne odgrywają doniosłą rolę w zaspokajaniu potrzeb społecznych 
oraz w podejmowaniu wyzwań filantropijnych: są bazą opiekuńczą, bez której trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowanie dawnych i współczesnych społeczeństw. 

Stanowią one wielowiekową tradycję służby społecznej różnorodnych 
stowarzyszeń religijnych i świeckich towarzystw oraz fundacji, tradycję dziś 
nieco zapomnianą, choć stanowiącą przecież trwały element kultury i ładu 
instytucjonalnego cywilizacji zachodniej. Wskazują ich doniosłą rolę we 
współczesnych systemach socjalnych państw rozwiniętych gospodarczo, a 
także złożone dziedzictwo inicjatyw obywatelskich w podejmowaniu wyzwań 
rozwojowych w Polsce przed i po 1989 r.1

Wielowiekowa historia europejskich organizacji społecznych w sferze opiekuńczej 
wskazuje, że ich powstanie i rozwój stanowiło rezultat złożonego zespołu procesów 
historycznych. Bezpośrednie znaczenie dla rozwoju organizacji społecznych miały 
zagrożenia i wyzwania rozwojowe, jakie procesy przeobrażeń ekonomicznych, 
społecznych, politycznych i kulturalnych niosły ze sobą w kolejnych epokach 
historycznych w postaci załamań i kryzysów koniunktury gospodarczej, upadku 
suwerenności państwowej, przemian struktur własnościowych, a w najnowszej historii 
także zmiany ustrojowe  i technologiczne oraz wyzwania związane z globalizacją 
gospodarki. Ponadto religijna i świecka działalność filantropijna wzmagała się w 
okresach wojen, klęsk żywiołowych, epidemii2.

1 Por. K. Piórko, Relacje organizacji pozarządowych i korporacji transnarodowych, [w:] Kształtowa-
nie nowego ładu międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, P. Trawickiego, Gdańsk 2007, s. 78–88.

2 Por. A. Karpiński, Opieka nad chorymi i ubogimi w miastach polskich czasu epidemii w XVII – XVIII w., [w:] 
Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyzna-
niowych w Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku, pod red. U. Augustyniak i A. Karpińskiego, Warszawa 1999.
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Niezwykle inspirującą rolę w historycznym rozwoju działalności tych organizacji 
odegrały idea filantropii, koncepcja nowego liberalizmu, zasada pomocniczości oraz 
doktryna państwa opiekuńczego. Idea filantropii rozwijająca się pod wpływem tradycji 
chrześcijańskiej (od łac. charitas – miłość, charitativus – miłosierdzie chrześcijańskie 
wobec ubogich) akcentowała potrzebę zapewnienia opieki wszystkim ubogim w imię 
chrześcijańskiego miłosierdzia, wyznaczając ówczesnym zrzeszeniom filantropijnym 
funkcję ratowniczą. Idea filantropii świeckiej natomiast rozwijająca się pod wpływem 
myśli renesansowej i oświeceniowej, akcentowała znaczenie humanitaryzmu, 
solidarności między ludźmi i etosu pracy, w mniejszym stopniu zaś potrzebę opieki 
nad najuboższymi.

W tysiącletniej historii instytucji filantropijnych ich funkcje zmieniały się wraz 
z przeobrażeniami ekonomiczno-społecznymi i dostosowywały się do wyzwań 
rozwojowych kolejnych epok historycznych. Podobnie ich instytucjonalny charakter 
oraz formy pomocy zmieniały się stosownie do potrzeb, jakie niosły z sobą przemiany 
ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Bezdyskusyjne jest natomiast, że we wszystkich 
epokach historycznych organizacje społeczne należały do najdonioślejszych 
instytucji zabezpieczenia społecznego, służących umacnianiu społecznego ładu przez 
pobudzanie solidarności obywatelskiej.

W wiekach średnich Kościół rzymski, zakony i parafie oraz bractwa religijne, 
a także władcy feudalni tworzyli pierwsze instytucje zorganizowanej pomocy. 
Stopniowo miał także miejsce rozwój interwencjonizmu ciał publicznych w postaci 
normowania i finansowania potrzeb opiekuńczych. Monarchowie oraz władze 
municypalne i centralne wydawały akty prawne, a także  współfinansowały tworzenie 
szpitali i innych instytucji dobroczynnych, przekazując ich organizację zrzeszeniom 
filantropijnym.

Podobnie jak na Zachodzie Europy, także na ziemiach polskich geneza 
zorganizowanej działalności społecznej w sferze opiekuńczej jest ściśle związana z 
tradycją chrześcijaństwa. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Polska znalazła się w 
kręgu wpływów kultury łacińskiej, przejmując z zachodniej cywilizacji podstawowe 
elementy kultury i ładu instytucjonalnego. Wprowadzone wraz           z chrystianizacją 
Polski zachodnie modele instytucji filantropijnych bazujące na sformalizowanej 
pomocy stanowiły nowy element w polskich warunkach, gdzie dotychczasowa pomoc 
opierała się na pomocy bratniej, rodzinnej, wypływającej z solidarności rodzinnej 
i powinności wynikających z tradycji ustroju rodowo-plemiennego. Duchowni z 
Francji, Niemiec i innych krajów Europy przybywający na ziemie polskie z misją 
szerzenia wiary wprowadzali zachodnią kulturę dobroczynności. Dotyczyło to 
zwłaszcza tworzenia szpitali i szkół.

Ważny okres w rozwoju polskich organizacji społecznych przypadł na czasy 
zaborów. Utrata przez Polskę państwowości w 1795 r. spowodowała rozpad 
dotychczasowego porządku instytucjonalnego. Utrata suwerenności państwowej 
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przyczyniła się do rozwoju towarzystw i związków społecznych, działających jawnie 
jak i w konspiracji3.

W końcu XIX stulecia zasada pomocniczości rozumiana jako zasada ograniczania 
interwencjonizmu państwa zaczęła odgrywać także istotną rolę  w kształtowaniu relacji 
państwa i zrzeszeń społecznych. „Zasada pomocniczości sformułowana przez Leona 
XIII w Encyklice „Rerum novarum ” (1891) i rozwinięta przez Piusa XI w Encyklice 
„Quadragesimo” Anno (1931 r.) bierze w obronę podmiotowość każdego członka 
społeczności i przestrzega przed nadmierną ingerencją państwa w życie społeczeństwa. 
„Nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej: 
co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego nie wolno jej 
wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i 
zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, 
które mogą spełnić i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda 
akcja społeczna ze swego charakteru i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna 
pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać”4.

Wprowadzone w końcu XIX w. obowiązkowe ubezpieczenia społeczne stanowiły 
najpoważniejsze przedsięwzięcie reformatorskie w sprawach opiekuńczych. W ten 
sposób w końcu XIX w. i w pierwszych dziesiątkach lat XX stulecia formy działalności 
filantropijnych wypracowane w długim okresie przez dobrowolne organizacje 
samopomocy społecznej zostały zinstytucjonowane i objęte powszechną normą w 
postaci obowiązkowych  powszechnych ubezpieczeń społecznych, m. in. w Anglii, 
Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych. 

Na podobnych zasadach opierają swą działalność współczesne organizacje 
pozarządowe, zwłaszcza te, które uwzględniają niesienie bezpośredniej pomocy 
potrzebującym. Zatem organizacją pożytku publicznego może być organizacja 
pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot 
działający na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, o 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania m. in.:

1) prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy w 
stosunku do społeczeństwa;

2) nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych;

3) cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
4) posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od 

organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej lub nadzoru;

5) posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące 
wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów 
związanych z członkami organizacji;

3 E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji 
społecznych, Warszawa 2000, s. 222.

4 J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Seria: Chrześcijańska Myśl Społeczna, t. 4, Warszawa 1993, s. 51.
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6) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
7) sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz 

podaje do publicznej wiadomości; 
8) sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy 

obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
9) przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego5.
W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od 

administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera 
definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami 
pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w 
tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków 
zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których  
jedynym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają 
jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. 
Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką6.

Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:
1) organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
2) organizacja woluntarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera 

swą działalność na pracy ochotników;
3) organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych 

organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i 
edukacja, czyli działanie dla dobra publicznego.

4) trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), 
ani biznesem (II sektor).

5) w użyciu jest także skrót NGO, od non-govermental organization 
(organizacja pozarządowa po angielsku)7.

Organizacje pozarządowe wyręczają państwo w wielu bardzo ważnych 
działaniach na rzecz różnych grup społeczeństwa:

1) fundusze z budżetu gminy- gmina jest najbardziej zorientowana i 
zainteresowana inicjatywami przygotowanymi przez aktywnych obywateli,

2) fundusze zagraniczne – w dużej części są to fundusze pomocowe Unii 
Europejskiej. Wsparcia finansowego udzielają najczęściej na zasadzie konkursu, 
zgodnie z formułą grantową. Pieniądze te kiedyś się skończą. Trzeba je traktować 
jako dodatkowe dochody,

3) środki uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej – wymaga dużej 

5 Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, „Dziennik 
Ustaw”, z dn. 29 maja 2003 r.

6 I. Szaniawska, Organizacje pożytku publicznego, „Służba pracownicza” 2005, nr 25/2, s. 1.
7 http:\pożytek.gov.pl/Podstawowe, pojęcia, dotyczące III sektora, 28 listopada 2007 r.
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fachowości i perfekcjonizmu w działaniu,
4) zbiórki publiczne, aukcje, sprzedaż cegiełek, itp., – aby zarabiać w ten 

sposób, trzeba zainwestować własne pieniądze. Nigdy nie ma pewności, że 
zainwestowane środki zwrócą w odpowiedniej proporcji,

5) składki członkowskie i środki uzyskane, od tzw. klubów przyjaciół – to 
źródło daje zwykle niewielkie dochody; stanowią uzupełnienie budżetu,

6) majątek założycielski – prawo nie narzuca wysokości majątku 
założycielskiego organizacji społecznych. Osoby powołujące do życia rozmaite 
inicjatywy, fundusz założycielski tworzą z kwot minimalnych; nie są to środki 
mające znaczenie dla późniejszego funkcjonowania organizacji,

7) Darowizny, zapisy i spadki – działania sektora niezależnego w naszym kraju 
finansowane są w głównej mierze ze środków prywatnych sponsorów, zarówno 
tych, którzy przekazują pieniądze z kasy firmy, jak i tych dzielących się swoim 
prywatnym budżetem,

8) biznes i prywatni darczyńcy są najwydatniejszym źródłem głównego 
dochodu trzeciego sektora.

Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. 
Określenie to, przeniesione z języka angielskiego, nawiązuje do podziału dzielącego 
aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy 
sektory. Według tej typologii:

•	 pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako 
sektor państwowy,

•	 drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których 
działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym,

•	 trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie 
dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit)8.

Natomiast określenie non-profit podkreśla, że ich działalność nie jest nastawiona 
na zysk. Często działalność ta opiera się na wolontariacie, czyli zaangażowaniu 
ochotników. Wobec organizacji tych stosuje się również zamienne nazwy: organizacje 
społeczne lub organizacje użyteczności publicznej. Aktywność tych organizacji 
jest najbardziej zauważalna w dziedzinie ochrony zdrowia, akcji charytatywnych i 
edukacji, czyli działaniu dla dobra publicznego.

Ustawa „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” z 2003 r. 
wprowadziła pojęcie organizacji  pożytku publicznego w odniesieniu do organizacji, 
które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 
określonych w tej ustawie. Coraz popularniejsza staje się nazwa międzynarodowa 
określająca organizację pozarządową jako NGO (skrót angielskiego non-govermental 
organization)9. W literaturze przedmiotu występują również takie określenia, jak: 

8 http://pożytek.gov.pl/Podstawowe, pojęcia, 28 listopada 2007 r.; B. Urbaniak, Organizacje niekomercyjne, 
„Gospodarka Narodowa” 1992, nr 9, s. 40.

9 Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Warszawa 1995, s. 587.
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organizacje niekomercyjne, sektor dobroczynny, sektor niezależny, sektor działania 
wolontariuszy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 „Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie”, organizacjami pozarządowymi są,  niebędące jednostkami sektora 
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 
jednostki niemające osobowości prawnej, utworzone na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym fundacje i stowarzyszenia. Jedną z najkrótszych, a jednocześnie 
oddających sens określenia non-profit jest definicja przedstawiona przez autorów 
książki „Zarządzanie. Teoria i praktyka” mówiąca o tym, że non-profit  organization 
– [to] organizacja, dla której zysk nie jest podstawowym celem10.

Zdobywanie środków na działania podejmowane przez  organizacje pozarządowe 
stanowi skomplikowaną sprawę. Przede wszystkim liczy się program, jaki organizacja 
zamierza realizować na przestrzeni dwóch, trzech lat. Bardzo ważną jest znajomość 
potencjalnych źródeł finansujących tego typu aktywność. Niemal powszechnie 
stosowaną przez potencjalnych sponsorów zasadą jest współfinansowanie danego 
przedsięwzięcia, a nie pokrycie całkowitych kosztów. Kolejnym etapem w zdobyciu 
pieniędzy jest wkład własny. Im większa część projektu pokrywana jest ze środków 
własnych, tym większe szanse na pozyskanie brakujących funduszy. 

1. Dotacja – jest najprostszą i najmniej wymagającą formą dofinansowania 
działalności organizacji pozarządowych, stosuje się ją przy pokryciu drobnych 
kosztów związanych z bieżącą działalnością, szczególnie wtedy, gdy nastąpią 
nieprzewidziane wcześniej okoliczności. 

2. Grant – jest najciekawszą i najbardziej dynamiczną formą współfinansowania 
działań organizacji pozarządowych. Granty przyznawane są w ramach określonego 
konkursu projektom, które uznane zostaną za najlepsze w swej kategorii. Dzięki 
przygotowanym projektom, ujawniane są obszary niezaspokojonych dotąd 
ważnych potrzeb.

3. Kontrakt – jest najbardziej dojrzałą formą stwarzania podstaw finansowych 
organizacji pozarządowych. Jest to przeniesienie ustawowych zobowiązań 
sektora publicznego wobec społeczeństwa na organizację wraz z kompetencjami 
i finansowym zabezpieczeniem tego przedsięwzięcia. W Polsce „kontrakting” jest 
stosowany w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

4. Nagrody i wyróżnienia – celem jest dowartościowanie ludzi zaangażowanych 
w działalność prospołeczną oraz do jej podejmowania, szczególnie młodego 
pokolenia.

Działalność organizacji opiera się na ustawach: „Prawo  o stowarzyszeniach” 
oraz „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie11”. Ustawa „Prawo 
o stowarzyszeniach” opiewa, że dla  stworzenia warunków do pełnej realizacji 
gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszenia się zgodnie z Powszechną 
Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i 

10 Tamże.
11 „Dziennik Ustaw”, 1989, nr 20, poz. 104, tekst jednolity: z dn. 31 maja 2001 r., „Dziennik Ustaw”, 

2001, nr 79, poz. 858.
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Publicznych, umożliwia się obywatelom równego, bez względu na przekonania, 
prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych 
poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając 
tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, 
co następuje.
Art.1.

1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie 
z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom 
przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów 
bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo ochrony praw i 
wolności innych osób.
3. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Art.2.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o 
celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielne określa swoje cele, programy działania i struktury 
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do 
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art.3
1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym 
pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawionych praw publicznych.
Obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zawiera ona 
podstawy prawne systematycznej współpracy organów administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, określanych w art. 
4 ustawy (tj. w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności pożytku 
publicznego), a w szczególności reguluje zasady:

1. prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe 
i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w  celu 
wykonywania zadań publicznych;
2. uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku 
publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
3. sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy 

oraz korzystania z tych świadczeń. Współpraca administracji i organizacji 
pozarządowych ma odbywać się na zasadach:

•	 pomocniczości,
•	 suwerenności stron,
•	 partnerstwa,

Organizacje pożytku publicznego a sprawy narodowościowe i etniczne



140

•	 efektywności,
•	 uczciwej konkurencji,
•	 jawności.

Głównymi organizacjami międzynarodowymi pozarządowymi mającymi 
wpływ na kształtowanie się idei wolontariatu na świecie są: Amnesty International 
i Helsińska Fundacja Praw Człowieka; w Polsce humanitarną działalność tych 
stowarzyszeń przejął Polski Czerwony krzyż, którego celem jest „zapobieganie 
cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym 
czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakichkolwiek dyskryminacji12, do 
tych organizacji na szczeblu krajowym należą również Polska Akcja Humanitarna 
oraz Caritas Polska.

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową założoną w 1984 r. 
w Lyonie we Francji i jako cel wytyczyła sobie niesienie pomocy społeczeństwu 
polskiemu poprzez organizowanie konwojów z żywnością, odzieżą,  itp. Pomoc 
Fundacji Equilibre była kierowana do Polski w latach 1984 – 1990; po wyborach 
w 1989 r. i zmiane ustawy o fundacjach została zarejestrowana polska Fundacja 
Equilibre13.

Celami polskiej Akcji Humanitarnej są:
1) niesienie pomocy jak największej liczbie krajów oraz ludziom tam 

zamieszkującym;
2) szybkie i efektywne reagowanie w sytuacjach kryzysowych;
3) tworzenie i rozpowszechnianie wzorców kultury pomocy;
4) kształtowanie postaw humanitarnych;
5) niesienie pomocy uchodźcom, ofiarom wojen;
6) wspieranie szkół i ośrodków zdrowia w rejonach dotkniętych ubóstwem.

Organizacja pozarządowa Caritas Polska, którą powołano do życia w okresie 
międzywojennym, świadczyła pomoc wielu milionom ludzi w zakresie akcji 
profilaktycznych, zdrowotno-leczniczych, dożywieniowych, w placówkach przez 
siebie prowadzonych, dla ubogich, samotnych i bezdomnych ludzi. Zrzeszenie 
Katolików Caritas14 przekształciło się w latach 90. na mocy decyzji Konferencji 
Episkopatu Polski w instytucję kościelną „Caritas Polska”. Organizacja ta jest 
największą organizacją pozarządową pod względem świadczonej pomocy. Co roku 
udziela pomocy na sumę ok. 200 mln zł.

Zgodnie z ustawą „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (art. 
4, p. 6)15 do organizacji pozarządowych zaliczają  się stowarzyszenia i fundacje 
mniejszości narodowych i etnicznych. Działalność znaczącej ich ilości odnotowuje 
się na Wybrzeżu Gdańskim. W Gdańsku  swą obecność zaznaczają m. in.: 

12 Statut PCK zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 kwietnia 1996 r. 
13 E. Kuźniar, dz.. cyt., s. 270.
14 Por. E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001, s. 108-115.
15 „Dziennik Ustaw”, 2003, 96, poz. 873.
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•	 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36,
•	 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku, ul. Partyzantów 7,
•	 Związek Ukraińców w Polsce Koło Gdańsk, 
•	 Związek Tatarów RP - centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku, ul. Nowiny 5,    

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Potyrały 2,
•	 Związek Karaimów w Polsce, ul. Armii Krajowej 40/1;

w  Gdyni:
•	 Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni, ul. Adm. Unruga 85,
•	 Towarzystwo Litewskie w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, ul. Inżynierska 101;

w Sopocie:
•	 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej,
•	 Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”, ul. 3 Maja 71;

 w Słupsku:
•	 Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, ul. Sienkiewicza 7/24,
•	 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce oddział terenowy w Słupsku z siedzibą w Sławnie,
•	 Słupski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego, ul. Matejki 19;

w powiecie bytowskim:
•	 Powiatowy Bytowski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego, ul. Sikorskiego 35,
•	 Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła, ul. Wojska Polskiego 12,
•	 Miastecki Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego, oddział terenowy 

Słupskiego Związku  Ludności, Miastko, ul. Dworcowa 29;
w powiecie lęborskim:

•	 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku, Oddział w Lęborku, al. Wolności 22,
•	 Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Lęborku, ul. 1 Maja 5/7;

w powiecie malborskim:
•	 Związek Mniejszości Niemieckiej Warmii, Powiśla i Żuław,  ul. Wiosenna 6a,
•	 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta Malborka i okolic,  ul. Wiosenna 6a;

w powiecie puckim:
•	 Związek Mniejszości Niemieckiej oddział w Wierzchucinie; 

w powiecie sztumskim:
•	 Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko- dzierzgońskiej, 

Sztum ul. Jagiełły 22,
•	 Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła,  ul. J. Krasickiego 6a/3;

w powiecie tczewskim:
•	 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku, oddział terenowy w Tczewie,  

ul. 1 Maja 1016.

Organizacje te na zasadzie dobrowolności zrzeszają osoby wywodzące się bądź 
sympatyzujące z daną mniejszością narodową i etniczną i świadczą usługi w zakresie 
nauki języka narodowego i w języku narodowym; kulturalne, organizując imprezy 

16 Por. Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2007; Biuletyn Informacyjny Wydziału Spraw Obywatelskich 
Oddział Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (ewidencja).
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mające na celu prezentacje dorobku kulturalnego swoich społeczności; medialne, 
wydając periodyki popularyzujące historię, kulturę  i naukę mniejszościową na 
terenie Wybrzeża Gdańskiego.

Skalę działalności stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, w większości powstałych 
na fali „odwilży” politycznej po 1956 r., najpełniej można prześledzić na przykładzie 
prężnie działających białoruskich organizacjach pozarządowych, do których na 
Wybrzeżu Gdańskim należą: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-kulturalne (oddział 
Gdański – 1969 r.) i  Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka” (rejestracja od 
1993 r.)17.

Od początku istnienia ruch białoruski koncentrował się na kulturze i oświacie. 
Od 1971 r. rozpoczęto kursy nauczania języka białoruskiego, które z przerwami 
prowadzone są do chwili obecnej. Zajęcia z języka białoruskiego wzbogacono 
elementami literatury, historii i muzyki Białorusi, a nauczycielką została Anna 
Iwaniuk.

Do działalności oddziału należy zaliczyć spotkania z literatami białoruskimi, 
m. in. Janem Czywkinem, Wiktorem Szwedem, Sokratem  Janowiczem, Michiałem 
Szachowiczem, Aleksandrem Barszczewskim, Jerzym Wołkowyckim, Maciejem 
Konopackim, Bazylim Pietruczukiem, Wiktorem Rudczykiem, Konstantym 
Bondarukiem. Celem spotkań było zapoznanie się z najnowszą twórczością 
Białorusinów w Polsce. Organizacje białoruskie rozwinęły dość szybko amatorski 
ruch artystyczny; powstały interesujące zespoły taneczne – „Małanki” oraz wokalny 
- „Żawaranki”, oraz zespół teatralny, który wystawił z powodzeniem kilka sztuk w 
latach 1989-1993.

Liberalizacja prawa o stowarzyszeniach w Polsce po 1989 r. ożywiła środowisko 
Białorusinów w Gdańsku i zmobilizowała do działania. 23 maja 1992 r. w Gdańsku 
powstało Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”, zarejestrowane 26 marca  
1993 r. Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka” działa na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną18 i ma prawo powoływania kół 
terenowych, jego siedziba mieści się w Gdańsku.

Cele Towarzystwa to:
1) zachowanie tożsamości narodowej Białorusinów w RP,  a w szczególności na 

Wybrzeżu Gdańskim,
2) dążenie do podniesienia świadomości, kultury i oświaty środowiska 

białoruskiego we wszystkich dziedzinach życia,
3) organizowanie i inspirowanie rozwoju białoruskiej twórczości artystycznej,
4) organizowanie działalności turystycznej,
5) organizowanie współpracy kulturalnej, turystycznej i naukowej z Republiką 

Białorusi oraz upowszechnianie kultury Republiki Białorusi,
6) współdziałanie z Cerkwią Prawosławną i Kościołem katolickim,

17 Por. H.  Głogowska, Instytucje białoruskiego życia kulturalnego na  Pomorzu, [w:] Tożsamość kulturowa…, 
seria piąta, Gdańsk 2005, s. 40-59.

18 Por. Statut Białoruskiego Towarzystwa Kulturalnego „Chatka” § 1 - 5 statutu.
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Towarzystwo to zorganizowało w ramach statutowych imprezy o 
charakterze kulturalnym, promującym swój dorobek na forum ogólnopolskim i 
międzynarodowym:
•	 wieczór białoruski w Teatrze Miejskim w Gdyni, którego gościem był Sokrat 

Janowicz – pisarz i tłumacz, m. in. literatury polskiej,
•	 „Wystawa wydawnictwa Mniejszości Narodowych z lat 1945 – 1995” w 

Bibliotece PAN w Gdańsku; wydano trzy numery biuletynu Towarzystwa 
„Wiestki z Chatki”,

•	 zorganizowano konferencję naukową w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, pt. „Stosunki polsko-białoruskie w XX w.”,

•	 zorganizowano Letnią Szkołę Białorutenistyki dla studentów z Polski, Białorusi 
i Litwy, w ramach której odbyły się wykłady m. in. prof. zw. dr hab. Andrzeja 
Chodubskiego, prof. Elżbiety Sułkowskiej, dr Niny Barszczewskiej, prof. Jana 
Czykwina, prof. Ibara Żuka, prof. Hienadzia Sahanowicza i innych (1997 r.),

•	 Wystawa fotograficzna „Dzisiejsi ludzie Polesia” (2001); pieszy rajd z 
Wejherowa do Piaśnicy – miejsca kaźni hitlerowskiej na Pomorzanach,

•	 Tydzień Filmu Białoruskiego, pod patronatem Konsula Generalnego Republiki 
– Białoruś w Gdańsku Michaiła Alaksiejczyka; 

•	 Obchody 85. rocznicy (26 marca 2004 r.) białoruskiej Republiki Ludowej; 
promocja książki dr Heleny Głogowskiej Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim; 
promocję  prowadził prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski.

Na przykładzie osiągnięć organizacji pozarządowych zaobserwowano 
wyraźny renesans zainteresowania istnieniem innych narodowości, szczególnie 
po transformacji ustrojowej w Polsce 1989 roku, kiedy do głosu doszli nowi, 
zwykle młodzi i wykształceni, działacze mniejszościowi, nastawieni na działania 
partycypatywne w globalnej społeczności obywatelskiej.
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Bezdomność współczesnym problemem.
Przykład niesienia pomocy na wybranym ośrodku dla

bezdomnych w Gdyni

Geneza bezdomności

Najstarsze zapisy na temat ludzi ubogich, bezdomnych oraz żebraczego stylu życia 
spotykamy w literaturze i sztuce. Na przykład w mitologii greckiej bezdomny 
pozostaje Dedal. Był on niezwykle i wszechstronnie uzdolnionym architektem, 
rzemieślnikiem, uważanym za artystę. Miasta zamawiały u niego posągi bogów 
i bohaterów, mówiono o nim też, że potrafi w kamień lub drzewo tchnąć żywą 
duszę, tak iż miało się wrażenie, jakby postacie ruszały się, chodziły, patrzyły. 
Jego rodzinnym krajem były Ateny. Król Krety - Minos przyjął go do siebie jako 
nadwornego konstruktora i architekta. Dedal zbudował labirynt dla Minotaura. 
Wynalazł bardzo wiele pożytecznych przedmiotów. Król Krety więził Dedala i nie 
pozwalał mu opuszczać wyspy. Bał się, że architekt zdradzi sekrety dotyczące kraju, 
gdyż przebywał w nim tak długo, że znał wiele tajemnic króla i państwa. Dedal wraz 
z synem Ikarem postanowili uciec. Dedal skonstruował skrzydła wykonane z ptasich 
piór, sklejonych woskiem, sporządził olbrzymie skrzydła, dla siebie i swego syna, 
Ikara. Obaj przytwierdzili sobie skrzydła do ramion. Należało tylko uważać, aby nie 
lecieć zbyt wysoko, gdyż słońce mogło roztopić wosk, ani też zbyt nisko, gdyż pióra 
mogły nasiąknąć wodą. W obydwu przypadkach podróżnikom groziłaby śmierć. 
Jednak Ikar zachwycony lotem uniósł się zbyt wysoko i słońce roztopiło wosk. Pióra 
zaczęły wypadać, aż Ikar runął do morza i zabił się. Dedal pochował syna, a sam 
dotarł na Sycylię, gdzie dożył sędziwego wieku. Nie powrócił zatem nigdy do swych 
stron rodzinnych1.

Z dala od domu przebywał również Odyseusz, który był królem Itaki. Brał 
udział w trwającej dziesięć lat wojnie trojańskiej. Porzucając żonę i syna Telemacha, 
obiecywał jak najrychlej powrócić. Tymczasem lata mijały, a wojna nadal trwała. Gdy 
Troja padła, sposobił się do drogi powrotnej. Odyseusz był przekonany, że najdalej 
za dwa tygodnie dobije do brzegów Itaki. Los pokierował inaczej. Przez następne 

1 J. Paradowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, T.1, Londyn 1992, s. 212-216.
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dziesięciolecie skazany był przez bogów na tułaczkę. Powrócił jednak do swego 
państwa, przeżywszy wiele niebezpiecznych i niesamowitych przygód. Jego wierna 
żona Penelopa czekała na niego i przez cały ten czas pozostawała mu wierna2.

Problem bezdomności porusza Biblia. W Starym Testamencie w Księdze 
Rodzaju pierwsi ludzie, Adam i Ewa, zostali wygnani z Raju za popełnienie grzechu 
pierworodnego. Ponieważ człowiek, zrywając zakazany owoc z drzewa wiadomości 
dobrego i złego, poznał czym jest dobro i zło, musiał od tego momentu sam sobie 
radzić z przeciwnościami życia, z bólem i cierpieniem, musiał też sam uprawiać 
ziemię, z której został wzięty. Księga Rodzaju przedstawia też dzieje jednego z synów 
Jakuba, Józefa, który został sprzedany przez braci i był niewolnikiem w Egipcie. On 
również pozostawał przez długi czas bezdomny, jednak zdolność tłumaczenia snów, 
którą obdarzył go Bóg, pomogła mu przezwyciężyć kłopoty. Stał się wysokiej rangi 
namiestnikiem faraona, spotkał swych braci, przebaczył im, a także zobaczył się z 
długo niewidzianym ojcem, którego bardzo kochał.

W Księdze Wyjścia ukazana jest wędrówka ludu Izraela do Ziemi Obiecanej. 
Przewodnikiem był Mojżesz. Wędrówka ta trwała czterdzieści lat. Naród Wybrany 
mieszkał w różnych miejscach, które często zmieniał3. Izraelici często wznosili 
modły do Boga prosząc Go, aby mogli znaleźć się we własnym domu w swojej ziemi. 
Ojczyzna i dom  były elementem wiary w Boga. Gdy Izraelici tracili wiarę, tracili 
również wolność, ojczyznę i dom. Była to dla nich najcięższa kara, jakiej doświadczali 
za swoją niewiarę. Objawem mądrości było zbudowanie domu nie tylko w znaczeniu 
materialnym, ale także zrodzić dzieci i przekazać im cnoty oraz wiarę w Boga (por. Prz. 
14,1). Na skutek swojej przewrotności człowiek ściąga nieszczęście na swój dom. A 
więc ruinę domu powoduje grzech, który również niszczy samego człowieka. Pojęcie 
domu ma swoje odniesienie do wartości religijnych, jest zapowiedzią domu Boga 
na świecie. Bóg prowadził swój lud z Egiptu i zamieszkał pośród nich w namiocie. 
Naród wybrany gromadził się wokół tego namiotu i dlatego ten namiot nazwano 
„Namiotem Zgromadzenia” (Wj 33,7). Król Salomon twierdził, że wszystkie niebiosa 
nie są w stanie ogarnąć Boga, który je wypełnia (por. 3 Kr 8,27), jednak będzie 
budował dom imienia Boga, w którym to imię będzie ustawicznie wzywane. Bóg nie 
jest związany z żadnym miejscem, ani z żadnym domem. Prorocy nazwy dom Boga 
używali w znaczeniu miejsca modlitwy4.

Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie Świętej Rodziny Józefa i Maryi5. 
Jezus jest Słowem Bożym, które przyszło na świat, aby zamieszkać wśród nas, Słowo stało 
się ciałem (J 1,14). Pochodzi On z domu Dawida i będzie panował nad domem Jakuba 
(Łk 1,27). Ale w Betlejem nie było dla Niego domu, w którym mógłby się narodzić.

Stany Zjednoczone stworzyli ludzie bezdomni. Ten kraj zbudowali ludzie 

2 Tamże, s. 253-266.
3http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/prace_przekrojowe/9677bezdomno-

%C5%9B%C4%87_w_literaturze.html 
4 A. Misiaszek, Misja zbawcza Jezusa Chrystusa wczoraj, dziś i jutro, Malbork 1998, s. 153–154.
5 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 1655.
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pozbawieni domu w swojej ojczyźnie z powodu prześladowań albo nędzy, porwani 
przez handlarzy niewolników bądź też tacy, którzy sami go opuścili w nadziei na 
lepsze życie. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej stanowili stosunkowo małą 
społeczność. Po przybyciu do Nowego Świata imigranci wędrowali w poszukiwaniu 
domu kolonizując Dziki Zachód, szukając złota, przepędzając bydło. Pozostawiło to 
wyraziste piętno na kulturze amerykańskiej. 

Życie opiewane w książkach Marka Twaina i Jacka Londona jest często życiem 
bezdomnego trampa. Także kowboje w westernach bywali bezdomni. Być może 
to powszechne doświadczenie zaowocowało specyficzną filozofią życiową, która 
kładzie nacisk na odpowiedzialność za siebie, poleganie na własnych siłach, 
wolność i niezależność jednostki, gotowość do ciągłego zaczynania od zera.  
Dla Amerykanów włóczędzy - inaczej niż dla Europejczyków - nie byli podejrzanymi 
wyrzutkami społecznymi, ale osobami szukającymi własnego szczęścia. Amerykę 
przemierzały takie postacie jak hobo - robotnik wędrujący w poszukiwaniu pracy, 
tramp - w którego zamieniał się hobo i który utrzymywał się nie tylko z pracy, 
ale i z żebractwa lub kradzieży oraz bum - zwykle stary, zniedołężniały i już 
niezdolny do pracy. Wrastając w krajobraz spowodowali, że zjawisko bezdomności 
nie było postrzegane jako problem społeczny, wymagający interwencji władz. 
Zmieniła to dopiero masowa utrata domu przez robotników i farmerów w czasach 
Wielkiego Kryzysu, kiedy powstały obozy dla bezdomnych z kartonu i śmieci 
zwane Hoovervilles, a obok samotnych trampów pojawiły się bezdomne rodziny. 
Przyczyniło się to do powstania pierwszych programów taniego budownictwa na 
dużą skalę dla bezdomnych rodzin, takich jak Projekt Delmo (prawie 600 domów).  
Ameryka szanowała niezależność trampów, ale była niełaskawa dla biednych, 
stygmatyzowała ich i obwiniała za nędzę, w jaką popadli. Charles Burroughs, XIX-
wieczny autor, pisał: „Bieda jest konsekwencją uporczywych błędów, haniebnej 
indolencji, występnych nawyków. Jest ona nędzą ludzkiej egzystencji, zgubnej pracy, 
opłakanym skutkiem złych zasad i moralności”. Biedacy są także dzisiaj często 
postrzegani jako leniwi, zależni i pasożytujący na społeczeństwie. To spojrzenie łączy 
się z obawą przed przestępczością i lękiem przed obcymi. W nastawieniach wobec 
schronisk i garkuchni dla bezdomnych żywy jest syndrom NIMBY: not in my back 
yard, czyli nie na mojej ulicy6. Literatura podkreśla zmienność losu człowieka; znane 
są opisy bogaczy, którzy tracili wszystko, co posiadali oraz biedaków, którzy zyskiwali 
majątek.

W Polsce najwcześniejsze dane o bezdomności pochodzą z czasów średniowiecza. 
Przed rozbiorami osoby pozbawione pracy i poszukujące jej w całym kraju, a także te, 
które żebrały czy kradły, były nazywane ludźmi luźnymi. Wywodzili się oni z każdej 
grupy społecznej. Byli wśród nich: chłopi, mieszczanie, a nawet szlachta; osoby w 
różnym wieku — od starców po dzieci. Liczba bezdomnych od XV wieku do czasu 

6 T. Górski, Amerykańskie idee, „Świat Problemów” 2003, nr 3.
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rozbiorów ciągle wzrastała7.
Wśród głównych przyczyn bezdomności i włóczęgostwa należy wymienić 

ówczesny system społeczny, liczne wojny, które pociągały za sobą grabieże i 
niszczenie osad przez wojska obce i własne. Większość ludzi luźnych wywodziła się 
z chłopstwa. Od 1520 roku zaczęła obowiązywać pańszczyzna, która wzrosła aż do 
sześciu dni w tygodniu. W domach chłopskich nie było miejsca i pożywienia dla 
niepracujących. Sytuacja ta zmuszała chłopów do nielegalnego opuszczania wsi, a w 
związku z ogólnym kryzysem pracy — do żebractwa.

Wielu bezdomnych wywodziło się z miast dotkniętych licznymi konfliktami. 
Od XV wieku zmniejszył się stan posiadania mieszczan, ograniczony został handel, 
szlachta bogaciła się kosztem mieszczan, zdobywała przywileje niekorzystnie 
wpływające na sytuację ekonomiczną miast. Brakowało miejsca do nauki rzemiosła 
w warsztatach. W miastach powiększała się liczba ludzi biednych, do których 
zaliczano ludzi nie mających własnych domów i warsztatów. Wśród ludzi luźnych 
trafiała się także szlachta. Ta grupa społeczna była bardzo zróżnicowana — obok 
bardzo bogatej istniała też szlachta w ogóle nie mająca ziemi. Pod groźbą utraty 
szlachectwa nie mogła ona zajmować się handlem ani rzemiosłem. Wędrowała po 
kraju w poszukiwaniu godziwego dla siebie zajęcia lub zajmowała się żebractwem8.

Wśród ludzi luźnych, żebrzących z konieczności, trafiali się dobrze zorganizowani, 
tzw. zawodowi żebracy, którzy traktowali żebractwo jak rzemiosło. Żebracy zawodowi 
posługiwali się różnymi sposobami, aby zebrać większą jałmużnę.

Cechował ich strój, po którym wzajemnie się rozpoznawali: długi płaszcz 
lub opończa, na głowie opleciony sznurem kapelusz i nieodłączny kostur w ręku. 
Jałmużnę zbierali do worka, u pasa zawieszali miedziane naczynie i różaniec.

 Innym sposobem była właściwa prezentacja ułomności; im większa była ułomność 
czy kalectwo, tym większej spodziewano się jałmużny9.

 
Bezrobocie a bezdomność

Problem bezrobocia od wielu lat boleśnie odczuwają kraje Europy Zachodniej, 
obu Ameryk, a ostatnio ugodził nawet w tak bogaty i stabilny kraj jak Japonia10. 
Bezrobocie również w Polsce w ostatnich latach boleśnie dotknęło milionów osób. 
Powoduje ono pogorszenie życia osób bezpośrednio dotkniętych tym nieszczęściem 
oraz ich rodzin. Obecnie można zaobserwować w społeczeństwie naszego kraju 
wzrastającą liczbę osób żyjących w ubóstwie materialnym, które często prowadzi 

7 J. Chlaszcz, Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 
2008, s. 26-31.

8 Tamże.
9 Tamże.
10 B. Mierzwiński, Zjawisko bezrobocia i jego skutki w życiu rodzinnym, [w:] Nowa ewangelizacja u progu 

Trzeciego Tysiąclecia, Program duszpasterski na rok 2000/2001,  Katowice 2000, s. 287.

Ks. Czesław Sołtys



149

do różnych patologii, a także grupę osób zamożnych, którzy często pozostają w 
ubóstwie duchowym. Istniejące dysproporcje powodują u jednych poczucie rozpaczy, 
osamotnienia czy braku sprawiedliwości, u drugich zaś sprzyjają poczuciu wyższości 
oraz pogłębieniu się nastawienia konsumpcyjnego i egoistycznego11.

W czasach znacznego bezrobocia należy spojrzeć na pracę jako na wyznacznik 
pozycji społecznej. Mniej ważne staje się to, jaką pracę się wykonuje. O wiele 
ważniejsze staje się posiadanie pracy w ogóle. Brak pracy stwarza sytuację, w której 
człowiek traci swoje miejsce w społeczeństwie i najczęściej własne poczucie wartości12.

Bezrobocie często prowadzi osoby nim dotknięte do marginalizacji społecznej13. 
Powstawanie i utrwalanie się marginesu społecznego staje się istotnym wyzwaniem 
współczesności, tylko rozumne współdziałanie władz różnych szczebli ze 
środowiskami i organizacjami pozarządowymi może zaradzić temu problemowi. 
Wrażliwość społeczna powinna mieć formę programowego przeciwdziałania 
przyczynom, a nie tylko skutkom ubóstwa14.

W czasach Jezusa istniało również wielkie zróżnicowanie społeczne; świat ludzi 
zamożnych, wpływowych i warstwa ludzi ubogich, uciskanych przez bogatych, 
wyzyskiwanych, pogardzanych, z ograniczonymi prawami. Świat ówczesny nie tylko 
akceptował ten stan rzeczy, ale ludzką biedę, choroby i inne nieszczęścia traktował 
jako karę Bożą i dociekano, za który grzech człowiek cierpi. Zupełnie inną postawę 
wobec ubogich i pokrzywdzonych przyjął Jezus. W pierwszym wystąpieniu w 
Nazarecie, na początku działalności odniósł do siebie słowa proroka Izajasza15: Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana (Łk 4, 18–19).

Niezbędne są obecnie zmiany postawy wobec zjawiska bezrobocia, które jest 
jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego. Częstą przyczyną wykluczenia 
społecznego jest alkohol. Prowadzi on do utraty pracy, szacunku społeczeństwa, a 
nawet utraty mieszkania. 

Bezdomność w Gdyni

Przyczyny bezdomności w Gdyni podobne są jak w całej Polsce: utrata 

11 P. Kurzela, A. Liskowacka, Kościół niosący Ewangelię ubogim, Program duszpasterski Kościo-
ła w Polsce na lata 2006–2010, Rok 2005/2006 Przywracajmy nadzieję ubogim, pod red. P. Kurzeli, 
A. Liskowackiej Katowice 2005, s. 15.

12 T. Kamiński, Bezrobocie jako rzeczywistość przeżywana. Bezrobotni – bezużyteczni – zmarginalizowani, 
[w:]Bezrobocie, pod red. T. Kamińskiego, „Roczniki Naukowe Caritas” 2002, s. 103.

13 B. Mierzwiński, Kościół wobec problemu bezrobocia, Ząbki 2004, s. 389.
14 J. Chrapek, Tylko miłość się liczy, [w:] Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia, Program 

duszpasterski na rok 2000/2001,  Katowice 2000, s. s. 326.
15 A. Mikrut, Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym – troszczyć się o żyjących na marginesie 

społecznym, [w:] Przywracajmy nadzieję ubogim, pod red. W. Piotrowskiego, Tarnów 2005, s. 140–147.
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zatrudnienia, eksmisja, alkoholizm, rozbite rodziny, likwidacje hoteli robotniczych, 
pobyt w zakładzie karnym, narkomania, niezaradność życiowa, choroby psychiczne, 
osoby opuszczające Domy Dziecka. Większość spośród ludzi bezdomnych w Gdyni 
pochodzi spoza gminy Gdyni. Przyczyny tej sytuacji należy doszukiwać się w rosnącej 
ilości ludzi bezdomnych bezrobotnych w skali kraju, jak i uboższych ekonomicznie i 
mniej rozwiniętych gospodarczo niektórych jego rejonów. Spowodowało to napływ 
osób bezdomnych, bezrobotnych i ubogich z różnych rejonów kraju, w których skala 
bezrobocia jest duża, a szanse na zatrudnienie małe, w których nie ma noclegowni, 
schronisk i ośrodków opiekuńczych, bądź jest ich zdecydowanie za mało w stosunku 
do rzeczywistych potrzeb. Migrują one do miast i miejsc, w których takie placówki 
istnieją, gdzie łatwiej uzyskać wsparcie i pracę. Migracja ta skierowana jest głównie 
do wielkich aglomeracji miejskich, jak np. Warszawa lub Trójmiasto. Gdyńscy 
bezdomni są konsekwencją powyższej ogólnopolskiej sytuacji.

Opinia bogatego, bezpiecznego oraz opiekuńczego Trójmiasta działa niczym 
magnes na ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialno — bytowej. 
Przyjeżdżają oni do Trójmiasta, w nadziei poprawy swojego bytu, traktując je jak 
mityczne Eldorado. Po przyjeździe do Gdyni, nie mając pieniędzy na wynajęcie 
jakiegokolwiek lokum, zamieszkują na dworcu i innych podobnych miejscach, 
traktując je jako przejściowe, chwilowe miejsca pobytu. Bywa jednak i tak, że 
stają się one miejscami ich zamieszkania na całe lata. Po zaaklimatyzowaniu się 
na terenie miasta, trwałym zerwaniu wszelkich kontaktów i więzi z gminami, w 
których poprzednio zamieszkiwali, jako osoby bezdomne nie chcą do nich wracać, 
utożsamiając siebie jako Gdynian. Prawdą jest, że często faktycznie nie mają oni do 
kogo i czego wracać. Uważają oni, że po powrocie do swoich macierzystych gmin 
znaleźliby się w nich w sytuacji znacznie trudniejszej i krępującej, niż ma to miejsce, 
gdy zamieszkują jako bezdomni w Gdyni. Skutkiem tego jest fakt zamieszkiwania 
na terenie Gdyni wielu osób bezdomnych pochodzących z terenu całej Polski, nie 
chcących wracać do swych gmin nawet na koszt Pomocy Społecznej. Podobną sytuację 
można zaobserwować w całym Trójmieście. Wymusza ona na władzach miasta Gdyni 
konieczność podejmowania szeregu działań mających na celu zapewnienie pomocy 
większej ilości ludzi bezdomnych, niż wynikało z szacunkowych przewidywań. 
Wszystkie trójmiejskie ośrodki zapewniające ludziom bezdomnym schronienie i 
pomoc są przepełnione przez cały rok, a w okresie zimowym, napływające wciąż nowe 
osoby są nocowane na tzw. „dostawkach” ustawianych na korytarzach, w stołówkach, 
holach, poczekalniach itp. Faktyczna ilość nocujących w okresie nasilających się 
mrozów zbliża się w w/w placówkach często do 200% ich założonej w projektach 
pojemności. Bez opracowanego wcześniej planu pomocy na wypadek np. stanu klęski 
żywiołowej, sprawne udzielenie pomocy tak dużej ilości ludzi byłoby niemożliwe. 
Np. po nastaniu w listopadzie 1998 roku w Polsce fali mrozów Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni powołała zespół specjalistów, który opracował 
plan udzielenia pomocy wszystkim ludziom bezdomnych przebywających na terenie 
gminy Gdynia, w tym szczególnie trudnym dla nich okresie czasu.
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W Gdyni bezdomni przebywając i nocując głównie na dworcu kolejowym PKP, 
bądź w jego bezpośredniej okolicy, są ludźmi wyraźnie widocznymi i wyróżniającymi 
się swoim wyglądem oraz zachowaniem wśród ludzi wybierających się w podróż 
lub osób udających się do bądź powracających koleją z pracy. Nocują oni także na 
klatkach schodowych, w kanałach ciepłowniczych, zsypach na śmieci, altankach 
ogródków działkowych, pod wiaduktami (szczególnie często w sąsiedztwie Estakady 
Kwiatkowskiego). Osoby bezdomne objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni, umieszczane są w przeznaczonych dla nich ośrodkach. Jednym 
z nich jest Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93. 

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy w Gdyni

W związku z rosnącym w Gdyni zapotrzebowaniem na szeroko pojęte 
świadczenia opiekuńcze pomocne w usamodzielnianiu się osób bezdomnych,  
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej 
przez Urząd Miejski w Gdyni, lokalizującej budowę tymczasowej noclegowni dla 
osób bezdomnych w Gdyni-Chwarznie przy ulicy Chwarznieńskiej 93, nr działki 
522/6. Wczesną wiosną 1996 roku rozpoczęto budowę Tymczasowego Ośrodka 
Opiekuńczego. Pierwotnie miała to być jedynie noclegownia dla bezdomnych 
mężczyzn z terenu Gdyni, oferująca wyłącznie swoim mieszkańcom stosunkowo 
niewielki zakres usług.

Po dopuszczeniu Ośrodka do eksploatacji w dniu 14.10.1996 roku uchwałą 
nr XXVII /447/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 1996 roku w 
sprawie: utworzenia Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ulicy 
Chwarznieńskiej 93, utworzono z dniem 01 listopada 1996 roku Tymczasowy 
Ośrodek Opiekuńczy. Ośrodek rozpoczął działalność, jako placówka wchodząca 
w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, prowadzona w formie 
jednostki budżetowej i finansowana z budżetu miasta Gdyni. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdynia podstawowym zadaniem Ośrodka 
jest zapewnienie całodobowego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczych, 
rekreacyjno-kulturalnych, a także posiłków w czasie pobytu jego mieszkańcom. 
Celem działań personelu Ośrodka jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
Ośrodka, ich uspołecznienie i usamodzielnienie się. Zadania te realizowane są 
przez pielęgniarkę zatrudnioną w Ośrodku mającą pieczę nad stanem zdrowia jego 
mieszkańców, pracownika socjalnego dbającego o zapewnienie na czas pobytu 
w Ośrodku jego mieszkańcom niezbędnej pomocy w postaci świadczeń ze strony 
MOPS w Gdyni, a także prowadzenia z nimi szeroko rozumianej pracy socjalnej.  
Pracownik socjalny realizuje swoje zamierzenia we współpracy ze specjalistami 
pracy socjalnej zatrudnionymi w MOPS, pomocnymi w realizacji zaplanowanych i 
podjętych działań. Współpracują z nim: terapeuta ds. uzależnień i terapii odwykowej 
(pracujący także w poradni zdrowia psychicznego i poradni odwykowej w Gdyni, 
co jest bardzo pomocne w przypadku konieczności podjęcia leczenia odwykowego),  
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specjalista pracy socjalnej ds. bezrobocia (dyżurujący także w Rejonowym Urzędzie 
Pracy co jest bardzo pomocne w przypadku czynnego poszukiwania pracy),  
specjalista pracy socjalnej ds. bezdomności (pomocny w szczególnie trudnych 
przypadkach). 

Do zadań pracownika socjalnego należy w ramach pracy socjalnej prowadzenie 
pełnej dokumentacji mieszkańców Ośrodka, występowanie w razie potrzeby w ich 
imieniu o zbadanie ich przez KIZ i orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, celem 
ubiegania się w przyszłości o świadczenia pieniężne z Pomocy Społecznej lub uzyskania 
renty inwalidzkiej, kontaktowanie się z rodzinami podopiecznych, pośredniczenie i 
pomoc w załatwianiu im pracy, kontaktowanie się z lekarzami w razie konieczności 
ich hospitalizowania i inne. Kierownik Ośrodka sugeruje, nadzoruje i kontroluje 
działania wszystkich jego pracowników. W celu zapewnienia mieszkańcom Ośrodka 
świadczeń rekreacyjno-kulturalnych, utworzono na jego terenie bogato wyposażoną w 
książki( pozyskane głównie z darowizn osób prywatnych, firm i instytucji) bibliotekę. 
Mają oni także telewizory w pokojach. W związku z zainteresowaniem niektórych 
mieszkańców grami planszowymi pozyskano niezbędną dla nich liczbę szachownic i 
fachową literaturę na temat szachów i warcabów. Na terenie Ośrodka zorganizowany 
został integracyjny turniej szachowy, w którym wzięli udział entuzjaści szachów, także 
z innych placówek opiekuńczych MOPS, klubów szachowych Trójmiasta i osoby nie 
zrzeszone. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i kilkudziesięcioosobową 
frekwencją zawodników. Dla podopiecznych Ośrodka pozyskiwane są bezpłatne 
bilety do teatru. Ta forma świadczeń kulturalnych również cieszy się sporym 
zainteresowaniem z ich strony.Należy podkreślić, że każdy pracownik Ośrodka 
ma obowiązek przyczyniania się na miarę swoich możliwości (w porozumieniu z 
kierownikiem Ośrodka) do poprawy sytuacji i samopoczucia jego mieszkańców. 
Zgodnie z powyższym opiekunowie w trakcie swoich dyżurów przeprowadzają 
różnego typu rozmowy z mieszkańcami, starając się w ich trakcie udzielać im rad 
i sugestii, co do bieżących możliwości rozwiązań ich problemów, sugerując różne 
formy czynnego spędzania czasu wolnego (czytając prasę, książki, spacerując, przy 
pracach ogrodowych, na grzybobraniach, przy ognisku oraz planszowych grach 
towarzyskich itp.). Mieszkańcy zachęcani są do oglądania wartościowych filmów 
i ekranizacji sztuk teatralnych w telewizji, otrzymują bezpłatne bilety do teatru, 
udają się do kin, na wieczorki towarzysko-zapoznawcze. Poznają dzięki temu nowe 
osoby, przebywają w odmiennym środowisku, zyskując pewność siebie i powoli 
usamodzielniając się. Wszystkie te działania personelu wpływają korzystnie na ich 
życie, czyniąc pobyt podopiecznych w Ośrodku przyjemniejszym, a w chwilach dla 
siebie szczególnie trudnych, mogą oni podzielić się swymi troskami, znajdując wśród 
pracowników cierpliwego słuchacza i doradcę16.

16 Opracowano na podstawie: S. Pawłowski, Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy jako ośrodek wsparcia 
dla osób bezdomnych, Gdańsk 1999; E. Chrzanowska, Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy jako miejsce 
wsparcia dla bezdomnych osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gdyni, Gdańsk 2011.

Ks. Czesław Sołtys
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Od trzech lat mieszkańcy Ośrodka objęci są systematyczną opieką duszpasterską 
przez kapłana z parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni-Chwarznie. W 
każdą niedzielę i święta odprawiana jest msza św. z możliwością przystąpienia do 
sakramentu pokuty. Osoby chore przyjmują także sakrament namaszczenia chorych. 
Kilka osób uczestniczyło w kilkudniowych rekolekcjach dla osób uzależnionych.

Zakończenie

 Bezrobocie i bezdomność należą do najważniejszych problemów społecznych 
naszych czasów i stanowią najpilniejsze polityczne, gospodarcze i moralne 
wyzwanie. Na opisanym przykładzie  Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w 
Gdyni można wysnuć wniosek, że władze Gdyni nie pozostają obojętne  na ten 
wielki współczesny problem. Starają się w miarę możliwości nieść pomoc osobom, 
które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podczas wielu 
rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego 
w Gdyni Chwarznie podkreślali oni wielką troskę władz miasta o nich. Szczególną 
wdzięczność wyrażają kierownikowi Ośrodka oraz wszystkim pracownikom, którzy 
okazują im nie tylko dobro każdego dnia, ale opiekując się nimi czynią to z wielką 
życzliwością i miłością do drugiego człowieka. Wielką radością dla wszystkich 
pracowników Ośrodka jest chwila, gdy kolejny mieszkaniec wychodzi na „prostą”. 
Otrzymuje mieszkanie i się usamodzielnia. W ten sposób sprawiają, że nieprawdziwy 
jest rozpowszechniony stereotyp o bezdomnych, że wszyscy oni to ludzie nic nie 
warci, winni sami sobie alkoholicy i złodzieje. Obecnie w Ośrodku jest 89 miejsc  
(w okresie zimowym przebywa ok. 120 osób). Placówka jest w trakcie reorganizacji 
do pełnego przystosowania dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Bezdomność współczesnym problemem
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Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek

W dzisiejszej rzeczywistości wiele mówi się o nowej szkole. Na różnych szczeblach 
społecznych toczą się burzliwe debaty, jaki powinien być system edukacji, by 
odpowiadał wymogom nowych warunków w Polsce w strukturach Unii Europejskiej, 
jaka powinna być szkoła, by właściwie kształciła i wychowywała współczesną 
młodzież nastawioną, jak niemal całe społeczeństwo, dosyć powierzchownie na 
szybki sukces i życie w dobrobycie.

Właśnie dlatego warto wspomnieć szkołę, której dziś już nie ma w Gdyni, istnieje 
jednak w sercach i wspomnieniach dawnych wychowanek, które są przekonane, 
że jej zawdzięczają fundamenty postaw społecznych, religijnych, rodzinnych i 
patriotycznych. Szkoła ta na trwałe zapisała się również i w historii Gdyni. Rozwijała 
się przecież wraz z powstającym miastem i współtworzyła chrześcijańską kulturę 
nadmorskiego centrum portowego.

Jaka była Szkoła Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Gdyni, skoro po tylu latach 
wraca się do niej serdeczną myślą i wspomnieniem?

Siostry urszulanki prowadziły dzieło edukacyjno-wychowawcze w Gdyni w 
latach 1931-1962 z przerwą wojenną. Szkoła powstała w okresie ważnym dla 
państwa polskiego, po odzyskaniu dostępu do morza, w czasach, kiedy w północnej 
części kraju polskość należało budować od podstaw. W związku z ambitnym 
przedsięwzięciem budowy portu w małej wiosce Gdyni i napływem ludności z 
całej Polski, w ekspresowym wprost tempie powstawało i rosło miasto. W 1926 r., 
kiedy to Gdynia została zaliczona w poczet miast polskich, posiadała już przeszło 10 
tysięcy mieszkańców, a w jej granicach istniała tylko jedna szkoła powszechna licząca 
około 160 uczniów. W następnych latach, z powodu szybkiego przyrostu ludności 
Gdyni, rozbudowa szkół różnego typu stawała się jednym z największych problemów 
lokalnych władz miejskich i oświatowych na Pomorzu. Mimo ich wielkich starań 
i budowy szkół powszechnych w dzielnicach stopniowo przyłączanych do miasta 
potrzeby wciąż rosły1.

W miarę rozwoju sieci szkolnictwa powszechnego rodziła się konieczność 
organizowania edukacji na poziomie średnim. Dojazd młodzieży gdyńskiej do 

1 Gdynia, sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura, pod red. A.Bukowskiego, Gdańsk 1979, s. 206.
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szkół średnich znajdujących się w Wejherowie i Gdańsku był zbyt kosztowny, a w 
przypadku Gdańska również niebezpieczny, z powodu atmosfery wrogości wokół 
szkolnictwa polskiego w tym mieście2.

Z braku środków finansowych w budżecie Kuratorium i Rady Miejskiej 
zorganizowanie państwowego gimnazjum w Gdyni okazało się niemożliwe. 
Władze poleciły natomiast wizytatorowi Teofilowi Zegarskiemu utworzenie 
gimnazjum prywatnego. Otworzył on koedukacyjne gimnazjum rozwojowe, 
które rozpoczęło zajęcia w wynajętych pomieszczeniach w październiku 1927 r. 
Jednocześnie budował gmach szkolny na własnym terenie w Orłowie Morskim 
przy szosie Sopot-Gdynia, dokąd przeniósł swoje gimnazjum w 1931 r3. Po 
śmierci pana Zegarskiego (15 XII 1936), gimnazjum w Orłowie zostało przejęte 
przez ojców jezuitów, którzy przekształcili koedukacyjne gimnazjum w męskie i 
otworzyli przy nim liceum4.

W latach trzydziestych powstały w Gdyni jeszcze szkoły średnie 
ogólnokształcące  męska i żeńska Towarzystwa Szkół Średnich oraz żeńskie 
gimnazjum i liceum sióstr urszulanek. Były to szkoły prywatne, a więc płatne, 
gdyż czesne było podstawą utrzymania szkoły i nauczycieli. Przyjmowały one 
młodzież w zależności od swych warunków lokalowych i nie były w stanie 
kształcić wszystkich, którzy się zgłaszali5. 

Oprócz tych szkół ogólnokształcących powstało wiele szkół zawodowych, gdyż 
szybki rozwój portu i miasta stwarzał dogodne warunki do rozwoju przemysłu, 
rzemiosła i handlu związanego z gospodarką morską. Zadania kształcenia 
odpowiednich kadr podjęło szkolnictwo morskie, handlowe i krawieckie.  Od  
1930 r. w Gdyni istniała też prywatna szkoła muzyczna a od 1933 r. Pomorska Szkoła 
Sztuk Pięknych.

Rozwój wszystkich tych szkół przypadł na okres niezwykle trudny dla miasta i 
szkolnictwa polskiego. Ogólnokrajowy silny kryzys gospodarczy w początkach lat 
trzydziestych pociągał za sobą brak finansów na budowę szkół, stąd większość z nich 
borykała się z wielkimi trudnościami lokalowymi. Gdynia przed wojną nie posiadała 
państwowego gimnazjum ani liceum ogólnokształcącego6.

Przedstawienie tego ogólnego tła wydaje się konieczne dla ukazania wkładu 
Zakonu Świętej Urszuli w szkolnictwo Gdyni.

2 H.Polak, Szkolnictwo i oświata w Wolnym mieście Gdańsku, Gdańsk 1978, s. 73.
3 Archiwum Państwowe w Gdyni (dalej APG), Potrzeby szkolnictwa 1932/33, Pismo T. Zegarskiego 

do Komisariatu Rządu z dn. 21 III 1933, sygn. 124/1295; M.Gawron, 100-lecie doktoratu profesora Teofi-
la Zegarskiego (1884-1936), „Zeszyty Gdyńskie” 2011, nr 6, s. 57.

4 Dzieje Gdyni, pod red. R.Wapińskiego, Gdańsk 1980, s.151; Panie Ministrze Oświaty prosimy do Gdyni, 
„Torpeda, oczy i uszy Gdyni” 1936, nr 24, s. 4.

5 E. Rojowska, M. Tomaszewska, dz.cyt. s. 17; Gdynia, sylwetki ludzi… s. 220, 226; Dzieje Gdyni..., 153. 
6 Zmieniamy pisownię, zaniedbujemy szkolnictwo, „Torpeda” 1936, nr 20, s. 4.
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Fundacja

Myśl o założeniu klasztoru urszulańskiego nad morzem powstała w połowie 1930 r. 
Siostry urszulanki planowały początkowo ufundowanie domu wypoczynkowego dla 
chorych sióstr. Badając możliwości fundacji w Gdyni, zorientowały się jednocześnie 
w trudnej sytuacji szkolnictwa w tym młodym, prężnie rozwijającym się, portowym 
mieście. W Gdyni spotkały się z serdecznym przyjęciem ze strony władz miejskich 
i biskupa Stanisława Okoniewskiego oraz proboszcza gdyńskiego, ks. Teodora 
Turzyńskiego. Usilnie proszono je o założenie szkoły7. Urszulanki, które przybyły na 
tereny polskie w 1857 r., znane były już ze swych zakładów naukowo – wychowawczych 
prowadzonych w duchu polskim i katolickim oraz z otwartości na potrzeby czasu.

Sprawa założenia urszulańskiej szkoły dla dziewcząt w Gdyni okazała się pilna. 
Wobec tego już od  jesieni 1930 r. rozpoczęły się starania o działkę budowlaną i 
pożyczki na budowę szkoły i klasztoru. Ponieważ szybkie sfinalizowanie tej sprawy 
okazało się niemożliwe, Matka Cecylia Łubieńska, przełożona generalna urszulanek 
polskich, zdecydowała się na zakup niewykończonej jeszcze podwójnej kamienicy 
czynszowej pod lasem8. Gmach ten miał być pomieszczeniem „tymczasowym” do 
czasu wybudowania właściwej szkoły. Od marca 1931 r. trwały prace wykończeniowe 
domu. Był to budynek trzypiętrowy od frontu, a od tyłu czteropiętrowy. 

7 Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej (dalej APUUR), Protokoły zebrań Rady Generalnej, 
zebranie 74, dnia 4-5.07.1930, sygn.150/a-II-13.

8 Tamże, zebranie 82, dnia 23.12.1930 r.

Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek

Budynek szkoły sióstr urszulanek w Gdyni, ul. Pomorska 41, w 1931 r. 
                    Źródło: Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej
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Miał piękne położenie. Stał na górce zwrócony jedną stroną ku morzu, drugą do 
lasu, od którego odgradzała go tylko szerokość nieistniejącej jeszcze ulicy. Miała to 
być ulica Pomorska9. 

Prace wykończeniowe postępowały szybko i już 23 maja ks. proboszcz Teodor 
Turzyński poświęcił dom i kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego10.

Kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego, dr Michał Pollak, zwiedziwszy przyszły 
zakład w kwietniu 1931 r., opisał swe wrażenia Matce Cecylii: „Jeśli się weźmie pod 
uwagę, że chodzi o zapoczątkowanie sprawy, można uznać ten lokal za wystarczający. 
Oczywiście będzie dosyć ciasno, zwłaszcza gdyby większa liczba uczennic zgłosiła się 
do szkoły.... ale nie można zbyt wiele od razu żądać. Sądzę, że jeśli Wielebne Matki 
wyślą do Gdyni pełnokwalifikowane nauczycielki, a zakład od samego początku będzie 
dobrze postawiony pod względem wychowawczym i naukowym - sprawa pójdzie 
dobrze.

Konieczność powstania gimnazjum urszulańskiego w Gdyni uważałem zawsze za 
sprawę istotną, jeśli się zważy, że nie ma tam żadnego zakładu żeńskiego średniego 
o wysokim poziomie. Wierzę, że przy znanej energii i trosce Wielebnych Matek o jak 
najlepsze zorganizowanie szkoły gdyńskie gimnazjum stanie się wybitnym ośrodkiem 
naukowym w mieście. Reszta powoli się znajdzie”11.

W czerwcu odbyły się wpisy i egzaminy wstępne do gimnazjum i klas 
przygotowawczych. Egzaminy prowadziła m. Urszula Bazali, mianowana dyrektorką 
przyszłej szkoły. Siostry przyjęły wówczas 140 uczennic12. 

Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 2 września 1931 r. nabożeństwem odprawionym 
przez ks. Teodora Turzyńskiego w parafialnym kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Choć warunki pracy szkolnej były jeszcze bardzo skromne, nie przestraszały 
one sióstr i rodziców, którzy powierzali urszulankom swe dzieci. Społeczeństwo 
gdyńskie czekało na tę szkołę i przyjęło ją z zaufaniem. Zgłoszeń było o wiele więcej 
niż możliwości lokalowych. W pierwszych latach istnienia szkoły Siostry starały 
się przez szereg adaptacji przystosować budynek zgodnie z wymaganiami władz 
oświatowych13. Wizytatorzy, podkreślając trudności natury materialnej, doceniali 
wysiłki sióstr, by stworzyć w budynku możliwie dogodne i higieniczne warunki do 
prowadzenia nauki. W swych sprawozdaniach powizytacyjnych podkreślali wzorową 
wprost czystość wewnątrz i na zewnątrz budynku szkolnego, która sama z siebie 
działała wychowawczo na uczennice. Rekompensatą wszystkich niedogodności 
lokalowych było piękne położenie szkoły i możliwość korzystania ze świeżego leśnego 
powietrza14.

9 APUUR, A.Breańska, wspomnienie z fundacji w Gdyni, mps, sygn. II/13.
10 APUUR, Świąteczna kroniczka domu gdyńskiego z 1931 r., sygn. 299/E-I-1.
11 APUUR, M .Pollak do m.Cecylii Łubieńskiej, 22.05.1931 r., sygn. III-1/1.
12 APUUR, Świąteczna kroniczka domu gdyńskiego z 1931 r, sygn. 299/E-I-1; A.Breańska, Wspomnienie…
13 Archiwum Domu Gdyńskiego urszulanek (dalej ADG), Sprawozdanie powizytacyjne KOS Nr II-9294/32
14 ADG, Sprawozdanie powizytacyjne KOS Nr II-20670/33.
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„Tak jak wszyscy i razem ze wszystkimi budujemy Gdynię...”

Szkoła w Gdyni była dowodem dynamizmu urszulanek polskich i otwartości na 
potrzeby kraju, a także świadectwem umiłowania misji wychowawczo-naukowej. 
W 1931 r. obejmowały równocześnie trzy nowe szkoły: w Gdyni, Kościerzynie i 
Włocławku, a także nowy klasztor w Częstochowie. Wiązało się to z trudnościami 
personalnymi i potrzebą wytężenia sił, by odpowiedzieć wszystkim wezwaniom. 
Wysiłki przyniosły dobre owoce. Matka Cecylia Łubieńska po wizytacji szkoły 
gdyńskiej w 1935 r. napisała w swym memoriale: „Tak jak wszyscy i razem ze wszystkimi 
budujemy Gdynię, stwarzamy nowe centrum polskiej i europejskiej kultury. Wielki to 
zaszczyt dla nas, że dopuszczone jesteśmy do współpracy w odbudowywaniu Ojczyzny. 
Dlatego jak tempo całego życia gdyńskiego, tak i tempo serc naszych polskich pulsuje 
tutaj żywiej i radośniej, dodając otuchy i energii słabym skądinąd siłom naszym”15.

Każdego roku odbywały się w szkole wielodniowe wizytacje przeprowadzane 
przez wizytatorów Okręgu Szkolnego Pomorskiego. W lutym 1932 r., a także 
w styczniu 1935 r. wraz z wizytatorami do zakładu przybył kurator, dr Michał 
Pollak. Wizytacje były zawsze bardzo gruntowne. Dotyczyły zarówno budynku 
szkolnego, urządzenia szkoły, jak również poziomu nauczania, metod i programów 
wychowawczych. Dokładnym obserwacjom poddawani byli członkowie grona 
pedagogicznego, ich zaangażowanie wychowawcze i prowadzone przez nich lekcje. 
Badano atmosferę zakładu, wzajemne relacje nauczycielek i uczennic. Wizytator 
zwracał uwagę poszczególnym wykładowcom na błędy metodyczne, a na zakończenie 
wizytacji odbywała się z udziałem całego grona konferencja pedagogiczna, którą 
prowadził wizytator. Następnie sporządzał sprawozdanie z ogólnego obrazu szkoły, 
zawierające również uwagi i postulaty na przyszłość. Na podstawie tych sprawozdań 
Minister WRiOP nadawał szkole prawa szkół publicznych16. Po pierwszej wizytacji 
w 1932 r. zakład otrzymał niepełne prawa gimnazjów państwowych. W 1936 r. odbyła 
się w szkole pierwsza matura pod przewodnictwem wizytatora Juliana Wagi. Jej wynik 
był nadspodziewanie pomyślny i poświadczał wysoki poziom naukowy. Wszystkie 
uczennice wykazały dużo równowagi ducha, gruntowną wiedzę i przygotowanie do 
życia. Wówczas szkoła otrzymała pełne prawa państwowe, co radosnym echem odbiło 
się w całym mieście17. Prawa te szkoła zachowała do wybuchu II wojny światowej18.

Stosunek władz oświatowych i miejskich do zakładu urszulańskiego w Gdyni 
był bardzo pozytywny, życzliwy i pełen zaufania. Taki był zresztą stosunek całego 
społeczeństwa do religii i Kościoła katolickiego. W 1935 r. wyszło rozporządzenie 
Ministra WRiOP, według którego „żadnego przedmiotu wykładanego w szkole nie 
wolno nauczać w sposób niezgodny z religią katolicką”. Janusz Jędrzejewicz określił 

15 B. Banaś, Urszulanki w Polsce, t. II, Lublin 200, s. 90.
16 ADG, Sprawozdania powizytacyjne 1932-38.
17 ADG, Świąteczna Kroniczka z 1936 r.; Pismo KOS Poznańskiego Nr II-35478/36.
18 ADG, Pismo KOS Nr II-23578/37 – orzeczenie zezwalające na otwarcie liceum; KOS Nr II-17858/39 

– orzeczenie o pozostawieniu dotychczasowego stanu uprawnień szkoły.
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wychowanie religijne jako „spoidło społeczne, jako doniosły i w skutkach głęboko 
niezbędny czynnik wychowawczy”19. Pogląd ten miał szczególne znaczenie w Gdyni 
- nowym mieście polskim, gdzie w wyniku ogromnego napływu ludności znaleźli 
się obok siebie ludzie o różnej kulturze, mentalności, wykształceniu, pochodzeniu 
społecznym. Szkoła urszulańska była tu potrzebna, a w tworzeniu katolickiego i 
polskiego oblicza tego miasta odegrała niepoślednią rolę.

„.... była to najwyższej »próby« pedagogika ...”

Szkoła gdyńska przejęła ducha i doświadczenia szkół urszulańskich stawiających 
na pierwszym miejscu wychowanie religijne i patriotyczne. Równocześnie starała 
się przejąć to wszystko, co dobre i postępowe z dorobku ówczesnej szkoły polskiej. 
Oblicze szkoły gdyńskiej kształtowała przez sześć lat (1933-39) m. Alojza Bańkowska, 
dyrektorka i niezwykłe utalentowana administratorka. Organizując umiejętnie dzieło 
dydaktyczno – wychowawcze, zyskiwała zaufanie całego grona pedagogicznego, 
zakonnego i świeckiego, które pracowało w pełnej harmonii i zgodności poczynań20. 
Każdego miesiąca odbywały się w szkole konferencje kształceniowe i pedagogiczne, na 
których omawiano i opracowywano programy pracy wychowawczej i dydaktycznej. 
Scalały one grono i łączyły wokół wspólnych dążeń - podnoszenia poziomu szkoły. 
Dlatego sprawozdania kuratoryjne podkreślały: „Te zalety sprawiają, iż mimo braku 
tradycji szkoła zdołała postawić stronę dydaktyczną i wychowawczą w stosunkowo 
krótkim czasie na normalnym poziomie. Atmosferę wychowawczą cechuje szczera 
życzliwość wobec młodzieży, w połączeniu z rozumną karnością, kult rzetelnej pracy i 
obowiązków społeczno-obywatelskich oraz spokojna religijność” 21.

Trudno wymienić na tym miejscu wszystkich nauczycieli ówczesnej szkoły 
gdyńskiej. Spośród wizytowanych lekcji przedstawiciele Kuratorium zwracali uwagę 
na nieprzeciętne zdolności nauczycielskie Walerii Herltówny, polonistki. Wyróżniali 
również lekcje polskiego m. Alojzy Bańkowskiej, lekcje historii m.Urszuli Bazali, 
lekcje niemieckiego m. Mieczysławy Dzionarzanki, lekcje łaciny Adeli Sławińskiej, 
lekcje chemii Jadwigi Bromirskiej, a także lekcje religii ks. prefekta Zygmunta 
Wieckiego22.

W ocenie wychowanek tajemnica powodzenia wysiłków nauczycieli zależy 
głównie od tego, czy są wymagający i stanowczy, a przy tym sprawiedliwi, cierpliwi 
i wyrozumiali oraz serdeczni i przyjaźnie usposobieni. Uczniowie najwyżej cenią 
zalety moralne swych nauczycieli, wiedzą, że dobry nauczyciel jest zawsze dobrym 
wychowawcą. Tak zapamiętały swych pedagogów przedwojenne uczennice.  

19 F. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, s.182; B.Ługowski, 
Szkolnictwo w Polsce 1929-1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961, s. 20.

20 ADG, Sprawozdania powizytacyjne: nr II – 9284/32, Nr II-20670/33, Nr II- 18543/36, Nr II-
10466/38. 

21 ADG, Sprawozdanie powizytacyjne, Nr II-31584/34.
22 ADG, por. Sprawozdania powizytacyjne KOS 1932-39.
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Np. Krystyna Rejs wspomina: „Pamiętam, że do gazetki szkolnej przynosiła nam 
swoje wiersze Matka Alojza Bańkowska, prosząc o nieujawnianie jej autorstwa. Było 
to wielkie przeżycie, ponieważ na całe życie zapamiętałam, że nauczyciel może mieć 
taki pełen szacunku i zaufania stosunek do kilkunastoletniego ucznia.  Matka Alojza 
była przełożoną szkoły i uczyła moją klasę języka polskiego. Była dla mnie najwyższym 
autorytetem. Muszę obiektywnie stwierdzić, że byłam trudną wychowanką. Z wieloma 
nauczycielami wchodziłam w konflikt. Przyczyna podstawowa to było tzw. „gadanie” w 
czasie lekcji, a także szokujące pytania, które zadawałam księdzu. W takich sytuacjach 
odsyłano mnie zwykle do M.Przełożonej. Przeprowadzała ona ze mną rozmowy, których 
treść pamiętam do dziś. Była to najwyższej „próby” pedagogika.  Bardzo lubiłam naszą 
nauczycielkę łaciny, panią Adelę Sławińską. Była pogodna i łagodna. Interesowała 
się naszym prywatnym życiem. Była również dobra metodycznie i dydaktycznie. 
Szczególną sympatią obdarzałam panią Jadwigę Bromirską, nauczycielkę chemii 
i fizyki oraz nauczycielkę biologii, panią Bremównę. W sumie dziś mogę stwierdzić, 
po 40 latach własnej pracy pedagogicznej, że moje dobre stosunki z wychowankami 
i słuchaczami zawdzięczam w dużej mierze atmosferze wychowawczej panującej 
w szkole, którą ukończyłam. Nasi nauczyciele byli tacy, jakich dziś trudno spotkać. 
Obdarzali nas autentyczną przychylnością. Byli cierpliwi i wyrozumiali, stwarzali 
warunki prawidłowego rozwoju. Nauczyli nas, że najważniejszy jest człowiek, jego 
stosunek do drugiego człowieka. Byłyśmy przekonane o ich sprawiedliwym sposobie 

Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek
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oceniania. Dawali nam poczucie bezpieczeństwa i własnej obiektywnej wartości. 
Nauczyli nas pracy nad sobą, nad własnym charakterem”23. Podobne wspomnienia 
zachowały liczne wychowanki.

Basie, Krysie, Anki - gdyńskie urszulanki...

O działalności szkoły nie sposób mówić bez odniesienia do uczennic. Dane 
o uczennicach, ich liczbie i pochodzeniu informują o środowisku, o stosunku 
społeczeństwa do szkoły, o warunkach jej rozwoju i perspektywach na przyszłość.

Zakład Świętej Urszuli w Gdyni mimo szczupłości swych murów gromadził 
z każdym rokiem coraz większą liczbę uczennic. Młodzież swoim składem 
społecznym doskonale odzwierciedlała ówczesne społeczeństwo Gdyni, którego 
86 % stanowiła ludność napływowa. W szkole urszulańskiej uczyły się dzieci 
urzędników, inżynierów, robotników portowych ściągających do Gdyni w 
poszukiwaniu pracy przy budowie polskiego portu i miasta. Wśród uczennic 
były też córki miejscowych Kaszubów i rybaków z okolicznych miejscowości. O 
mieszance ludności Gdyni można się przekonać, przeglądając katalogi gimnazjum 
urszulańskiego. Miejscowości urodzenia uczennic rozrzucone są po całej Polsce, 
a nawet poza jej granicami.  Fakt ten stwarzał trudności wychowawcze w 
pierwszych latach organizowania szkoły, ze względu na różny poziom wiadomości 
i wychowania24. W następnych latach wysiłki urszulańskiego grona przynosiły 
pozytywne rezultaty, a zakładane z biegiem czasu organizacje szkolne zbliżały 
do siebie i zżywały uczennice w zbiorowym działaniu oraz pobudzały ich własną 
pomysłowość i inicjatywę25. 

Podobnie jak we wszystkich szkołach urszulańskich uczennice obowiązane były 
do noszenia odpowiedniego ubioru w szkole i poza nią. Przestrzeganie schludności 
i poszanowanie jednolitego stroju oraz emblematów uważane było przez ówczesne 
władze oświatowe za skuteczny środek wychowawczy, wzmacniający karność, 
poczucie solidarności i godności wśród młodzieży każdego zakładu26. Urszulański 
mundurek składał się z ciemnogranatowej spódniczki układanej w fałdy oraz 
bluzy tego samego koloru z wykładanym kołnierzem marynarskim, obszytym trzy 
razy białym sutaszem. W porze letniej i w czasie uroczystości uczennice nosiły 
białe bluzy tego samego kroju. Marynarski kołnierz obszyty był trzy razy tasiemką 
granatową, a wkładka z przodu miała wyhaftowany wianuszek otaczający literę „U”. 
Oprócz tego każdą uczennicę obowiązywał beret granatowy z odznaką metalową z 
blachy tłoczonej, podobną jak na wkładce, a także tarcza szkolna na lewym rękawie.  

23 ADG, K. Rejs-Kalmanowa, Odpowiedź na ankietę „Gdy myślę o mojej szkole”, mps.
24 ADG, Sprawozdanie powizytacyjne KOS Nr II-9284/32.
25 ADG, Sprawozdania powizytacyjne KOS: Nr II-20679/33, Nr II-31584/34, Nr II- 18543/36, 

Nr II-12289/37, Nr II-10466/38.
26 ADG, Okólnik KOS Poznańskiego Nr II-28698/36, Poznań 3.06.1936 r.
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Do całości stroju należał odpowiedni płaszcz, buty i pończochy27.
Wyjątkowość szkoły takiej jak gimnazjum sióstr urszulanek nie tylko w Gdyni, ale 

również na Wybrzeżu sprawiała, że uczennice były dumne z przynależności do niej i 
na ogół świadome konsekwencji moralnych płynących z tego faktu28. 

Placówka urszulańska w Gdyni w ciągu ośmiu pierwszych lat istnienia (1931-
1939) kształciła w swych murach dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia. Przegląd 
wpisów do szkoły w okresie przedwojennym daje obraz jej dynamicznego rozwoju. 
W pierwszym roku istnienia szkoły naukę pobierały 152 uczennice, natomiast w 
1939 już blisko 400. W latach 1936-1939 ukończyło szkołę średnią 65 maturzystek29. 

„Hasło »Bóg - Honor - Ojczyzna« miało dla nas prawdziwą treść....”

W rzeczywistości polskiego dwudziestolecia międzywojennego problem 
wychowania młodego pokolenia był bardzo istotny. Programy szkolne tego okresu 
wysuwały jako najważniejszy cel pracy wychowanie i kształcenie młodzieży na 
świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli ojczyzny30. Społeczne 
wychowanie młodzieży zakładało wszechstronny rozwój osobowości drogą 
kształcenia religijnego, moralnego, umysłowego i fizycznego. W Gdyni wychowanie 
patriotyczne i społeczne miało swoisty koloryt umiłowania niepodległej Polski nad 
Bałtykiem i związania mieszkańców miasta z polskimi Kaszubami31.

W urszulańskiej szkole całokształt wychowania zawierał się w ramach wychowania 
chrześcijańskiego, rozumianego jako „indywidualny kierunek szkoły”. Uczucia 
patriotyczne starano się rozwijać nie tylko na lekcjach historii i języka polskiego. 
Służyły temu coroczne uroczystości związane z rocznicami odzyskania dostępu 
do morza i wieloma świętami narodowo-patriotycznymi. Uczennice urszulańskie 
reprezentowały szkołę w defiladach i pochodach, a w szkole urządzały akademie i 
wieczorki patriotyczne, wzbogacane artystycznymi występami dziewcząt.

W II Rzeczypospolitej wychowanie religijne we wszystkich szkołach publicznych 
uważane było za należące do całości programu szkoły. Miało ono z pewnością 
szczególne znaczenie w szkole katolickiej. Prefektem szkoły był ks. Zygmunt 
Wiecki. Od września 1932 r., jako bardzo młody, bo zaledwie 24-letni kapłan, objął 
lekcje religii w urszulańskiej szkole, w której z pełnym poświęceniem zaangażował 
się w pracę pedagogiczną i dydaktyczną. Odtąd całe jego życie było związane z 
urszulankami gdyńskimi oraz ich zakładem. Prowadził w szkole Sodalicję Mariańską, 
a równocześnie pracował jako kapelan Hufca Gdyńskiego ZHP. Mimo młodego 

27 ADG, Pismo KOS Poznańskiego w sprawie umundurowania: Nr II-35328/33, Nr II-71765/33.
28 ADG, Krystyna Czarnecka Przysiecka, Gdy myślę o mojej szkole, wspomnienie, 7.10.1981 r.
29 Na podstawie katalogów Urszulanek Polskich i katalogów Polskiej Prowincji Urszulanek 1931-1939.
30 J. Grochocki, Zagadnienia wychowawcze doby obecnej, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 

Pelplin (1933), nr 9-10; S. Mauersberg, Komu służyła szkoła w II Rzeczypospolitej, społeczne uwarunko-
wania dostępu do oświaty, Wrocław 1988, s. 28.

31 ADG, Okólnik nr 187 KOS Poznańskiego Nr II 28698/36.
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wieku cieszył się ogromnym autorytetem i zaufaniem zarówno grona jak i uczennic. 
Odznaczał się wielką prawością, sumiennością i punktualnością. Równocześnie 
był człowiekiem o wielostronnych zainteresowaniach. Pasjonowało go malarstwo, 
polityka, ekonomia, historia, muzyka, sport, technika. Kochał przyrodę, góry, morze, 
pływanie, lubił wycieczki z młodzieżą. W pracy apostolskiej potrafił doskonale 
wykorzystać te wszechstronne zainteresowania i talenty32.

Cel społeczny w wychowaniu uważały siostry za jedno z najistotniejszych zadań 
pracy pedagogicznej. W tym dziele wychowanie kobiety do zadań przyszłych 
żon i matek miało specjalne znaczenie. Siostry zwracały uwagę na wyrobienie w 
uczennicach stałego i wszechstronnego poczucia odpowiedzialności indywidualnej 
i zbiorowej, świadomości, że poziom jednostki warunkuje poziom społeczeństwa, a 
wielkość człowieka nie zależy od zewnętrznych warunków, ale od treści duchowych, 
które wnosi w szare życie. Zwracano uwagę na odpowiedzialność dobrego przykładu 
wobec młodszych koleżanek, wzajemną pomoc w nauce oraz różne formy świadczenia 
miłosierdzia chrześcijańskiego zarówno w szkole jak i poza jej murami. Każda klasa 
miała zwykle pod opieką jedną lub kilka ubogich rodzin, którymi się opiekowała. 
Corocznie św.Mikołaj, Gwiazdka, Wielkanoc i każda większa uroczystość stawały się 
okazją do okazywania czynnej miłości bliźniego33.

Jednym z celów wychowania było wprowadzenie wychowanek w sytuacje, które 
czekają je w życiu rodzinnym i społecznym. Okazją do stwarzania takich sytuacji 
były niewątpliwie zabawy szkolne organizowane w czasie karnawału z uczniami 
Szkoły Morskiej, Gimnazjum męskiego Towarzystwa Szkół Średnich lub uczniami 
Gimnazjum Ojców Jezuitów. Organizacją zabaw zajmowało się Koło Rodziców. 
Obowiązującym strojem zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców, były mundurki 
szkolne. Uczennice wspominają te zabawy jako jeden ze środków wychowawczych. 
Pani Krystyna Rejs pisze: „Określiłabym wychowanie urszulańskie jako bardzo 
nowoczesne. Pamiętam zabawę karnawałową z chłopcami, z którymi w zasadzie nie 
wolno nam było przechadzać się publicznie. Na zabawie tej w Domu Kolejarza była 
obecna Matka Bańkowska, co było wyrazem pełnego zrozumienia i akceptacji naszych 
naturalnych skłonności do zabawy, tańca i kontaktów z płcią odmienną. To wchodzenie 
w życie jakby pod osłoną naszych wychowawców chroniło nas przed wewnętrznymi 
konfliktami i pozwoliło w przyszłości uniknąć wielu błędów. Pamiętam, że przedstawiłam 
Matce mojego chłopca” 34.  Wspomnienia tych chwil zachowały się również w pamięci 
dawnych uczniów szkół gdyńskich.  Wychowanek gdyńskiego Gimnazjum Jezuitów 
wspomina: „Każdego karnawału odbywały się w naszym budynku zabawy uczniów 
Gimnazjum OO Jezuitów z uczennicami Gimnazjum Sióstr Urszulanek. W ich gmachu 
przy ul. Pomorskiej nie było odpowiednio dużej sali. Z okazji zabawy przychodziły do 

32 ADG, H. Żepij, Wspomnienie o ks. prałacie Zygmuncie Wieckim.
33 B. Werner, Postulat społecznego wychowania młodzieży katolickiej, „Biuletyn sprawozdawczy I Zjazdu 

pedagogicznego delegatek zgromadzeń zakonnych odbytego w Warszawie 10-13.05.1937”, s. 67.
34 ADG, K. Rejs-Kalmanowa, Odpowiedź na ankietę „Gdy myślę o mojej szkole”.
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nas nie tylko dziewczęta od Urszulanek, ale także nauczycielki - zakonnice. Wspólnie z 
naszymi Ojcami - wychowawcami doglądały na sali przebiegu zabawy. Niezapomniane 
to były widoki, gdy pod ustawioną w rogu sali choinką siedzieli przy stoliku urszulanka 
i jezuita żywo o czymś rozprawiając. Chyba nie o „memento mori” 35.

Jednym z ważnych elementów systemu wychowawczego w okresie II 
Rzeczypospolitej były organizacje szkolne. Wszystkie starały się o bogaty i atrakcyjny 
program, aby skutecznie realizować wychowanie w zespole. Dzięki organizacjom 
należące do nich uczennice spędzały ciekawie i pożytecznie swój wolny czas pod 
kierunkiem szkolnych pedagogów. Największą popularnością wśród młodzieży 
gimnazjum i liceum cieszyły się Sodalicja Mariańska i Harcerstwo.

Sodalicja Mariańska powstała w szkole w styczniu 1933 r. Jak już wspomniano, 
jej moderatorem był ks. Zygmunt Wiecki. Opierała swą działalność na szczególnym 
kulcie Matki Bożej. Dążyła do wychowania światłych i odważnych kobiet katolickich, 
które miały być zaczynem dobra w społeczeństwie. Organizacja ta, choć nie gardziła 
takimi środkami, jak pogadanki, dyskusje, zebrania towarzyskie, wycieczki i zjazdy, 
przede wszystkim opierała swój program na modlitwie, sakramentach świętych, 
wspólnych nabożeństwach, lekturze religijnej i rekolekcjach.  Sodaliski zobowiązane 
były do dawania świadectwa życiem. Sodalicja była organizacją raczej elitarną. 
Należały do niej dziewczęta poważnie myślące i pragnące religijnego pogłębienia36.  

Drugą grupę, o wiele liczniejszą, stanowiły harcerki. Były to na ogół dziewczęta 
o żywym usposobieniu, bogatej naturze, żądne przygód, imponowała im praca 
nad wyrobieniem silnych charakterów w myśl prawa i przyrzeczenia harcerskiego. 
Uczennice, które były harcerkami, należały do najbardziej uspołecznionych dziewcząt 
w szkole.

IV Drużyna Harcerek powstała w gimnazjum urszulańskim w Gdyni w roku 
szkolnym 1932/3337. Opiekunkami jej były nauczycielki wychowania fizycznego. 
Drużyna brała udział w Zlocie Chorągwi Pomorskiej w lecie 1934 r., a także 
w jubileuszowym zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale w lipcu 1935 r. Po tym 
zlocie, a także po XV Walnym zjeździe Harcerstwa Polskiego w Gdyni w maju 
1935 r. nastąpił znaczny rozwój harcerstwa na terenie miasta. Wzrosła liczba i 
zaangażowanie członków, zmieniły się i urozmaiciły formy pracy. Dotyczyło to także 
IV drużyny przy gimnazjum urszulańskim. W 1936 r. wzięła ona udział we własnym 
szkoleniowo-wypoczynkowym obozie pod namiotami na Helu38. Dzieliła się na 
cztery zastępy. Komendantką obozu była druhna Halina Strzelecka, a przyboczną 
Krystyna Rejs. Dla ukazania atmosfery tych dni przytoczymy wypowiedzi samych 
uczestniczek: „Hel był wówczas uroczą wioską rybacką, a las był tam czysty 

35 A. Preyss, Miasto mojego dzieciństwa, „Rocznik Gdyński” 1986, nr 7, s. 304.
36 APUUR, Sprawozdanie roczne Dyrekcji ze stanu nauki i wychowania w gimnazjum sióstr urszula-

nek w Gdyni za rok szk. 1932/33; Sprawozdanie powizytacyjne KOS Nr II-12289/37; Ustawy Sodalicji 
Mariańskiej uczennic szkół średnich, Kraków 1928, s. 3-6.

37 ADG, Sprawozdanie powizytacyjne KOS Nr II 20670/33.
38 ADG, K. Remiszewska, Co pamiętam na temat IV Drużyny Harcerek w Gdyni.
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i pachnący sosnami. Obóz rozbijałyśmy same, stawiałyśmy namioty, budowałyśmy z 
desek boczne ich ścianki, prycze.”7 „Obóz harcerski to wspaniała szkoła charakteru, 
umiejętności współżycia i głębokich przeżyć płynących z bliskości przyrody. Dla 
dziewcząt z zadbanych mieszczańskich domów był to świat nieznany, świat wysiłku 
fizycznego, dobrej organizacji pracy, pomysłowości i poczucia odpowiedzialności. Do 
dziś pamiętam ranną pobudkę, apel wokół masztu, modlitwę, cały dzień wypełniony 
wysiłkiem, a wieczorem ognisko i gawędę. Wszystko było dla mnie pełne uroku, a 
szczególnie zbieranie chrustu, dokładanie do ogniska. Wielkie przeżycia to nocne warty 
i nocne alarmy”39. Programy pracy Harcerstwa na Pomorzu uwzględniały w szerokim 
zakresie umacnianie polskości, głównie przez kultywowanie obyczajów i tradycji 
regionalnych oraz przez pogłębiania znajomości Kaszubów, jako pełnoprawnych 
gospodarzy polskiego Pomorza40.

W roku szkolnym 1936/37 został zorganizowany w szkole urszulanek teoretyczny 
kurs żeglarski, na który zapisała się duża grupa dziewcząt. Od tej pory tworzyły one 
zastęp żeglarski, a Główna Kwatera Harcerek powierzyła im opiekę nad jachtem 
„Grażyna”, który stał w harcerskim ośrodku morskim w Gdyni. Dziewczęta uczęszczały 
tam na zajęcia praktyczne kursu i współpracowały przy remoncie i konserwacji 
jachtu. Każdego roku Główna Kwatera Harcerek organizowała na tym jachcie obozy 
- kursy żeglarskie. Brały w nich udział harcerki z IV drużyny, zdobywały sprawności i 
zdawały egzaminy na stopnie żeglarskie. Za zgodą m. Alojzy Bańkowskiej zapisały się 
do sekcji juniorów Yacht Klubu Polski w Gdyni. Krystyna Remiszewska wspomina: 
„Oprócz kursów na „Grażynie” żeglowałyśmy przez całe wakacje 1937, 1938 i 1939 r. na 
innych jachtach harcerskich oraz na jachcie „Junior” w Yacht Klubie Polski. Żeglarstwo 
stało się naszą pasją, a szczególnie Anki Bylewskiej i moją. Obie w 1939 r. ukończyłyśmy 
18 lat i zdawałyśmy egzamin z wynikiem celującym na stopień PZŻ „sternik morski”41. 
Sport żeglarski kontynuowała po wojnie jedynie Krystyna Remiszewska, która 
zdobyła patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej.

Harcerstwo oddziaływało dość trwale na styl życia swych członków między innymi 
z powodu konsekwentnych wymagań samowychowawczych. Druhna Krystyna Rejs 
pisze: „Każde z tych wspomnień miało dla mnie znaczenie w dalszym życiu. Służba Polsce 
i ludziom, poczucie odpowiedzialności, prawdomówność, życzliwość w codziennych 
kontaktach z innymi, pogoda. Taka chciałam być”42. A Krystyna Remiszewska 
dodaje: „Te przedwojenne czasy to był okres pełen radości życia i wspaniałych przygód 
harcersko-żeglarskich. Okres nie tylko zabawy, ale i coraz poważniejszej pracy nad 
sobą. Do tego wychowywała nas rodzina, szkoła, harcerstwo i żeglarstwo. Hasło „Bóg - 
Honor  - Ojczyzna” miało dla nas prawdziwą treść, której starałyśmy się jakoś sprostać 
i wprowadzić w czyn” 43. Podobne stwierdzenia można znaleźć w licznych relacjach i 

39 ADG, K. Rejs, Moja harcerska przygoda.
40 Harcerki 1939-45, pod red. K. Wyczańskiej, Warszawa 1983, s. 66.
41 ADG, K. Remiszewska, Co pamiętam...
42 ADG, K. Rejs, Moja harcerska przygoda.
43 ADG, K. Remiszewska, Gdy myślę... 
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wspomnieniach przedwojennych uczennic urszulańskiej szkoły w Gdyni44.
Z uwagi na znaczenie militarne Gdyni, będącej główną bazą polskiej marynarki 

wojennej, wyznaczono jej szczególne zadanie na wypadek wojny. Zdawano sobie 
sprawę z coraz większego zagrożenia ze strony Niemiec, również z powodu bliskości 
Gdańska. Społeczeństwo Gdyni było w latach trzydziestych w różnorodny sposób i 
systematycznie przygotowywane  do wojny. W tym celu szeroką akcję szkoleniową 
prowadziły różne organizacje: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet, Straż Przednia, Polski Czerwony Krzyż, Liga 
Morska i Kolonialna45.

Kuratorium poleciło zorganizowanie także na terenie szkoły poszczególnych służb 
związanych z obroną, a więc służbę łączności, bezpieczeństwa, obsługę schronów, 
posterunki przeciwpożarowe, organa ratowniczo-sanitarne, zabezpieczenie techniczne. 
Polecono gotowość na wypadek alarmu. Także zakonnice - nauczycielki były zobowiązane 
do specjalnego przeszkolenia, by uzyskać dyplomy instruktorek III kategorii46.

Wszystkie organizacje działające w szkole wyzwalały w uczennicach postawę 
czynną. Nic dziwnego, że wojna zastała wychowanki zakładu urszulańskiego wyrobione, 
sprawne w różnych dziedzinach, samodzielne i pełne oddania dla spraw Ojczyzny.

Okupacyjne intermezzo...

Rok szkolny 1938/1939 w gdyńskiej szkole urszulanek zakończył się normalnie 
- 21 czerwca. Z początkiem czerwca odbyła się pierwsza licealna matura. Wszystkie 
dopuszczone do niej uczennice otrzymały świadectwa dojrzałości. Po zakończeniu 
roku szkolnego przeprowadzono egzaminy wstępne do wszystkich klas. Mimo 
powagi chwili siostry czyniły jak zwykle przygotowania do nowego roku szkolnego. 
Pierwszego dnia września hitlerowskie siły zbrojne zaatakowały Polskę i uniemożliwiły 
jakąkolwiek działalność szkolną. Gdynia próbowała się bronić, ale wobec 
przeważającej siły wroga, 13 września nastąpiła kapitulacja i Niemcy natychmiast 
wkroczyli do miasta. Rozpoczęły się wysiedlenia, aresztowania, egzekucje47.

Pierwszą ofiarą wojny z grona pedagogicznego był ks.Zygmunt Wiecki, kapelan 
sióstr urszulanek i prefekt ich szkoły, aresztowany 14 września w drodze na Mszę 
św. do kaplicy sióstr. Więziono go początkowo w Gdańsku i w Neufahrwasser. Od 
1940 r. przebywał w obozach koncentracyjnych: Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen. 
Ostatecznie wysłano go do obozu zagłady w Dachau. Jako numer 22 700 pracował przy 
budowie krematorium, następnie zajęty był w malarycznej stacji eksperymentalnej 

44 ADG, Z. Podgórska, Historia IV Drużyny Harcerek przy gimnazjum i liceum sióstr urszulanek w Gdyni.
45 K. Małkowski, Obrona cywilna Gdyni, „Rocznik Gdyński” 1989/1990, nr 9, s. 69.
46 ADG, Kronika szkolna 1931-35; Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum sióstr urszulanek w Gdyni, 

Gdynia 1935, s. 37; ADG, Zarządzenie Ministerstwa WRiOP z dnia 12 sierpnia 1938 r. Nr II-Pr 6836/38, 
Nr II-Pr-6837/38 w sprawie nauki obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej w gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącym; Okólnik nr 3 KOS Pomorskiego Nr O.P.L. 1/39 TJ.

47 ADG, Kronika szkolna 1945-1962, wstęp.
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jako tłumacz i laborant. Dnia 26 VII 1942 r. wyznaczono go na królika 
doświadczalnego tej stacji. W obozie cierpiał wszystkie kary wymierzane kapłanom. 
Mimo dwukrotnej chłosty i głodowych racji żywności zapytany na przesłuchaniu, 
czy jest gotów zrezygnować ze stanu kapłańskiego, dał odpowiedź negatywną. Pośród 
okropności obozowych zachował równowagę ducha, budując wszystkich dobrocią 
i uprzejmością. Z resztką więźniów został uwolniony 29 IV 1945 r., gdy wojska 
amerykańskie zajęły obóz w Dachau48. Uniknął losu większości księży gdyńskich 
aresztowanych przez gestapo 24 października 1939 r. i rozstrzelanych tegoż roku w 
Święto Odzyskania Niepodległości Polski - 11 listopada.

Wkrótce po zajęciu Gdyni władze niemieckie zainteresowały się urszulankami. 
Po raz pierwszy Niemcy przyszli obejrzeć klasztor 2 października 1939 r. W 
czasie kolejnej wizyty dnia 25 października przeprowadzono czterogodzinną 
rewizję w całym domu, a następnie oświadczono siostrom, że jako Polki nie 
mogą pozostać w Gdyni, ale muszą opuścić dom i wyjechać do utworzonej przez 
Niemców w okupowanej Polsce, Generalnej Guberni. W dniach od 26 X do 9 
XI 1939 r. siedemnaście urszulanek opuściło klasztor i szkołę gdyńską, udając 
się do swoich domów w Krakowie i Lublinie. Włączyły się w pracę tamtejszych 
klasztorów, prowadząc stołówki dla wysiedlonych i angażując się w tajne 
nauczanie młodzieży.

Opuszczony przez urszulanki gmach przy ul.Pomorskiej zajmowała do stycznia 
1945 r. szkoła niemiecka, wykorzystując sprzęt szkolny. Po jej likwidacji pomieszczenia 
szkolne dały schronienie setkom uciekinierów z Prus Wschodnich, a w czasie działań 
wojennych utworzono w jej piwnicy schron publiczny dla niemieckiej ludności 
Gdyni49.

Osobną kartę stanowią bohaterskie losy gdyńskich wychowanek. Wydarzenia 
II wojny światowej stały się wielką próbą dla młodzieży polskiej. Wzięły w niej 
udział także uczennice gdyńskich urszulanek, zdając egzamin z postaw, które 
wpajano im w domu i w patriotycznie nastawionej szkole. Często wysiedlane wraz 
z rodzicami z Gdyni na początku wojny, znalazły się w innych miastach Polski, 
zwłaszcza w Warszawie i Krakowie, gdzie zaangażowały się w podziemny ruch 
oporu. Ramy artykułu nie pozwalają na szczegółowe przedstawienie tego tematu. 
Należy przynajmniej wspomnieć wychowanki, które jako zaprzysiężone członkinie 
AK brały udział w działalności konspiracyjnej. Były to: Halina i Zofia Beisert, Maria 
Porzezińska, Ludgarda Stankiewicz i jej siostry Gizela i Urszula, Barbara i Zofia 
Ziołowskie, Barbara i Urszula Biedermann, Krystyna Remiszewska i jej siostra Danuta, 
Krystyna Przysiecka, Krystyna Rejs i Alina Wójcicka. Pracowały jako łączniczki i w 
wywiadzie wojskowym oraz jako sanitariuszki. Wiele z nich bohatersko zapisało się 

48 W. Jacewicz, J.Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerow-
ską 1939-45, t. IV, Warszawa 1977, s.118; ADG, H. Żepij, Wspomnienie o ks. prałacie Zygmuncie Wieckim.

49 ADG, Kronika szkolna 1945-62, wstęp; ADG, Z.Podgórska, Szkic informacyjny napisany z okazji 
jubileuszu urszulanek w Gdyni 1931-1981, mps.
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w dziejach patriotycznego zrywu Powstania Warszawskiego. Zginęły wówczas Maria 
Porzezińska, Halina i Zofia Beisert, Ludgarda i Gizela Stankiewicz. Poległy w czasie 
działań wojennych na posterunkach służby Ojczyźnie. Niektóre z nich po śmierci 
zostały odznaczone krzyżami zasługi.

Za pracę konspiracyjną wiele dziewcząt znalazło się w obozach koncentracyjnych 
w Oświęcimiu, Majdanku, Stutthofie, Ravensbrück, przebywały także w więzieniach 
politycznych w Krakowie na Montelupich i w warszawskim Pawiaku, gdzie kilka z 
nich zmarło. 

Wiadomości dotyczące IV Drużyny Harcerek w Gdyni oraz ich wojennych 
losów zostały zebrane przez s.Zygmuntę Podgórską, archiwistkę gdyńskiej 
wspólnoty urszulanek, wieloletnią powojenną nauczycielkę historii50. Być 
może ten bogaty i ciekawy materiał doczeka się osobnego i obszerniejszego 
opracowania i opublikowania. Jest to ważne, bo choć okupacja uniemożliwiła 
prowadzenie działalności wychowawczo-naukowej, choć wojna zniszczyła 
dorobek materialny urszulanek gdyńskich, nie zniszczyła jednak dorobku 
duchowego. Rozproszone po Polsce wychowanki szkoły gdyńskiej wystawiły 
jej chlubne świadectwo swoją postawą obywatelską w pracy konspiracyjnej i w 
obozach.

„...widok gruzów wyzwala w nas nowe, potężne siły i gorące pragnienie 
walki o nowe, odbudowane jutro....”

Po pięciu i pół latach straszliwej wojny i okupacji niemieckiej nadeszła wiosna  
1945 r. W miarę wyzwalania kraju wracały do swych zadań dydaktyczno-
wychowawczych siostry urszulanki. Już w połowie marca 1945 r. przełożona 
prowincjalna, m. Emanuela Mrozowska wysłała do Gdyni m.Urszulę Bazali i s. 
Gustawę Sokalską. Wyruszyły one najpierw do Włocławka, by tam w klasztorze 
urszulańskim czekać na możliwość dalszej podróży do Gdyni, gdzie zacięte walki 
trwały jeszcze do końca marca51.

Od pierwszych dni kwietnia 1945 r. rozpoczął się nowy okres rozwoju Gdyni. 
Wracała do miasta ludność z wojennej tułaczki, a także napływali nowi mieszkańcy 
z głębi kraju. W bardzo trudnych warunkach, nie wiedząc co zastaną, dojechały 
do Gdyni dwie wspomniane urszulanki - m.Urszula Bazali i s.Gustawa Sokalska. 
Powróciły do swego domu dnia14 kwietnia 1945 r.52 

Urszulański gmach przy ul.Pomorskiej 41 ocalał. Wnętrze domu sprawiało jednak 
bardzo smutne wrażenie.  Najbardziej ucierpiała trafiona pociskami część środkowa, 
pomiędzy dwiema klatkami schodowymi od drugiego do czwartego piętra.  Na 

50 ADG, Z.Podgórska, Historia IV Drużyny Harcerek przy gimnazjum i liceum sióstr urszulanek 
w Gdyni, mps. 

51 ADG, Kronika szkolna 1945-1962, wstęp.
52 Tamże.

Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek



170

żeliwnych zbrojeniach zwisały dwa balkony i zewnętrzna ściana pomiędzy trzecim, 
a czwartym piętrem. Na skutek działań wojennych w całym domu nie było szyb 
w oknach, a straszliwy brud był śladem pobytu uciekinierów niemieckich. Siostry 
natychmiast zabrały się do oczyszczania domu i przygotowania kilku sal, aby móc 
otworzyć jak najprędzej szkołę, do której już zgłaszały się uczennice.  Matka Urszula 
w swych relacjach wspomina, że społeczeństwo Gdyni przyjęło siostry bardzo 
serdecznie.  Od razu doznały wielu dowodów życzliwości i troskliwości. Siostry 
mogły budować na kapitale zaufania, który zdobyła sobie szkoła w społeczeństwie 
miejscowym przed 1939 r. Przybywając do Gdyni nie miały nic. Miłą niespodzianką 
było odnalezienie zamurowanych w październiku 1939 r. w piwnicy pod schodami 
rzeczy, których Niemcy nie zauważyli. Oprócz szkolnych dokumentów, wartościowych 
książek, cennymi skarbami okazał się kosz z bielizną i zapasy żywności jak worek 
mąki, cukru i soli. Trudno opisać wysiłki m.Urszuli i s. Gustawy w tych pierwszych 
tygodniach pobytu w Gdyni, ich trud, młodzieńczy zapał i żelazną wolę, by 
doprowadzić budynek do porządku. Jeśli się zważy, że nie było na miejscu wody, 
środków higienicznych, materiałów budowlanych, fachowców i osób do pomocy, to 
trzeba stwierdzić, że wysiłek dwóch sióstr był wyjątkowy53. Ten okres rozpoczynania 
nowego życia w polskiej Gdyni dobrze charakteryzują słowa Prymasa Wyszyńskiego, 
wygłoszone podczas jednego z powojennych przemówień: „My się gruzów nie lękamy, 
nie załamujemy nad nimi rąk. Przeciwnie, widok gruzów wyzwala w nas nowe, potężne 
siły i gorące pragnienie walki o lepsze odbudowane jutro. Jesteśmy Narodem młodym, 
prężnym, o kulturze starej, szlachetnej i wspaniałej. To, że musimy odbudowywać, nie 
jest naszą klęską. Jest naszą szkołą! Jest organizowaniem i mobilizowaniem energii, jest 
naszą ciągłą młodością, bo nie pozwala nam się zestarzeć. (...) Zmobilizujemy serca, 
które miłują ziemię ojczystą, zmobilizujemy rozumy, zmobilizujemy najlepsze wole 
wszystkich dzieci Narodu. Przygotujemy pracą, cierpieniem i ofiarą tych, którzy 
w przyszłość Polski patrzeć będą młodymi oczyma”54.

Tak właśnie powracający mieszkańcy Gdyni z nowym entuzjazmem zaczęli 
odbudowywać swoje życie społeczne, a tempo było ogromne. Rozpoczęło się od tego, 
co najważniejsze - od organizowania nauki w szkołach. Odradzały się one na gruzach 
miasta niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych. Od 15 kwietnia do 
końca maja zorganizowano 12 szkół podstawowych. Ponadto już od 1 maja podjęło 
działalność w Gdyni Państwowe Gimnazjum i Liceum żeńskie, a także organizowano 
już Państwowe Gimnazjum i Liceum męskie. W czerwcu wznowiły zajęcia 4 szkoły 
średnie zawodowe: gimnazjum mechaniczne, elektryczne, handlowe i liceum 
handlowe55. Szkoły te były wyrazem dynamizmu i odrodzonych nadziei Polaków.

53 ADG, Kroniczki świąteczne domu gdyńskiego z 1945 I 1946 r.
54 S. Wyszyński, Z rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań 1979, s. 11-12.
55 B. Kareł, Rozwój oświaty i kultury w Gdyni w latach  1945-66, [w:] Gdynia, Pomorze gdańskie, 

Gdańsk 1968, s. 167-168. (w 1947 r. powstało liceum ogólnokształcące w Gdyni Orłowie, w 1948 r. - w 
Cisowie i w Oksywiu, w 1950 r. otwarto liceum na Grabówku jako szkołę TPD. W 1950 r. ustaliła się licz-
ba liceów ogólnokształcących w mieście i wynosiła 6 - do 1962 r., gdy zlikwidowano liceum urszulanek).
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Już w 9 dni po przybyciu urszulanek do Gdyni, dnia 23 kwietnia 1945 r. 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego, które urządzono tymczasowo w Sopocie, 
udzieliło pozwolenia na wznowienie istniejącego przed wojną gimnazjum i liceum 
urszulańskiego w Gdyni oraz upoważniło m.Urszulę Bazali do jego zorganizowania. 
Kuratorium nie zgodziło się natomiast na prowadzenie przez Siostry szkoły 
podstawowej56. 

Po oszkleniu kilku sal szybami z poniemieckich obrazów i gablot oraz po 
przeprowadzeniu w dniach 3 i 4 maja egzaminów wstępnych rozpoczęły się normalne 
zajęcia szkolne. Od razu zgłosiło się ok. 200 uczennic, a każdego dnia zgłaszały 
się następne, w miarę jak przybywali nowi mieszkańcy Gdyni. Matka Urszula 
zorganizowała początkowo dwie klasy przygotowawcze oraz klasę I gimnazjalną 
normalną i klasę I dla dziewcząt starszych. Nadto siostry uczyły na kompletach 
prywatnych języka polskiego dzieci, które miały za sobą szkołę niemiecką. Lekcje 
odbywały się niemal od rana do wieczora, ponieważ uczennice starsze pracowały 
przed południem zarobkowo. W maju do pomocy m.Urszuli przybyły z Krakowa 
Maria Mrowiec, nauczycielka matematyki i Maria Szeferowa, nauczycielka historii. 
Obie z wielkim poświęceniem dzieliły wszystkie trudy organizowania szkoły. W 
tych pierwszych trudnych tygodniach prowadzenie działalności dydaktycznej 
byłoby niemożliwe bez ofiarnej i bezinteresownej pomocy ojców jezuitów, którzy 
równocześnie z urszulankami rozpoczęli organizowanie swojego gimnazjum w 
Orłowie. Nie żałowali oni sił i czasu, aby urszulańska szkoła miała wszystkie lekcje 
obsadzone profesorami. Pierwsze siostry nauczycielki przyjechały do Gdyni dopiero 
16 czerwca, po zakończeniu roku szkolnego w Lublinie, gdzie pracowały w czasie 
wojny. Powróciły też inne przedwojenne nauczycielki gdyńskie57. 

Ten pierwszy dziwny „rok szkolny” zakończył się w Gdyni 15 lipca, gdyż wszystkie 
szkoły wymagały gruntownych remontów. Nowy rok szkolny 1945/46 rozpoczął się 
już normalnie 1 września58.

W tym pionierskim okresie szczególną rolę odegrała m.Urszula Bazali. To dzięki jej 
zdolnościom organizacyjnym i silnej woli mogła odrodzić się gdyńska szkoła urszulanek. 
Kochała tę szkołę. Była jej pierwszą dyrektorką w roku szkolnym 1931/32, a następnie 
w ciągu czterech lat przed wojną pełniła funkcje zastępczyni przełożonej, ekonomki i 
nauczycielki historii. Po wojnie, dźwigając gmach z gruzów i organizując nauczanie, 
stała się ogniwem łączącym tradycję przedwojennej szkoły z tą, która powstawała po 
wojnie. W tym najtrudniejszym okresie od 14 kwietnia do przyjazdu w dniu 8 listopada 
przełożonej, Matki Stanisławy Władzińskiej, na Matce Urszuli spoczywała pełna 
odpowiedzialność za szkołę, za cały dom i powstającą od nowa wspólnotę zakonną59.

56 ADG, Pismo KOS Gdańskiego, Sopot, 23.04.1945, nr 10/45.
57 ADG, Kronika szkolna.
58 B. Kareł, Rozwój oświaty..., s. 158
59 ADG, Wspomnienie o śp. Matce Urszuli Bazali.
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Już od końca czerwca 1945 r. trwał remont całego domu rozpoczęty od dziurawej 
i wiszącej ściany, dachu i rynien. Oprócz prac blacharskich i murarskich był on 
prowadzony przez same siostry. Oczyściły posadzki, szkliły okna, malowały całą 
szkołę. Dopiero w grudniu 1945 r. zakończono ostatecznie remont. Dzięki pomocy 
innych klasztorów urszulańskich i życzliwych Gdynian powoli kompletowały Siostry 
urządzenia szkolne. Zimą roku szkolnego 1945/46 odbyła się wizytacja higieniczna 
całego zakładu. Kronika szkolna podaje, że „wizytatorkę wprawiły w zachwyt 
froterowane posadzki i zaznaczyła, iż jest to jedyny zakład na Wybrzeżu po wojnie, w 
którym uczennice zmieniają obuwie na pantofle przed wejściem do klasy”60. Podobnie 
wizytatorka Okręgu Szkolnego Gdańskiego w latach 1945-47 dr Aleksandra Skocka, 
wizytując już w listopadzie 1945 r. urszulańską szkołę podkreśliła, że jej uczennice 
mają lepsze warunki pracy w porównaniu z innymi szkołami na Wybrzeżu. 
Obserwując od początku rozwój szkoły, stwierdzała wielokrotnie ogromny wysiłek 
sióstr włożony w odbudowę zniszczonego przez wojnę gmachu oraz starania, by 
od razu stworzyć młodzieży najkorzystniejsze warunki pracy w budynku czystym, 
higienicznie i estetycznie utrzymanym, ogrzewanym przez całą zimę61. 

Paradoksem jest fakt, że urszulański gmach, zakupiony w 1931 r. jako 
pomieszczenie prowizoryczne do czasu wybudowania właściwej szkoły, po wojnie 
okazał się jednym z najlepiej utrzymanych i wyposażonych, nie tylko na terenie 
miasta, ale i Wybrzeża. Ciekawe jest, że wizytatorzy szkoły i władze kuratoryjne 
właściwie do roku 1960 nie wysuwały specjalnych zastrzeżeń co do pomieszczeń 
oraz nie dawały w tej dziedzinie żadnych zobowiązujących zaleceń, a nawet 
zauważały, że szczególnych zarzutów postawić nie można. Wynikało to stąd, że w 
latach 40., 50., a także 60. inne licea gdyńskie borykały się z jeszcze trudniejszymi 
warunkami lokalowymi62.

„... wtedy jeszcze myślałyśmy, że żyjemy w wolnej Polsce...”

Tak jak w całym życiu społecznym lat powojennych, również w dziedzinie 
szkolnictwa, w dziedzinie stosunku władz państwowych do szkół katolickich jasno 
rysują się pewne etapy. Kres wojny nie przyniósł Polsce pełnej wolności. Podobnie 
jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazła się w strefie wpływów 
komunistycznego Związku Radzieckiego. Fakt ten zaważył w decydujący sposób 

60 ADG, Kronika szkolna, 4 II 1946 r.
61 ADG, Protokół z posiedzenia powizytacyjnego w obecności wizytatorki Okręgu Szkolnego Gdańskiego 

dr Aleksandry Skockiej, 11.03.1947 r; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Min. Ośw., Szkoły zakon-
ne KOS Gdańskiego, s. 23, sygn. 1382; Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Zespół Archi-
wum Kuratorium Oświaty Gdańskiego, Sprawozdanie z wizytacji szkoły przez dr. Aleksandrę Skocką  
w kwietniu 1946 r., sygn. 1178/249, (także AAN, Min. Ośw., sygn. 1382, s. 23).

62 B. Kareł, Rozwój oświaty..., s. 172.
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na całej historii katolickiego narodu i historii szkolnictwa. Władze komunistyczne 
konsekwentnie zmierzały do stopniowego osłabienia wpływu Kościoła na 
kształtowanie świadomości Polaków63.

Lata 1945-47 były jeszcze okresem entuzjazmu z powodu końca hitlerowskiej 
okupacji i pełnego poświęceń zaangażowania w odbudowę ze zniszczeń wojennych. 
Na tym etapie komuniści byli zmuszeni uznać Kościół katolicki za nieodłączną część 
rzeczywistości polskiej. Byli też świadomi konieczności włączenia go w odbudowę 
Polski64. Dlatego dwa pierwsze powojenne lata stanowią także w historii urszulańskiej 
szkoły gdyńskiej okres odrębny, wyraźnie różniący się od dziesięciolecia, które 
po nim nastąpiło. Wiele było twórczego entuzjazmu, a także nadziei na szybkie 
odbudowanie zniszczeń wojennych i nadrobienie zaległości spowodowanych 
brakiem szkół polskich w ciągu kilku lat. Świadczy o tym frekwencja uczennic w tym 
okresie wynosząca 400-410 dziewcząt rocznie. Na podkreślenie zasługuje również 
szczególnie życzliwy stosunek do zakładu ze strony pracowników państwowej 
administracji szkolnej. Za wstawiennictwem ówczesnego Naczelnika Wydziału Szkół 
Średnich Ogólnokształcących w Kuratorium gdańskim Kazimierza Łomniewskiego 
szkoła otrzymywała pieniądze na 4 etaty nauczycielskie z puli państwowej. Była 
to dla urszulańskiego zakładu duża pomoc. Zubożałe społeczeństwo gdyńskie 
nie było w stanie wnosić wysokich opłat za szkołę.  Wizytatorką w latach 1945-
48 była dr Aleksandra Skocka, osoba o bogatym doświadczeniu dydaktycznym i 
pedagogicznym. Oceniała pozytywnie wysiłki uczących, zauważała postępy i ciągłą 
troskę o podwyższanie poziomu naukowego i wychowawczego, który według niej 
utrzymany był na wysokości wymagań programowych. Stwierdzała, że szkoła 
wyrobiła sobie dobre imię na Wybrzeżu65. 

Bezpośrednio po wojnie do pracy zarówno w szkołach jak i w administracji 
szkolnej stanęli ludzie autentycznie zaangażowani w dzieło odbudowy polskiej 
szkoły. Byli do tej pracy przygotowani przed wojną. Kochali działalność dydaktyczno-
wychowawczą. Dla dobra młodego pokolenia pragnęli kontynuować tradycje i 
osiągnięcia przedwojennego szkolnictwa. Szły jednak złe czasy, które ten zryw 
widoczny w szkolnictwie tuż po wojnie w dużej mierze zahamowały.

Okres walki o duszę nauczyciela i duszę ucznia

Zapowiedzią trudnych lat, które nadciągały, była wiadomość o cofnięciu 
pieniędzy na cztery etaty nauczycielskie, co stanowiło cios finansowy dla szkoły. 
Już na pierwszej konferencji dyrektorów 15 IX 1947 r. kurator okręgu gdańskiego 

63 J. Kłoczowski, L. Müllerowa, Chrześcijaństwo polskie po 1945 r., [w:] Chrześcijaństwo w Polsce, zarys 
przemian 966-1976, Lublin 1992, s. 592.

64 J. Krukowski, Kościół i państwo, podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 66-70.
65 AAN, Min. Ośw., Szkoły zakonne KOS Gdańskiego, s. 23, sygn. 1382; Archiwum Państwowe w Gdy-

ni (dalej: APG), KOS Gdański, Sprawozdanie z wizytacji szkoły przez dr Aleksandrę Skocką w kwietniu 
1946 r., sygn. 1178/249, (także AAN, Min. Ośw., sygn. 1382, s. 23).
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zapowiedział, że rozpoczyna się walka z ideologią chrześcijańską, obejmująca 
wszystkie szkoły. Nadchodzące lata miały być okresem pogłębiania materialistycznej 
postawy ideologicznej, okresem walki o duszę nauczyciela i duszę ucznia. Władze 
oświatowe podkreślały konieczność odrzucenia w szkołach „całej frazeologii 
religijno-moralnej”, ponieważ nowy układ polityczny stawiał odmienne wymagania 
etyczne, moralne i nowe przedstawianie materiału naukowego. Szkoła miała stać 
się instytucją polityczną, a nauczyciel współtwórcą systemu państwa66. Stopniowo 
następowały również personalne zmiany w Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Gdańskiego. Odchodzili ludzie, którzy nie mogli pogodzić się z nowym kursem 
narzuconym przez władze komunistyczne. Stanowiska obejmowali nowi, najczęściej 
nieprzychylnie ustosunkowani do szkoły katolickiej. Odeszła również wspomniana 
wyżej dr Aleksandra Skocka67. Od 1948 r. Ministerstwo Oświaty zobowiązało 
wszystkich nauczycieli, również zakonnice, do ideologicznego dokształcenia się 
w zakresie pedagogiki socjalistycznej, marksistowskiej nauki o Polsce i świecie 
współczesnym, nauki o społeczeństwie. Po zakończeniu kursu odbywały się egzaminy 
końcowe przed państwowymi komisjami, które wydawały zaświadczenia o odbytym 
egzaminie. Równocześnie trwały naciski  na dyrekcję i uczennice ze strony władz, 
zmierzające do wprowadzenia do szkoły komunistycznej organizacji pod nazwą 
Związek Młodzieży Polskiej, o założeniach zupełnie sprzecznych ze światopoglądem 
chrześcijańskim. Zabiegi te nie przyniosły zamierzonych przez władze rezultatów. 
Na terenie szkoły organizacja ta nigdy nie powstała mimo licznych szykan i nacisków 
stosowanych zarówno indywidualnie jak i zbiorowo68.

Szkoła była często wizytowana nie tylko przez wizytatorów, ale także przez 
naczelników wydziału, kuratora i wizytatorów ministerialnych. Pierwsza wizytacja 
frontalna w szkole odbyła się w dniach 13 do 15 lutego 1951 r. Grupa wizytująca składała 
się aż z 7 członków. Atmosfera tych dni była pełna napięcia. Stawiano napastliwe 
i bezpodstawne zarzuty i przewrotnie interpretowano przebieg lekcji, wszelkimi 
sposobami usiłowano zastraszyć nauczycieli i uczennice. Inną metodą szykanowania 
było stałe odwlekanie decyzji o przyznaniu praw szkół państwowych. Trwało niemal 
do końca roku. Tak na przykład w 1951 r., gdy szkoła liczyła 68 maturzystek, egzamin 
dojrzałości rozpoczął się 25 maja mimo braku pisemnego potwierdzenia praw dla 
szkoły. Dopiero przed ustnymi egzaminami kuratorium telefonicznie zawiadomiło 
o przyznanych szkole prawach publiczności, ku wielkiej uldze grona i uczennic, 
zdających tak jak w szkołach państwowych tylko trzy przedmioty69. 

W rezultacie przeprowadzanych corocznie wielodniowych wizytacji szkoły 
wizytatorzy stwierdzali, że szkoła urszulanek nie spełnia podstawowego zadania, 

66 ADG, Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej, 24.09.1947 r.
67 ADG, H. Żepij, Szkoła Sióstr Urszulanek w Gdyni, s. 28, mps.
68 Tamże.
69 Tamże.
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jakim jest socjalistyczna jedność nauczania i wychowania. Nie byli w stanie dopatrzeć 
się w szkole jakichkolwiek pozytywnych stron - raziła ich nawet nadmierna czystość 
gmachu. Chodziło im przede wszystkim o treści wychowawcze przekazywane przez 
szkołę. Jedna z wizytatorek w 1953r. w swym sprawozdaniu stwierdziła, że urszulański 
zakład przypomina jej „Chiny za murem”. Mówiła: „Patrzą siostry na tę szkołę oczyma 
sprzed lat, tymczasem trzeba wyjść za ten mur i nadążać za życiem. Charakter szkoły 
katolickiej - teraz gdy mamy księży patriotów - nie przeszkadza jej w tym marszu 
naprzód. Ale trzeba zerwać z metodą „wychowywania panienek”, bo takie dziewczęta 
są nam niepotrzebne. Trzeba wychowywać dla życia, dla pracy, tak, by umiały się 
włączyć w Plan 6-letni i spełnić swój obowiązek jako żony pracowników. Szkoła nie 
wychowuje budowniczych socjalizmu. Dziewczęta klepią formułki socjalistyczne, ale 
nie ma tam uczucia, one tak nie myślą”. Wizytatorzy z niezadowoleniem podkreślali, 
że w planach wychowawczych brak było problemów takich, jak: walka klas, czujność 
partyjna, wychowanie do przyjaźni polsko-radzieckiej, budzenie nienawiści do 
wszelkiego ucisku. Twierdzili, że uczennice są izolowane od zagadnień, którymi żyje 
społeczeństwo, a zasadniczą wadą szkoły był brak politycznego kierownictwa, jakim 
mogła być jedynie organizacja ZMP70. Wobec tak obciążających stwierdzeń, w czerwcu 
1954 r. kuratorium cofnęło szkole urszulanek zezwolenie na nabór do klasy VIII, 
zakładając stopniową likwidację szkoły71. Ostatnią maturę przewidywano na wiosnę 
1957 r. Od roku 1954 szkoła nie otrzymała również uprawnień szkół państwowych. 
Uczennice zdawały więc maturę eksternistyczną ze wszystkich przedmiotów przed 
komisją specjalistów, którym zależało na zastraszeniu i ośmieszeniu dziewcząt i 
grona urszulańskiego liceum.  Lata te wymagały wyjątkowej siły charakteru i wiele 
heroizmu ze strony wszystkich, którzy zdecydowali się w szkole pozostać - zarówno 
uczennic jak i świeckich nauczycieli72.

Warto przypomnieć szczególne okoliczności matury w 1954 r. 9 czerwca 
przybyła do szkoły wizytatorka, aby omówić termin, czas trwania i przebieg 
matury. Mimo że szkoła nie otrzymała jeszcze pisma potwierdzającego prawa, taka 
rozmowa dawała podstawy do uspokojenia obaw dyrekcji. Tymczasem na trzy 
dni przed pisemnym egzaminem kuratorium podało do wiadomości, że szkoła 
praw nie otrzyma i matura musi być eksternistyczna, co tylko wyjdzie młodzieży 

70 ADG, Sprawozdanie powizytacyjne dyr. Hilarii Żepij od Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku, Lp. 274/53, z 27.10.1953 r; ADG, Sprawozdanie z konferencji powizytacyjnej, 27.10.1953 r.; 
APG, KOS Gdańskiego, Sprawozdania z wizytacji kontroli szkół ogólnokształcących, opinie o wizytato-
rach, sygn. 1280/3201, s. 99; Sprawozdanie z wizytacji szkół średnich 1953-55, sygn. 1280/3204. Wynika 
z nich, że sprawozdania powizytacyjne w szkole urszulanek  Anna Szczepanko wysyłała do WK PZPR.

71 AAN, Min. Ośw., Liceum Urszulanek w Gdyni, Zażalenia wysyłane do Biura Skarg i Wniosków przy 
Radzie Państwa, były odsyłane do Urzędu ds. Wyznań do rozpatrzenia, sygn. 1399, s. 179; AAN, Min. 
Ośw., Pismo dyrektorki m. Hilarii Żepij do Ministerstwa Oświaty z dnia 15 VII 1954 r., Nr 100/54, sygn. 
1399, s. 183; Pismo dyrektorki z dnia 21VI 1954 r. do Ministerstwa Oświaty nr 82/54, sygn. 1399, s. 187.

72 M.Górska-Kot, Jedyna taka matura, „Gość Niedzielny”, z dn. 13.06.2004 r., s. 27.
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na dobre. Nastąpiła natychmiastowa interwencja m.Hilarii Żepij i Komitetu 
Rodzicielskiego w Ministerstwie Oświaty. Delegacja jednak została wyjątkowo 
arogancko potraktowana i niczego nie załatwiła. Dyrektorka w przeddzień 
egzaminu była zmuszona do ogłoszenia maturzystkom decyzji Ministerstwa. 
Zarówno uczennice jak i ich rodzice przyjęli tę wiadomość ze zdumiewającym 
spokojem - choć trzeba było zdawać na maturze 11 przedmiotów, z których 5 nie 
było objętych normalnym przygotowaniem do egzaminu dojrzałości73. Matura 
rozpoczęła się 14 czerwca i trwała do 1 lipca przed częściowo zmienioną komisją 
z matematyki, fizyki, chemii i angielskiego. Po pisemnym egzaminie ośmiu 
uczennic nie dopuszczono do następnego etapu z powodu niezdanej matematyki. 
Dopuszczonych było 25. Egzamin ustny, mimo krzywdzącego zaskoczenia, 
wypadł nadspodziewanie dobrze, gdyż tylko trzy uczennice nie przeszły przez tę 
ciężką próbę. Na domiar wszystkich trudnych przeżyć w czasie trwania egzaminu 
ustnego, w niewyjaśnionych i tragicznych okolicznościach zmarła nauczycielka 
matematyki i fizyki, Irena Golczewska. Znaleziono ją martwą nad brzegiem 
morza. Na pogrzebie, który zgromadził całą szkołę i wszystkich jej przyjaciół, 
panował głęboki żal wywołany nie tylko niezwykłymi okolicznościami ostatnich 
dni, ale także tym, że Irena Golczewska dzięki swemu życzliwemu, spokojnemu 
i pełnemu wrażliwości podejściu do wszystkich była ogólnie lubianą i szanowaną 
nauczycielką. Cały ten egzamin był trudnym i przykrym przeżyciem moralnym dla 
uczennic. Wykazały jednak dojrzałą postawę, duże opanowanie i solidną wiedzę, 
co Komisja kilkakrotnie stwierdziła i z uznaniem podkreśliła74.

Matury w roku 1955 i 1956 odbywały się podobnie. Ponadto w ciągu tych lat 
różnymi metodami usiłowano zmusić urszulańskie uczennice do zmiany szkoły, 
straszono możliwością niezdania matury u urszulanek oraz trudnościami w dostaniu 
się na studia wyższe i w otrzymaniu pracy. Nie obyło się też bez zastraszania 
rodziców, którym grożono utratą posady lub zamknięciem możliwości awansu czy 
otrzymania premii. Skutkiem tego już jesienią 1950 r. wielu pracowników Polskich 
Linii Oceanicznych, a także kolei, poczty i innych urzędów państwowych musiało 
przenieść swoje córki do szkół państwowych75.

Mimo piętrzących się trudności siostry trwały do końca. Wbrew wszelkiej logice 
wytrwała też garstka rodziców i uczennic, nie odmawiając szkole zaufania i poparcia. 

73 AAN, Min. Ośw., sygn. 1399 str. 176. Dnia 19 czerwca 1954 r. dyrektorka M.Hilaria Żepij  zwróci-
ła się do Ministra Oświaty z prośbą o skreślenie z listy ustnych egzaminów dojrzałości geografii i che-
mii, których nauka skończyła się zgodnie z programem w X klasie; Relacja s. Jadwigi Grzenkowicz OSU, 
maturzystki z 1954 r. 

74 ADG, Sprawozdanie z egzaminu dojrzałości, wyjątek ze sprawozdania do Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej - wydział oświaty za rok szk. 1953/54; AAN, Min. Ośw., Pismo Dyrekcji do Min. Ośw. 
z dnia 15.VII.1954 r. nr. 100/54, Pismo dyr. Hilarii Żepij do Min. Ośw. z 21.06.1954 r. Lp. 82/54, sygn. 
1399, s.183; ADG, Kroniczka świąteczna z 1954 r.

75 ADG, H. Żepij, Stan Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz stosunek władz szkolnych do zakładu 
sióstr urszulanek, 13.03.1955 r; Kroniczka Świąteczna z domu gdyńskiego z 1950 r.
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Rozpoczynając rok szkolny 1956/57 Liceum Ogólnokształcące Urszulanek w Gdyni 
liczyło osiem uczennic ostatniej klasy maturalnej. I to właśnie dzięki ich odwadze 
szkoła nie została zamknięta. W momencie gdy wydawało się, że już wszystko 
przepadło, od października 1956 r., wykorzystując polityczną „odwilż”, siostry 
zaczęły myśleć o reaktywowaniu szkoły. Wznowiły starania o przywrócenie szkole 
praw państwowych oraz zezwolenie na przyjmowanie nowych uczennic76.

Odnowienie działalności szkoły po wydarzeniach październikowych

Zupełnie nieoczekiwanie, dnia 12 listopada 1956 r. szkoła otrzymała pismo z 
Ministerstwa Oświaty nadające jej prawa szkół państwowych na rok szkolny 1956/57. 
Pismo to miało bardzo dziwną datę 8 X 1956 r.77. Mimo interwencji Kuratorium 
Gdańskiego Ministerstwo nie odwołało swej decyzji78. Być może dlatego, iż była to jedyna 
szkoła katolicka i prywatna nie tylko na terenie województwa gdańskiego, ale i północnej 
części Polski79. Matura w tym roku szkolnym odbyła się więc normalnie bez przykrych 
konsekwencji ideologicznych i była 100 procentowa. Świadectwo maturalne otrzymało 
10 abiturientek, ponieważ w ciągu roku doszły dwie maturzystki z poprzedniego roku80.

Wieść o prawach lotem błyskawicy rozeszła się po całym mieście. Radość 
społeczeństwa, które tak boleśnie przeżywało stopniową likwidację szkoły, była 
spontaniczna i siostry doświadczyły wówczas wiele serdeczności ze strony Gdynian. 
Od razu zaczęły napływać zgłoszenia uczennic, a rodzice prosili nie tylko o liceum, 
ale i o szkołę podstawową. W oparciu o otrzymane prawa urszulanki rozpoczęły 
starania w Ministerstwie Oświaty o reaktywowanie Liceum Ogólnokształcącego w 
pełnej liczbie klas oraz o pozwolenie na otwarcie szkoły podstawowej81. W marcu 
1957 r. nadeszło z Ministerstwa pozwolenie na wznowienie całej szkoły średniej z 
internatem. Odmownie potraktowano prośbę o otwarcie szkoły podstawowej. Jak się 
okazało, gdyńska szkoła urszulanek była jedynym liceum ogólnokształcącym, które 
wznowiło swą działalność po 1956 r.82. Być może dlatego, że gmach szkolny nie był 

76 ADG, Kroniczka świąteczna z 1956 r.; Kronika szkolna, 21.10.1956 r., 12.11.1956 r.
77 ADG, Pismo Min. Ośw. do Dyr. Prywatnego LO sióstr urszulanek w Gdyni Nr SO-3-6569/56, 

Warszawa 8.10.1956 r.; Kronika szkolna 12.11.1956 r. 
78 AAN, Min. Ośw., notatka KC PZPR z 9.11.1956 r. z zobowiązaniem wykonania polecenia, sygn. 

1399, s. 160.
79 AAN, Min. Ośw., Notatka dla Gabinetu Ministra dotycząca załatwienia spraw szkół zakonnych, 

sygn. 326, s. 81-82.
80 ADG, Kroniczka świąteczna z 1957 r.
81 ADG, Pisma Dyrekcji do Ob.Władysława Bieńkowskiego z 17.11.1956 r. i 5.02.1957 r.; AAN, Min. 

Ośw., sygn. 1399, s. 162-165 oraz 204-205.
82 AAN, WdsW., Ministerstwo do Dyrekcji Pryw. LO sióstr urszulanek w Gdyni z 18.03.1957 r. Nr SO-

3-800/57, sygn. 47/1782; ; AAN, Min. Ośw., sygn. 1399, s. 216; ADG, Ministerstwo do Dyrekcji Pryw. 
LO sióstr urszulanek w Gdyni z 18.03.1957 r. Nr SO-3-800/57.
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jeszcze upaństwowiony i przejęty na cele oświatowe jak w przypadku innych szkół 
prywatnych, którym odmówiono prawa reaktywizacji ze względu na zajęte lokale83.

Wydarzenia październikowe wykazały jak bardzo los urszulańskich szkół był 
związany z dziejami narodu. Okres popaździernikowy był początkowo pełen 
optymizmu, zapału i radości. Inauguracja nowego roku szkolnego zbiegła się 
niemal z uroczystościami 100-lecia przybycia urszulanek na tereny polskie i 25-lecia 
klasztoru gdyńskiego. Po raz trzeci budowały siostry tradycję swej szkoły z zupełnie 
nową grupą uczennic. Wyrazem odnowionych nadziei było ufundowanie przez 
Komitet Rodzicielski sztandaru szkolnego - pierwszego w dziejach gdyńskiej szkoły 
urszulanek84.

Zmianie uległ stosunek okręgowych władz oświatowych. Wizytacje prowadzone 
były w atmosferze spokoju i rzeczowości. Wizytatorzy stwierdzali, że wszystkie 
poczynania szkoły oparte były na rzetelnej pracy grona, na gruntownym przygotowaniu 
naukowym nauczycielek, podkreślali w swych sprawozdaniach, że programy szkolne 
nie budziły zastrzeżeń, a stan wiedzy uczennic był na poziomie wymagań. Na 
podstawie przeprowadzanych wizytacji każdego roku nadawane były szkole prawa85.

Szybko okazało się jednak, że była to tylko krótka przerwa w walce o tzw. 
„światopogląd naukowy” w oświacie. W roku 1960 r. Ministerstwo podjęło 
ostateczną decyzję o likwidacji katolickich szkół zakonnych w całej Polsce. 
Pierwszym krokiem było rozporządzenie Ministra Oświaty z 13 stycznia 1960  r. 
przyznające poszczególnym Kuratoriom Okręgów szkolnych prawo nadawania 
uprawnień państwowych szkołom prywatnym, z obowiązkiem zawiadamiania o 
tym Ministerstwa. Kuratorium miało nadawać szkołom prywatnym uprawnienia 
tylko na jeden rok szkolny. Na podstawie tego rozporządzenia Kuratorium Okręgu 
Szkolnego gdańskiego już w kwietniu 1960 r. wystąpiło z prośbą do Ministerstwa 
Oświaty o zlikwidowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek 
w Gdyni. Uzasadnienie tej prośby Kuratorium było następujące: „Zgodnie ze statutem 
tegoż liceum, jego kierunek wychowawczy ma charakter wybitnie idealistyczny, o podłożu 
wyraźnie religijnym. Znajduje się to w kolizji z równocześnie przerabianymi przez to liceum 
programami nauczania i godzi w zasadę jedności procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
rozumianego przecież w sensie materialistycznym. Tym samym dopuszcza się do 
kształtowania i rozwijania u młodzieży uczęszczającej do tego liceum uczucia zakłamania. 
Nadmienia się, że wszelkie próby zorganizowania w wyżej wymienionej szkole postępowej 
organizacji młodzieżowej, np. ZMP, z góry skazane jest na niepowodzenie. Mając 
powyższe na względzie Kuratorium wyraża opinię, że dalsze istnienie tegoż liceum byłoby 

83 AAN, UdsW., Zespół Radców, Ilość szkół prowadzonych przez zakony, sygn. 74/46, s. 36n.
84 ADG, Kronika szkolna, 14.10.1957 r.; Kroniczka świąteczna z 1957 r.
85 ADG, Protokół Kuratorium z konferencji powizytacyjnej Nr Śr.4a/23/57; Sprawozdania powizyta-

cyjne KOS; Nr Śr.4a/38/57, Nr Śr.4a/23/58, Nr Lic.4a/4/59; AAN, Min. Ośw., Przedłużenie uprawnień 
szkół państwowych na rok szk. 1957/58 z dnia 11.12.57 r., sygn. 1399, s. 245; Tamże uprawnienia szkół 
państwowych na rok szkolny 1958/59 z 25 września 1958 r., str. 273.

Daria Klich



179

anachronizmem i z tych przyczyn występuje o jego likwidację”86. Pismo Kuratorium 
proponowało likwidację etapową przez zakaz naboru do klasy VIII, by doprowadzić 
do stopniowego wygaśnięcia szkoły. Tak się też stało. W roku 1960/61 i 1961/62 szkoła 
otrzymywała jeszcze uprawnienia państwowe, choć była już skazana na likwidację87. W 
tym czasie płynęły liczne odwołania, prośby, protesty do Kuratorium i Ministerstwa ze 
strony szkoły, rodziców, uczennic i społeczeństwa Gdyni, przypominające zapewnienia 
Władysława Gomółki, że rząd będzie zwalczał nadużycia, łamanie prawa, że dopuści do 
współpracy nad budową Polski ludzi także o innych, niż materialistyczne, poglądach. 
Decyzja władz oświatowych była krzywdząca nie tylko dla urszulanek, lecz przede 
wszystkim dla społeczeństwa Gdyni, dla którego szkoła została reaktywowana. 

Z początkiem sierpnia 1960 r. Ministerstwo Oświaty poprosiło kuratorium o 
ustosunkowanie się do wyjaśnień złożonych przez urszulanki i społeczeństwo. W 
odpowiedzi kuratorium usilnie prosiło Ministerstwo o podtrzymanie w mocy decyzji 
z dnia 7 lipca 1960 r. i  negatywne załatwienie odwołania urszulanek: „Kuratorium 
jest wyrazicielem opinii, że sprawa zaszła już tak daleko, że od powziętych decyzji 
nie powinno być odwrotu, natomiast utrzymanie takiego anachronizmu, jakim bez 
wątpienia jest Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni - jest z wielu względów niewskazane”88.

Na wszystkie prośby wyrażane listownie i ustnie przez różne delegacje Kuratorium 
odpowiadało, że decyzja jest ostateczna, że kierunek dydaktyczny i wychowawczy 
wytycza szkolnictwu Państwo Ludowe, że urszulańskie uczennice Kuratorium ma 
możność rozmieścić w szkołach państwowych89. Władze szkolne przedłużyły istnienie 
Prywatnego Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni tylko o pięć lat, nie pozwalając 
ostatniej klasie, liczącej 32 uczennice, na zdawanie matury w roku 1963 w ich szkole. 

Przedstawienie tła politycznego w okresie powojennym pozwoli lepiej zrozumieć 
funkcjonowanie w tych trudnych warunkach grona pedagogicznego, uczennic, 
realizowanych w szkole programów dydaktycznych i wychowawczych.

„Miałyśmy nauczycieli z prawdziwą pasją...”

W tych ciężkich latach, które niosły ze sobą pomieszanie pojęć dobra i zła, 
prawdy i kłamstwa, kiedy autorytet moralny był niszczony przez idee walki klas  
i przemocy, rola nauczyciela w kształtowaniu światopoglądu, jako całościowego 
obrazu rzeczywistości, była szczególna.

86 ADG, Pismo KOS Gdańskiego do Ministerstwa Oświaty, 7.04.1960 r. Nr KOS-LO-4a/1/60/pf.
87 ADG, Pisma KOS Gdańskiego do Min. Ośw.: z 7.04.1960 r. Nr KOS-II-LO-4a/1/60/pf.; z 24.06.1960 r. 

Nr II-LO-56-2/60; z 17.08.1960 r. Nr 19/pf/60; z 9.12.1960 r. Nr II-LO-4a/39/60; Zatwierdzenie Minister-
stwa - Pismo z 8.07.1969 r. Nr SO-3-2795/60.

88AAN, Min. Ośw., Poufne pismo KOS do Min. Oświaty z dnia 17 VIII 1960 r. Nr 19/pf/60. z notatką: 
nie będziemy na pismo Zgromadzenia Urszulanek w Gdyni odpowiadać, sygn. 1399, s. 325-328.

89 ADG, KOS do Przełożonej Chrystiany Bromirskiej, 13.06.1961 r. Nr II-LO-56/6/61; AAN, Min. 
Ośw., KOS do Alfonsa Warszawskiego, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego 18.06.1960 r. - Nr 
II-LO-4a/1/60, sygn.1399, s. 309.
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Katolicka szkoła urszulanek w Gdyni nie była wyłączona z całej nawałnicy walki 
o komunistyczną ideologię. W ciągu tych lat musiała zajmować właściwą i stanowczą 
postawę, jakiej zresztą oczekiwało od niej społeczeństwo Gdyni. Było to możliwe 
tylko dzięki zgodnej  i ścisłej współpracy całego grona pedagogicznego, nauczycieli 
świeckich i zakonnic.

Powojenną wspólnotę gdyńską urszulanek tworzyło od 18 w 1945 r. do 29 
Sióstr w 1962 r. W latach 1945-1962 prowadziły ją trzy kolejne przełożone: 
m.Stanisława Władzińska (1945-1951), m.Jadwiga Glemówna (1951-1957) i 
m.Chrystiana Bromirska (1957-1963). Dyrektorką szkoły w pierwszych dwóch 
latach była m.Urszula Bazali, natomiast przez długie i bogate w wydarzenia 
piętnastolecie dyrektorstwo przypadło w udziale osobie wybitnej pod wieloma 
względami, m. Hilarii Żepij. Starała się ona przede wszystkim o właściwy 
dobór grona nauczycielskiego. Wobec wzrastających wymagań władz szkolnych 
odnośnie zawodowego przygotowania nauczycieli zarówno grono zakonne jak 
i świeckie posiadało uniwersyteckie wykształcenie w dziedzinie wykładanych 
przedmiotów. M. Hilaria miała stopień doktora filologii polskiej uzyskany 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1928 r. Zarówno ona jak i 
inne siostry nauczycielki miały również wieloletnią praktykę pedagogiczną 
w urszulańskich szkołach. Wiele z nich odznaczało się nieprzeciętnymi 
zdolnościami nauczycielskimi. W dziejach szkoły i pamięci uczennic zapisały się 
żywo oprócz wspomnianych już, także m.Emanuela Mrozowska, polonistka, m. 
Zygmunta Podgórska, nauczycielka historii, m. Eudoksja Zagrocka, nauczycielka 
matematyki, m. Concilia Frankowska, nauczycielka języka rosyjskiego, m. 
Jadwiga Glemówna, nauczycielka łaciny, m. Henryka Sosnowska, nauczycielka 
geografii, biologii i łaciny, s. Teresa Bartnicka, ostatnia kierowniczka Internatu 
i nauczycielka języka łacińskiego oraz wiele innych Sióstr, które wniosły cenny 
wkład w pracę urszulańskiej szkoły w Gdyni90.

Wielką radością dla całej szkoły u początków jej funkcjonowania po wojnie był 
powrót przedwojennego kapelana i prefekta, ks. Zygmunta Wieckiego. Po kilkuletnim 
pobycie w obozach koncentracyjnych, 9 miesięcy pracował jako kapelan w obozie 
polskim w Wiesbaden, gdzie z poświęceniem oddawał się pracy duszpasterskiej 
wśród rodaków zgromadzonych tam po wyzwoleniu obozu w Dachau. Wrócił do 
urszulańskiej szkoły już 10 IV 1946 r. i objął lekcje religii. W następnych latach pełnił 
równocześnie funkcję prefekta w kilku szkołach zawodowych i podstawowych, a w 
końcu został wizytatorem szkół średnich w zakresie nauczania religii. Mimo wielu 
zajęć pozostawał silnie związany ze szkołą i zgromadzeniem gdyńskim urszulanek 
już do końca, tj. do swej śmierci w 1972 r. Sam wielokrotnie podkreślał swe oddanie 
i wierność. Pracował w tej szkole najdłużej z całego grona, bo aż 23 lata (przed wojną 

90 Na podstawie katalogów Prowincji Polskiej Urszulanek U.R. 1945-62 oraz Kroniki szkolnej 1945-
1962, oraz Protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej.
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1932-1939 i po wojnie 1946-1962). Miał więc ogromny wpływ na kształtowanie jej 
oblicza91. 

Wśród grona nauczycielskiego zmiany personalne były częste. Dyktowały je 
wzrastające wymagania władz co do wykształcenia nauczycieli. Nadto w latach 50. 
władze miejskie uniemożliwiały urszulankom uzupełnianie grona przez własne 
siły, odmawiając meldowania na stałe Sióstr w Gdyni. Naciski ze strony kuratorium 
dotykały również grono świeckie. Okręgowe władze oświatowe nie udzielały 
pozwolenia nauczycielom świeckim, zwłaszcza uczącym w szkołach państwowych, 
na podejmowanie pracy w urszulańskim liceum. Nauczyciele odchodzili także z 
innych powodów. Los szkoły był niepewny, męczyły częste hospitacje zarówno 
ze strony władz szkolnych jak i dyrektorki, która musiała dbać o coraz wyższy 
poziom naukowy. Oprócz tego trudności materialne szkoły nie pozwalały na lepsze 
wynagrodzenie grona, a wizytatorzy sami proponowali nauczycielom bardziej 
atrakcyjne finansowo posady. W latach wzrastających represji i utrudnień ze strony 
władz komunistycznych, uniemożliwiających angażowanie nauczycieli, z pomocą 
przyszła, niezależna od Ministerstwa, Politechnika Gdańska. Przedmiotów ścisłych 
uczyli profesorowie, młodzi asystenci, a także studenci wyższych lat tej uczelni.

Organizowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej z ciągle nowym i 
zmieniającym się gronem z pewnością nie było łatwe. Dyrektorka m. Hilaria Żepij 
w swych sprawozdaniach podkreślała jednak wielokrotnie, że mimo wszystkich 
trudności, z jakimi spotykała się w tym okresie, współpraca z gronem świeckim 
układała się dobrze. W dużej mierze było to wynikiem zdolności organizacyjnych 
i silnej osobowości m.Hilarii. To ona była odpowiedzialna za funkcjonowanie 
szkoły i jej rozwój, za wykonywanie przepisów i poleceń władz szkolnych, za 
kierunek wychowania i wyniki nauczania, za dyscyplinę pracy i za administracyjno-
gospodarczy stan szkoły. Była osobą niezwykle wymagającą, zarówno od grona 
nauczycieli świeckich, sióstr uczących czy pracujących w szkole, jak i od uczennic. 
Często współpraca z nią nie należała do łatwych. Sama była tytanem pracy. Ceniła 
bardzo rzetelność w pracy i w postępowaniu, systematyczność i punktualność. Sama 
przygotowywała się sumiennie do lekcji i wymagała tego samego od grona. Aby 
utrzymać szkołę, musiała dbać o wysoki poziom naukowy.  Uważała, że może przyjść 
na hospitację lekcji o każdej porze i bez zapowiadania. To podejście niektórych 
członków grona peszyło i woleli odejść. Większość jednak jej współpracowników 
ceniła jej wiedzę, inteligencję, oddanie bez reszty szkole, jej pomoc w stawianiu 
pierwszych kroków w pracy nauczycielskiej, wielokrotnie okazywaną życzliwość92. 

Także uczennicom imponowała swą wiedzą i głębokim spojrzeniem na życie. 
Ceniły jej znakomicie przygotowane i bardzo interesujące lekcje języka polskiego. Po 
latach zgodnie potwierdzają, że te lekcje i cała postawa M.Hilarii były dla nich nauką 

91 H. Grabska, Ksiądz prałat Zygmunt Wiecki we wspomnieniach byłej uczennicy, „Gwiazda Mo-
rza”, 1997, nr 4, str. 32; ADG, H. Żepij, Wspomnienie pośmiertne o ks. prałacie Zygmuncie Wieckim;  
Kronika szkolna 10.04.1946 r.

92 ADG, Wspomnienie Krystyny Adolphowej, nauczycielki szkoły.
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patriotyzmu, mimo że matka była obowiązana do realizowania beznadziejnych 
wprost programów, w których arcydzieła polskiej literatury zastąpione były 
socrealistycznymi śmieciami. Chociaż budziła w uczennicach pełen poszanowania 
lęk, wszystkie wspominają ją serdecznie. Szanowały ją za prawość, mądrość życiową 
połączoną z dobrocią i zdolnością rozumienia spraw młodzieży. Wypowiedzi byłych 
uczennic zawierają się w stwierdzeniu: „Wszystkie bałyśmy się Matki Dyrektorki, 
a jednocześnie kochałyśmy ją bardzo. Była groźna i wymagająca na lekcjach, a tak 
serdeczna, kiedy zauważyła jakieś problemy uczennicy. Była dla nas najlepszą Matką”. 
Wymagała dużo, aby były mądrzejsze i lepsze, zahartowane na trudy, nie tylko życia 
szkolnego, przede wszystkim na trudy i doświadczenia życiowe93. 

Proces wychowania w pewnym sensie zawsze pozostanie tajemnicą, lecz 
sprawdzianem jest świadomość wyniesionego ze szkoły dobra, jaką można wyczytać 
w relacjach byłych wychowanek. Z wdzięcznością wspominają przede wszystkim 
kontakty indywidualne z wychowawczyniami. Profesor Jolanta de Walden-Gałuszko 
napisała w swoich wspomnieniach o szkole: „Lubiłyśmy naszą wychowawczynię, 
Matkę Zygmuntę Podgórską. Część z nas była w niej po prostu zakochana, a ona umiała 
to wykorzystać, zwracając nasze zainteresowania w kierunku wartości stanowiących do 
dziś dla większości z nas Wartości Najwyższe. Mniej więcej raz w miesiącu M.Zygmunta 
zapraszała każdą ze swych uczennic na indywidualną popołudniową „rozmówkę”,  
w czasie której starała się pomóc młodej osobie w poznaniu siebie, swoich zalet i wad. 
W oparciu o te dane omawiałyśmy wspólnie plan pracy nad sobą na najbliższy miesiąc. 
Rozmówki były całkowicie dobrowolne, ale większość z nas chętnie z nich korzystała. 
(...) Zarówno zakonnice jak i nauczyciele świeccy byli dobrymi fachowcami znającymi 
swój przedmiot. Jednak nie to było dla nas najważniejsze. Dla nas liczył się przede 
wszystkim fakt, że w ogromnej większości byli to ludzie o bogatej i barwnej osobowości. 
Czasem złośliwi, innym razem zabawni, niekiedy wzbudzający lęk, ale zawsze 
interesujący, zawsze mający coś do dania. Poza tym jeszcze jedno było uderzające. Nasi 
nauczyciele prawdziwie lubili swoją klasę i lubili nas, mimo że może się to wydawać 
dziwne w związku z kawałami i innymi dzikimi pomysłami, jakimi ich obdarzałyśmy. 
(...) Miałyśmy nauczycieli z prawdziwą pasją, którą potrafili i nas zarazić”94.

Powojenne uczennice 

Jaka była urszulańska młodzież w powojennej szkole w Gdyni? Były to dziewczęta, 
których dzieciństwo przypadło na okres wojny i okupacji, nędzy i głodu. Wiele z nich 
przeżyło tułaczkę i różne tragedie rodzinne. Częstokroć same zarabiały na swoje 

93 ADG, Ankiety i relacje byłych wychowanek, np. Barbary Szpakowskiej-Kołodziejczyk, Wandy Beder-
skiej, Janiny Tatarkiewicz-Suchorzewskiej, Elżbiety Ditberner-Kasztelan. Niektóre ankiety są anonimowe. 

94 J. de Walden-Gałuszko, Gdy myślę o mojej szkole, „Królowa Apostołów” 1985, nr 7/8, s.11; Jubileusz 100-le-
cia urodzin siostry Marii Zygmunty (Janiny) Podgórskiej, urszulanki UR, pod red. s. J. Jezierskiej OSU, 2008.
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utrzymanie i wykształcenie. Były też dziewczęta, które urodziły się w czasie 
wojny, a po jej zakończeniu oboje rodzice zmuszeni byli podejmować prace 
zarobkowe, by utrzymać dom i dzieci, mieli więc niewiele czasu dla rodziny. 
Młodzież okresu przemian politycznych, kulturowych i społecznych była 
różna od tej przed wojną. Żyła w świecie sprzeczności, w którym szkoła była 
też wciągnięta w tryby ustroju totalitarnego, a uczeń od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej stanowił przedmiot manipulacji i nieustannej indoktrynacji. To 
wszystko miało swój wpływ na wychowanki. Ich liczba, pochodzenie społeczne, 
a także poziom intelektualny uzależnione były w dużym stopniu od polityki 
władz komunistycznych.

Warunki wojenne doprowadziły do znacznych opóźnień młodzieży w nauce. 
Władze oświatowe starały się je wyrównać przy pomocy różnych środków. 
Stworzono młodzieży możliwość ukończenia szkoły powszechnej i średniej na 
kursach realizujących program roczny w ciągu jednego semestru. Urszulańska szkoła 
w Gdyni w pierwszych latach w swych skromnych murach mieściła ok. 400 uczennic 
w jedenastu oddziałach. Prowadzone były klasy gimnazjalne i licealne w trybie 
normalnym i o programach przyśpieszonych. Dla tych ostatnich lekcje organizowane 
były w godzinach popołudniowych, gdyż dziewczęta na ogół pracowały na swe 
utrzymanie. W większości były to przedwojenne uczennice tej szkoły, które mimo 
trudnych warunków pragnęły zdać maturę i kontynuować naukę na studiach 
wyższych95. 

Likwidacja klas wyrównawczych pociągnęła za sobą powolny spadek 
liczby uczennic. W następnych latach był on uwarunkowany polityką władz 
komunistycznych, a przybrał dramatyczne rozmiary we wrześniu 1951 r., kiedy to 
niemal w ciągu jednego miesiąca odeszło ze szkoły blisko 100 uczennic96. Przyczyny 
zostały podane już wyżej. 

W wyniku zamierzonej likwidacji przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Gdańskiego, w latach 1954-1956 nie można było przyjmować uczennic do klasy 
VIII, a te, które trwały przy urszulankach, poddawane były różnym naciskom. 
Szkoła nie posiadała praw państwowych, a matury i wizytacje przebiegały w przykrej 
atmosferze. Nic dziwnego, że uczennice bały się eksternistycznej matury i przyszłych 
konsekwencji, wynikających z uczęszczania do katolickiej szkoły, przede wszystkim 
trudności w dostaniu się na studia, a także możliwości otrzymania pracy. Dlatego 
wiele z nich odchodziło. Te, które mimo wszystko zostawały w szkole, wiedziały, że 
poniosą konsekwencje tej decyzji97.

Według relacji m.Zygmunty Podgórskiej młodzież urszulańskiej szkoły w Gdyni 
okresu przedpaździernikowego była raczej zdolna i chłonna na to wszystko, co szkoła 
chciała i mogła jej dać. Wysiłki dydaktyczno-wychowawcze grona trafiały na podatny 
grunt. Matury, choć już od 1951 r. nie były 100% , stanowiły sprawdzian wysokiego 

95 ADG, Kronika szkolna, 4.09.1945, 3.09.1946, 3.09.1947 r. 
96 ADG, Kroniczka Świąteczna 1951 r.
97 Na podstawie Kroniki szkolnej i Kroniczek Świątecznych domu gdyńskiego urszulanek.
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poziomu. Mimo dyskryminacyjnej polityki władz wiele wychowanek dostawało się 
na studia, bo jak same podkreślały, były dobrze przygotowane. Po ukończeniu studiów 
również otrzymywały pracę w swym zawodzie. Dziewczęta zdolniejsze i bardziej 
dojrzałe opuszczały szkołę na ogół z ugruntowanym światopoglądem katolickim.

W pierwszych trzech latach po reaktywowaniu szkoły liczba uczennic stale 
wzrastała i w 1960 r.  osiągnęła 230. Jednak praca z nimi w ciągu tych 5 lat nie 
była łatwa. Wraz z odejściem grupy maturzystek w czerwcu 1957 r. urwała się 
dotychczasowa tradycja szkolna. Nowe wychowanki były na ogół średnio zdolne 
i słabo przygotowane w szkole podstawowej. Niewielkie było wśród nich grono 
wybierających się na studia. Wiele też odeszło ze szkoły po roku szkolnym 1959/1960, 
gdy nie przyznano szkole zezwolenia na nabór do klasy VIII98.

Od 1947 r. do likwidacji szkoły w 1962 r., przeprowadzono w niej 16 egzaminów 
maturalnych. Na przestrzeni tych lat tylko w 1958 r. nie odbyła się matura, ponieważ 
nowo reaktywowana szkoła nie miała jeszcze klasy maturalnej. W całym okresie 
powojennym świadectwo dojrzałości otrzymały 353 uczennice99. 

Podobnie jak przed wojną uczennice zobowiązane były do noszenia mundurku 
szkolnego, charakterystycznego dla wszystkich urszulańskich zakładów do 
dzisiejszego dnia. Strojem tym uczennice wyróżniały się na wszystkich uroczystościach 
międzyszkolnych, na pochodach pierwszomajowych i procesjach  Bożego Ciała. 

Także po maturze wychowanki zachowały poczucie duchowej więzi z całą rodziną 
urszulańską. Po ukończeniu liceum otrzymywały odznakę przedstawiającą herb 
szkół urszulańskich i streszczającą ich ideały. Oznaka ta ukazuje tarczę, jako symbol 
obrony przeciw złym mocom. Krzyż na tarczy oznacza wiarę. 7 gwiazd w układzie 
Małej Niedźwiedzicy symbolizuje ideały prawości, męstwa i odwagi, do których 
miały dążyć uczennice. Jednocześnie  niedźwiedzica po łacinie „ursa”, kojarzy się 
z imieniem św.Urszuli - Patronki Zakonu i jego szkół. Łacińskie słowo „serviam” 
- będę służyć - Bogu i ludziom - to hasło, które miało stać się podstawą ich życia 
osobistego i społecznego, miało łączyć wychowanki we wspólnym tworzeniu dobra w 
środowisku, w którym się znalazły, i przypominać im zobowiązania moralne, płynące 
z katolickiego wychowania. Dziś wiele z nich zaświadcza, że na różnych etapach życia 
docierała do nich wymowa połączenia w otrzymanej odznace słowa „serviam” z 
Krzyżem Chrystusa100.

Obecnie pracują w różnych zawodach, w różnych środowiskach Wybrzeża, 
niektóre rozproszone po Polsce, a nawet i świecie. Wiele z nich ukończyło studia 
wyższe: w Akademii Medycznej 53, w Politechnice 27, po różnych studiach około 
45 pracuje jako nauczycielki. Około 20 zdobyło wyższe stopnie uniwersyteckie 
i pracuje naukowo. 10 wychowanek gdyńskich obrało stan zakonny. Aż 7 z nich 

98 Relacja s. Zygmunty Podgórskiej. 
99 Na podstawie Kroniki Szkolnej i Kroniczek Świątecznych domu gdyńskiego.
100 Relacje s. Urszuli Borkowskiej, maturzystki z 1952 r. a także innych wychowanek np. Marii Wi-

śniewskiej-Ferduły; M.Górska-Kot, Jedyna taka matura, „Gość Niedzielny” (Gdańsk), 13.06.2004, s. 27.
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zostało urszulankami. Każdego roku spotykają się w gronie koleżeńskim i z siostrami 
w uroczystość św. Urszuli lub z okazji rocznicy matury. Przychodziły chętnie na ulicę 
Pomorską, a od roku 1970 spotykają się w klasztorze w Orłowie. Czują się tam dobrze 
i bezpiecznie. Wiedzą, że siostry nadal interesują się ich życiem, ich troskami, że 
modlą się za wszystkie wychowanki szkoły i ich rodziny101.

W ten sposób dawna szkoła, chociaż zamknięta przez władze komunistyczne, 
istnieje nadal w swoich wychowankach, w tym, co zdołała im przekazać i w tym, jak 
włączają się w życie swych środowisk zawodowych i swych rodzin.

„... szkoła ta nie służyła wychowaniu człowieka socjalistycznego...”

W odbudowującym się po wojnie szkolnictwie wszystkich stopni i typów 
obowiązywały początkowo przedwojenne programy nauczania. Zachowano nadal 
czteroletnie gimnazja i dwuletnie licea. Ale już od 1946 r. wprowadzono do szkół 
średnich ideologię marksistowską na lekcjach pod nazwą „Zagadnienia społeczno- 
wychowawcze” oraz „Nauka o Polsce i świecie współczesnym”. W roku 1948 w 
miejsce sześcioletniej szkoły średniej wprowadzono czteroletnie licea - szkoły 
ogólnokształcące stopnia licealnego jako kontynuację siedmioklasowej szkoły 
podstawowej.  Jednocześnie zaczęto wprowadzać nowe programy o całkowicie 
komunistycznej ideologii. Jako naczelne zadanie procesu kształcenia i wychowania 
wysunięto formowanie nowego marksistowskiego poglądu na świat, włączenie 
młodego pokolenia w „walkę o socjalizm”102.

Warunkiem uzyskania praw państwowych przez Prywatne Liceum Sióstr 
Urszulanek było przestrzeganie wszystkich zarządzeń dla państwowych liceów 
ogólnokształcących dotyczących realizacji programów. Nad tą realizacją miała 
czuwać dyrektorka szkoły. Wszyscy nauczyciele zobowiązani byli do przedkładania jej 
na piśmie opracowanych nowych, ideologicznie poprawnych, planów dydaktyczno-
wychowawczych poszczególnych przedmiotów. Plany te były również sprawdzane 
przez wizytatorów. Przykłady ideologicznych założeń najlepiej pokażą, jakimi 
treściami nauczyciele byli zmuszeni karmić młodzież. Np. nauczyciel „Nauki o 
społeczeństwie” musiał zaplanować: „Przekazanie elementów marksistowskiej wiedzy 
o społeczeństwie, w szczególności o jego formacjach - kapitalizmie i socjalizmie. Na 
podstawie materiału nauczania wyjaśnić podział świata na obóz socjalizmu - postępu 
i pokoju oraz świat imperializmu, świat wojny i wstecznictwa. Wykazać, że Związek 
Radziecki to najbardziej postępowe i przodujące państwo, jest ostoją socjalizmu i 
pokoju, a przykład, przyjaźń i pomoc ZSRR to główne źródło naszej siły. Wyrobić w 
wychowankach przekonanie o wyższości gospodarki uspołecznionej krajów socjalizmu 

101 Jubileusz 100-lecia ..., s. 38; Relacja s. Zygmunty Podgórskiej, nauczycielki w gdyńskiej szkoły urszu-
lanek w latach 1948-1962. Utrzymywała ona serdeczne kontakty z byłymi wychowankami, organizowała 
ich spotkania i zbierała wspomnienia oraz relacje dawnych uczennic szkoły. 

102 Historia wychowania, pod red. J. Miąso, s. 355, 362-363; W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1991, 
Warszawa 1992, s. 195, 211.
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nad gospodarką kapitalistyczną. Zaszczepić w wychowankach twórczą inicjatywę, 
wytrwałość i ofiarność dla spraw społecznych.”103 Nauczycielka języka polskiego 
w swym rozkładzie dydaktyczno-wychowawczym planowała między innymi: 
„Wyrabianie w uczennicach poczucia solidarności z obozem postępu i socjalizmu, 
walczącym pod przewodnictwem ZSRR o pokój i wolność, rozwijanie umiłowania 
rewolucyjnych i postępowych tradycji klasy robotniczej przez zaznajamianie 
uczennic z głównymi wypadkami historycznymi powodującymi przejście z ustroju 
kapitalistycznego - imperialistycznego na socjalizm, wyrabianie naukowego, 
materialistycznego poglądu na świat przez rewizję fałszywych poglądów panujących 
powszechnie w stosunku do pewnych zagadnień  literackich (mesjanizm)”104.  Nauczyciel 
fizyki w swym planie napisał, że „podczas lekcji zapozna uczennice z wynikami fizyki 
radzieckiej i jej wybitniejszymi przedstawicielami. Postara się udowodnić, że poziom 
naukowy badań w zakresie fizyki w ZSRR jest najwyższy w całym świecie i wyższy 
nawet od nauki anglosaskiej, bowiem ma na celu szerzenie i utrwalanie światopoglądu 
materialistycznego zgodnie z zasadami materializmu dialektycznego, ignorując przy 
tym całkowicie pierwiastki idealistyczne i metafizyczne”.105

Tego rodzaju plany pisane przez nauczycieli, konsekwentnie egzekwowane 
przez kuratorium, były jednak czystą formalnością. Wizytatorzy zdawali sobie 
sprawę z dwutorowości programu nauczania. Zalecenia powizytacyjne okresu 
przedpaździernikowego podkreślały brak powiązania tematyki lekcji wszystkich 
przedmiotów z życiem współczesnym i takimi zagadnieniami wychowawczo-
oświatowymi, jak np. miesiącem pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej, czy 
rocznicą rewolucji październikowej106. Chociaż po roku 1956 stosunek władz 
założeń marksistowskich nieco się zmienił, a wizytujący szkołę zwracali uwagę 
raczej na poziom przeprowadzonych lekcji i wiedzę uczennic, to jednak do końca 
istnienia szkoły podstawowym zarzutem była dwutorowość nauczania i wychowania, 
wynikająca z chrześcijańskiej atmosfery urszulańskiego zakładu107. Tego konfliktu nie 
dało się uniknąć w sytuacji, gdy spotkały się zupełnie sprzeczne ze sobą światopoglądy. 
Prezentowały one różne wizje świata, inne hierarchie wartości, zasadniczo 
odmienne koncepcje osoby ludzkiej i nadziei człowieka. Bardzo charakterystycznym 
przykładem rozbieżności światopoglądowych było stwierdzenie jednej z wizytatorek 
po przeprowadzonej hospitacji lekcji religii na temat życia pozagrobowego. Zwróciła 
ona uwagę na słowa księdza prefekta: „Człowiek nie osiągnie pełnego szczęścia na ziemi, 
szczęśliwy może być jedynie na tamtym świecie”. W sprawozdaniu powizytacyjnym 
wizytatorka napisała: „Powiedzenie to przynosi szkodę młodzieży i godzi w nasz ustrój, 
celem którego jest szczęście wszystkich ludzi pracy”108.

103 ADG, A. Fijów, Plan dydaktyczno-wychowawczy, nauka o społeczeństwie.
104 ADG, R. Orda, Plan dydaktyczno-wychowawczy, język polski.
105 ADG, J. Wojnicz-Sianożęcki, Plan dydaktyczno-wychowawczy, fizyka.
106 ADG, Sprawozdania powizytacyjne Dyrekcji np. z dn. 27.10.1953 r.; Sprawozdania powizytacyjne 

KOS np. Nr LO-4a/39/60.
107 AGD, Sprawozdania powizytacyjne KOS: Nr II-LO-4a/39/60, Nr KOS.I.4-4a/1/62.
108 ADG, Sprawozdanie dyrekcji, Gdynia 13.03.1955 r.
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Mimo wysiłków dyrekcji i grona o stałe podnoszenie poziomu wiedzy uczennic, 
w oczach komunistycznych władz szkolnych najpoważniejszym i najgorszym 
brakiem szkoły był fakt, że „nie służyła ona wychowaniu człowieka socjalistycznego i 
nie kształtowała naukowego poglądu na świat”109.

Do fundamentalnych problemów, jakie stają przed człowiekiem, należy pytanie: 
kim jest, po co żyje, jaki sens posiada ludzkie życie?  Sposób rozwiązywania 
tych problemów rzutuje na jakość życia ludzkiego. Pytań o jego sens nie są w 
stanie rozstrzygnąć nauki szczegółowe. Odpowiada na nie tylko religia. Wiara 
w Boga ukazuje nieprzemijalność i wieczność człowieka. Wychowanie religijne 
w urszulańskiej szkole pomagało młodzieży w realizacji pełni człowieczeństwa. 
Obejmowało ono całość szkolnego życia dziewcząt, ich naukę i pracę, odpoczynek, 
życie osobiste i społeczne, radości i cierpienia, miało je przygotować do przyszłych 
zadań żon i matek w rodzinie katolickiej. Środkiem w realizacji tego celu była cała 
atmosfera szkoły, a także lekcje religii i godziny wychowawcze, nabożeństwa szkolne, 
rekolekcje oraz pielgrzymki. Szczególnym świętem dla Szkoły była uroczystość 
Świętej Urszuli dnia 21 października. W okresie przedwojennym, a także do  
1948 r. był to dzień wolny od nauki. Zawsze jednak jednoczył na Mszy świetej i 
radosnym świętowaniu wspólnotę sióstr, uczennic oraz byłych wychowanek. Na ten 
dzień młodzież urszulańska przygotowywała koncerty i przedstawienia. Uczennice 
bardzo ceniły atmosferę szkoły i w swoich wspomnieniach podkreślają, że czuły się 
jak w „oazie spokoju i równowagi w zmaterializowanym świecie”.

Charakterystyczną cechą wszystkich planów wychowawczych szkoły 
sióstr urszulanek w Gdyni była dążność do kształtowania w wychowankach 
odpowiedzialności społecznej. Zagadnienie to było ujmowane w aspekcie stosunku 
do samego siebie jako podstawy relacji społecznych oraz stosunku do społeczeństwa: 
rodziny, grupy koleżeńskiej, szkoły, środowiska bliższego i dalszego, a także do całego 
narodu.

Kształtowaniu właściwych postaw służyły przede wszystkim godziny 
wychowawcze. Obejmowały one takie zagadnienia, jak poznanie siebie, panowanie 
nad sferą uczuć, wyrabianie silnej woli, prawości i szlachetności w stosunkach 
z bliźnimi, odpowiedzialności za czyny, problem prawdy i kłamstwa w życiu. 
Dyskutowano nad tym, czym jest prostota i poza w zachowaniu, jakie powinno 
być koleżeństwo, przyjaźń i miłość, stosunek do chłopców, przyszłe obowiązki w 
małżeństwie i rodzinie, stosunki towarzyskie, kultura słowa, odpowiedzialność za 
innych. Były to na ogół lekcje, które głęboko zapisały się w pamięci dawnych uczennic. 

Kształtowano społeczne postawy młodzieży także przez uczestnictwo w 
życiu szkoły. Były to mniejsze i większe obowiązki w klasie czy w organizacjach 
szkolnych. Prace te, uczące bezinteresownego trudu dla małej grupy, były etapem 
wprowadzającym dziewczęta w szersze życie społeczne i czynny w nim udział. W 
tej dziedzinie szkoła wychodziła poza swój teren. Uczyła dostrzegać złożoność życia 
społecznego i potrzeby ludzi. Uczennice organizowały przedstawienia (np. Jasełka), 

109 ADG, Pisma KOS do Ministerstwa Oświaty: Nr KOS. 5/pf/62 i Nr KOS. I-4-4a/1/62, z dn. 6.03.1962 r.
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zabawy i podwieczorki dla małych mieszkańców sierocińca, dla dzieci specjalnej 
troski, dla rencistów.

Koncepcje pedagogiki socjalistycznej akcentowały mocno wychowanie przez 
pracę. Szkoła urszulanek uczestniczyła we wszystkich pracach społecznych 
wyznaczonych jej na równi z innymi szkołami. Dziewczęta jeździły więc na wykopki 
ziemniaków i sadzenie drzewek, brały udział w porządkowaniu ulic miasta i zbiórce 
makulatury. I w tych pracach uczennice zwracały uwagę swym zdyscyplinowaniem 
i sumiennością, były świadome, że od dobrego wykonania i tych prac zależy opinia 
Kuratorium o ich szkole.

Rozbieżność poglądów narzuconych przez władze oświatowe i faktycznie 
przekazywanych w szkole zaznaczała się bardzo silnie w pojmowaniu patriotyzmu. 
Aby odciąć Polaków od pamięci historycznej, zniesiono Święto Odzyskania 
Niepodległości 11 listopada oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To ostatnie 
pozostało jako święto Maryi Królowej Polski. Uczennice spontanicznie przychodziły 
w tym dniu na Mszę świętą przed lekcjami, ubrane w uroczyste mundurki. 
Wprowadzone przez komunistów nowe święta: rocznice rewolucji październikowej, 
1 maja, 22 lipca, rocznice powstania armii radzieckiej, a w latach 1950-1953 dzień 
urodzin Stalina, musiały być na polecenie Kuratorium obchodzone w szkole. Byłe 
wychowanki wspominają, że przygotowywały przeróżne ideologiczne akademie i 
apele - świadome, że od tego zależy los szkoły. Imprezy te były czystą formalnością, 
napełniającą uczennice uczuciem frustracji i świadomością braku politycznej 
niezależności. Jednocześnie wiele z nich zgodnie potwierdza, że godzinami uczenia 
się prawdziwego patriotyzmu były lekcje polskiego Matki Hilarii Żepij i lekcje historii 
Matki Zygmunty Podgórskiej. Pani Elżbieta Ditberner - Kasztelan pisze w swej 
relacji: „W tym trudnym okresie naszych najnowszych dziejów trudno było bez obawy 
mówić o patriotyzmie tak jak dziś. Wystarczyła jednak krótka dygresja M.Hilarii czy 
M.Zygmunty do tematu lekcji, abyśmy widziały jak było naprawdę. Wielokrotnie na 
lekcjach wychowawczych mówiłyśmy o postawach obywatelskich i katolickich, o tym 
jak należy się zachować w różnych życiowych sytuacjach. Siostry przytaczały nam jako 
przykłady życia, naszych polskich, narodowych bohaterów. Była to wspaniała polska 
szkoła, gdzie za cel stawiano jak w hymnie (śpiewanym przez uczennice) „Boga i 
Ojczyznę”110.

Truizmem jest stwierdzenie, że w życiu szkoły wielką rolę odgrywają działające 
na jej terenie organizacje. Wspomniano już, że w przedwojennej szkole spełniały 
szczególną rolę wychowawczą. Po wojnie, jak całe życie szkolne, tak i organizacje 
młodzieżowe miały służyć jednemu celowi - formowaniu „człowieka socjalistycznego”. 
Bezpośrednio po wojnie nie było jeszcze zdecydowanych nacisków. Odrodziła się 
w szkole Sodalicja Mariańska pod opieką ks. Wieckiego. Została jednak formalnie 
zakazana już w 1948 roku. Także zaraz po wojnie, bo już w roku szkolnym 1945/46 w 
urszulańskiej szkole w Gdyni poczęło odradzać się harcerstwo. Ideał wychowawczy 

110 ADG, W.E. Ditberner-Kasztelan, relacja. Podobnie: s. Urszula Borkowska, J. Tatarkiewicz-Suchorzewska, 
H. Łęcka-Krzemieńska, W. Hołowicka-Nowicka i inne.
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tej organizacji zachował dawne podstawowe elementy tj. światopogląd chrześcijański, 
patriotyzm wymagający aktywnej służby Ojczyźnie i humanizm, wyrażający się w 
idei braterstwa ludzi. Młodzież na nowo z zapałem garnęła się do Harcerstwa, 
choć musiała pokonać wiele trudności, a najważniejszą z nich było wyrównywanie 
braków w nauce. Druhna Hanna Karasińska wspomina: „Pamiętam, że mimo 
ciężkich czasów i skromnych możliwości ambicją każdej z nas było posiadanie 
munduru i czarnej chusty z naszytą białą mewą. W następnych latach na mundurze 
pojawił się krzyż harcerski, na rękawie herb Gdyni oraz sprawności i oczywiście 
funkcyjny sznur. Każda z nas starała się, aby niczego nie brakowało i nosiłyśmy 
mundur z wielką dumą. W owym czasie odbywało się wiele uroczystości, wieców, na 
których obecność harcerzy była znacząca. Harcerska orkiestra z męskiego gimnazjum 
przy ul. Morskiej nadawała rytm naszym krokom. Wtedy jeszcze myślałyśmy, że 
żyjemy w wolnej Polsce, więc nawet pochód 1-majowy, w którym uczestniczyły 
wszystkie drużyny, był dla nas radosnym świętem”111. Byłe uczennice wspominają 
także obozy, zawiązane wówczas mocne więzi koleżeńskie, wzruszenia z racji 
przyrzeczeń sztandarowych, wspólne akcje charytatywne, zapał i dumę z dobrze 
spełnianych zobowiązań.

Tymczasem, w 1948 r. władze Polski Ludowej nie zawahały się przed rozwiązaniem 
Harcerstwa istniejącego w Polsce od 1911 r. Stworzono nową organizację, zwaną 
Organizacją Harcerską Polski Ludowej (OHPL), która działała w powiązaniu 
ze Związkiem Młodzieży Polskiej. Dokonano zmian w przyrzeczeniu i prawie 
harcerskim. Organizacja ta przypominała raczej pionierów radzieckich niż skauting i 
miała za zadanie przygotować kadry przyszłych zetempowców, a następnie członków 
PZPR112. Praca w gdyńskim Hufcu Harcerek osłabła. Wiele osób wycofało się z nowej 
organizacji, widząc, w jakim zmierza kierunku. 

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego 1948/1949 na polecenie władz 
oświatowych, drużyna harcerska w szkole sióstr urszulanek została rozwiązana. 
M. Hilaria Żepij wprowadziła w jej miejsce organizację pod nazwą „Szkolne Koło 
Krajoznawcze”, którego prowadzenie powierzyła m. Zygmuncie Podgórskiej, 
wieloletniej, przedwojennej harcerce. Organizacja ta istniała aż do zamknięcia szkoły 
w 1962 r. Miała szczególne powodzenie u dziewcząt i należała do najżywotniejszych 
wśród szkolnych zrzeszeń. Matka Zygmunta wspomina, że w pracach Koła udało 
jej się zastosować wiele metod harcerskich, szczególnie w dziedzinie wyrabiania 
odpowiedzialności, koleżeńskości, harmonijnego współżycia na licznych 
wycieczkach. Te starannie przygotowane wyprawy z m.Zygmuntą uczennice zaliczają 
do najpiękniejszych wspomnień. W ramach koła krajoznawczego zdobywały 
znajomość Trójmiasta, Wybrzeża, a także Warmii i Mazur, najczęściej odwiedzanych 
na wycieczkach113.

111 ADG, H.Karasińska-Bilińska, Wspomnienie o IV gdyńskiej Drużynie Harcerek w latach 1945-1949.
112 Encyklopedia Popularna, pod red.W. Kryszewskiego, Warszawa 1984, s. 265.
113 ADG, Z. Podgórska, Moja harcerska przygoda, rękopis; również [w:] Jubileusz 100-lecia..., s. 20-32.
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Organizacją cieszącą się popularnością było również Szkolne Koło Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Jego opiekunką była Matka Jana Rakowicz, nauczycielka 
biologii. Każdego roku Koło organizowało kursy sanitarno-higieniczne dla 
najstarszych dziewcząt oraz pogadanki i wykłady. Prowadzone były też kursy 
pielęgnowania niemowląt. W niektórych latach dziewczęta po przebytym szkoleniu 
wyjeżdżały na kolonie letnie jako higienistki. Każdego roku koło organizowało 
kursy czystości i uprzejmości w szkole, które dawały duże rezultaty wychowawcze. 
Należące do Koła uczennice prowadziły apteczkę szkolną, czynną podczas przerw, 
pełniły również służbę podczas defilad i pochodów w mieście i w czasie szkolnych 
zawodów sportowych. Być może to czynne zaangażowanie dziewcząt w organizację 
było dla wielu z nich pierwszym krokiem prowadzącym do zawodu lekarza114.

Organizacją, która łączyła młodzież całej szkoły, był Samorząd Uczniowski, 
ogniskujący w sobie wszystkie inne organizacje. Nad pracami Samorządu czuwała 
dyrektorka szkoły. Samorząd pracował w 4 sekcjach: naukowej, higieniczno-
gospodarczej, kulturalno-artystycznej oraz prac użyteczno-społecznych. Praca w 
Samorządzie wyrabiała w uczennicach poczucie współodpowiedzialności za poziom 
i losy szkoły115.

Warto w tym miejscu podkreślić wspomniany już konflikt między Kuratorium a 
dyrekcją szkoły, dotyczący założenia w niej Związku Młodzieży Polskiej. Trwał on 
od 1949 r. i był szczególnie ostry do 1956 r. Już wiosną 1949 r. M.Hilaria Żepij w 
porozumieniu z wizytatorem ministerialnym ustaliła, że w urszulańskim zakładzie 
nie będzie tej organizacji, gdyby jednak uczennice pragnęły do niej należeć, mogły bez 
żadnych trudności ze strony szkoły zapisać się w innym liceum. W następnych latach 
władze kuratoryjne, wywierając nacisk, dowodziły, że szkoła bez ZMP jest szkołą 
niepełną, a dowodem było nieprzydzielanie jej najlepszym uczennicom, na równi z 
innymi szkołami, dyplomów upoważniających do wyższych studiów bez egzaminów. 
Każdego roku sprawa uprawnień państwowych była związana wręcz z terrorem, 
który miał zmusić dyrekcję do uległości. Po reaktywowaniu szkoły konflikt ten miał 
znacznie łagodniejszy przebieg, lecz ostatecznie był jednym z najpoważniejszych 
kryteriów likwidacji szkoły116.

Likwidacja

Bezpośrednie przygotowania do likwidacji urszulańskiej szkoły w Gdyni trwały 
w Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego już od stycznia 1962 r. Za ironię losu 
można uznać, że podstawę prawną likwidacji dawała przedwojenna ustawa z dnia 
11 III 1932 r. o prywatnych szkołach i zakładach naukowych, która w artykule 4 

114 ADG, Barbara Szpakowska-Kołodziejczyk, wspomnienie.
115 ADG, Sprawozdania roczne Dyrekcji oraz Sprawozdania powizytacyjne KOS z lat 1945-1962.
116 ADG, Pisma KOS do Ministerstwa Oświaty: Nr II-LO-4a/39/60 z 9.12.1960, Nr II-LO-56/2/60 z 

24.06.1960 r., Nr KOS 5/pf/62 i Nr KOS. I-4-4a/1/62 z 6.03.1962 r.
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mówiła: „Szkoła może być zamknięta, o ile nauczanie lub wychowanie młodzieży 
odbywa się w duchu nielojalnym dla Państwa względnie szkoła nie przeciwdziała 
skutecznie szkodliwym pod względem wychowawczym wpływom na młodzież”117. 
Zdaniem przedstawicieli kuratorium niewypełnienie przez dyrekcję szkoły 
obowiązku założenia organizacji młodzieżowej ZMP oraz nierealizowanie 
w szkole programów nauczania zgodnie z materialistycznymi założeniami 
ideowymi było wystarczającym powodem do zamknięcia urszulańskiego 
zakładu w 1962 r. Z likwidacją miało być połączone przejęcie gmachu na cele 
oświatowo-wychowawcze. Pociągało to za sobą konieczność przekwaterowania 
zakonnic do innego obiektu. Decyzja ta została potwierdzona przez Ministerstwo 
Oświaty poufnym pismem z dnia 2 IV 1962 r. Dyrekcję szkoły powiadomiono 
dopiero 9 czerwca z następującym uzasadnieniem: „szkoła o jednej klasie nie 
ma racji bytu ze względu na trudności w organizowaniu pracy dydaktyczno-
wychowawczej”118.

Pomimo tego wstępnego dokumentu zaskakujące dla wszystkich ludzi związanych 
ze szkołą urszulańską były dramatyczne wydarzenia dnia 23 czerwca, który był 
dniem zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw pozostałej jeszcze klasie 
dziesiątej.

Już w przeddzień wytworzyła się wokół szkoły napięta atmosfera z powodu 
obecności milicji na ulicy Pomorskiej. Zaniepokojenie wzrosło w dniu zakończenia 
roku szkolnego wobec gęsto rozstawionych w okolicy szkoły patroli MO i jej wozów 
oraz prowokacyjnego zachowania nieumundurowanych funkcjonariuszy służby 
bezpieczeństwa, którym milicja nie przeciwdziałała. Nadto ul.Pomorska została 
zamknięta z trzech stron wielkimi autami ciężarowymi. W tej sytuacji dziewczęta 
po rozdaniu świadectw nie chciały opuścić budynku, a bliżsi i dalsi mieszkańcy 
Gdyni zgłaszali się do szkoły prosząc o wyjaśnienie okoliczności. Sytuację pogorszyło 
jeszcze przerwanie linii telefonicznej między zakładem a miastem od samego rana. 
Wiele osób, nie mogąc połączyć się telefonicznie, zgłaszało się osobiście w różnych 
sprawach do furty, dzięki czemu stawali się świadkami gorączkowej atmosfery tego 
dnia.  O godz.1330 przybyła do szkoły komisja, złożona z trzech osób, przedstawicieli 
kuratorium i władz lokalowych. Przekazali dyrektorce pismo Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Gdańskiego orzekające o likwidacji Prywatnego Liceum. Zobowiązywało 
ono dyrekcję do złożenia w kuratorium wszystkich akt szkolnych wraz z pieczęciami. 
Następnie wręczono pismo Wydziału spraw lokalowych Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Gdyni o wszczęciu postępowania w sprawie gmachu urszulańskiego. 
Komisja zabezpieczyła przez zapieczętowanie niektóre pomieszczenia szkolne. 
Później okazało się, że już w maju 1962 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Gdyni zdecydowało umieścić w pourszulańskim obiekcie Szkołę Pielęgniarską, 
zobowiązując się do przydzielenia „izb zastępczych” dla zamieszkałych w nim 29 

117 ADG, Ustalenia w sprawie prywatnego LO Sióstr Urszulanek, Gdańsk, 3.01.1962 i 9.02.1962 r.
118 ADG, KOS Gdańskiego do dyrekcji Pryw. LO Sióstr Urszulanek w Gdyni, 8.06.1962 r. Nr KOS-I-

4-5a/21/62.
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zakonnic119.
W tych dramatycznych doświadczeniach uczennice i ich rodzice trwali z siostrami 

okazując wiele serdeczności i przywiązania.  I tym razem próbowali jeszcze wyjednać 
zmianę stanowiska Ministra Oświaty i władz okręgowych. W swoim proteście pisali: 
„W wydanej decyzji dopatrujemy się dyskryminacji, która niewymownie nas dotknęła 
i do głębi wstrząsnęła.  Okoliczności, jakie towarzyszyły doręczeniu pisma dyrekcji o 
zamknięciu szkoły, były sprzeczne z naszymi pojęciami o prawach do wolności i swobód 
obywatelskich, zagwarantowanych Konstytucją. W trosce o wyniki nauki apelujemy 
do ob. Kuratora o zajęcie humanitarnego stanowiska wobec młodzieży, która czuje się 
bardzo skrzywdzona tą nagłą i niebezpieczną decyzją. Obawiamy się, że tego rodzaju 
postawienie sprawy spowoduje u naszych dzieci psychiczny uraz niechęci, a może nawet 
spowoduje trwały żal do władz PRL.”120. Kurator w odpowiedzi poinformował, że nie 
przyjmuje do wiadomości zbiorowego protestu rodziców. W rezultacie Kuratorium 
rozesłało dla nich zawiadomienie, że dziewczęta mogą być przyjęte do klasy XI liceów 
ogólnokształcących w miejscu zamieszkania121.

W lipcu dyrektorka, m.Hilaria Żepij otrzymała ostateczną już decyzję Ministerstwa 
Oświaty dotyczącą likwidacji szkoły. Ze ściany domu przy wejściu nakazano usunąć 
szyld z napisem „Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek”122. Pojawił 
się nowy napis „Klasztor Sióstr Urszulanek”.

W roku szkolnym 1962/63 wszczęto akcję wywłaszczeniową, którą zakończono w 
1964 r. Następne lata były okresem ciągłej niepewności i odwoływań. W tym czasie 
siostry doznały wiele życzliwości i pomocy ze strony ks.prałata Hilarego Jastaka, który 
czuwał nad całą akcją odwoływań się od decyzji władz. W maju 1967 r. urszulanki 
otrzymały nakaz przeprowadzki do przydzielonych im mieszkań w czteropiętrowym 
bloku w dzielnicy Witomino. Przewidziane przez władze pomieszczenia stanowiło 15 
mieszkań 2 lub 3 pokojowych, a więc z 15 kuchniami, 15 łazienkami, po trzy mieszkania 
na każdym piętrze. Po obejrzeniu obiektu, w którym nie było ani jednego pomieszczenia 
na urządzenie kaplicy i które nie dawało urszulankom możliwości prowadzenia życia 
wspólnego, zarówno siostry, jak i powstała z inicjatywy ks.prałata Hilarego Jastaka 
komisja duchownych Gdyni, odrzucili tę propozycję władz lokalowych. Władze nakazały 
jednak przeprowadzkę. Sytuacja była bardzo napięta. Wówczas, także z inicjatywy ks. 
Jastaka, w niedzielę 25 czerwca 1967, we wszystkich kościołach Gdyni został odczytany 
komunikat o zamierzonym przez władze wyrzuceniu sióstr urszulanek z ich klasztoru. 
Zalecał on również szczególną modlitwę w intencjach sióstr w czasie nowenny do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Komunikat odbił się głośnym echem wśród całego 
społeczeństwa Gdyni i miał duże znaczenie dla dalszego przebiegu wydarzeń.

119 ADG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku, Gdynia, 7.05.1962 r. - Nr Or. I-15/40/62.

120 ADG, Rodzice klasy XI do Kuratorium, Gdynia, 26.06.1962 r.
121 AAN, Min. Ośw., Pismo KOS Gdańskiego do rodziców uczennic z dn. 22 czerwca 1962 r. Nr KOS

-I-4-5a/25/62, sygn. 1399, s. 430.
122 ADG, Pismo Min. Ośw. do Dyrekcji, z12.07.1962 r. Nr SO-2481/62; Kronika zgromadzenia w 

Gdyni, dn. 13.07.1962 r.

Daria Klich
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W ciągu następnych odwoływań siostry wystąpiły z zamiarem kupna domu za 
cenę należącą się im z tytułu wywłaszczenia z gmachu przy ul. Pomorskiej. Po wielu 
konferencjach w Miejskiej Radzie Narodowej, władze zgodziły się na propozycję 
urszulanek. Siostry zakupiły wówczas dom w Orłowie przy ul. Światowida 7, gdzie 
po remontach i adaptacji przeniosły swój klasztor dnia 4 marca 1969 r.123.

*****

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Sióstr Urszulanek w Gdyni w 
okresie od 1931 do 1962 r. obejmowała młodzież żeńską i była prowadzona w duchu 
katolickim. Miała na celu przygotowanie dziewcząt do świadomego i w pełni wolnego 
wyboru poznanych prawd i wartości oraz odpowiedzialnego podejmowania zadań 
społecznych. Praca wychowawcza urszulanek, zarówno w okresie przedwojennym 
jak i po okupacji niemieckiej była prowadzona w trudnych warunkach materialnych.  
Siostry zakonne realizowały charyzmat założycielki Zakonu św. Anieli Merici. 
Ważnym elementem tego charyzmatu jest dawanie stale nowej odpowiedzi na 
wyzwania czasu, potrzeby Kościoła, społeczeństwa i ojczyzny.

Zamknięcie szkoły w 1962 r. przez władze państwowe nie zniszczyły owoców 
pracy dydaktycznej i wychowawczej młodzieży. Szkoła urszulańska zapisała się w 
pamięci i świadomości swych wychowanek i społeczeństwa Gdyni. O żywotności jej 
ideałów świadczy dzisiejsze zaangażowanie byłych wychowanek oraz ich serdeczne 
więzi wzajemne i z siostrami124.

123 Na podstawie kroniczki świątecznej z 1967 r. i 1968 r, a także relacji s. Zygmunty Podgórskiej.
124 ADG, List Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego do siostry przełożonej 

Heleny Gieroba, z dn. 6.06.2004 r. z okazji 50-lecia matury z 1954 r. 

Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek





„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012

Piotr Szubarczyk

Gdyńska Penelopa

Wiedziałem od dłuższego czasu, że w Gdyni mieszka sędziwa wdowa katyńska, 
która już dawno ukończyła 100 lat, ale sprawy tak się ułożyły, że nie miałem okazji 
jej poznać. Aż do sierpnia 2011  r., gdy odwiedziłem Barbarę i Zbigniewa Pytko z 
Rodziny Katyńskiej. Basia, prezes Gdyńskiej Rodziny, zapytała mnie mimochodem, 
czy pamiętam o urodzinach pani Zofii Romanowskiej, najstarszej wdowy katyńskiej w 
Polsce. Tak się zawstydziłem, że na wszelki wypadek odpowiedziałem, że pamiętam... 
- No bo pani Zofia kończy 11 sierpnia 104 lata - przypomniała mi Basia, a ja aż 
podskoczyłem na krześle. Zapytałem, czy byłaby szansa na spotkanie. - Mogę cię 
umówić - odpowiedziała zaskoczona moim entuzjazmem i wzięła do ręki telefon, 
nastawiając na głośne mówienie. Usłyszałem miły, pogodny głos starszej pani, z 
bardzo dobrą dykcją. Mówiła szybko, ale starannie. Nie wierzyłem własnym uszom. 
Byłem na kilku setnych urodzinach, ale jubilaci za każdym razem mieli trudny kontakt 
z otoczeniem, porozumiewałem się z nimi przez członków rodzin. Kiedy usłyszałem 
od Basi, że pani Zofia jest, owszem, pod opieką syna Andrzeja, dobiegającego 
osiemdziesiątki, który wpada raz w tygodniu zapytać, co słychać (!), i że kocha 
samotne, długie spacery nad morze, ze zdumienia o nic więcej już nie pytałem...

U pani Zofii na kawie

11 sierpnia 2011 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odprawiana 
była Msza św. urodzinowa w intencji pani Zofii i jej męża Antoniego Romanowskiego 
– oficera śledczego Policji Państwowej w Radomiu, absolwenta Wyższej Szkoły 
Policyjnej i prawa na USB w Wilnie – zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w 
Twerze. Przyszedłem na ostatnią chwilę i szukałem wzrokiem jubilatki. Podczas 
Komunii  św. jako pierwsza podeszła do ołtarza raźnym krokiem, niecierpliwym 
ruchem odsuwając czyjąś rękę spieszącą z pomocą. - Nie lubi, jak się jej ktoś 
narzuca z pomocą, jest bardzo samodzielna - wyjaśniła mi szeptem znajoma pani... 
Po Mszy św. pani Zofia przyjmowała w kruchcie kościoła życzenia i 
kwiaty, potem odpowiadała na pytania dziennikarza TV  Trwam (innych 
mediów nie było…). Otoczona wianuszkiem ludzi wpatrzonych w nią 
z podziwem i upewniających się, że to już naprawdę 104. urodziny... 
- Pani Zofia zaprasza cię po południu na kawę - powiedziała mi Basia. Poszliśmy 
tam razem. Urodzinowi goście już wyszli, pozostały piękne kwiaty i uśmiechnięta, 
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szczęśliwa gospodyni. Nie trzeba być psychologiem, by stwierdzić, że to typ 
człowieka, który nie znosi samotności, a w otoczeniu bliskich i przyjaciół rozkwita. 
Nie wiedziałem, jak pytać o notację filmową dla IPN, by nie odmówiła. Obawy 
okazały się zbędne. Od razu zgodziła się na nagranie w dowolnym terminie. 
W pewnym momencie pani Zofia poderwała się żwawo z krzesła: - 
Przepraszam, my tu rozmawiamy, a ja nawet nie zaproponowałam państwu 
herbaty czy kawy... Basia pospieszyła do kuchni, ale pani Zofia była bardzo 
stanowcza: - Przepraszam, ale w moim domu tylko ja obsługuję moich gości... 
Kawa błyskawicznie wjechała na stół, a wraz z nią urodzinowe ciasto. 
Pani Zofia mówiła do nas, żywo gestykulując, co wprowadziło mnie znowu w zdumienie, 
bo nijak nie pasowało do stereotypowego wyobrażenia o stulatkach! W pewnym 
momencie spadła ze stołu na podłogę szara koperta. Najszybciej jak mogłem odstawiłem 
filiżankę z kawą i schyliłem się, by ją podnieść. Inne ręce były jednak dużo szybsze od moich! 

Jakieś pół godziny...

Po kilku dniach jechałem z kolegą Krzysztofem Drażbą z IPN na umówioną 
notację do pani Zofii. Upewniał się po drodze kilka razy, że nasza rozmówczyni ma 
na pewno 104 lata i czy będziemy mogli nagrywać „chociaż jakieś pół godziny”, żeby 
jej za bardzo nie zmęczyć... A będzie tam jakaś opiekunka? Trzeba było widzieć jego 
minę, gdy weszliśmy do mieszkania! Pani Zofia powitała nas w nowej, kolorowej 
sukience, z różową apaszką i z uśmiechem na twarzy. Zanim cokolwiek powiedzieliśmy 
o nagraniu, zapytała, czy nie lepiej będzie, gdy ona będzie stała przed kamerą, no 
bo na siedząco to może nie będzie ładnie wyglądało... - I proszę, niech mi pan nie 
robi zbliżeń – zwróciła się do Krzysztofa – bo mam takie brzydkie zmarszczki... 
Krzysztof zaniemówił. Zanim ochłonął, usłyszał jeszcze: - Proszę mi w razie czego 
przerywać, jakbym za dużo mówiła, bo ja lubię mówić… Po tych słowach puściła 
do Krzysztofa oko: - Jak człowiek słabo słyszy, to woli gadać, niż słuchać innych... 

Nie nadawał się na policjanta

Rozmawiamy o zamordowanym przez NKWD mężu pani Zofii. Antoni Romanowski 
był przed wojną śledczym Policji Państwowej w Radomiu. Urodził się na Łotwie, 
w polskiej rodzinie. Do Polski przyjechał jako 17-latek, by bronić Ojczyzny swych 
rodziców i dziadków przed bolszewikami. Dosłużył się stopnia podporucznika. Potem 
były studia prawnicze w Wilnie i Wyższa Szkoła Policyjna w Mostach. Kwalifikacje 
najwyższe z możliwych. Pani Zofia uważa jednak, że nie nadawał się na policjanta: 
- To był bardzo subtelny i wrażliwy człowiek. Kiedy stawał przed sądem, by oskarżać 
przestępców, jego mowa z oskarżycielskiej zamieniała się często w obrończą. 
Wyszukiwał powody, dla których ci przestępcy zeszli na złą drogę. A to trudne 
dzieciństwo, a to zły wpływ otoczenia, a to bieda. Jego szef nie był z tego zadowolony... 
Ale ja właśnie za to najbardziej go kochałam. Kiedy patrzę dziś na naszego syna 
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Andrzeja – emerytowanego już architekta – odnajduję w nim najpiękniejsze cechy 
ojca: wrażliwość, delikatność, czułość dla bliskich. Czasami budzę się w nocy i 
zadaję sobie pytanie, czy ja na pewno byłam zamężna, czy to był tylko sen. Pięć lat 
małżeństwa i 71 lat wdowieństwa! 

Wspomnienie tej czułości przywraca mi realne poczucie, że on był i jest w moim 
życiu i będzie do końca. Jestem jak Penelopa, która czeka na swego Odysa. Do końca... 

Gdzieś na Wschód…

We wrześniu 1939 r. wynajęte autobusy ewakuowały policjantów z Radomia i ich 
rodziny na Wschód. Organizowała ten wyjazd Rodzina Policyjna. To miało być tylko 
„na jakiś czas”. Wiadomo, wojnę i tak wygramy… Policjanci jechali za swoimi rodzinami 
na rowerach. Liczyło się każde miejsce w samochodzie. Dojechali aż do Łucka, gdzie jak 
grom z jasnego nieba spadła na nich wiadomość o ataku sowieckim na Polskę. Cofnęli 
się na zachód, dotarli do Włodzimierza Wołyńskiego. Tu Antoni odnalazł Zofię i 
Andrzejka. – Pamiętam, że wykradłam i wyrzuciłam rewolwer Antoniego w kartofle, 
żeby bolszewicy go nie znaleźli. Wiedziałam, że sam by tego nie zrobił, a ja chciałam 
w ten sposób chronić naszą rodzinę. Wkrótce we Włodzimierzu byli już sowieci.
Rozglądali się za jakimś środkiem transportu, by wrócić do Radomia, ale o to było wtedy 
najtrudniej. W pewnym momencie na ulicy rozpoznał Antoniego jakiś Żyd z Radomia, 
sowiecki kolaborant, jeden z wielu w tym czasie. Wskazał Antoniego enkawudziście. 
- To były straszne dni. Zostawiałam codziennie trzyletniego Andrzejka pod opieką 
obcych ludzi i biegłam pod mur więzienia z nadzieją, że Antoni zostanie zwolniony. 
Razem ze mną i z innymi kobietami wystawała pod tym murem zrozpaczona żona 
naczelnika więzienia, który po wejściu Sowietów stał się „wrogiem ludu” i został 
natychmiast uwięziony. To właśnie od niej dowiedziałam się któregoś dnia, że 
nie mam już na co czekać. Wszyscy więźniowie zostali załadowani do wagonów i 
powiezieni gdzieś na wschód.

Niemcy pomogli, Ukraińcy nie…

Powrót był dla Zofii straszny. Drogi pełne uchodźców i zabitych podczas 
bombardowań zwierząt. Wszystkie możliwe kwatery pozajmowane. No i ta narastająca, 
podsycana umiejętnie przez sowieckich „wyzwolicieli od jaśniepanów polskich” 
nienawiść. Kiedyś dotarła wieczorem do domu zamieszkałego przez ukraińską rodzinę. 
Stara Ukrainka, widać dobra kobieta, popatrzyła ze współczuciem, ale i ze strachem na 
zdrożoną Zofię i jej synka: - Ja bym was przenocowała, ale jak wróci mój syn, to was zabije... 
Szła nocami z dzieckiem. Bała się. W końcu trafiła na życzliwy polski dom, 
pomogli jej dojechać jakoś do Zamościa. Ale tam też było pełno uciekinierów. 
Brakowało kwater. Pomogła biedna kobieta, która oddała Zofii i jej synkowi własne 
łóżko. Z Zamościa do Radomia dojechała niemieckim samochodem ciężarowym. 
Piwnice – do których wynieśli z mężem swoje najcenniejsze rzeczy – były 
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doszczętnie ograbione. Wyprzedawała wszystko, co się dało, by utrzymać 
synka. Serce bolało, ale trzeba było sprzedać także pierścionek zaręczynowy. 

W konspiracji

W końcu radomskie mieszkanie zarekwirowali Niemcy. Zanim to zrobili, 
Polacy donieśli Zofii, że tak się stanie. Doradzili, by ratowała z domu to, co 
ma najcenniejszego. Najcenniejszy był dla niej… fortepian, na którym sama 
grywała, bo znajome dźwięki przypominały szczęśliwe chwile życia. Oddała go na 
przechowanie tym Polakom z Radomia. Przechowali go pieczołowicie, po wojnie 
instrument pojechał z nią do Gdyni, rozstała się z nim dopiero kilka lat temu. 
Gdy już wiedziała, że musi opuścić mieszkanie, doradzili jej, żeby przeniosła się do 
jednego z opuszczonych mieszkań po Żydach. I tak Niemcy nie pozwolą im tam już 
wrócić. Dostała klucz od ludzi z przedwojennej Rodziny Policyjnej, która i teraz, w 
warunkach okupacji, po cichu wspierała rodziny poległych lub zagubionych na wojnie 
policjantów. Pojechała pod wskazany adres, choć bez przekonania. Weszła do środka. 
Wyglądało tak, jakby gospodarze wyszli na chwilę z domu. Usiadła na krześle. Wydawało 
jej się, że jest jeszcze ciepłe. Rozpłakała się gorzko, pomyślała o Antonim. Po cichutku, 
jakby się bała kogoś obudzić, zamknęła drzwi na klucz i nigdy już tam więcej nie wróciła... 

W Warszawie

Wyjechała do rodziny. W Warszawie szukała zajęcia, by utrzymać synka. 
Andrzejek rósł. Gdy miał 5  lat, potrafił już czytać. Była z niego bardzo 
dumna. Zofia zaczęła produkować papierosy na sprzedaż. Szybko nauczyła 
się tej sztuki, poznała różne gatunki tytoniu, nauczyła się je mieszać. 
Nie miała problemów ze zbytem. Miała wreszcie stałe źródło dochodu. 
Nawiązała kontakty z Armią Krajową. Dobrze pisała na maszynie i ta umiejętność 
bardzo się przydała. Przepisywała przez kalkę różne komunikaty i artykuły, roznosiła 
je na umówione punkty. Kiedyś wiozła teksty do przepisania, a tu w tramwaju 
szczegółowa kontrola niemiecka, jakby czegoś szukali. Miała w rękawiczce kawałki 
papieru zapisanego jakimiś komunikatami do przepisania na maszynie. Upuściła tę 
rękawiczkę na podłogę tramwaju, wciskając papier najgłębiej jak się dało i przydeptując 
rękawiczkę. W tramwaju było tłoczno. Wszyscy przesuwali się na niemiecką komendę 
do wyjścia, niektóre osoby bacznie lustrowano i rewidowano. Nagle usłyszała cichy, ale 
stanowczy głos mężczyzny za plecami: „Niech pani wyrzuci też drugą”... No jasne! Gdyby 
te kawałki papieru wpadły w ich ręce, poszukaliby właścicielki drugiej rękawiczki... 

Gdzie jesteś, Antoni?

Już w czasie okupacji rozpoczęła poszukiwania męża. Niemieckich komunikatów 
z 1943  r. o zbrodni w Lesie Katyńskim nie kojarzyła w żaden sposób z Antonim. 
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Tylko świadomość, że sowieci potrafią zabijać bezbronnych jeńców, budziła lęk 
i złe przeczucia. Na niemieckiej liście katyńskiej nie było nazwiska Antoniego 
Romanowskiego, ale tylko dlatego, że zamordowani w Lesie Katyńskim i w smoleńskiej 
siedzibie NKWD pochodzili z obozu w Kozielsku. Wiedziała już, że Antoni był 
w Ostaszkowie. Pewnie do niej nieraz pisał, ale jego listy nie dochodziły. Doszedł 
jednak list do siostry Antoniego na Łotwie. Zawiadamiał, że jest w CCCP (Rosji) żyw 
i zdrowy. Prosił, by pamiętała o jego żonie i synku, a jeśli może, by im coś posłała.
Ktoś jej opowiedział o jakichś Romanowskich w kopalni w Workucie. 
Rysopis jednego z nich nawet się zgadzał, ale to był fałszywy trop. 
Po wojnie, w Gdyni, poszukiwania były jeszcze trudniejsze. Podjęła pracę 
księgowej w urzędzie skarbowym, potem w przedsiębiorstwie Dalmor. Przyjaciele 
doradzili Zofii, by zapomniała o słowie „policjant”, jeśli nie chce stracić pracy. 
Narastał sowiecki, ideologiczny terror. Natrętni „personalnicy” i partyjniacy 
w pracy bardzo byli ciekawi szczegółów z życia każdego pracownika. Zgodnie 
z partyjnymi instrukcjami „czyścili” swoje zakłady pracy z „elementu obcego 
klasowo”. Zofia opracowała sobie całą legendę o mężu, co przed wojną pracował 
w „służbach sanitarnych” i zaginął gdzieś na wojnie. W nazwie jego policyjnego 
wydziału w Radomiu były rzeczywiście słowa „prewencyjny” i „sanitarny”, więc 
doszła do wniosku, że w razie czego będzie miała alibi i wymówkę, że nie kłamała... 
Była tym wszystkim bardzo przybita. We własnym kraju, który podobno wygrał 
wojnę, nie mogła swobodnie poszukiwać swego męża, który zginął z ręki wroga! 
Kiedyś jej legenda o mało się nie rozpadła. To był rok 1948 albo 1949. Jeden z tych 
najgorszych w powojennej Polsce, gdyż – jak głosił uliczny dowcip – „Jest ślisko, bo 
dwie partie się zlały, a tu mróz”… Na redzie gdyńskiego portu zatonął statek. To był 
jakiś błąd w sztuce. Zderzył się z innym statkiem. Natychmiast poszedł na dno, zginęło 
podobno 20 osób. Zofia pod wrażeniem śmierci tych nieszczęsnych ludzi napisała w 
liście do synka, który był wtedy na południu Polski na koloniach, co się stało. List 
czytał nie tylko Andrzejek, ale i UB... Całą noc spędziła w siedzibie gdyńskiego UB na 
Kamiennej Górze. Okazało się, że uprawia „wrogą propagandę”. Przecież żaden statek 
nie zatonął na redzie... Chyba ze dwadzieścia razy kazali jej recytować własny życiorys. 
Jakoś wyszła z tego cało, choć w pewnym momencie myślała, że już nie wróci do domu. 

Wierna przysiędze małżeńskiej

Mogła co najmniej trzykrotnie wyjść za mąż. Gdyński Urząd Stanu 
Cywilnego uznał Antoniego za zmarłego wiele lat przedtem, zanim zobaczyła 
jego nazwisko w sowieckich dokumentach, na liście wywozowej z Ostaszkowa 
w gorod Kalinin nr 050/1 z kwietnia 1940 r., gdzie figuruje pod numerem 70. 
Nie chciała jednak słyszeć o zamążpójściu, bo przecież „nie opuszczę cię aż 
do śmierci”... A ona do roku 1990 nie wierzyła w śmierć Antoniego. Śniła, że 
wraca. Przez wiele lat nie potrafiła rozmawiać o małżeństwie. Zalewała się łzami. 
Pytamy, czy była w Miednoje, na cmentarzysku, gdzie pochowany jest Antoni 
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i inni Polacy zamęczeni w najbardziej mrocznym spośród wszystkich miejsc 
zbrodni katyńskiej – w piwnicach NKWD Kalinina-Tweru. Jak na ironię, 
miasto Twer nosiło za sowieckich czasów nazwę Kalinin, jednego z tych, 
którzy 5  marca 1940  r. powzięli decyzję o zamordowaniu 21.857 polskich 
oficerów i więźniów politycznych, co dziś nazywamy zbrodnią katyńską.  
- W Miednoje nigdy nie byłam. Najpierw był niepokój i lęk przed tym 
miejscem. I przed bólem. 10 lat temu zdecydowałam się jednak jechać. 
Zadzwoniła pani reprezentująca organizatorów wyjazdu i zapytała: „Ile 
pani ma lat? ..? No to ja za panią nie chcę brać odpowiedzialności”... 
Panią Zofię ta odpowiedź zmartwiła, ale jeszcze bardziej rozśmieszyła. – Proszę 
panów, ja wtedy lubiłam sobie jeszcze potańczyć, przecież miałam dopiero 94 lata... 

Walc angielski i tango
 

Takiej okazji nie mogliśmy przegapić. Pytamy o te tańce, a słuchając odpowiedzi pani Zofii, 
Krzysztof po raz kolejny zaniemówił, starając się tylko jak najdokładniej wszystko nagrać. 
- Taniec to była moja radość – mówi pani Zofia i widać, że mówi szczerze, z serca. 
– Wygrałam w Warszawie konkurs walca angielskiego. To było chyba w roku 1928... 
To był mój ukochany taniec. Lubiłam też tango, rumbę, fokstrota, czyli modne 
tańce, uznawane wówczas przez wielu za „nieprzyzwoite”... W ogóle w mojej 
rodzinie liczyły się muzyka i taniec. Mój starszy brat Stefan Wasiak (nazwisko 
rodowe pani Zofii) był przed wojną jednym z dyrektorów Filharmonii Warszawskiej. 
Po tych słowach nastąpił najzabawniejszy moment spotkania z panią Zofią, która 
wstaje od stolika i daje taką parodię współczesnego tańca dyskotekowego, że 
razem z Basią i Krzysztofem trzymamy się za brzuchy ze śmiechu. Pani Zofia 
niewinnie dodaje, że zna się na rzeczy, bo gdy skończyła setkę, to znajomi 
zabrali ją na dyskotekę i tam się mogła przekonać, jak można sponiewierać 
szlachetną sztukę tańca. Bo to jest sztuka i nabyte umiejętności, a nie małpi gaj! 

Potrzebna skrucha

Wracamy do poważnych tematów. Pani Zofia powiada, że modli się za Antoniego 
każdego dnia. Najpiękniejsze miejsca do modlitwy znalazła w gdyńskim kościele 
NMP Królowej Polski przy ulicy Armii Krajowej i w gdańskim kościele św. Brygidy, z 
którego śp. ks. Henryk Jankowski uczynił prawdziwe sanktuarium narodowe. Wybiera 
się do Warszawy, by zobaczyć tabliczkę pamiątkową Antoniego w katedrze polowej 
Wojska Polskiego na Długiej. Mówi nam jeszcze, że na zebrania Rodziny Katyńskiej 
nie chodzi, bo słabo słyszy... Wybaczamy pani Zofii to drobne kłamstewko... Mówiąc 
poważniej, pani Zofia ma żal do niektórych osób z Rodziny Katyńskiej, że roztrząsają 
coś, czego nie godzi się roztrząsać. Gotowi byliby uznać, że zbrodnia katyńska 
nie była zbrodnią ludobójstwa, by zadowolić Rosjan! To się nie godzi! Barbara 
Pytko to potwierdza. Stoczyła prawdziwą batalię w Federacji Rodzin Katyńskich, 
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by solidarnie trzymać się polskiego punktu widzenia na tę ohydną zbrodnię. To 
było niewątpliwie ludobójstwo, zgodnie z definicją ludobójstwa przyjętą przez 
ONZ. Do jakichkolwiek targów wokół tej kwestii, ze względu na bieżące potrzeby 
polityczne, nikt nie został upoważniony przez „tych, których zdradzono o świcie”. 
W końcu musiało paść i to pytanie:

- Pani Zofio, czy pani wybaczyła zbrodniarzom, po tylu latach? 
Odpowiedź była szybka i widać dobrze od dawna przemyślana:
- Jestem chrześcijanką, ale nie przypominam sobie żalu za grzechy któregokolwiek z 
tych zbrodniarzy. A żal za grzechy jest warunkiem przebaczenia...

Łowicki serdaczek

Pytamy o współczesną Polskę i o tę naszą niepodległość po 1990 roku. 
Czy można ją porównać z odrodzeniem Rzeczypospolitej jesienią 1918 roku? 
Przecież pani Zofia doskonale to pamięta, była już wtedy dużą dziewczynką! 
- Takie porównania nie mają sensu – odpowiada pani Zofia z przekonaniem. – Nie 
myślcie sobie, że to tylko sentyment do czasów młodości. Tamta niepodległość 
była radosna i prawdziwa, mimo że po I  wojnie światowej panowały głód i 
straszna bieda, do tego różne epidemie, na które umarło dużo ludzi, podobno 
więcej niż na wojnie! Ale młodzi ludzie traktowali odrodzenie Polski jak swą 
prywatną sprawę, osobisty sukces. Odczuwali z tego powodu wielką dumę, 
której dziś nie ma, jest za to dużo goryczy. Wtedy każdy pochód 3-majowy to 
była okazja do radości i spontanicznej manifestacji. Nie mogliśmy się doczekać. 
Młodzi ludzie demonstrowali swą polskość przez wyraziste polskie akcenty w 
stroju. Prześcigaliśmy się w tym! Jeden miał na głowie konfederatkę, drugi jakieś 
elementy polskiego munduru, a ja założyłam łowicki serdaczek, żeby wyglądać 
pięknie i po polsku. Mój Boże, gdzie się podziała tamta wiara i tamten entuzjazm? 
Niestety, komunizm zrobił swoje. Nauczył ludzi niewiary, wyrachowania i cynizmu. 

Płatki owsiane i spacery

Przerywamy na chwilę smutne wspomnienia, bo pani Zofia nalewa nam kawy i 
proponuje kieliszeczek „koniaku” własnej roboty. – Doktor zalecał mi codziennie 
odrobinę koniaku, bo mam niskie ciśnienie, ale mnie na to nie stać, więc wymyśliłam 
sobie własny „koniak”. Dobrze mi robi, byle nie za dużo... Pani Zofia nalewa nam 
po trochu. Dobre. I jakiś znajomy smak… No jasne, to smak swojskiego bimbru! 
Kiedy pytamy o codzienną dietę, pani Zofia śmieje się: - Wiedziałam, że w końcu o 
to zapytacie, bo wszyscy pytają, jak dożyć 104 lat. Ja nie mam specjalnych tajemnic. 
Nie miałam też nigdy specjalnego zdrowia. Przez 30 lat męczyłam się z powodu 
choroby wrzodowej, ale potem jakoś sama przeszła. Może się te wrzody zasuszyły? 
Okazuje się jednak, że dieta pani Zofii jest przemyślana i nieprzypadkowa. Podstawą 
śniadania są płatki owsiane, z wieczora zalane wrzątkiem, z dobrze rozmieszanym 
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i podgrzanym kefirem. Taka potrawa jest wzbogacana zmielonymi ziarenkami 
słonecznika, dyni, orzechów, potłuczonym czosnkiem, rodzynkami, figami, innymi 
owocami. Krótko mówiąc, mikroelementy, pierwiastki śladowe niezbędne dla 
organizmu ludzkiego, które polecał kiedyś śp. prof. Julian Aleksandrowicz z Krakowa. 
Należy tak jeść, by się nie zapuszczać i nie tyć. Człowiek je, żeby żyć, a nie żyje po 
to, by jeść… Nadmiar ciała to sojusznik nadciśnienia i chorób serca. Pani Zofia 
poleca też miód wszędzie tam, gdzie da się go stosować. Najlepiej zamiast cukru. 
Jedzenie to nie wszystko. Pani Zofia chodzi codziennie z ulicy Władysława  IV w 
Gdyni, gdzie mieszka, na bulwar nadmorski. W obie strony to ponad 3 km. - Kiedyś 
chodziłam dwa razy dziennie, ale po setce zrobiłam się trochę leniwa – wyjaśnia z 
charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru. Uśmiecha się przez całą rozmowę, 
widać, że cieszy ją nasza obecność. W pewnym momencie zdradza nam swoją słabość:
– Bardzo lubię opowiadać kawały. Mogę jeden powiedzieć do kamery? Starsza 
pani idzie przez przejście dla pieszych, ale trochę zbacza z pasów. „Na zebry, 
babciu, na zebry!”, woła policjant. „Sam sobie idź na żebry. Ja mam emeryturę”... 

Do zobaczenia w Sulęczynie

Wychodzimy od pani Zofii w nastroju refleksyjnym, ale duchowo 
bardzo podbudowani i spokojniejsi niż zwykle. Spoglądam na 
Krzysztofa i bez słów przekazujemy sobie to, o czym obydwaj myślimy: 
to były szczególnie piękne trzy godziny w naszej ipeenowskiej pracy. 
Przed wyjściem umówiłem się z panią Zofią na walca angielskiego. Najlepiej w 
Sulęczynie na Kaszubach, bo tam pani Zofia czuje się najlepiej. I ma tam przyjaciół. 
Kocha Kaszubów za ich religijność, stałość w przyjaźni, przywiązanie do swej kultury, 
ale też przywiązanie do Polski i do tradycyjnych wartości. Ona jest z Mazowsza, gdzie 
o Kaszubach ludzie wiedzą mało i zamiast wiedzy posługują się stereotypami o pół-
Polakach, pół-Niemcach. Kaszubi rewanżują się za to, nazywając warszawiaków 
i Mazowszan „ruskami”… Ale ona zna jednych i drugich. Jednych i drugich ceni, 
stereotypy odrzuca. Więc wie, co mówi. Pokochała rodzinne Mazowsze i skrwawioną 
powstańczą Warszawę, a Kaszuby poznała od podstaw jako osoba dorosła i pokochała. 
Piękna nasza Polska cała.

Niepewne urodziny…

Pani Zofia nie ma pewności, co do oficjalnej daty swych urodzin, zapisanej w 
odpisie metryki… Co do roku wątpliwości nie ma. 1907. Ale co do dnia? Na 
Mazowszu, zwłaszcza w jej pokoleniu, imieniny były najważniejszym dniem w roku, 
znacznie ważniejszym niż urodziny. To był dzień Patrona (Patronki). W przypadku 
pani Zofii te imieniny mogą być też urodzinami (byłaby więc starsza o 3 miesiące), 
choć co do tego też nie ma całkowitej pewności. W metryce napisano 11 sierpnia, 
ale według przekazu matki, w dniu urodzin Zosi kwitły jabłonie… Prawdopodobnie 
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Zosia „przyniosła” sobie imię – jak to było w polskim zwyczaju. 15 maja jabłonie 
jeszcze kwitną, w sierpniu na pewno nie…

Dąb Antoniego w Gdyni

Zofia Romanowska jest bardzo szczęśliwa jako długoletnia gdynianka, że kiedy 
już jej nie będzie, pozostanie w Gdyni pamięć po Antonim. 16 kwietnia 2010 r. w 
Zespole Szkół Nr 10 w Gdyni (SP Nr 42 i Gimnazjum Nr 15), przy ulicy Leopolda 
Staffa  na Karwinach, posadzono – w ramach ogólnopolskiego programu Katyń – 
ocalić od zapomnienia dąb pamięci, poświęcony aspirantowi Policji Państwowej 
Antoniemu Romanowskiemu. To duży zespół szkół, poza Antonim upamiętniono 
w ten sposób także ppłk. Wojciecha Mikiewicza i por. Henryka Szymskiego. Rano 
tego dnia odbyła się Msza  święta w kościele św.  Jadwigi (Karwiny  I) – w intencji 
wymienionych oficerów i wszystkich zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, 
potem w szkole prezentacja wyróżnionych dębami postaci. Zofia Romanowska była 
główną bohaterką tej uroczystości. Wywołała małą sensację, przeskakując przez 
kupkę ziemi, gdy dochodziła do Dębu Antoniego. Miała już wtedy prawie 103 lata… 

Wojewoda pod wrażeniem

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zna dobrze panią Zofię. Na setne urodziny 
zapowiedział się telefonicznie w jej domu z kwiatami. Ale pani Zofia – jak to ona – 
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od razu odpowiedziała, że po co pan prezydent ma się fatygować, na pewno ma na 
głowie różne ważne sprawy miasta. – Przecież ja mogę wpaść do pana na chwilę. 
Podobno był pod wrażeniem tej rozmowy…

Nowy wojewoda pomorski Ryszard Stachurski nie słyszał o pani Zofii. Choć 
gdynianin, od dawna w Gdyni nie mieszka. Kiedy mu powiedziałem o najstarszej 
wdowie katyńskiej, kazał sobie pewne rzeczy powtarzać dwa razy! Potem wysłał 
samochód po panią Zofię 12 maja 2011 r., w przeddzień Światowego Dnia Pamięci 
Ofiar Katynia (każdego 13 maja) i trzy dni przed imieninami Zofii. Był pod wrażeniem, 
dziękował mi za zwrócenie uwagi na „tak niezwykłą osobę”. Podkreślał, że nie chodzi 
tylko o wiek, ale o niezwykłą osobowość. Pani Zofia też była pod wrażeniem, bo takie 
bukiety kwiatów widywała wcześniej tylko w filharmonii…

*  *  *
Zofia Romanowska – ze swą historią życia i niezwykłą osobowością, jest prawdziwym 
skarbem Gdyni. Najwyższa pora, by zrealizować film dokumentalny o Niej i o jej 
zamordowanym przed 72 laty Mężu, który – jak wynika z relacji Zofii – był także 
pod każdym względem człowiekiem nieprzeciętnym. Znana dokumentalistka z 
Warszawy, Alina Czerniakowska, przygotowała konspekt filmy Cały wiek w jednym 
życiu. Zwrócono się z prośbą o finansowanie do SKOK-u, ale znana w całym kraju 
instytucja finansowa, sponsorująca różne przedsięwzięcia filmowe, nie wyraziła 
zainteresowania filmem. Trwają poszukiwania innego sponsora.

Śp.  Antoni Romanowski (25.06.1902-04.1940) był śledczym Policji Państwowej w 
Radomiu, wysoko wykwalifikowanym policjantem po Wyższej Szkole Policyjnej 
i po studiach prawniczych na wileńskim USB. Wcześniej uczestniczył w wojnie z 
bolszewikami, dosłużył się stopnia oficerskiego w Wojsku Polskim. Zmobilizowany w 
roku 1939, trafił do sowieckiej niewoli, do obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie. 
Zamordowany wraz z innymi polskimi policjantami w mrocznych piwnicach siedziby 
NKWD w Twerze, pochowany na cmentarzysku w Miednoje.

Piotr Szubarczyk
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Z dziejów parafii rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej.  
Proces osadniczy i przynależność do struktury parafialnej

Ważne miejsce w kształtowaniu tożsamości kulturowej Gdyni zajmuje Kościół 
rzymskokatolicki. Jedną z najstarszych dzielnic należącą obecnie do miasta Gdyni 
jest Gdynia Cisowa. Od XIII w. rozwijał się tam proces osadniczy, a w 1935 r. powstała 
pierwsza samodzielna parafia katolicka pw. Przemienienia Pańskiego. Niniejszy 
artykuł przedstawia ogniwa procesu osiedlania się ludności, a co za tym idzie także 
etapy rozwoju struktury kościelnej w Gdyni Cisowej.

Proces osadniczy w Gdyni Cisowej od XIII do XX w.

Przestrzeń terytorialna, którą dzisiaj stanowi Gdynia tworzyły historyczne osady 
m.in. Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie i Demptowo. Osady te były zamieszkałe 
przynajmniej od XIII w. Usytuowanie terenu: lasy, potok Cisowa; walory krajobrazowe 
-  sprzyjały miejscowej ludności w prowadzeniu działalności rolniczej.

Pierwszy zapis nazwy potoku pochodzi z dokumentu z 1283 r., w którym Mściwój 
II książę Pomorza Gdańskiego zatwierdza dobra klasztoru oliwskiego (ubi duo Flavii 
Scissoua et Rumna confluunt), a drugi z 1342 r. przy opisie granic wsi Rumia. Nazwa rzeki 
Cisowa jest utworzona od drzewa cis z formatem –owa i oznaczała rzekę płynącą wśród 
cisów. W 1351 r. nazwa ta została wymieniona przy opisie granic wsi w dokumencie 
lokacyjnym Chyloni, ale nie można tam jednoznacznie zakwalifikować, czy chodzi o 
rzekę, czy o nazwę osady1. Pojawiła się po raz pierwszy w 1438 r. przy  opisie granic 
dóbr cystersów oliwskich. Zaludniona nad potokiem osada wiejska była nazywana 
Czissow (1438 r.), następnie Czysowa (1511 r.), Czissowem (1565 r.), Ciszewo (1599 r.) 
i od 1624 r. Cisowo i Cisowa2.

Dr Franz Schultz przyjmuje, że osada Cisowa istniała już w XIII w. na prawie 
polskim3. Tomasz Rembalski przypuszcza, że lokacji osady dokonali Krzyżacy w II 

1 T. Rembalski, Dzieje osadnictwa na terenie współczesnym gmin Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku, 
Gdynia 2006, s. 76.

2 Nazwy Pomorza Gdańskiego, pod red. H. Górnowicza i Z. Brockiego, Wrocław 1978, s. 63.
3 F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Putzig, Danzig 1907, s. 419.
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połowie XIV w. Z zapisu księgi komturstwa gdańskiego wiadomo, że rozwijająca się 
wówczas Cisowa (Czisow) obejmowała 18 łanów czynszowych. Dr Tomasz Rembalski 
uważa, że powierzchnia Cisowej wynosiła wówczas 20 łanów (łan-włóka 16-22 ha), 
ok. 400 ha4.

Od XIV do połowy XV w. przestrzeń terytorialna Cisowej, Chyloni i Redłowa 
należała do dóbr Zakonu Krzyżackiego5. Po wojnie trzynastoletniej (1454-1466) 
między Zakonem Krzyżackim NMP a Polską, zakończona traktatem zawartym w 
Toruniu 19 października 1466 r. Cisowa stała się dobrami królewskimi oddawanymi 
w dzierżawę. Pierwszym znanym dzierżawcą był chorąży gdański Mikołaj Wulkowski, 
który w 1484 r. dzierżawił także Chylonię. W 1497 i 1504 r. król oddał te osady  w 
dzierżawę Janowi i Jerzemu Krokowskim6. 

Z wizytacji biskupiej z 1583 r. wiadomo, że Cisowa (Cisewie) wchodziła w skład 
parafii w Chyloni7. Wówczas dzierżawiła ją luterańska rodzina Jana Sokołowskiego8, 
po niej kalwińskie rodziny Konopackich i Cyrenenbergów. 

W 1702 r. dzierżawcą wsi należących do kościoła Chylonia, Cysowo, Swarczyn był 
kapitan pucki książę Aleksander Sobieski9, a następnie w 1773 r. Cisowa należała do 
dóbr Przebendowskich. 

Autorzy badający przestrzeń Cisowej (m.in. Kazimierz Małkowski, Bohdan 
Ostrowski, Tomasz Rembalski) przyjmują istnienie od II połowy XVII do końca 
XVIII w.,  u zbiegu ul. Pszenicznej i Zbożowej folwarku10. Folwark ten został w 
1824 r. rozparcelowany w związku z uwłaszczeniem miejscowej ludności. Od tego 
roku posiadaczami gruntu w Cisowej stały się uwłaszczone rodziny, tj. Bieschke, 
Bochentynów, Dorsch, Kujawów, Lubnerów, Marschall, Potrykusów, Prangów, 

4 T. Rembalski, Dzieje osadnictwa…, s. 77.
5 B. Ostrowski, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, „Rocznik Gdyński” 1989/1990, nr 9, s. 162.
6 Dzieje Krokowej i okolic, pod red. A. Grotha, Gdańsk 2002, s. 31-32.
7 M. Kożyczkowski, 90-lecie parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, Gdynia 2005, s. 14.
8 Villa Chilony solum hareditarium Joannis Sokołowski. Ecclesia Murata Nulla mihi mulier quasi solum 

modo inveneram In Villa dicere voluit de quo interro gaveram ipse Haereticus residens se se abscondit. Ar-
chiwum Kurii Metropolitalnej Gdańskiej (dalej skrót AKMG). Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae 
sub Hieronymo Rozdrażewski Episcopo Vladislaviensi tam peripsumet Illmii Epum qm per visitatores ab 
eodem destinatos sactae ex libro oryginali In Archivo Capili cathed asservato omissa im modo suppellec-
tili Ecclrm fideliter transuptae cura Illmi Rndsmi D. Cypriani Casimiri de komorze Wolicki Dei et Aplicae 
Sedis gratia Epi Sinopen Ecclrium Cathdrlium Vladislaviensis Praepti Plocen Canonici Sufragani Parochi 
et Offlis Generalis Gedanensis. Prousu Vnblis Conry Gedanensis et comoditate Diocesis Pomeraniae Anno 
1767, sygn. G 01B, s. 14.

9 AKMG. Acta visitationis Rmi Christophori Antoni de Słupow Szembek IUD archidiaconi 
Pomeraniae, officialis Gedanensis ac per Pomeraniam generalis A.D. 1701 et 1702 expeditae, 
sygn. G 24, s. 150-153.

10 Folwark (niem. Vorwerk) – istniejący od XIII w. rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV w. 
także rolno-hodowlanego, nastawione na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzy-
stujące pracę pańszczyźnianą chłopów.
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Reinhardt, Slawikowskich i Spechtów. 
W 1866 r. w Cisowej mieszkało 449 osób (w tym 404 katolików i 45 ewangelików) 

trudniących się w większości rolnictwem11.
Z Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni wynika, że wymienione rodziny 

w kolejnych pokoleniach dzieliły swoje majątki w ramach podziałów rodzinnych z 
innymi rodzinami, np. Hildebrandtami, Hirschami, Neumannami, Barlikowskimi i 
innymi. Proces ten trwał do okresu międzywojennego.

W okresie budowy Portu Morskiego w Gdyni i napływu ludności w Gdyni 
pojawił się nowy proces osadnictwa w Cisowej, na terenie której zamieszkiwała też 
tzw. biedota, a wśród niej bezrobotni. Siedliska nędzy były nazywane ironicznie – 
Budapesztem, Pekinem, Meksykiem. Zbiorowiska bud i lepianek zbitych z odpadów 
wielkomiejskich istniały w Cisowej i Demptowie.

W procesie własnościowym ważne było zarekwirowanie w listopadzie 1939 r. 
przez niemieckie władze okupacyjne nieruchomości rodzin polskich w Gdyni. 
Dokonywano tego w oparciu o rozporządzenia wydane w dniu 30 września 1939 r. 
przez komisarycznego nadburmistrza Gotenhafen, jako komisarza nadzwyczajnego, 
które pozwalały rekwirowanie majątków ziemskich zgodnie z § 1, 4, 5 rozporządzenia z 
27 września 1939 r., rozporządzenia Zarządu Wojskowego Gdańsk – Prusy Zachodnie 
nr 5 i zarządzeniom z 11 i 22 października 1939 r. w piśmie urzędowym Zarządu 
Wojskowego Gdańsk – Prusy Zachodnie nr 5 i 8. Koniec okupacji hitlerowskiej 
zakończył okres zaboru majątków rodzin polskich.

Ostatni etap osadniczy w omawianej dzielnicy dokonywał się po zakończeniu 
II wojny światowej do lat 80. XX w., kiedy w Cisowej wybudowano wielkie bloki 
mieszkalne dla pracowników zatrudnionych m.in. w PKP i Stoczni Gdyńskiej.

Przynależność do struktury parafialnej

Równolegle do procesu osadniczego na wymienionym terenie dla ludności 
Kościół organizował strukturę parafialną. W latach 1123-1818 - Ziemia Gdańska 
(archidiakonat pomorski z siedzibą w Oliwie) należała do diecezji włocławskiej. 
W 1818 r. archidiakonat pomorski stał się administracją apostolską. W 1821 
r. papież Pius VII wydał bullę De salute animarum regulującą administrację 
kościelną na terenie Prus. Diecezja włocławska została podzielona na część 
należącą do Prus (przyporządkowane diecezji chełmińskiej) i na tereny należące 
do Królestwa Polskiego tworzące odtąd diecezję kalisko-kujawską z siedzibą we 
Włocławku. W latach 1821-1922 Ziemia Gdańska była w przestrzeni diecezji 
chełmińskiej.

11 B. Ostrowski, Cisowa…, s. 164.

Z dziejów parafii rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej
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21 kwietnia 1922 r. papież Pius XI ustanowił administrację apostolską w Wolnym 
Mieście Gdańsku, utworzoną z części diecezji chełmińskiej (tereny na lewym brzegu 
Wisły) i warmińskiej (Żuławy Wiślane) na czele z administratorem bp. Kaney i 
diecezji ryskiej Edwardem O’Rourke. 30 grudnia 1925 r. papież Pius XI wydał bullę 
Universa Christi fidelium cura erygującą diecezję gdańską12 z prawem egzempcji na 
czele z bp. Edwardem O’Rourke. Dnia 1 października 1966 r. bp Edmund Nowicki 
ustanowił nowy dekanat gdański II, obejmujący parafie Wrzeszcza, Brętowa, Letnicy, 
Brzeźna i Nowego Portu. Z dekanatu wyłączono Oliwę i Sopot, tworzące od tej pory 
dekanat gdański III. 1 lutego 1979 r. bp Lech Kaczmarek ustanowił dekanat Wyżyny 
Gdańskie z siedzibą urzędu dziekańskiego w Trąbkach Wielkich. 3 sierpnia 1986 r., 
w związku z rozwojem sieci parafialnej biskup Tadeusz Gocłowski dokonał nowego 
podziału diecezji na 11 dekanatów: Gdańsk-Śródmieście (Gdańsk I), Gdańsk-Dolne 
Miasto (Gdańsk II), Gdańsk-Południe (Gdańsk III), Gdańsk-Wrzeszcz (Gdańsk IV), 
Gdańsk-Oliwa (Gdańsk V), sopocki (VI), nadmorski (Stegna) (VII), nowodworski 
(VIII), nowostawski (IX), pruszczański (X), Wyżyny Gdańskie (Trąbki Wielkie) (XI).  
W 1990 r. biskup Tadeusz Gocłowski z części dekanatu Pruszcz Gdański utworzył 
dekanat Żuławy Steblewskie. Obecnie w skład archidiecezji wchodzą 24 dekanaty.

25 marca 1992 r. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus zreorganizował 
administrację kościelną w Polsce. Powstanie metropolii gdańskiej, podniesienie diecezji 
gdańskiej do rangi archidiecezji. Archidiecezja gdańska utraciła na rzecz diecezji 
elbląskiej dekanaty żuławskie: nadmorski, nowodworski, nowostawski i malborski. 
Do archidiecezji gdańskiej przyłączono 7 dekanatów z diecezji chełmińskiej: Gdynia I 
i Gdynia II, Puck, Wejherowo I i Wejherowo II, Żarnowiec i Żukowo.

Od XIII w. Cisowa, Chylonia i Gdynia należały do parafii pw. Michała Archanioła na 
Oksywiu, dekanat pucki (następnie dekanat wejherowski), w diecezji chełmińskiej13. 
Taki stan zachował się do 1913 r. Wówczas biskup chełmiński Augustyn Rosentreter 
ustanowił kościoły filialne - w Chyloni, w Pierwoszynie (1915) i w Gdyni (1926). 

W 1915 r. biskup Augustyn Rosentreter ustanowił w przestrzeni parafii  
pw. Michała Archanioła na Oksywiu parafię pw. Św. Mikołaja w Chyloni14. 25 marca 
1915 r. mianował pierwszego proboszcza parafii chylońskiej ks. Franciszka Mengela15. 

Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców Gdyni (w 1921 r. Gdynia liczyła około 
12 W 1925 r. w chwili erekcji diecezji były 2 dekanaty: gdański, obejmujący parafie z diecezji chełmiń-

skiej, nowostawski, obejmujący parafie z diecezji warmińskiej. 23 sierpnia 1931 r. biskup Edward O’Ro-
urke dokonał nowego podziału diecezji na 5 dekanatów: gdański I (Dolne Miasto, Główne Miasto, Oru-
nia, Emaus), gdański II (Oliwa, Wrzeszcz, Brętowo, Nowy Port, Brzeźno, Sopot), Gdańsk - wieś (Dan-
zig - Land) (Pruszcz Gdański - Praust), nowostawski (Neuteich), nowodworski (Tiegenhof). 

13 Diecezja Chełmińska. Zarys Historyczno-Statystyczny, Pelplin 1928, s. 226-228.
14 Tamże, s. 726, Parafia św. Mikołaja została założona w XIV w. przez Krzyżaków, którzy wyłączyli jej 

teren z parafii w Kielnie. Według drugiej hipotezy świątynia św. Mikołaja była od początku swego istnie-
nia kościołem filialnym parafii na Oksywiu. 

15 Ks. Franciszek Mengel ur. się 24 października 1876 r. w Chojnicach. Studiował w seminarium du-
chownym w Pelplinie. Wyświęcony 17 marca 1901 r. Posługę wikariusza pełnił w parafiach: w Miłobądzu,  
Lęborku, Oksywiu, Pręgowie i Sypniewie.

Ks. Mirosław Gawron
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1300 mieszkańców, a już w końcu 1926 r. było ich 12 tysięcy) spowodował, że w 
1926 r. utworzono tu pierwszą gdyńską parafię pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski. Nowa parafia została włączona do dekanatu wejherowskiego. 
Po utworzeniu samodzielnego powiatu Gdynia (powiat grodzki) i powiększaniu 
się zajmowanego przez Gdynię obszaru (dołączenie Chyloni i Redłowa, Obłuża, 
Działek Leśnych i Witomina, Orłowa, Cisowej, Pogórza oraz lasów: witomińskiego 
i chylońskiego), Gdynia w 1935 r. miała łączną powierzchnię 65,8 km2 i liczyła 75 
tys. mieszkańców. Niezwykle szybki napływ ludności z całego kraju rzutował na 
problemy duszpasterskie Kościoła. Mały kościółek przy ul. Świętojańskiej nie 
wystarczał na potrzeby kilkudziesięciotysięcznej rzeszy wiernych. Dlatego w latach 
1928-1939 biskup Stanisław Wojciech Okoniewski, erygował na przedmieściach 
Gdyni nowe parafie: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dzielnicy portowej (1931), 
Świętej Rodziny w dzielnicy Grabówek (1931), Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Śródmieściu (1931), Podwyższenia Krzyża Świętego w dzielnicy Witomino (1933), 
Chrystusa Króla w dzielnicy Mały Kack (1933), św. Józefa w dzielnicy Kolibki (1933), 
Przemienienia Pańskiego w dzielnicy Cisowa (1933) i św. Andrzeja Boboli w dzielnicy 
Obłuże (1935). 

Dnia 5 listopada 1932 r. biskup Stanisław Wojciech Okoniewski ustanowił dekanat 
gdyński, a urząd dziekana powierzył ks. Teodorowi Turzyńskiemu16. Do dekanatu 
należały wówczas parafie: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, 
Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Gdyni, Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gdyni, Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej, Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, 
Świętej Rodziny w Gdyni Grabówku, Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku, 
św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu, św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, 
Świętego Krzyża w Gdyni Witominie i św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej liczba ludności Gdyni wynosiła 122 
tysiące. Po wojnie w latach 1945-1987 erygowano, głównie w nowych dzielnicach 
mieszkaniowych, nowe parafie, m.in. św. Józefa w dzielnicy Leszczynki (1951), Matki 
Boskiej Różańcowej (na bazie Ośrodka Duszpasterskiego, który został powołany 5 
marca 1972 r.) w Gdyni Demptowie (10.05.1978), Chrystusa Miłosiernego w Gdyni 
Redłowie (19.02.1982), św. Pawła w Gdyni Pogórzu (25.03.1982), Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Gdyni Karwinach (16.12.1983),  św. Maksymiliana Kolbe w Gdyni 
Witominie (8.04.1984), bł. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni Chwarznie (21.07.1984), 
św. Jana Chrzciciela w Gdyni Chyloni (10.03.1986), Trójcy Świętej w Gdyni Karwinach 
(5.08.1987), św. Jerzego w Gdyni Babich Dołach (1.09.1989), Ducha Świętego w 
Gdyni Obłużu II (1.12.1989), Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej (3.12.1989).

16 Ks. Teodor Turzyński, ur. w 1888 r. w Chełmnie, w 1908 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w 
Pelplinie i w 1912 otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas I wojny światowej wcielony do armii niemiec-
kiej, był m.in. kapelanem marynarki wojennej; w 1927 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w 
Gdyni. W 1939 r., po wkroczeniu Niemców do Gdyni miał możliwość opuszczenia miasta. Odrzucił 
stanowczo pomysł ucieczki. W pierwszych dniach listopada 1939 r. duszpasterz został przez Niemców 
aresztowany i rozstrzelany w lasach Piaśnicy. M. Gawron, Kościół w Gdyni Orłowie, Gdynia 2005, s. 29.
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W 1992 r. nastąpiła reorganizacja Kościoła w Polsce i wówczas do diecezji 
gdańskiej przyłączono Gdynię wraz z czterema dekanatami (Gdynia Śródmieście, 
Gdynia Orłowo, Gdynia Chylonia i Gdynia Oksywie). Do dekanatu Gdynia Chylonia 
należą parafie: Św. Jana Chrzciciela i Św. Alberta Chmielowskiego  - Gdynia Chylonia, 
Św. Mikołaja  - Gdynia Chylonia, Chrystusa Dobrego Pasterza  - Gdynia Cisowa, 
Przemienienia Pańskiego  - Gdynia Cisowa, Matki Boskiej Różańcowej - Gdynia 
Demptowo i  Św. Józefa  - Gdynia Leszczynki. 

W przestrzeni terytorialnej Cisowej, Demptowa i Pustek Cisowskich 
funkcjonują cztery  parafie: Przemienienia Pańskiego,   Matki Boskiej Różańcowej,  
Chrystusa Dobrego Pasterza i  Św. Jana Chrzciciela i Św. Alberta Chmielowskiego. 
Duszpasterzami w parafii pw. Przemienienia Pańskiego (erygowanej 21.12.1933 r.) 
byli: ks. Franciszek Śmigocki (w 1936 r. wybudował kościół), ks. Anastazy Fierek 
(rozstrzelany w 1939 r. w Piaśnicy), ks. Leon Rompca (zamordowany w 1939 
r. przez Niemców), ks. Tadeusz Danielewicz (proboszcz w latach 1945-1977),  
ks. Cyryl Metody Gulczyński (proboszcz 1959-1993), ks. Andrzej Wiecki (proboszcz 
w latach 1993-1997) i ks. prałat Stanisław Megier (proboszcz od 1997 r. – dziekan); 
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Różańca świętego (erygowanej  10.05.1978 r.) 
byli: ks. Józef Trybull (w latach 1971-1974 duszpasterz Ośrodka Duszpasterskiego w 
Gdyni Demptowie), ks. prałat Tadeusz Rogatka (w latach 1974-1978 rektor Ośrodka 
Duszpasterskiego w Gdyni Demptowie, budowniczy kościoła, proboszcz parafii do  
2001 r.), ks. kanonik Grzegorz Kuzborski (proboszcz od 2001 r.); w parafii  
pw. Chrystusa Dobrego Pasterza (erygowanej 3.12.1989 r.) proboszczem od 1 lipca 
1989 r. jest ks. kanonik Jan Baumgart.

Ks. Mirosław Gawron



„Zeszyty Gdyńskie”
nr 7, 2012

Danuta Sadowska

Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni

Strajki sierpniowe 1980 r. uważane są za początek przemian ustrojowych w Polsce. 
To doświadczenie, przez które przeszli  Polacy w sierpniu 1980 r., miało wpływ na 
rozbudzenie świadomości obywatelskiej, świadomości wspólnoty i solidarności – w 
tym podstawowym, codziennym znaczeniu i w tym wielkim – w ruchu związkowym.  
Sierpień 1980 r. kojarzony jest głównie z Gdańskiem, ze Stocznią Gdańską i z Lechem 
Wałęsą.  To jest  powszechnie funkcjonujący mit, który  obejmuje tylko wycinek 
tamtej rzeczywistości, a przedstawiany   powszechnie jako pełny obraz, eliminuje i i 
tym samym krzywdzi innych uczestników.

Strajk 1980 r. często jest pomijany. Został on ainicjowany przez Andrzeja 
Kołodzieja w Stoczni Komuny Paryskiej  z samego rana 15 sierpnia 1980 r. Był on 
zatrudniony w Stoczni 14 sierpnia, nikomu nieznany, a już następnego dnia  zdołał 
poderwać kilka tysięcy stoczniowców do strajku. Zorganizował go strajk w sposób 
wzorowy. Stocznia Komuny Paryskiej już pierwszego dnia strajku stała się centrum 
strajkowym dla wielu zakładów z Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, Sopotu. 

Warto przeprowadzić krótkie porównanie w przebiegu strajków w Gdyni i 
Gdańsku, co w konsekwencji miało istotne znaczenie dla historii strajków na 
Wybrzeżu. 

I. W Stoczni Komuny Paryskiej Andrzej Kołodziej, który nie znał początkowo ani 
ludzi ani topografii zakładu, zorganizował intuicyjnie centrum strajkowe na placu 
przed budynkiem dyrekcji, naprzeciw bramy głównej. Tam w obecności wszystkich 
strajkujących podejmowano decyzje, wybierano delegatów, uchwalano  postulaty, 
decydowano o zasadach strajku, o losach łamistrajków, o zgodzie na udział w strajku 
powracających z urlopów, przedstawiano zgłaszające się do strajku zakłady.  Tam 
toczyło się życie strajkowe – już od 18 sierpnia, występowali aktorzy, układano 
wspólnie piosenki strajkowe i przede wszystkim – odbywały się Msze święte.  
Zgromadzeni za bramą ludzie z miasta też mogli w tym uczestniczyć.  Wszystko 
było jawne. Stoczniowcy czuli się u siebie, uczestniczyli w decyzjach – to budowało 
wspólnotę, wyzwalało odpowiedzialność i poczucie solidarności. 

W Stoczni Gdańskiej strajk przebiegał inaczej. Kierujący strajkiem obradowali 
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w Sali BHP, a później ścisłe kierownictwo MKS w małej salce. Z biegiem dni 
stoczniowcy czuli się coraz bardziej tłem, nie uzgadniano z nimi decyzji. Z trudem 
mogli się dowiadywać o podjętych ustaleniach. Służba Bezpieczeństwa starała się 
wykorzystywać wręcz tę sytuację, żeby skłócać MKS i strajkujących stoczniowców. 

II. W Stoczni Komuny Paryskiej po rozpoczęciu strajku przedstawiciele dyrekcji 
proponowali Andrzejowi Kołodziejowi rozmowy. On jednak na to nie zgodził się, 
uznając, że stoczniowcy muszą mieć czas na opracowanie postulatów, muszą się 
przygotować do negocjacji, a przede wszystkim zapowiedział, że będzie działał w 
porozumieniu ze strajkującą Stocznią Gdańską, jako przedstawicielem strajkujących 
załóg Trójmiasta. Już pierwszego dnia strajku, 15 sierpnia na placu uzgodniono 
17 postulatów, z którymi specjalna delegacja pojechała do Gdańska. Postulaty 
obejmowały szereg zagadnień, przede wszystkim wolne związki zawodowe, ale też 
i uwolnienie więźniów politycznych. Przedstawiciele Stoczni Komuny Paryskiej 
przekazywali również postulaty mniejszych zakładów, które się zgłosiły do Gdyni. 
Czuli się za nie odpowiedzialni.

Natomiast w Gdańsku, Wałęsa, który stanął też na czele Komitetu Strajkowego, 
natychmiast podjął rozmowy z dyrekcją Stoczni, żądając przywrócenia do pracy 
siebie i Anny Walentynowicz, podwyżki płac dla stoczniowców i zgody na pomnik 
poległych w Grudniu 1970 r. Na trzeci dzień strajku, 16 sierpnia, Lech Wałęsa 
podpisał porozumienie z Dyrektorem i ogłosił zakończenie strajku, nie biorąc pod 
uwagę zagrożenia dla wszystkich wspierających  Stocznię mniejszych zakładów. To 
wprowadziło totalne zamieszanie wśród strajkujących na Wybrzeżu w zakładach, 
które poczuły się zdradzone. Nieomalże nie doprowadziło to do zakończenia całej 
akcji strajkowej. 

III. Jedną z pierwszych decyzji Andrzeja Kołodzieja w Stoczni Komuny Paryskiej 
było przejęcie drukarni i radiowęzła. Oczywiście dyrektor nie wyrażał na to zgody, 
porównując to z oddaniem magazynu broni. Nie stanowiło to jednak przeszkody 
dla strajkujących. Wyważono drzwi. Radiowęzeł i drukarnia odegrały niezmiernie 
ważną rolę. Radiowęzeł był podstawą demokracji na placu strajkowym, zapewniał, że   
komunikaty, ostrzeżenia, podejmowanie wspólnych decyzji, ale też i życie artystyczne  
były dla wszystkich dostępne. 

Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia, zorganizowana przez Andrzeja Butkiewicza, aż 
do 24 sierpnia była podstawą poligrafii strajkowej dla całego Trójmiasta. Większość 
ulotek strajkowych sygnowana jest przez Wolną Drukarnię.  Przejęto, naprawiono 
uszkodzone celowo maszyny drukarskie i uruchomiono je. W tamtej sytuacji, kiedy 
Trójmiasto odcięte było od reszty kraju, kiedy wyłączono telefony i wprowadzono 
blokady na ulice Trójmiasta, niezależnie drukowana i kolportowana informacja 
miała podstawowe znaczenie.

 W Stoczni Gdańskiej również zwrócono się do dyrekcji o udostępnienie 
radiowęzła i drukarni. Tam również dyrektor nie wyraził zgody. W związku z tym 
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Wałęsa zadecydował, żeby wejścia do drukarni strzegła straż strajkowa, żeby nikt nie 
naruszył zakazu dyrektora. Drukowano więc sposobem „wałkowym”, co zapewniało 
minimalny nakład. Dyrektor nie udostępnił również radiowęzła, co skutkowało tym, 
że nieustannie w sytuacjach krytycznych dawało mu to przewagę – jego apele były 
słyszane w całej stoczni. 

IV. 16 sierpnia był dniem krytycznym. Lech Wałęsa ogłosił koniec strajku w 
Stoczni Gdańskiej.  Ten moment w historii strajków sierpniowych nie jest specjalnie 
akcentowany. Nie pasuje do wygładzonego obrazu nieugiętego przywódcy, który 
szybciutko i za plecami strajkujących, a nawet bez porozumienia z pozostałymi 
przywódcami strajku, podpisał porozumienie z dyrekcją stoczni i ogłosił zakończenie 
strajku. Cały wysiłek strajkowy i mobilizacja wielu zakładów Trójmiasta sprowadziłaby 
się do przywrócenia do pracy dwóch osób, podwyżki dla stoczniowców gdańskich o 
1500 zł i być może zgody na postawienie pomnika dla poległych w 1970 r. w Gdańsku. 
Ta decyzja Wałęsy wprowadziła niemałe zamieszanie wśród strajkujących załóg, duża 
część zakładów na trwałe straciła zaufanie do Stoczni Gdańskiej. 

16 sierpnia w Stoczni Komuny Paryskiej decyzja Wałęsy również wywołała 
kryzys i tylko dzięki wysiłkom Andrzeja Kołodzieja oraz natychmiastowej zgodzie 
księdza Hilarego Jastaka na odprawienie następnego dnia, w niedzielę, mszy świętej 
zażegnano  kryzys. Powtarzane wielokrotnie ogłoszenia o planowanej Mszy świętej 
były dla strajkujących niesamowitym wsparciem. Rozważano poważnie utworzenie w 
Stoczni Komuny Paryskiej centrum strajkowego. Ne doszło do tego dzięki wysiłkom 
podjętym w Stoczni Gdańskiej przez Annę Walentynowicz, Alinę Pieńkowską i Ewę 
Osowską, którym udało się zatrzymać garstkę stoczniowców i wymuszono na Lechu 
Wałęsie odwołanie decyzji o zakończeniu strajku.

V. Utrwalono w świadomości, że kapelanem Solidarności był niezłomny ksiądz 
prałat Henryk Jankowski. Nie jest natomiast szerzej znana postać księdza Hilarego 
Jastaka. To jest kolejny paradoks historii, może zresztą wypracowany specjalnie. 
Porównanie tych dwóch kapłanów, zwłaszcza w świetle dokumentów z tamtego 
okresu, jest bardzo symptomatyczne, podobnie jak porównanie wkładu Gdańska i 
Gdyni w wysiłek strajkowy. 

Delegacja strajkujących ze Stoczni Komuny Paryskiej w sobotę 16 sierpnia rano 
podjęła starania o odprawienie mszy świętej w stoczni dla strajkujących. Ojcowie 
Redemptoryści odmówili, proboszcz z Parafii Najświętszej Marii Panny także 
odmówił. Ksiądz Hilary Jastak natychmiast się zgodził przyjmując to jako swój 
kapłański obowiązek, ale też i zaszczyt i łaskę szczególną. Była to wówczas decyzja 
bardzo odważna. W PRL obowiązywał zakaz odprawiana mszy poza kościołem.  
Msza, którą odprawił 17 sierpnia, mimo nacisków swoich przełożonych z kurii, 
była przełomem dla strajku w Gdyni. Ksiądz Hilary Jastak upewnił strajkujących, że 
walczą w słusznej sprawie, że mają prawo upomnieć się o godność i że w tej walce 
jest z nimi, co uważa sobie za szczególną łaskę. Jego homilia i udzielona absolucja, 
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powszechne rozgrzeszenie,  jak na wojnie przed bitwą, nadały gdyńskiemu strajkowi 
zupełnie inny wymiar. Miały one charakter walki o wolność i godność. Od następnego 
dnia lawinowo zaczęły spływać kolejne postulaty strajkowe, kolejne gdyńskie zakłady 
przyłączały się do strajku. 

W Gdańsku o zgodę na odprawienie Mszy świętej zabiegała Anna Walentynowicz 
przez całe popołudnie i noc z soboty na niedzielę. Ksiądz Henryk Jankowski 
odmawiał, uzależniał swój udział od zgody biskupa, biskup od wojewody – w końcu 
zgodę wydano o godzinie 7 rano w niedzielę. Ksiądz Henryk Jankowski uzgadniał 
homilię z kapitanem Służby Bezpieczeństwa. Nie umocniła ona strajkujących, 
których zresztą pozostało bardzo niewielu w stoczni. Ks. Henryk Jankowski mówił o 
wartości pracy, a na koniec zaapelował o spokojne rozejście się do domów.  

Historia strajku sierpniowego w Gdyni  powinna być wydarzeniem, z którego 
czerpie się dumę i siłę.  Doświadczenie tamtego czasu  ukształtowało wielu 
gdynian, a propagowanie tej historii powinno być jednym z ważnych elementów 
kształtowania tożsamości mieszkańców Gdyni. To, co ukształtowało się w 
ludziach podczas strajku i później w okresie Solidarności, ta zdolność inicjatywy, 
organizacji i takiej codziennej solidarności było mocnym fundamentem do 
rozwoju samorządności.  Gdynia jest miastem, w którym łatwo dostrzec, jak 
bardzo historia najnowsza potrafi odcisnąć piętno na świadomości mieszkańców 
miasta, jak np. w Grudniu 1970 i w sierpniu 1980 roku. Można się też nauczyć, jak 
jednostka może odcisnąć swój ślad w historii, jak tę historię można zmieniać.  
  

Danuta Sadowska
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Od miasta pracy do miasta zabawy - przeobrażenia 
tożsamości obywatelskiej Gdyni

Gdyby pokusić się o znalezienie jednego schematu, który wyjaśnia istotę przemian 
obyczajowo-cywilizacyjnych Gdyni, to schemat ten wyrażałby przeobrażenie, które 
dokonuje się na linii społeczeństwo pracy - społeczeństwo konsumpcji bądź społeczeństwo 
zabawy. Zastosowanie powyższego kryterium może oczywiście budzić kontrowersje. 
O ile związek historycznej Gdyni, zwłaszcza okresu międzywojennego z kategorią 
ludzkiej pracy wydaje się kwestią bezdyskusyjną, o tyle nazwanie współczesnej Gdyni 
– miastem zabawy bądź miastem konsumpcji już tak. Naprzeciw takiej wykładni 
zdaje się świadczyć nasza intuicja, która podpowiada, że w Gdyni bardzo ciężko się 
pracuje, że ludzie harują tu od świtu do nocy, aby związać koniec z końcem, często 
zresztą na własny rachunek w ramach prowadzonych przez siebie małych i średnich 
firm. Stąd zwraca się uwagę na zjawisko pracoholizmu, który staje się chorobą 
cywilizacyjną naszych czasów. W rzeczywistości jednak trend konsumpcyjny nie 
wyklucza się z pracoholizmem, a nawet go wspiera. Zgodnie z opiniami socjologów 
ponowoczesności współcześni obywatele dlatego ciężko pracują, by podwyższyć 
swój status, oddać się ostentacyjnej konsumpcji, czyli zapewnić sobie przynależność 
do klasy wysokiej jakości życia nazywanej też ironicznie leisure class – czyli klasą 
próżniaczą. Mówiąc o społeczeństwie zabawy bądź społeczeństwie konsumpcji 
mamy więc raczej na myśli sposób naszej identyfikacji, a nie oczywistą zależność, że 
aby odpoczywać trzeba pracować. Współcześnie odpoczynek w większym stopniu 
definiuje naszą osobowość niż dawniej. Wysoka jakość życia staje się głównym 
filarem społeczeństwa, co wzmaga jego postawy roszczeniowe rozbudzone przez 
opinię publiczną, mass media i przemysł reklamowy.  

Jest to trend uniwersalny, który choć z różnym nasileniem dominuje na 
całym świecie. Miasto Gdynia nie stanowi tu oczywiście żadnego wyjątku. Nawet 
na tle samego Trójmiasta wydaje się, że nastawienie lokalnego przemysłu na 
branże odpowiadające zabawie, rekreacji bądź turystyce jest silniejsze w kurorcie 
wypoczynkowym Sopot, a nawet w Gdańsku z uwagi na jego dziedzictwo 
historyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że trend ten występuje także w Gdyni i jest 
silnie wspierany przez tutejsze władze. Poza tym w przypadku Gdyni jego obecność 
we współczesnym społeczeństwie staje się niezwykle wymowna, jako że staje się 
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egzemplifikacją popularnej wśród socjologów dychotomii: miasto pracy - miasto 
odpoczynku. Skoro Gdynia historyczna zgodnie z wyzwaniami ery industrialnej była 
miastem niemal bezwarunkowo podporządkowanym ludzkiej pracy, a kategoria 
ta była rozpoznawalnym w całej międzywojennej Polsce wyróżnikiem miasta, stąd 
transformacja tego unikatowego – jak na polskie warunki – typu doświadczenia 
w społeczeństwo ponowoczesne, które przywiązuje dużą wagę do odpoczynku, 
rekreacji, gry i wolności, jest szczególnie interesująca dla socjologów. 

Rola etosu pracy w Gdyni historycznej – okres międzywojenny i PRL

Etyka pracy była zatem silnie obecna w przedwojennej Gdyni. Po początkowym, 
przedmiejskim etapie, gdy popularna była w Gdyni koncepcja kurortu 
wypoczynkowego, poczynając od przeobrażeń 1926 r. skłaniano się już wyłącznie 
ku idei budowy dużego i prężnego ośrodka przemysłowego II RP. W strukturze 
społeczno-zawodowej miasta dawnych kuracjuszy, letników i turystów zastępować 
zaczęli ludzie ciężkiej pracy: robotnicy, budowlańcy i ludzie morza. Prawidłowość 
tę dostrzegali obecni na wybrzeżu literaci (jak np. S. Żeromski) i publicyści. Ich 
utwory literackie odwoływały się do stylistyki ekspresjonistycznej dla wyrażenia 
doświadczenia energii, dynamizmu, kultu młodości i pracy. Port Gdynia – to symbol 
pracy. – pisał Bolesław Polkowski - Pracę widać wszędzie. Czternaście kilometrów 
żelazobetonowych nabrzeży portowych, wody cichej, niegdyś Bożej Zatoczki. Stalowe 
ramiona osiemdziesięciu dźwigów portowych przeładowują miliony ton towarów. (….) 
Jeden więc czynnik twórczy Gdyni stanowią: myśl twórcza, praca i kapitał1. Pisano też w 
następujący sposób: Polacy gdyńscy są istotnie inni. Nie ma tu miejsca na pracowników 
spokojnych, powolnych, metodycznych. Starsi ludzie nie nadążyliby tutaj w pracy. 
Dlatego są w Gdyni tylko ludzie młodzi. Tylko oni są w stanie opanować warunki 
rwącego pędu, gorączkowego pędu we wszystkich tutejszych zawodach. Kierownicy 
linii okrętowych, dyrektorzy milionowych przedsiębiorstw. Wysocy urzędnicy portowi 
– dyszą młodością. Mnoga rzesza  robotników portowych składa się z jednostek silnych 
i zdrowych2. 

Silny priorytet dla ludzkiej pracy w Gdyni kształtowało wiele czynników. Istotną 
rolę odgrywały przesłanki zewnętrzne, związane z atmosferą, w jakiej powstawało 
miasto. Społeczna mobilizacja wywołana w wyniku nadzwyczajnych okoliczności 
międzynarodowych przez środki propagandy, dla podniesienia ducha polskiego 
społeczeństwa skutkowała zwiększeniem aktywności na forum gospodarczym i 
zawodowym wśród społeczeństwa związanego z Gdynią. Warto w tym momencie 
zwrócić uwagę, że istotną rolę dla postawy przychylnej dla ludzkiej pracy odgrywał 

1 B. Polkowski, Z czego składa się Gdynia, [w:] Brama na świat: Gdynia 1918-1939,  pod red. M. 
Rdesińskiego, Gdańsk 1976, s. 163.

2 Cytat z „Tygodnika Ilustrowanego” z 1931 r. za: I. Jopkiewicz, Gdynia dwudziestolecia międzywojenne-
go dziennikarskim okiem widziana, [w:] Wędrówki po dziejach Gdyni. Cześć I , pod red. D. Płazy-Opackiej, 
T. Stegnera, Gdynia 2004,  s. 154. 
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czynnik migracji. Do Gdyni z całego kraju przyjeżdżały rzesze młodych ludzi, głównie 
samotnych mężczyzn w nadziei na znalezienie pracy, w poszukiwaniu lepszych 
warunków bytowych. Istotne znaczenie odgrywał fakt, że najwięcej przyjezdnych 
pochodziło z województw pomorskiego i wielkopolskiego, które jako dzielnice 
byłego zaboru pruskiego, kształtowane były w duchu pracy organicznej. 

W ciekawy sposób kształtował się wpływ kultury kaszubskiej na postawę przychylną 
etyce pracy w społeczeństwie Gdyni. Dla zrozumienia tej zależności należy pamiętać 
o specyficznej tożsamości tej grupy etnicznej i jej konserwatywnych wartościach, 
które pielęgnowała u progu XX wieku. Wychodząc z tego punktu widzenia, z jednej 
strony badacze podkreślają dystans rodowitych Kaszubów względem koncepcji 
budowy nowego miasta, opartego na wartościach typowych dla kultury industrialnej 
i kapitalistycznej. Z drugiej zaś podkreśla się, że Gdynia została wybudowana 
praktycznie przez Kaszubów i z tego punktu widzenia może nosić znamię miasta 
kaszubskiego. Reprezentanci pierwszego punktu widzenia podkreślają, że osiadła 
od wieków na Pomorzu Gdańskim ludność kaszubska, choć wysoko ceniła pracę 
fizyczną, nie była ludnością kreatywną. Jako powody takiego stanu rzeczy podaje się 
często nie tyle predyspozycje osobowe tej grupy etnicznej, co jej niższe wykształcenie 
(zwłaszcza techniczne)3, z drugiej zaś strony swoistą dyskryminację na gdyńskim 
rynku pracy, zwłaszcza po 1926 roku, powodującą, że większe szanse na znalezienie 
zatrudniania posiadali przyjezdni4.  Kaszubi stanowili zdecydowaną większość 
gdyńskich robotników, ich udział w tej grupie szacuje się na ok. 60 proc.5 I tak na etapie 
intensywnej budowy portu ludność kaszubska masowo uczestniczyła przy pracach 
związanych z osuszaniem kanałów portowych, bagrowaniem, wywożeniem piasku, 
budową konstrukcji portowych6. Kaszubi uczestniczyli także w pierwszych pracach 
portowych związanych z załadunkiem węgla oraz organizacją prac przeładunkowych. 
Oni także stawali się pierwszymi specjalistami w tej dziedzinie i uczyli przyjezdnych7. 
W pracach  wymagających większej inicjatywy organizacyjnej uczestniczyła jednak 
znikoma ilość Kaszubów (i to raczej w administracji bądź adwokaturze), większość 
z tych prac była bowiem realizowana przez przedsiębiorczych, kreatywnych i lepiej 
wykształconych  przyjezdnych, głównie z ośrodków miejskich Warszawy i Poznania. 

Z drugiej jednak strony niezaprzeczalny jest wkład kultury kaszubskiej w rozwój 
tych predyspozycji osobowych gdynian, które okazały się szczególnie istotne właśnie 
w rozwoju gospodarki morskiej.  I tak według Augustyna Necla wyróżnikiem kultury 
kaszubskiej jest wysoka ranga etosu pracy, obecna zwłaszcza wśród nadmorskiego 
odłamu tej grupy etnicznej, od wieków parającego się rybołówstwem. Odrębność 
psychologiczna kaszubskich rybaków jest konsekwencją ich ofiarnej pracy, która 

3 J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939, Bydgoszcz 2003,  s. 223.
4 A. Klemp, Udział Kaszubów i osób związanych z Kaszubami w życiu Gdyni i okolicznych miejscowości, 

[w:] Gdyńscy Kaszubi, pod red. J. Mordawskiego, Gdynia 2006, s. 136.
5 J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi…,  s. 222.
6 E. Obertyński, Gawędy o starej Gdyni, Gdańsk 1987,  s. 43.
7 Tamże, s. 47.
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sprzyja manifestowaniu mocnych postaw i dokonywaniu ciągłych wyborów. Są oni 
przez całe życie narażeni na wiele prób, doświadczeń i na przeciwieństwa losu8. 

Innym czynnikiem, który ukształtował postawę przychylną dla pracy organicznej 
wśród Pomorzan, były wartości cywilizacyjne promieniujące ze strony zaboru 
pruskiego. Można uważać za paradoks fakt, iż zdolność do samoorganizacji społecznej 
mieszkańców Pomorza wyrażająca się w ilości zakładanych stowarzyszeń, towarzystw 
oświatowych i wychowawczych, nastawionych na krzewienie kultury polskiej, była 
konsekwencją możliwości, które oferowało pruskie prawodawstwo oraz przykładów 
promieniujących ze strony Państwa Niemieckiego, które w drugiej połowie XIX 
wieku pokryte zostało gęstą siecią stowarzyszeń ludowych9. W przypadku formującej 
się na Pomorzu kultury polskiej działalność ta łączona była z pracą organiczną oraz  
pracą „u podstaw”, których celem  było krzewienie wśród polskiego społeczeństwa 
zamiłowania do przemysłu, handlu, kultury rolnej, spółdzielczości, nauki i oświaty. 
Polskie stowarzyszenia ludowe prowadziły działalność uświadamiającą w duchu 
polskim, w którą mocno zaangażowany był także Kościół katolicki10.  

Charakter prac dominujących w Gdyni korespondował z etapem historycznego 
rozwoju portu i miasta w dwudziestoleciu międzywojennym. W pierwszym etapie, 
którego ramy czasowe można określić na lata 1920-1926, dominowały prace 
budowlane, w drugim (lata 1926-1930) przeładunkowe, w trzecim (lata 1930-1939) 
prace na rzecz eksploatacji systemu gospodarki morskiej oraz handlu. W pierwszym 
etapie prac w największym stopniu dawał o sobie znać czynnik zmagania się człowieka 
z siłami natury. Determinował go charakter prowadzonych prac związanych 
z bagrowaniem kanałów i wywożeniem setek ton piachu, zatapianiem głazów, 
przewożeniem drewna pod przyszłe drewniane molo, wbijaniem pali, ustawianiem 
przęseł grobli portowej oraz sposób organizacji pracy wykonywanej przez kilkuset 
budowniczych w drzewie, kamieniu, betonie i żelazie11. Dla organizacji prac do portu 
dowożono drewno z Borów Tucholskich oraz głazy z kamieniołomów. Korzystano 
z pomocy  kilkudziesięciu koni12. Ilość pracowników budowlanych dominowała 
w całym okresie międzywojennym stanowiąc 25 proc. ogólnej liczby robotników 
zatrudnionych w Gdyni. Sektor ten zatrudniał głównie pracowników sezonowych13. 

Wraz z biegiem czasu prace wkraczały jednak w coraz bardziej zaawansowaną i 
złożoną fazę. Równolegle do prac budowlanych dokonywany był przeładunek węgla 
oraz w mniejszych ilościach drewna, artykułów żywnościowych. Przeładunek węgla 

8  H. Skorowski, Etos Kaszubów w twórczości literackiej Augustyna Necla, Warszawa 2006, s. 55.
9 K. Korda, Praca organiczna polskich towarzystw ludowych na Pomorzu w latach 1891-1920, Źródła 

i stan badań,  [w:] Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, tom III, pod red. J. Borzyszkowskiego, 
C. Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2006, s. 99.

10 Tamże,  s. 101-123.
11 J. Kucharski, Gdynia Stefana Żeromskiego, [w:] Gdynia. Sylwetki ludzi. Oświata i nauka. Literatura i 

kultura, pod red. A. Bukowskiego, Gdańsk 1979, s. 81-82.
12 E. Obertyński, Gawędy o starej Gdyni…,  s. 42-44.
13 M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk 

1970, s. 65.
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odbywał się początkowo w prymitywnych warunkach z wykorzystaniem koszy. 
W pracach  uczestniczyli mieszkańcy pobliskich wsi (Kack, Oksywie) dobierani 
codziennie w grupę według uznania brygadzisty. Z biegiem czasu powstawały firmy 
wyspecjalizowane w przeładunkach, w których zatrudniano stałych furmanów14.     

W kolejnym etapie budowy portu i miasta wzrastało zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach gospodarki morskiej (porcie, towarzystwach transportowo-
ekspedycyjnych i żegludze). Wzrastała też liczba pracowników eksportu, importu, 
spedycji, akwizycji, shiphandlerki, maklerstwa, sztauerki i innych działających na 
rzecz handlu morskiego15. Osoby zatrudnione w wymienionych powyżej działach 
musiały się wykazywać dużą przedsiębiorczością. Relatywnie dużo było wśród nich 
pracowników samodzielnych i umysłowych. 

Realizacja dużego procesu inwestycyjnego wymagała dobrej organizacji pracy. 
Proces ten zbiegł się z ukształtowaniem w Gdyni klasy robotniczej. Robotnicy 
stanowili bowiem najliczniejszą warstwę społeczeństwa gdyńskiego, której udział 
w ogóle zatrudnionych w latach 30.  kształtował się na poziomie ok. 65 proc.16 
Zorganizowane załogi pracownicze uczestniczyły w budowie portu i pracach 
przeładunkowych na różnych odcinkach robót, rozdzielonych i uporządkowanych 
zgodnie z zasadą nowożytnej organizacji pracy.  

Zgodnie z zapoczątkowanym w drugiej połowie XIX wieku procesem przyrostu 
warstwy biurokratyczno-urzędniczej dużą kreatywnością odznaczała się w Gdyni 
zarządzająca kadra administracyjna. Należeli do niej pracownicy Urzędu Morskiego, 
Magistratu Miejskiego, Urzędu Celnego i innych instytucji państwowych, także 
państwowych przedsiębiorstw gospodarczych. Instytucje te stanowiły nadbudowę 
nad procesami gospodarczymi miasta. Ich pracownicy rekrutowali się zwłaszcza z 
kręgów inteligencji przyjezdnej pochodzącej z miast woj. pomorskiego, poznańskiego 
i miasta stołecznego Warszawy. 

W ramach systemu gospodarki morskiej główną rolę odgrywały jednak osoby 
pracujące w instytucjach prywatnych, a nie publicznych. Należy wręcz zauważyć, że 
pomimo dużego interwencjonizmu państwowego w Gdyni pracowała znikoma ilość 
urzędników państwowych, co było syndromem rodzącego się polskiego kapitalizmu. 
Stąd budujące się miasto kształtowało postawę opartą na przedsiębiorczości. Tworzyły 
się w mieście zalążki profesjonalnej klasy kupieckiej i handlowej. W środowiskach 
kupieckich całej Polski, świadomość, iż powstaje w Gdyni nowy, chłonny rynek, 
podziałała elektryzująco. Kupcy, którzy opuszczali swoje dotychczasowe siedziby 
(głównie Poznania) przenosząc się do Gdyni, nie żałowali przeważnie swojego kroku. 
Nowe, budujące się miasto zmuszało do intensywniejszej pracy. 

Polska inteligencja młodego miasta portowego odegrała istotną rolę dla kultury 
pracy. W okresie międzywojennym przybierał na sile zapoczątkowany w drugiej 
połowie XIX wieku proces kształtowania się nowych kadr polskiej inteligencji 

14 E. Obertyński, Gawędy o starej Gdyni….,  s. 47.  
15 M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta….., s. 66.
16 Tamże, s. 64.
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technicznej, która choć stanowiła jedynie niewielki odsetek polskiej inteligencji, 
charakteryzowała się innym, nowym podejściem do  procesów industrializacji 
i modernizacji społeczno-gospodarczej. Wiązało się to z zamieraniem starych 
nawyków, wiążących inteligencję i pracowników umysłowych ze  światem 
szlacheckim17. W pierwszym etapie budowy miasta najważniejszą rolę odegrali 
inżynierowie budownictwa lądowego i wodnego zajmujący kierownicze stanowiska 
przy budowie portu i miasta, w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej, Stoczni 
Gdyńskiej, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i administracji miasta18. 
Do innych grup  inteligencji technicznej należy zaliczyć: architektów, techników 
okrętowych, prawników.  

Etos pracy odgrywał zatem zasadniczą rolę w młodym mieście portowym, 
przesądzając postawę wielu grup zawodowych i formę ich identyfikacji. O ile w 
pierwszym etapie budowy Gdyni wiązać go należy głównie z pracą fizyczną, o tyle 
wraz z postępem czasu stawał się kategorią znacznie bardziej złożoną. Konieczność 
organizacji dużego procesu inwestycyjnego oraz obsługi instytucji gospodarki 
morskiej wymagały pracy twórczej, bazującej na wiedzy eksperckiej i naukowej. 
Podobne zapotrzebowania zgłaszało powstające u boku portu miasto.

W okresie PRL-u etos pracy wciąż odgrywał bardzo istotną rolę w społeczeństwie 
Gdyni i całego Pomorza, które potrafiło wyłonić ze swoich szeregów dojrzałą kategorię 
ludzi morza. Głównym mankamentem okresu komunistycznego było oczywiście 
tłamszenie oddolnej przedsiębiorczości, kojarzonej z gospodarką kapitalistyczną. 
Etos pracy podlegał ideologicznej polityzacji, starano się go podporządkować kulturze 
robotniczej i proletariackiej, a zwłaszcza socjalistycznej idei współzawodnictwa pracy, 
obecnej zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach sektora morskiego: stoczniach, 
portach, przedsiębiorstwach żeglugowych (PLO) i rybołówstwa morskiego. To ten 
etos odpowiedzialny był za ukształtowanie silnej więzi i solidarności ludzi morza, 
która dała o sobie znać zwłaszcza podczas strajków i dramatycznych wydarzeń lat 70. 
i 80. na Wybrzeżu. 

Istotnym składnikiem gdyńskiego etosu pracy doby PRL pozostawała gdyńska 
przedsiębiorczość, ukształtowana na bazie etosu kupiecko-handlowego II RP. Nowym 
władzom nie udało jej się stłamsić, choć uważana była za relikt społeczeństwa 
kapitalistycznego. Inicjatywa prywatna w mieście portowym odgrywała ważną rolę i 
stworzono dla niej lepsze warunki, aniżeli w innych miastach Polski. Dla wyjaśnienia 
tego ewenementu odwołuje się do weberowskiego „kulturowego” fenomenu 
przedsiębiorczości, rozumianej jako niezależność i zdolność do podejmowania ryzyka19, 
czyli inicjatyw oddolnych zachowujących cechy ciągłości struktur społecznych na 
przekór wskazaniom biurokratycznych instytucji komunistycznego państwa. W 
Gdyni stosunkowo liczną grupą społeczną było kupiectwo handlujące deficytowymi 
towarami przywożonymi drogą morską w Hali Targowej. Handel rozwijał się także 

17 J. Żarnowski, Polska 1918-1939. Praca-Technika-Społeczeństwo, Warszawa 1992, s. 52.
18 M. Widernik, Rola inteligencji w życiu Gdyni okresu międzywojennego, „Rocznik Gdyński” 2009, nr 19, s. 42.
19 B. Danowska, Gdynianie okresu przełomów, „Rocznik Gdyński” 2006, nr 18, s. 79.
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na bazie Powszechnego Domu Towarowego mieszczącego się przy  ul. Jana z Kolna. 

Kreatywność, zabawa, a może kicz czy infantylizm? - spór o tożsamość 
ponowoczesnej Gdyni 

O ile jednak solidarnościowe ideały choć artykułowane przez robotników w 
formie roszczeniowej odwoływały się do idei godności ludzi pracy i wspólnoty, o 
tyle próba ich wdrożenia w życie po upadku żelaznej kurtyny (która nominalnie 
stała na przeszkodzie w ich wdrożeniu) doprowadziła w istocie do ich ostatecznego 
wykorzeniania ze społeczeństwa. W warunkach demokracji liberalnej nie istnieje 
już bowiem podstawa do rozwoju tym podobnych wartości. Gdynia ponadto wraz z 
przemianami politycznymi 1989 roku wkroczyła w fazę postindustrialną jej rozwoju. 
Do kryzysu etosu pracy przyczynił się upadek branży morskich oraz zmiana profilu 
zawodowego gdyńskiego społeczeństwa. Przypomnijmy, iż struktura zawodowa 
dawnej Gdyni stanowiła istotną kategorię jednostkowych identyfikacji obywateli, 
którzy utożsamiali się z wykonywanym zajęciem. Na bazie tych zależności tworzyły 
się etyki zawodowe określające statusy zawodowe rybaków, żeglarzy, stoczniowców, 
portowców, na straży których stały organizacje związkowe i samorządu gospodarczego. 
Kryzys w gospodarce morskiej pociągający za sobą wzrost bezrobocia w niektórych 
tradycyjnych grupach zawodowych (np. wśród stoczniowców, rybaków), a z drugiej 
strony przemiany gdyńskiego rynku pracy podważają jednak tradycyjne formy 
tożsamości. Obecnie zawód nie stanowi tak istotnego składnika jednostkowej 
identyfikacji jak dawniej. Zawodu nie zdobywa się już na całe życie, a każdy człowiek, 
aby przetrwać na rynku pracy wielokrotnie musi się przekwalifikowywać. 

Współczesna struktura zawodowa jest strukturą płynną i dynamiczną. Z 
jednej strony wzrasta  znaczenie wąskich specjalizacji, z drugiej zaś liczy się 
interdyscyplinarność i uniwersalność, rozumiane nie tylko w znaczeniu kwalifikacji, 
ale i predyspozycji osobowych umożliwiających kooperację i dialog międzykulturowy. 
Proste, odtwórcze i stereotypowe czynności w coraz większym stopniu wykonywane 
są bowiem przez maszyny. Powoduje to zacieranie się różnic pomiędzy branżami. 
Zgodnie z trendami występującymi na świecie pracę w zawodach produkcyjnych 
zastępują zawody związane z usługami. 

Przede wszystkim jednak we współczesnej Gdyni zaczynają dominować nowe 
wzorce osobowe odwołujące się do idei wyboru, auto-kreatywności, czy w końcu 
wzorce związane z kulturą spędzania czasu wolnego. Reklamowanie Gdyni jako 
dogodnego miejsca dla odpoczynku i spędzania wolnego czasu wpisuje się w politykę 
budowania  nowego wizerunku miasta, zgodnie z którą miasto poszerza swoją ofertę 
turystyczną i rekreacyjną. Polityce tej sprzyjają warunki położenia geograficznego 
miasta: dostęp do morza, piaszczystych plaż, klifów orłowskich, Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego czy też wykorzystywany marketingowo fakt, iż Gdynia jest 
najbardziej nasłonecznionym miastem w Polsce. Odwoływanie się do takich haseł jak: 
Mistrzostwa świata w odpoczywaniu, Słoneczne miasto z temperamentem kształtuje 
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w świadomości gdynian i przyjezdnych nowe wyobrażenie o mieście korespondujące 
z postmodernistyczną metaforą gry, zabawy i odpoczynku. 

W efekcie wielu gdynian i turystów  korzysta z bogatej oferty rozrywkowej bądź 
przyjeżdża do Gdyni na wybraną przez siebie imprezę cykliczną. Wielu korzysta  z 
różnych form rozrywki indywidualnej. Popularne stają się przechadzki i spacery, 
wiele osób spędza wolny czas w nadmorskich kawiarniach, pubach i tawernach. 
Badania sondażowe potwierdzają, że zarówno gdynianie, jak i przyjezdni wysoko 
sobie cenią odpoczynek w gdyńskiej strefie nadmorskiej. Zwraca się uwagę, że 
miejsce to jest najlepszym obszarem, gdzie można pospacerować, pobiegać, pojeździć 
na rowerze, rolkach lub popływać – w morzu czy basenie. Dla osób preferujących 
bardziej intensywny wypoczynek, dobrym miejscem są korty na Polance Redłowskiej. 
Każdy z mieszkańców posiada własny tryb uprawiania rekreacji. Są osoby, które dzień 
rozpoczynają joggingiem po bulwarze, są też takie, które najbardziej lubią wieczorne 
spacery – niezależnie od pogody20. Spacery realizowane są w towarzystwie dzieci, 
znajomych bądź sympatii, rzadziej w samotności.  Jak pokazują badania, 94 proc. 
mieszkańców Gdyni preferuje spacery nad morzem i 93 proc. przyjezdnych. 78 proc. 
mieszkańców preferuje natomiast przejazd rowerem bądź  rolkami, który może być 
realizowany w samotności. Z plaży (opalanie, kąpiele) korzystają głównie turyści, 
znacznie rzadziej mieszkańcy Gdyni21.    

Przemianom w zakresie preferencji osobistych współczesnych obywateli towarzyszą 
przeobrażenia struktury urbanistycznej i architektonicznej miasta. Polegają one na 
wzroście znaczenia przestrzeni rekreacyjnej kosztem nadmiernie eksponowanej w 
minionych czasach przestrzeni pracy. Tendencje na rzecz rozwoju nowych form 
wykorzystania przestrzeni portowo-stoczniowych Gdyni już się rozpoczęły i będą 
w najbliższych latach się nasilać, gdyż wpisują się one w główne kanony urbanistyki 
ponowoczesnej22. Odczytywanie wartości symbolicznych i kulturowych w ramach 
przestrzeni portowych23, głównie z uwagi na ich skojarzenie z substytutami ludzkiej 
pracy, wymusza presję na rzecz nowych sposobów wykorzystania tych obszarów 
- np. przeznaczenia ich na funkcje rekreacyjne, turystyczne bądź rezydencjalne 
po uprzedniej rewitalizacji. Wyrazem tendencji wzrostu znaczenia przestrzeni 
konsumpcji i odpoczynku na terenach przemysłowych była przeprowadzona w 
ostatnich latach likwidacja portu rybackiego w Gdyni i realizacja na jego obszarach 
nowych inwestycji o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym i mieszkaniowym, 
jak choćby potężny kompleks mieszkaniowo-usługowy „Sea Tawers”. „Dwie Wieże”, 
jak popularnie nazywany jest budynek, początkują nową formę zagospodarowania 
całego pirsu rybackiego (186 tys. m kw.), na którym dominować będzie zabudowa 

20 K. Kwaśniewska, Tereny i obiekty kulturalno-rekreacyjne w strefie nadmorskiej Gdyni oraz ich społeczna 
akceptacja, „Rocznik Gdyński” 2009, nr 21, s. 197.

21 Tamże, s. 198-199.
22 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej,  Warszawa 2002, s. 8-9.
23 A. Orchowska-Smolińska, Architektura portu gdyńskiego lat międzywojennych – najcenniejsze 

spośród niezachowanych budynków, „Rocznik Gdyński” 2009, nr 21, s. 161.
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rekreacyjna i mieszkaniowa. Na Molo Rybackim znajdować się będą także place 
spacerowe oraz marina dla jachtów. Zgodnie z planami inwestorów po przeciwnej 
stronie Mola Rybackiego powstanie też bliźniaczy wysokościowiec. Realizowane 
strategie urbanistyczne budzą kontrowersje, które są związane z odpowiedziami na 
pytanie, na ile strefa nadmorska śródmieścia Gdyni nasycana będzie „drapaczami 
chmur”, a na ile zachowa swój unikalny klimat. 

Kolejne plany dotyczące redukcji tradycyjnych funkcji przemysłowych i 
przeładunkowych w Gdyni obejmują obszar zajmowany przez Stocznię Remontową 
„Nauta”, tereny „międzytorza” (Strefy Rozwoju Centrum Miasta) oraz część 
terenów i składników majątkowych likwidowanej aktualnie stoczni gdyńskiej. W 
ramach tych ostatnich funkcję koordynacyjną pełnić będzie Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, która na wykupionym obszarze 8 hektarów obok inwestycji 
gospodarczych (stoczni Crist) zamierza realizować takie przedsięwzięcia, jak: 
nowoczesne biurowce z zapleczem konferencyjnym, restauracje. W tym celu 
nawiązano współpracę z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego z Łodzi, którego 
biura mają być zlokalizowane na obszarach postoczniowych oraz firmy związane z 
przemysłem filmowym. Na terenach postoczniowych już funkcjonują dwie firmy 
przemysłu filmowego: Nemipictures Polskie Studio Filmowe oraz Breakthru Films. 
W planach produkcyjnych sztuka filmowa ma się tu przeplatać z rozrywką z 
uwzględnieniem wysokich technologii i nowatorskich rozwiązań. Zakłada się także 
współpracę z Gdyńską Szkołą Filmową24. Do 2013 roku firmy przemysłu filmowego 
mają być zlokalizowane w zrewitalizowanym budynku starej kotłowni.25 

Obecność postmodernistycznej przestrzeni odpoczynku w ramach gdyńskiego 
portu związana jest także z cumowaniem wielkich statków pasażerskich w gdyńskim 
porcie w sezonie letnim. Cruisery to enklawy zachodniego świata zabawy i konsumpcji, 
to ogromnych rozmiarów „pływające hotele”, „pływające miasta”, na których turyści 
(a zwłaszcza zachodni emeryci) zagwarantowane mają wszelkie formy rozrywki26. 
Zdecydowana większość pasażerów statków wycieczkowych obsługiwanych w Polsce 
przypada właśnie na Gdynię. I tak w 2010 roku z ogólnej liczby 140 484 pasażerów, 
125 928 obsłużonych zostało w porcie gdyńskim27.

Coraz ważniejszą rolę w gdyńskiej przestrzeni odgrywają też muzea i parki 
tematyczne. Rolą tych obiektów jest tworzenie „inscenizowanych”, „symulowanych” 
światów opartych na zmysłowych doznaniach28. W ekspozycjach wykorzystywane są 
zarówno przestrzenie realne, składające się np. z rekwizytów o wartości historycznej, 
jak i wirtualne, stymulowane za pomocą technik multimedialnych. Obiekty te 

24 R. Kiewlicz, Drugie studio filmowe powstaje na terenach po Stoczni Gdynia, www.trójmiasto.pl, z dn.
25.01. 2012 r. 

25 S. Sowula, Strefa przyciągnie inwestorów na tereny postoczniowe. City po gdyńsku, „Gazeta Wyborcza. 
Trójmiasto”, z dn. 23 lutego 2011 r. 

26 J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka Morska, Gdańsk 2002, s. 109-123. 
27 M. Matczak, B. Ołdakowski, Polskie porty morskie w 2010 roku. Podsumowanie i perspektywy na 

przyszłość, Raport Actia Consulting 2011, s. 7.
28 D. MacCannell, Turysta….., s. 143-144.
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służą edukacji i rozrywce w oparciu o temat odwołujący się do tożsamości miasta. 
Tematami wiodącymi Gdyni są poszczególne aspekty kultury marynistycznej bądź 
tradycji dwudziestolecia międzywojennego. Częste odwołanie do motywu morskiego 
w ekspozycjach muzealnych Gdyni pozwala na konkluzję, że atrybut morskości 
przestaje już mieć realne znaczenie w gospodarce miasta, lecz znaczenie symboliczne 
- morskość podlega w Gdyni  muzealizacji.

I tak składnikami muzealnictwa morskiego zlokalizowanymi w Strefie 
Prestiżu Miejskiego są zabytkowe jednostki pływające - żaglowiec Dar Pomorza 
oraz okręt-muzeum Błyskawica. Po przeciwległej stronie względem ww. 
jednostek znajduje się Muzeum Oceanograficzne. Duże znaczenie w przestrzeni 
nadmorskiej miasta odgrywa Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej, 
ulokowane w strefie plażowej Gdyni na zapleczu dawnego budynku Riwiery 
Morskiej. Ekspozycje muzealne w pigułce prezentują poszczególne etapy dziejów 
portu i miasta. Ponadto nowy gmach pozwolił na rozwinięcie różnorodnych 
form aktywności popularyzacyjno-naukowej: konferencje, wykłady, koncerty, 
warsztaty z dziećmi, organizacja uroczystości miejskich29. Plany obejmują z kolei 
lokalizację Muzeum Żeglarstwa względnie Muzeum Morskiego bądź Muzeum 
Modernizmu na końcu rewitalizowanego aktualnie po likwidowanych funkcjach 
rybackich pirsu dalmorowskiego. Ważnym przedsięwzięciem ma być także 
utworzenie Muzeum Harcerstwa Pomorskiego upamiętniającego bohaterski 
wkład drużyn harcerskich w obronie miasta w 1939 roku. Do innych gdyńskich 
muzeów należy zaliczyć: Gdyńskie Muzeum Motoryzacji, Muzeum Inkluzji w 
Bursztynie oraz zabytki pomilitarne, w tym obiekt tzw. Torpedownia Gdynia 
Babie Doły.

Nowym obiektem muzealnym planowanym do realizacji do 2014 r. będzie także  
Muzeum Emigracji, zlokalizowane w zabytkowym budynku Dworca Morskiego, 
po dostosowaniu go do nowych funkcji. Funkcja muzeum wpisywać się będzie w 
tradycje marynistyczne Gdyni i nawiązywać do historycznej roli polskiej emigracji – 
zwłaszcza w okresie II RP30.  Dla tysięcy przedstawicieli polskiej emigracji ostatnim 
miejscem, gdzie żegnali się z polską ziemią, był bowiem właśnie gdyński Dworzec 
Morski. Jak deklaruje Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, która współpracuje 
z miastem przy organizacji muzeum: Chcemy stworzyć nowoczesne, interaktywne 
muzeum, gdzie nie będzie przykurzonych gablotek i nudnych papierów. Poprzez historie 
konkretnych ludzi pokażemy główne ośrodki polskiej emigracji: Paryż, Chicago, Londyn 
oraz przyczyny tego ruchu w różnych latach - od XIX w. po najnowszą emigrację do 
Anglii31. Aktualnie trwają prace nad gromadzeniem pamiątek spływających z całego 

29 D. Płaza-Opacka, Gdynia – miasto z morza – muzeum z marzeń jej mieszkańców. Muzeum miasta 
Gdyni i jego działalność w nowej siedzibie, „Rocznik Gdyński”2008,  nr 20, s. 13-25. 

30 Muzeum Emigracji w Gdyni. Dworzec Morski. Idea-Projekt-Wizja , Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2010.
31 Muzeum Emigracji rusza w świat, „Polska Dziennik Bałtycki”, z dn. 5.04.2011 r.
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świata. Muzeum zbiera także  wspomnienia – często dramatyczne – ludzi, którzy 
szukali nowej tożsamości poza krajem32.

 Formą gdyńskiego parku tematycznego jest gdyński multiplex „Centrum Kultury 
Gemini” (zwany też Silver Screenem), gdzie obok kin i obiektów gastronomicznych 
organizowane są wystawy muzealne, galerie czy ekspozycje. Miejsce to jest najczęściej 
odwiedzanym obiektem rekreacyjnym Gdyni, jednak nie tyle z uwagi na jego 
atrakcyjność (architektura obiektu i wyposażenie wnętrza odwołuje się bowiem raczej 
do estetyki kiczu), co z uwagi na fakt, że obiekt ten jest jedynym kinem w mieście. 
Jak zwraca uwagę A. Chodubski: Instytucja ta mimo swej nowoczesności nie znajduje 
pełnej akceptacji świata ludzi kultury; postrzegana jest jako rzeczywistość uczestnictwa 
masowego, powierzchownego, uproszczonych postaw, zachowań obcych dla tzw. kultury 
wysokiej. Centrum postrzegane jest w wymiarze życia dworcowego, toczącego się przy 
szybkim przemieszczaniu ludzi i zjawisk społecznych. Postrzega się Centrum przede 
wszystkim jako miejsce spotkań masowych dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na 
życie kulturalno-rozrywkowe33.  

Parkiem tematycznym jest Centrum Zabawy i Nauki Eksperyment ulokowane w 
ramach kompleksu przestrzennego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 
Miejsca tego typu jak eksperymentatorium wkomponowane w strukturę Parku są 
formami przestrzeni interaktywnej, które łączą w sobie naukę i zabawę. Centrum 
składa się aktualnie z ponad 30 stanowisk, zebranych w pięć grup tematycznych: 
Człowiek, Środowisko, Dźwięk, Fizyka, Optyka. W chwili obecnej kończony jest 
projekt rozbudowy Centrum Nauki „Eksperyment”, w wyniku którego powierzchnia 
Parku zwiększy się dziewięciokrotnie. Powstanie monumentalny obiekt w krajobrazie 
architektonicznym miasta. Na przełomie 2012 i 2013 r. goście będą mieli do 
dyspozycji kilka wystaw tematycznych i setki nowych stanowisk do przeprowadzania 
samodzielnych doświadczeń z dziedziny hydrologicznej. W efekcie w formie zabawy 
będzie można zapoznać się z działaniem śluzy, tamy, śruby Archimedesa czy wiru 
wodnego34. 

Warto teraz poddać analizie pewne aspekty oferty rozrywkowej miasta, jako 
że to ona w głównej mierze kształtuje nowy wizerunek Gdyni jako miasta zabawy. 
Jak zwracają uwagę w Memorandum Gdyni dumne z siebie służby marketingowe 
miasta: Gdynia może z powodzeniem konkurować ze znacznie większymi miastami 
pod względem bogatej i atrakcyjnej oferty kulturalnej35. W twierdzeniu tym jest coś 
na rzeczy. W Gdyni cyklicznie odbywają się koncerty i wydarzenia artystyczne 
z dziedziny teatru, filmu czy literatury. Najbardziej znaną imprezą koncertową, 
odbywającą się w początkach lipca na Babich Dołach, jest Open’er Festiwal, który co 

32 D. Abramowicz, Muzeum w akcji zaprasza na emigracyjną majówkę, „Polska Dziennik Bałtycki”,  
z dn. 27.04.2012 r.  

33 A. Chodubski, Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata, „Zeszyty Gdyńskie” 2008, 
nr 3, pod red. H. Głogowskiej, M. Gawrona, s. 25.

34 K. Fryc, Experyment na większą skalę, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, z dn. 13.02.2012 r.
35 Memorandum Gdyni, Gdynia 2010,  s. 66.
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roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki rockowej. Open’er w 2010 roku 
uznany został za najlepszy festiwal muzyczny w Europie36. Dzięki dobrej organizacji ta 
czterodniowa impreza charakteryzuje się unikalną atmosferą, która sprzyja integracji 
ludzi niezależnie od wieku, pochodzących z różnych państw z całej Europy. Sama 
forma organizacji ogromnej liczby koncertów wykonawców reprezentujących różne 
style muzyczne w jednym miejscu, choć na kilku scenach, którym towarzyszy też 
szereg imprez towarzyszących (pokazy filmowe, pokazy mody, twórczość teatralna, 
muzealnictwo, możliwość włączenia publiczności do wspólnego jam session - grania 
na gitarach) wykazuje związek z postmodernistycznym odbiorem przekazu sztuki. 
Zgodnie z formułą Openera uczestnik festiwalu kreuje indywidualny scenariusz 
odbioru poszczególnych imprez i koncertów na zasadzie gustu bądź przygodności 
bez powziętego z góry planu – przechadzając się bezwiednie od jednej do drugiej 
sceny, gdzie w tym samym czasie prezentują się artyści rozmaitego asortymentu.

Do innych cyklicznych wydarzeń muzycznych należy zaliczyć: Festiwal Teatrów 
Muzycznych, Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych, Gdynia 
Blues Festiwal, Lato zaczyna się w Gdyni: CudaWianki, Ladies Jazz Festiwal, Globaltica 
– World Cultures Festival, Festiwal Beach Party, JaZzGdyni, Festiwal Muzyki Sakralnej.   

Najważniejszym wydarzeniem z polskiej kinematografii jest Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Impreza sprzyja integracji środowiska filmowego. Utworzenie 
w mieście Gdyńskiej Szkoły Filmowej (która jest współorganizatorem festiwalu) jest 
potwierdzeniem tendencji na rzecz rozwijania środowiska filmowego w nadmorskim 
mieście. Od kilku lat w Gdyni przyznawana jest także Nagroda Literacka, stając się 
jednym z ważniejszych wyróżnień w polskim świecie literackim. Z kolei w środowisku 
teatralnym ważną rolę odgrywa R@port- Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych. 

Do innych ważnych wydarzeń artystycznych należy zaliczyć: Wielkie Poetyckie 
Pranie, Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej, FROG – Festiwal 
Rytmu i Ognia, gdyńska część Gdańskiego festiwalu Szekspirowskiego, Międzynarodowe 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej. Nowatorskim przedsięwzięciem 
artystycznym jest Międzynarodowy Festiwal Form Multimedialnych Transvizualia, 
będący największym w Polsce północnej festiwalem multimediów, unikatowym 
projektem artystycznym prezentującym szeroki przekrój form audiowizualnych. 
Festiwal istnieje od 2007 roku. Idea wydarzenia oparta jest na łączeniu wielu sztuk 
- m.in. muzyki, filmu, video artu, działań performerskich, wystawienniczych, 
częstokroć interweniujących w tkankę miejską, a w tym w tereny portowe zgodnie z 
postmodernistyczną preferencją postrzegania „miasta jako planszy do gry”37. 

Szczególnie istotnym wydarzeniem są organizowane co roku w Gdyni trzydniowe 
spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów: Kolosy. Rozmach imprezy połączony 
ze wzrastającą z roku na rok ilością uczestników (zarówno w 2011 roku, podczas 
trzynastej edycji, jak i w 2012 roku podczas czternastej edycji było ich ponad trzy 
tysiące) potwierdza, że Gdynia w pełni świadomie wpisuje się w model miasta 

36 Tamże, s. 14.
37 P. Gulda,  Miasto jak plansza do gry”, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, z dn. 4 października 2011 r. 
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postmodernistycznego nastawionego na propagowanie wzorca różnorodności, 
globalizacji i multikulturalizmu. W ramach warsztatów prezentują się podróżnicy, 
globtroterzy i poszukiwacze przygód, którzy mogą się podzielić z uczestnikami 
zjazdu swoimi wrażeniami z egzotycznych wyjazdów i rajdów odbywanych w 
różnych formach (pieszo, rowerem, bądź innymi, niekiedy nietypowymi środkami 
lokomocji) i do różnych zakątków świata38. 

W mieście funkcjonują dwa teatry: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 
oraz Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza. W sezonie letnim w Orłowie wielu 
turystów przyciąga rozstawiona na plaży Scena Letnia Teatru Miejskiego im. W. 
Gombrowicza39. Środowisko poetów, publicystów i historyków skupia się wokół 
„Blizy” – nowego pisma literackiego. Pewną rolę w integracji środowiska literackiego 
odgrywają także kawiarnie: Cafe Strych, Cyganeria, Cafe Anioł. 

Kolejną dziedziną aktywności miasta ze sfery rozrywkowo-wypoczynkowej 
jest organizacja imprez sportowych. W mieście dużą popularność zyskały drużyny 
sportowe. Najwięcej sukcesów odnoszą gdyńskie koszykarki, ale także koszykarze, 
piłkarze (Arka Gdynia SSA, SKS Bałtyk). Do najważniejszych obiektów sportowych 
należy zaliczyć nową Halę Sportowo-Widowiskową, miejski stadion piłkarski, 
Narodowy Stadion Rugby i wiele innych. Gdynia dzierży także miano żeglarskiej 
stolicy Polski. Od 2000 r. w lipcu odbywa się Gdynia Sailing Days – żeglarskie regaty 
europejskiego formatu. Co roku odbywają się tu także Targi i Festiwal Żeglarski 
Wiatr. Miasto było także trzykrotnie gospodarzem zlotu Tall Ships’ Races. Bazą dla 
wszystkich gdyńskich imprez żeglarskich jest gdyńska Marina, największy obiekt 
tego rodzaju w Polsce, który niebawem ma zostać rozbudowany.    

Przedstawiony powyżej przegląd imprez odbywających się w Gdyni, a 
także przemian, które dokonują się w przestrzeni miejskiej – potwierdza tezę o 
konsekwentnym budowaniu nowego wizerunku miasta, przez rządzących nim od 
lat 90. włodarzy. Nie jest to już wizerunek morskiego miasta pracy (który w okresie 
PRL-u przyjmował wręcz formę miasta robotniczego), lecz wizerunek  miasta 
ponowoczesnego nastawionego na wysoką jakość życia z rozbudowaną ofertą 
rozrywkowo-rekreacyjną. W sferze gospodarczej buduje się z kolei wizerunek 
miasta innowacyjnego z dużą przedsiębiorczością i autokreatywnością. Kreatywność 
gospodarczą rozumie się notabene jako zdolność do eksperymentowania, działalność 
czynioną z wykorzystaniem szarych komórek i zmysłu estetycznego. Stąd popularność 
branży design w Gdyni, która stara się łączyć biznes z nauką, kulturą i sztuką 
użytkową. Inicjatywę tę łączy się często z zabawą. Takie rozłożenie akcentów pokazuje 
zamieranie dawnych podziałów oddzielających sferę pracy od sfery odpoczynku w 
życiu człowieka. Działalność zawodową gdynian analitycy ponowoczesności wiążą 
ze sferą zabawy i odpoczynku, gdyż obie nawzajem się uzupełniają. 

38 J. Nowacki, Kolosy przyznane, „Dziennik Gdyński. Tygodnik bezpłatny”, nr 1, z dn. 18.02.2011 r., s. 4; 
S. Szadurski, Tłumy chętnych w kolejce na Kolosy, „Polska Dziennik Bałtycki”, z dn. 12.03.2012 r.

39 S. Czupryńska, M. Szymik-Mackiewicz, Orłowska córka teatru miejskiego w Gdyni, „Rocznik Gdyński” 
2009, nr 21, s. 185-194.
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Warto jednak przyjrzeć się z bliska postawom kreatywnym i obywatelskim samych 
gdynian. Oficjalna propaganda zwraca z reguły uwagę, że w Gdyni funkcjonuje 
bardzo wiele małych i średnich przedsiębiorstw, sektor innowacyjny ma najlepsze 
warunki rozwoju w Polsce (a to dzięki flagowej miejskiej inwestycji – Pomorskiemu 
Parkowi Naukowo-Technologicznemu), podkreśla się w końcu wzorcowe w skali 
ogólnopolskiej rozwiązania dla organizacji pozarządowych,  które powodują, że liczba 
działających tu NGO-sów dochodzi niemal tysiąca, a w ramach stowarzyszeń pracują 
liczni wolontariusze i społecznicy, budując struktury społeczeństwa obywatelskiego 
Gdyni. 

Rzadziej jednak zwraca się uwagę, że postawa społeczna i kreatywna 
Gdynian ma swojego silnego i niechlubnego konkurenta, którego teoretycy 
ponowoczesności określają mianem konsumpcjonizmu. Popularność postaw 
konsumpcyjnych w Gdyni wpisuje się w ciemną stronę tendencji społeczeństwa 
wysokiej jakości życia określanego przez Thorstiena Velblena oraz Deana 
MacCannella pogardliwie jako leisure class czyli klasę próżniaczą. Można uznać 
bowiem, że odpoczynek i zabawa sprzyjają oddolnym postawom kreatywnym, 
można jednak pokazywać ich związek z tendencją popularności w mieście postaw 
konsumpcyjnych, roszczeniowych, które raczej nie pobudzają przedsiębiorczości 
i inicjatywy obywatelskiej, lecz sprzyjają osłabieniu oddolnych motywacji i 
zamykaniu się obywateli samych w sobie. Proces ten, którego niebezpieczeństwa 
dla cywilizacji zachodniej jako pierwszy zdiagnozował Fryderyk Nietzsche 
współcześni socjolodzy i filozofowie określają mianem rozmiękczenia ludzkiej 
podmiotowości, ich świadomości i decyzyjności, co powoduje, że społeczeństwo 
zaczyna przypominać bezkształtną masę, ulegającą przemożnej sile mediów i 
propagandy publicznej, kreowanej przez jakże silne – między innymi w Gdyni – 
ośrodki decyzyjne. Samo natomiast za bardzo nie wie ani co myśleć, ani co robić, 
powtarzając jedynie bezwiednie, że Gdynia to najpiękniejsze i najlepiej rządzone 
miasto w Polsce.

Autor poniższego eseju w żadnym razie nie chce podważać powyższej tezy, nie 
jest też moim celem wskazywać proporcji – jaką wagę posiadają we współczesnej 
Gdyni postawy konsumpcyjne, a jaką obywatelskie i przedsiębiorcze, i które z nich 
w rzeczywistości dominują. Dokonanie takiej wyważonej oceny przekracza ramy 
niniejszego opracowania. Chodzi mi jedynie o wskazanie roli postaw konsumpcyjnych 
i roszczeniowych, które są ważnym komponentem współczesnego społeczeństwa 
wysokiej jakości życia.  

Gdyński konsumpcjonizm w pierwszym rzędzie wiązać należy z czynnością 
robienia zakupów. W świadomości mieszkańców Pomorza wykonywanie tej 
czynności zawsze było silnie identyfikowane z Gdynią z uwagi na jej tradycje 
handlowe. Obecnie Gdynia reklamowana jest jako dogodne miejsce do robienia 
zakupów. Jak pisze się w folderze promocyjnym: W Gdyni przyjemnie robi się zakupy, 
bo tu są sklepy na każdą kieszeń: od wytwornych dla klientów zasobnych, po dobrze 
zaopatrzone i tanie markety, do których można szybko dojechać, i to za darmo tanimi 

Michał Graban



229

autobusami40. Gdynianie dokonują zakupów głównie w wielkopowierzchniowych 
obiektach handlowych. W wielkich centrach handlowych nie tylko kupuje się 
towary, spędza się wolny czas w kawiarniach, restauracjach, galeriach, nawiązuje się 
przyjaźnie, w obiektach tych całe rodziny w weekendy przechadzają się poznając ich 
ofertę. Związane to jest z coraz większą ilością wolnego czasu, którym dysponuje 
współczesny człowiek. Ważnym miejscem robienia zakupów gdynian są  wielkie 
supermarkety i hipermarkety zlokalizowane na obrzeżach miasta (często w pobliżu 
osiedli blokowych Chyloni, Cisowej, Grabówka). W Gdyni obecne są sieci handlowe 
takich firm, jak:  Geant, Real, Tesco, Carefur. 

Gdyńskie obiekty handlowe posiadają odpowiednie wyposażenie, 
ich estetyka ma przyciągać klientów, rozbudzać ich potrzeby. W ramach 
centrów funkcjonują obiekty gastronomiczne, księgarnie. Teoretycy kultury 
konsumpcyjnej podkreślają, że w supermarketach realizowanych jest wiele 
strategii marketingowych, mających na celu pobudzanie zmysłów odbiorcy. 
Zwraca się także uwagę, że centra handlowe są zaprojektowane w taki sposób, 
aby utrudnić klientowi „możliwość ucieczki”, czyli szybkie wyjście na zewnątrz. 
Zgodnie ze stosowanymi strategiami marketingowymi producenci stosują taktykę 
„stymulowania”, „fabrykowania potrzeb” W największym stopniu dotyczy to 
dzieci, choć według B. Barbera – strategia w równym stopniu dotyczy także 
dorosłych, jako że we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie wszyscy 
obywatele stali się dziecinni i infantylni41.

Trochę inny, poważniejszy sposób oddziaływań na gusta gdyńskich konsumentów 
staje się udziałem luksusowych butików i pasaży handlowych zlokalizowanych w 
Śródmieściu. Centra handlowe zlokalizowane w Śródmieściu przyciągają wyszukaną 
architekturą i estetyką wnętrz. W pasażach handlowych ulokowanych w śródmieściu 
oferta handlowa wzbogacona jest o ofertę kulturalną (koncerty, wystawy, galerie 
artystyczne, cepelie). Po przebudowie orłowski „Klif ” stał się obszernym, największym 
w Gdyni pasażem handlowym dysponującym 150 sklepami. Do innych gdyńskich 
obiektów handlowych należy zaliczyć „Centrum Handlowe Wzgórze”, „Gemini” 
czy najbardziej znany Zespół Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radkego. W 
śródmieściu Gdyni zlokalizowanych jest także wiele luksusowych butików wzdłuż 
głównych ulic Świętojańskiej zwanej gdyńskim salonem oraz 10 lutego. Choć ulica 
Świętojańska w najbardziej spektakularny sposób zmieniała w ostatnich latach 
swój wizerunek, pojawiają się także głosy krytyczne podkreślające, że współczesna 
Świętojańska nie przypomina tej sprzed dwudziestu lat, kiedy była arterią pełną 
nowoczesnych sklepów, tętniącą życiem i pachnącą wielkim światem42.  

40 Gdynia. Słoneczne miasto z temperamentem. Gdynia zaprasza, Folder promocyjny 1998. 
41 B.R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli,  

Warszawa 2008, s. 22.
42 P. W. Kowalski, Gdynia traci tożsamość, „Gazeta Wyborcza: Trójmiasto”, z dn. 2-3.05.2011 r., s. 5. 
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Czynność kupowania towarów konsumpcyjnych staje się symptomem ważnych 
przeobrażeń cywilizacyjnych społeczeństwa Gdyni z uwagi na fakt, że współczesny 
człowiek silnie identyfikuje się z miejscem robienia zakupów, a także nabytym dobrem 
konsumpcyjnym lub usługą. Analizując miejsca robienia zakupów gdynian zwraca 
uwagę podział charakterystyczny dla sfer społecznych preferencji odpowiadających 
poszczególnym dzielnicom Gdyni.  O ile mieszkańcy nowych osiedli (a także, choć 
w mniejszym stopniu – niskiej zabudowy Orłowa, Redłowa, Kamiennej Góry) 
preferują zakupy w butikach i luksusowych centrach handlowych, o tyle mieszkańcy 
osiedli blokowych i strefy centralnej – w hipermarketach i ewentualnie zwykłych 
sklepach43. 

Zgodnie z tezami socjologów nabywane w sklepach produkty dostarczają 
społeczeństwu statusu, sprzyjają nowym formom stratyfikacji społecznej, 
analogicznym do tych, które dawnej dostarczała praca zawodowa. Wyjaśniając 
tę zależność Beniamin Barber podkreśla, że istotną rolę odgrywa identyfikacja 
konsumenta, nie tyle z towarem, co z jego marką (branding). Stąd konsultanci 
od marketingu starają się nakłonić człowieka, żeby nie tylko był lojalny wobec 
marki, ale przez całe życie się z nią identyfikował. Identyfikacja dotyczyć może 
marki spożywanego napoju (piwa, coca-coli itd.), gumy do żucia, marki telefonu 
komórkowego, odtwarzacza CD czy słuchanej muzyki. Ważnym źródłem 
identyfikacji jest noszone ubranie. Jeszcze większym fryzura, makijaż bądź samo 
„ciało”, poddawane różnym zabiegom estetycznym i upiększającym (kult higieny, 
dietetyki, terapii, obsesja na temat młodości)44. Im bardziej towar ma charakter dobra 
długotrwałego użytkowania (meble, artykuły gospodarstwa domowego, samochody, 
mieszkania) tym wzmacnia się jego rola jako narzędzia społecznej identyfikacji i 
stratyfikacji. 

Relacja ta dotyczy zwłaszcza wyższych klas gdynian i jest związana z ich 
przywiązaniem do wysokiej jakości życia, zamiłowaniem do różnych form luksusu, 
a także z zewnętrznym celebrowaniem, demonstrowaniem tej przynależności. 
Najbardziej istotną formą określenia statusu społecznego współczesnych gdynian jest 
miejsce zamieszkania. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców nowych dzielnic niskiej 
zabudowy jedno – wielorodzinnej Gdyni południowo-zachodniej (Wielki Kack, 
Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka).  

Zwraca się uwagę, że wzrost znaczenia postaw konsumpcyjnych jest symptomem 
przeobrażeń dokonujących się we wszystkich polskich miastach, choć szczególne 
znaczenie odgrywają wśród nich przeobrażenia dokonujące się w społecznościach 
nadmorskich, w których posiadanie domów, mieszkań, samochodów, urządzeń 
informatycznych bądź ubiór stają się istotnymi czynnikami statusu i identyfikacji45. 

43 M. Szmytkowska, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Warszawa 
2008, s. 123-124.

44 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006, s. 169-170.
45 Por. Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria, pod red. L. Janiszewskiego, R. Woźniak,  

Szczecin 1991. 

Michał Graban
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Badania ujawniają szybko postępujące procesy komercjalizacji stosunków 
społecznych w miastach nadmorskich, gdzie odchodzi się od wartości duchowych na 
rzecz materialnych. Zwraca się uwagę, że to pieniądz staje się miarą podstawowych 
wartości, zaś ekskluzywny sposób życia „elity” miasta świadczy o zamożności, staje się 
podstawą zdobywania i utrzymania prestiżu w społeczności miasta46. 

***

Powyżej przedstawiono argumenty wskazujące, iż pomiędzy tradycyjnie 
związaną z Gdynią postawą przedsiębiorczości i inicjatywy obywatelskiej a 
postawami konsumenckimi bądź roszczeniowymi związanymi z chęcią podniesienia 
statusu materialnego przez gdynian może zachodzić sprzeczność. Postawa 
konsumpcyjna według Benjamina Barbera kłóci się z duchem obywatelskim, a 
nawet tłamsi indywidualną przedsiębiorczość kapitalistyczną, choć tendencje te 
mają wspólne korzenie światopoglądowe. Stąd Barber kojarzy konsumpcjonizm 
z „etosem infantylizmu”, który skutecznie neutralizuje etos pracy społeczeństwa 
przemysłowego47. O ile bowiem przedwojenna gdyńska przedsiębiorczość opierała 
się na etosie pracy, o tyle próba zakotwiczenia jej w etyce gry i zabawy, których 
nosicielami mają być gdyńskie przemysły kreatywne tworzone na styku biznesu, 
nauki i sztuki - nie do końca może sprawdzić się w praktyce.   

Należy w końcu zwrócić uwagę na jeszcze jeden filar, na którym oparty był 
tradycyjny gdyński etos pracy. Tym filarem była oczywiście gospodarka morska, a 
także związane z nią idee industrializacji, urbanizacji, modernizacji gospodarczej. 
Gdynia historyczna była miastem pozytywistycznym, przemysłowym i morskim, 
które stworzyło od podstaw system gospodarki morskiej oraz wykształciło dojrzałą 
kadrę ludzi morza. Poczynając od lat 90. symbole nawiązujące do morskiego i 
industrialnego charakteru miasta, jak też towarzyszące im materialne desygnaty 
(nabrzeża, dźwigi portowe, magazyny bądź morskie rekwizyty prezentowane w 
muzeach) zaczęły nabierać innego znaczenia w przestrzeni społecznej Gdyni. Choć 
tożsamość morska w Gdyni historycznej nierozerwalnie związana była z ciężką pracą, 
obecnie towarzyszy gdynianom głównie w formie  znaków, emblematów i rekwizytów 
wzbogacających ich doświadczenia estetyczne związane z zabawą i odpoczynkiem. 
Tak scharakteryzowane przemiany, choć korespondują z ważnymi przeobrażeniami 
cywilizacyjnymi, rodzą jednak uczucie pewnej nostalgii. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że zabawie gdynian i przyjezdnych towarzyszy kryzys tożsamości miasta, które swoją 
siłę budowało niegdyś na bazie silnych związków z morzem. 

46 R.B. Woźniak, Społeczność miasta portowego w procesie przemian, Szczecin 1991, s. 160.
47 B.R. Barber, Skonsumowani…., s. 65-120.
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Rola inwestycji transportowych w rozwoju Gdyni 
w latach 2004-20121

Rozwój społeczności lokalnej jest istotą działalności samorządu terytorialnego. To 
proces dokonujący się w przestrzeni społeczno – gospodarczej, wykorzystujący zasoby 
danej jednostki terytorialnej. Ma ów proces charakter co do zasady endogeniczny, ale 
w obecnych uwarunkowaniach  globalizacji, również egzogeniczny. Dobrze obrazuje 
to slogan: „działam lokalnie, myślę globalnie”.

Rozwój lokalnej społeczności nigdy by nie nastąpił, gdyby nie właściwe 
gospodarowanie lokalnymi finansami. Akcesja Polski do Unii Europejskiej 
zwiększyła dostęp do funduszy unijnych i tym samym podniosła zdolności gminy 
do inwestowania. Inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej gminy, a więc 
przede wszystkim inwestycje majątkowe, są podstawą rozwoju gminnej gospodarki 
oddziaływującej tym samym na jej  otoczenie. 

Gmina Gdynia jest miastem, który charakteryzuje się dobrą kondycją gminnej 
gospodarki finansowej. Rokrocznie, gros wydatków budżetowych (średnio ok. 
25% budżetu miasta) przeznaczonych jest na inwestycje z zakresu transportu, 
współfinansowanych przede wszystkim ze środków unijnych.

Celem opracowania jest analiza uwarunkowań, w których dokonywane były w 
Gdyni wydatki na infrastrukturę transportową na podstawie budżetów miasta z 
lat 2004 – 2012  oraz określenie znaczenia tychże wydatków dla rozwoju miasta i 
regionu.

Gdynia jako miasto o dużym potencjale społeczno – gospodarczym

Gdynia jest znaczącym ośrodkiem gospodarczo – społecznym w Polsce z kilku 
względów: jest zlokalizowana w „sercu regionu”, czyli Trójmieście, jako integralna część 
trójmiejskiej konurbacji; jest siedzibą drugiego (pod względem przeładunków) portu 

1 Referat został  napisany przez autora na zaliczenie przedmiotu Makroekonomia w ramach Niestacjonar-
nych Studiów Doktoranckich z Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku 
akademickim 2011/2012. 
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morskiego w Polsce2, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości3, a 
także jest miastem o wysokim poziomie (jak na polskie warunki ekonomiczne) jakości 
życia4.  Rolą gdyńskiego samorządu terytorialnego jest takie zarządzanie potencjałem 
miasta, ażeby koordynować działanie podmiotów gospodarujących w ramach 
lokalnej gospodarki5, zapewniać warunki podejmowania działalności gospodarczej, 
a także stymulować lokalny i ponadlokalny potencjał ekonomiczny poprzez 
inwestycje w infrastrukturę. Niewątpliwie jednak, najważniejszym elementem w 
zarządzaniu miastem jest podejmowanie właściwych decyzji na podstawie wcześniej 
obranych celów6. W artykule „Jaka przyszłość miast?” w dzienniku „Rzeczpospolita” 
z dn. 3 marca 2011 r. przedstawiciele samorządów wyrazili opinię, że (…) wspólna 
świadomość celów, które sobie razem stawiamy, przekłada się na efekty (…)”7. 

Samorząd nie działa jednak w próżni. Opiera swoje działania na ustawie o samorządzie 
gminnym8, która przedstawia katalog zadań gminnych9, tzn. zaspokaja potrzeby społeczności 
lokalnych, m.in. w sprawach dróg, ulic, mostów itp.10. Często zadania wykonywane przez 
samorząd mają znaczenie regionalne11, a więc realizujące cele makroekonomiczne.

2 W 2011 r. wolumen przeładunków portu morskiego w Gdyni wyniósł 15,91 mln ton, „Port w Gdyni 
bije rekordy”, www.gazetakaszubska.pl, z dn. 28.05.2012 r.

3 W 2010 r. w Gdyni zarejestrowanych było 35467 podmiotów gospodarki narodowej, a więc średnio 7 pod-
miotów na mieszkańca, z czego 98 % stanowił sektor prywatny – dane za: Rocznik Statystyczny Gdyni 2011, 
Gdańsk 2012, s. 53.

4 Potwierdzeniem jakości życia w Gdyni jest wysokie zaufanie społeczne do gdyńskich władz samorzą-
dowych, które realizują zadania publiczne. Mieszkańcy utożsamiają się z miastem poprzez wysoką ak-
tywność w różnych działach gospodarki lokalnej. „Miasta ze swej natury są zależne od ekonomicznego, 
społecznego oraz kulturowego potencjału swoich mieszkańców”, E. Glińska, Wizerunek miasta wśród 
jego mieszkańców a subiektywna jakość życia – koncepcja badań, [w:] Jakość życia a procesy zarządzania 
rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Kraków 2010 r., s. 52.

5 A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] A. Kożuch, A. Nowo-
ról, Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Kraków 2011, s. 18.

6 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999, s. 27.
7 Wypowiedź Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka. W innym wywiadzie prasowym, Pre-

zydent Miasta Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz stwierdza, że biorąc pod uwagę słabość instytucjonalną 
państwa, „często ważniejsze w działaniach miejskich są starania niż triumf. Dzięki staraniom podnosimy 
swoje standardy, poszerzamy horyzonty”, „Gazeta Wyborcza”, z dn. 9-10.06.2012 r.

8 Oznacza to, że ta sama ustawa reguluje funkcjonowanie gmin wiejskich, gmin miejskich i miast (naj-
większego w Polsce – Warszawy i najmniejszego – Wyśmierzyc, gdzie mieszka 875 osób - www.stat.gov.
pl – Baza Danych Lokalnych, z dn. 1.06.2012 r. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na rozwój dużych i 
średnich miast, w tym Gdyni: różny potencjał to różne potrzeby, również w planowaniu budżetu. 

9 L. Patrzałek, Finanse samorządowe, Wrocław 2000, s. 13.
10 Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. „Dziennik Ustaw” 1990, nr 16, poz. 95. 

Miasta na prawach powiatu, m.in. Gdynia, działają również na podstawie ustawy o samorządzie powia-
towym z dn. 5 czerwca 1998 r. „Dziennik Ustaw” 1998, nr 91, poz. 578, gdzie zadania są identyczne, ale 
na poziomie ponadgminnym.

11 M. Stefański, Gmina ważnym ogniwem polityki regionalnej, [w:] M. Stefański, Gospodarka i finanse 
gmin w Polsce, Wybrane zagadnienia, Włocławek 2011, s. 13.

Michał Tuszyński
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Celem Gdyni, zawartym w Strategii Rozwoju Gdyni, jest „osiągnięcie trwałego, 
akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie rozwoju (…), pozwalającego 
osiągnąć europejskie standardy, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów 
naturalnych, ludzkich i gospodarczych (…)”12, czyli wykorzystanie procesów 
rynkowych dla poprawy życia lokalnej wspólnoty. Jednym z celów strategicznych 
Gdyni jest inwestowanie w tworzenie węzła komunikacyjnego o charakterze 
ponadlokalnym oraz rozwoju miejskiego systemu komunikacyjnego (również 
funkcjonalności sieci dróg publicznych w mieście). 

Gdynia częścią najważniejszego układu transportowego w regionie

Strategia Rozwoju Gdyni koresponduje z  wyzwaniami i celami operacyjnymi 
Strategii Województwa Pomorskiego 2020, gdzie akcentowana jest potrzeba rozwoju 
sieci infrastruktury transportowej, tworząc multimodalne węzły transportowe 
(zwłaszcza portowe – w Gdyni i Gdańsku), zwiększenie dostępności transportowej 
oraz powiązanie sieci transportowej regionalnej i zewnętrznej13.

Gdynia wraz z portem stanowią węzeł transportowy oraz część węzłowo – 
pasmowego układu transportowego aglomeracji Trójmiejskiej. Wyjątkowość 
całej aglomeracji polega na jej linearnym układzie przestrzennym, którego 
osią jest linia kolejowa (E – 65 Gdynia – Warszawa, CE – 65, nr 201 i 202) 
oraz główna arteria drogowa Pruszcz Gdański – Wejherowo. Ten układ 
przestrzenny jest przyczyną wysokiego poziomu zurbanizowania tychże 
terenów. Ponadto, Gdynia posiada własne zaplecze subregionalne dla portu14. 
Ma to kapitalne znaczenia dla lokalizacji Gdyni i Trójmiasta na skrzyżowaniu 
dwóch paneuropejskich szlaków komunikacyjnych15 – VI Transeuropejskiego 
Korytarza Transportowego16 (Bałtyk – Adriatyk) oraz Via Hanseatica (Zachód 
– Wschód).

Główne problemy transportowe Gdyni przed 2004 r. opierały się na niskiej 
dostępności transportowej miasta i portu, braku integracji komunikacyjnej 
z regionem, braku adekwatnego układu transportowego dla zaplecza portu 
gdyńskiego, niskiej funkcjonalności głównych ciągów komunikacyjnych w 
mieście,  czy wolnej modernizacji transportu zbiorowego. Enumeratywnie należy 

12 Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2003 -2013, Uchwała nr IX/182/2003 Rady Miasta Gdyni, z dn. 
25.06.2003 r.

13 Projekt Strategii Rozwoju Wojewóztwa Pomorskiego 2020, Gdańsk, uchwała nr 326/131/12 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dn. 29.03.2012 r., s. 38.

14 W strefie miejskiej – obszar „Międzytorza” oraz ponadlokalnej w kierunku północno – zachodnim. 
Tam przebiegać ma Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej.

15 Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007-2020, załącz-
nik do uchwały nr 604/XXVI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 29 września 2008 r., Gdańsk 
2008, s. 16.

16 U. Kowalczyk, Zrównoważony transport i współpraca regionalna w ramach VI Korytarza Transportowego, 
w: Materiały konferencyjne „Transport 2010”, Ostrawa 2010, s. 53.

Rola inwestycji transportowych w rozwoju Gdyni w latach 2004-2012
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wskazać: brak autostrady A1, brak bezpośredniego połączenia portu z Obwodnicą 
Trójmiasta (niedokończona i o niskiej przepustowości Estakada Kwiatkowskiego), 
brak bezpośredniego połączenia portu w układzie miejskim, niska przepustowość  
i niefunkcjonalność układów drogowych w centrum Gdyni, duża kongestia w 
centrum miasta, niska przepustowość al. Zwycięstwa (głównej arterii w kierunku 
Gdańska) i wiele innych.   

Budżetowanie po gdyńsku

Na rys. 1. przedstawiono dochody oraz wydatki Gdyni w latach budżetowych 2004-2012:

Ażeby sprostać wyzwaniom transportowym zawartym w Strategii Rozwoju 
Miasta, Gdynia musiała tak konstruować swoje budżety17, aby móc aplikować 
po środki unijne. Potrzeba było właściwie zarządzać finansami gminy18. Celem 
takiego zarządzania jest realizacja  zadań  publicznych oraz tworzenie warunków 
dla stabilnego (zrównoważonego) rozwoju19. Obecnie, podstawą prawną finansów 
gminnych jest ustawa o finansach publicznych20. 

17 Por. w czym wyraża się samodzielność finansowa gmin, E. Chojna–Duch,  Podstawy finansów 
publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012, s. 350.

18 A. Majchrzycka–Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2002, s. 71.
19 M. Wakuła, Wybrane problemy zarządzania finansami gmin, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii 

Podlaskiej w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie” 2009, nr 82, s. 111.
20 Z dn. 27 sierpnia 2009 r. „Dziennik Ustaw” 2009, nr 157, poz. 1240. Właściwie to podstawą jest Kon-

stytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 r., rozdz. X „Finanse publiczne” oraz na jej podstawie wiele innych 
ustaw. Niestety, system prawny regulujący tę materię jest niespójny i nieuporządkowany, co znacząco 
utrudnia wykonywanie zadań publicznych przez gminę. W okresie przedakcesyjnym sytuacja była jesz-
cze bardziej skomplikowana, pomimo mniejszej liczby zadań zleconych.

Michał Tuszyński

Rys. 1 Dochody i wydatki w Gdyni w latach 2004-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetów miasta Gdyni w latach 2004-2012
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Charakterystycznym są wyniki budżetu Gdyni - nadwyżki budżetowej w 2007 r. 
oraz brak spadku dochodów budżetowych w latach 2008 -2009. Stan gdyńskiego 
budżetu odbiegał znacząco od tendencji  makroekonomicznych w zakresie kondycji 
finansów gmin w Polsce21.

Struktura wydatków Gdyni pokazuje kierunki rozwoju miasta. Nie istnieje 
jednak unormowany tryb wydatkowania w gminie, ale rozumie się przez to pełne 
wykonywanie zadań  samorządowych22.  Wydatkując środki publiczne na rozwój, 
zawsze trudno jest znaleźć odpowiedni balans pomiędzy wydatkami bieżącymi i 
inwestycyjnymi, zwłaszcza że gmina zobowiązana jest z mocy prawa do ponoszenia 
w pierwszej kolejności wydatków bieżących. 

Najważniejszymi (oprócz oświaty) wydatkami w Gdyni są te przeznaczone 
na transport. W tabeli 1. przedstawiono strukturę wydatków Gdyni ogółem z 
uwzględnieniem wydatków na dział 600 „Transport i łączność” w budżetach w latach 
2004-2012:

Rok

Wydatki ogółem Wydatki bieżące
Dz. 600

Wydatki majątkowe Dz. 
600

w tys.

dynamika 
roku 

poprz. = 
100%

w tys.
% udziału w 
wydatkach 

ogółem
w tys.

% udziału w 
wydatkach 

ogółem

2004 491464 106,02 10462 2,1 27164 5,5
2005 665942 126,9 105415 15,8 56016 8,4
2006 860206 116,1 132042 15,3 55494 6,4
2007 1044051 131,16 122483 11,7 295363 28,2
2008 1058673 104 154715 14,6 102557 9,6
2009 1103080 104,9 171503 15,5 124833 11,3
2010 1246728 117,2 182699 14,6 108324 8,6
2011 1109822 105,8 98886 8,6 193175 17,4
2012 1306619 110,1 183342 14 131843 10,09

Tab. 1 Wydatki ogółem i wydatki wg działu 600 „Transport i łączność” budżetu  
Gdyni w latach 2004-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetów miasta Gdyni w latach 2004 - 2012

Powyższa struktura koreluje z poziomem wydatkowania na transport przez miasta 
w Polsce.23.

Wydatki na transport stanowiły średnio ok. 25 % budżetu Gdyni w latach 2004 
- 201224 (z czego średnio 11,7 % udziału w wydatkach ogólnych stanowiły wydatki 

21Tzn. zmniejszenia dynamiki dochodów ogółem w gminach w Polsce: M. Stefański, Gmina ważnym 
ogniwem polityki regionalnej, [w:] M. Stefański, Gospodarka i finanse gmin…, s. 15.

22 E. Malinowska-Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007, s. 593.
23 P. Swianiewicz, Finanse samorządowe – koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa 2011, s. 219.
24 W 2012  r. określono przewidywane wykonanie  planu budżetowego (stan na II kwartał 2012 r.).

Rola inwestycji transportowych w rozwoju Gdyni w latach 2004-2012
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majątkowe, a średnio 12,4 % wydatki bieżące) . Wydatkowanie na transport w Gdyni 
dotyczyło w szczególności wydatków majątkowych na inwestycje drogowe. 

W powyższej tabeli zwraca uwagę znaczący udział wydatków majątkowych na 
transport w 2007 r.

Kluczowe inwestycje transportowe w Gdyni 

Tabela 2.  Wybrane inwestycje transportowe współfinansowane ze środków UE w 
Gdyni w latach 2004 – 2012

Michał Tuszyński

Nazwa projektu

Koszt całkowity
gdyńskiej części 

projektu
Dofinansowanie 

UE Okres realizacji

w mln PLN

1. Budowa Trasy 
Kwiatkowskiego w Gdyni – III 
etap

234,5 173,4 2005 – 2007

2. Rozbudowa ulicy Janka 
Wiśniewskiego w Gdyni – etap 
II

68,8 51,3 2005 – 2006

3. Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego w 
Gdyni

53,3 21,1 2005 – 2006

4. Droga Różowa IV etap – 
rozbudowa ulicy Lotników w 
Gdyni

50,6 20,4 2006 – 2008

5. Przebudowa Kanału 
Portowego w Porcie Gdynia 95,2 53,7 2008 - 2010

6. Rozbudowa układu 
drogowego Węzła 
św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod 
Drogą Gdyńską, torami SKM 
i PKP

59,6 39,9 2010-2011

7. Rozwój Komunikacji 
Rowerowej Aglomeracji 
Trójmiejskiej w latach 2007 
-2013

22,7 15,2 2011 - 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetów miasta Gdyni w latach 2004- 
2012 oraz „Roczników Statystycznych Gdyni” (2006-2012), Gdańsk 2006, 2012
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W tabeli  2. przedstawiono wybrane inwestycje transportowe współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w latach 2004 – 2012 w Gdyni. Widać wyraźnie, że 
znaczący udział wydatków majątkowych na transport w Gdyni w 2007 r. miał swoje 
źródło we współfinansowaniu projektu rozbudowy Estakady Kwiatkowskiego. 

Znaczenie inwestycji transportowych w latach 2004 – 2012 dla rozwoju 
Gdyni i regionu

Funkcjonalność  infrastruktury techniczno – ekonomicznej w Gdyni jako części 
spójnego systemu transportowego w województwie pomorskim jest warunkiem 
konkurencyjności miasta, konurbacji trójmiejskiej i województwa pomorskiego25. 
Gdynia dokonała strategicznych inwestycji w infrastrukturę transportu miasta, które 
mają znaczenie regionalne oraz ogólnopolskie. Najważniejszą było dokończenie 
budowy Estakady Kwiatkowskiego – Port Gdynia otrzymał połączenie z siecią 
dróg krajowych i międzynarodowych poprzez bezpośredni dojazd do Obwodnicy 
Trójmiasta. Pozwoliło to na wykorzystanie Autostrady A126 (w ramach tego samego 
ciągu komunikacyjnego) jako głównej drogi w relacji północ – południe obsługującej 
ruch pasażerski i towarowy. Tym samym wzrosła konkurencyjność Portu Gdynia oraz 
zwiększyła się dostępność transportowa  Gdyni. Efektem endogenicznym Estakady 
stało się odciążenie systemu drogowego Gdyni od tranzytu z/do portu, przez co 
nastąpiła poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, a także poprawa 
warunków życia mieszkańców. 

Równie ważnymi inwestycjami Gdyni zwiększającymi pozycję Portu Gdynia 
na rynku było współfinansowanie przebudowy Kanału Portowego, a także 
modernizacja ulicy Janka Wiśniewskiego. Ta druga inwestycja poprawiła układ 
drogowy przemysłowych terenów przylegających do portu oraz zintegrowała cały 
ciąg komunikacyjny w relacji - Śródmieście Gdyni i północne dzielnice miasta - jako 
alternatywny układ drogowy dla głównej arterii miasta - ulicy Morskiej.

Znaczenie ponadlokalne mają również zrealizowane projekty rozbudowy 
układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana w Gdyni oraz budowa Drogi Różowej. 
W pierwszym przypadku zwiększono przepustowość układu drogowego w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 468, stanowiącej połączenie dróg krajowych nr 1 i 7 z drogą 
krajową nr 6; w drugim natomiast zwiększył się do dostęp do dróg krajowych, a także  
funkcjonalność całego układu drogowego konurbacji trójmiejskiej. 

Pomimo realizacji kluczowych projektów w zakresie infrastruktury transportowej 
w Gdyni w latach 2004 – 2012, wciąż nie można mówić o spójności systemu 

25 Por. A. Strzelecka, Inwestycje publiczne jako narzędzie stymulowania rozwoju gminy, [w:]  M. Stefański, 
Gospodarka i finanse gmin w Polsce…, s. 125.

26 Zdecydowany lobbing w sprawie budowy „pomorskiej części” autostrady był prowadzony przez 
Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, którego członkiem jest miasto Gdynia.

Rola inwestycji transportowych w rozwoju Gdyni w latach 2004-2012
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transportowego  Gdyni, konurbacji trójmiejskiej oraz województwa pomorskiego27. 
Estakada Kwiatkowskiego jest budowlą o konstrukcji i przepustowości nie 
korespondującej ze stale zwiększającym się natężeniem ruchu tranzytowego oraz 
miejskiego28. Port Gdynia nie ma bezpośredniego połączenia, które wyprowadziłoby 
ruch poza miasto. Rozwiązaniem jest planowana budowa Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), jako przedłużenie Obwodnicy Trójmiejskiej do 
drogi krajowej nr 6, wraz z drogą stanowiącą przedłużenie ul. Janka Wiśniewskiego 
do OPAT, tzw. „Drogą Czerwoną”29. Ponadto, absolutnie niewykorzystany jest 
potencjał kolejowy Gdyni w aspekcie przewozu towarowego. 

Innymi wyzwaniami, przed którymi stoi Gdynia, jest zapewnienie właściwej 
infrastruktury drogowej dla rozbudowującej się zachodniej części miasta, jak i dalsze 
inwestowanie w ekologiczny system transportu zbiorowego. 

27 „Województwo pomorskie nie jest bezdrożne, ale pod względem nasycenia w dobrej jakości sieć drogo-
wą jaskrawo odbiega nie tylko od średnich wskaźników w Unii Europejskiej, ale także od średniego wskaź-
nika dla Polski” , J. Burnewicz, Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Gdańsk 2011, s. 12.

28 Ta arteria jest drogą powiatową, mimo,że obsługuje międzynarodowy ruch pasażerski i towarowy w 
układzie VI Korytarza Transportowego: Skandynawia  - Środkowa i Południowa Europa – SoNorA – So-
uth North Axis project  O4.3.3. – Case study on delayed infrastructure realisation in the Pomeranian region, 
WP 4 ‘Removing obstacles to infrastructure realisation’, ARCA, 2011, s. 7.

29 Obecnie brak tych dróg jest „wąskim gardłem” w sieci drogowej TEN-T.

Michał Tuszyński
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Schrony przeciwlotnicze w Gdyni

W czasach dwudziestolecia międzywojennego coraz większe znaczenie w siłach 
zbrojnych państw Europy zaczynało odgrywać lotnictwo. Dostrzegano potencjał 
militarny stosunkowo nowego wynalazku, jakim były samoloty. Maszyny mogące 
przenosić broń konwencjonalną i chemiczną oraz precyzyjnie i skutecznie niszczyć 
cele położone daleko na tyłach nieprzyjaciela. Takich możliwości nie zapewniała 
artyleria lufowa, mająca z natury ograniczony zasięg i precyzję, ani ówczesna artyleria 
rakietowa, w latach 20. XX wieku jeszcze mało zaawansowana technicznie, będąca 
dopiero przedmiotem eksperymentów.

Dwudziestolecie międzywojenne

Od drugiej połowy lat 20. XX wieku, wraz ze wzrostem świadomości społecznej 
na temat nowych zagrożeń militarnych, zasady inżynierii wojskowej i fortyfikacji 
zaczynały stopniowo przenikać do cywilnej architektury i urbanistyki w Polsce.  
W 1926 r. Gdynia, do niedawna kaszubska wioska rybacka, zyskuje prawa miejskie, 
a budowany port staje się „oknem na świat” dla międzywojennej Polski. Już w 
1928 r. zostaje oddany do użytku pierwszy schron przeciwlotniczy, zaprojektowany 
pod budynkiem Banku Gospodarstwa Krajowego zlokalizowanym przy ul. 10 
lutego 8. Schron miał powierzchnię użytkową 132 m2 i mógł pomieścić kilkaset 
osób, pracowników i klientów banku1. W następnym roku oddano do użytku 
budynek Poczty Polskiej przy ul. 10 lutego 10, zaprojektowany przez architekta 
inż. Juliana Putermana-Sadłowskiego przy współpracy Antoniego Miszewskiego2. 
W podpiwniczeniu budynku przygotowano dwa duże ukrycia dla ludności o 
powierzchni 191 i 312 m2, przewidziane dla 382 osób (wg współczesnych norm). 
Trudno stwierdzić, czy piwnice budynku były od początku zaprojektowane pod 
kątem ukrycia, czy zaadoptowane na ten cel w późniejszych latach. Wiadomo że w 
1938 r. przebudowano budynek, powiększając go o dwie dodatkowe kondygnacje, 
zgodnie z projektem inż. Antoniego Miszewskiego.

 Lata 30. XX wieku to czas dynamicznego rozwoju nowej gałęzi budownictwa, 
1 Dane o powierzchni, przeznaczeniu, liczbie miejsc ochronnych oraz latach budowy i modernizacji 

schronów w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji budowli ochronnych Urzędu Miasta Gdyni.
2 K. Hejmowski, Historia Poczty w Gdyni 1920-1939, „Rocznik Gdyński” 1983, nr 4, s. 50.
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określanej mianem budownictwa przeciwlotniczego oraz powszechnej edukacji 
obywateli w dziedzinie przysposobienia obronnego. Apogeum powyższych działań 
przypada na lata bezpośrednio poprzedzające wybuch II wojny światowej, kiedy 
wzrastające zagrożenie zbliżającą się wojną powodowało intensyfikację działań 
obronnych w różnych sferach życia obywateli, począwszy od modernizacji armii 
(rozpoczętej niestety zbyt późno), po przyjęcie ustawowego obowiązku realizacji 
nowych schronów w inwestycjach budowlanych, aż po społeczne działania Ligii 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Warto wspomnieć o tej zasłużonej 
organizacji, ponieważ przed wojną prowadziła bardzo aktywną działalność na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ludności, organizując własne drużyny obrony 
przeciwlotniczej oraz kursy przysposobienia obronnego dla mieszkańców, wydając 
książki i publikacje, a także podejmując inicjatywy na rzecz zmian w prawie. 
Członkami LOPP byli m.in. Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół oraz mjr 
inż. Kazimierz Biesiekierski, wybitny specjalista z dziedziny fortyfikacji, projektant, 
nauczyciel akademicki i współautor przedwojennych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla Gdyni.

Przed wojną większość oddawanych do użytku schronów dla ludności stanowiły 
obiekty zlokalizowane pod nowo wznoszonymi budynkami mieszkalnymi oraz 
użyteczności publicznej. Były to przeważnie wydzielone części podpiwniczeń, 
posiadające żelbetowe stropy o wytrzymałości obliczonej na obciążenia od gruzów 
powstałych w przypadku zawalenia kondygnacji naziemnych, wyposażone w 
przedsionki gazoszczelne z drzwiami ochronno-hermetycznymi, urządzenia 
filtrowentylacyjne oraz co najmniej jedno wyjście zapasowe. W przedwojennych 
schronach wyjścia zapasowe były najczęściej usytuowane bezpośrednio przy ścianie 
zewnętrznej budynku i przykryte stalową klapą. Doświadczenia II wojny światowej 
wykazały, że tego typu wyjścia są narażone na zasypanie gruzem. W nielicznych 
budynkach z lat 30. XX wieku wyjścia zapasowe zaprojektowano w formie tunelu 
i obudowanych schodów na zewnątrz budynku, będące jednocześnie w pełni 
funkcjonalnymi wejściami3. Wymogi, jakim powinny odpowiadać nowo wznoszone 
budynki w Polsce, określała ustawa o obronie przeciwlotniczej4 oraz instrukcja 
budowlana5. Obowiązek zapewniania miejsc ochronnych dla mieszkańców lub 
pracowników spoczywał na inwestorze. 

Realizacje wolno stojących schronów dla ludności, ze względu na wysokie koszty 
budowy należały w przedwojennej Polsce do rzadkości, aczkolwiek zdarzały się 
wyjątki. Tuż przed wybuchem wojny na prywatne zamówienie hrabiny Łoś, właścicielki 
kamienicy na Kamiennej Górze, zbudowano schron w skarpie przy Bulwarze 
Nadmorskim. Jest to obiekt unikatowy w skali kraju, ponieważ do jego budowy użyto 

3 Przykładem takiej budowli jest schron przy ul. Grabowo 2, który dzięki wejściu usytuowanemu na 
zewnątrz budynku spełnia funkcję magazynu sprzętu ratowniczego i obrony cywilnej.

4 Ustawa o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, „Dziennik Ustaw” 1934, nr 80, poz. 742.
5 Instrukcja budowlana obrony przeciwlotniczej biernej z 1934 r. Współautorem ww. instrukcji oraz 

ustawy był mjr inż. Kazimierz Biesiekierski.

Michał Szafrański
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technologii górniczej spotykanej w kopalniach na Śląsku. W 1935 r. powstał również 
schron przeciwlotniczy przy Urzędzie Morskim. Ponieważ wysokie podpiwniczenie 
urzędu nie nadawało się na ukrycie, w sąsiedztwie budynku zaprojektowano schron 
wolno stojący6. Ze względu na bardzo wysoki poziom wód zaskórnych na terenach 
portowych, zdecydowano się na obiekt naziemny. Zastosowano w nim pomysłowe 
rozwiązanie polskich konstruktorów, tzw. dach spadzisty. 

6 Wzór wg instrukcji budowlanej obrony p-lot. biernej z 1934 r.

Schrony przeciwlotnicze w Gdyni

Schron przy Urzędzie Morskim

Wnętrze schronu
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Tak dobrany kształt nie był przypadkowy – przy kącie nachylenia stropu powyżej 
45-60° zaobserwowano bowiem zjawisko tzw. odskoku bomby, która zamiast przebić 
strop, odbija się i wybucha w pewnej odległości od schronu. Aby konstrukcja była 
odporna na wstrząsy i podmuch fali uderzeniowej, posiada specjalnie wzmocnione 
fundamenty oraz ściany wewnętrzne o beczkowatym przekroju. W schronie 
zachowały się oryginalne, przedwojenne drzwi z tabliczkami znamionowymi 
producenta, wentylator na korbę oraz instalacja elektryczna z lampami typu 
okrętowego. Ciekawostką jest piecyk na drewno i węgiel z kominem wbudowanym w 
ścianę. Jest to najlepiej zachowany przedwojenny schron na terenie Gdyni7

Wg relacji naocznego świadka8, w pierwszych tygodniach II wojny światowej 
podczas alarmów lotniczych i ostrzału miasta w schronie mieli chronić się pracownicy 
Urzędu Morskiego.

II wojna światowa

Po wybuchu wojny i wkroczeniu wojsk niemieckich, okupacyjne władze podjęły 
decyzję o lokalizacji w Gdyni bazy Marynarki Wojennej III Rzeszy (Kriegsmarine). 
Z miasta wysiedlono większość polskich mieszkańców, a ich domy i mieszkania 
zagrabiły rodziny niemieckich oficjeli partii nazistowskiej i oficerów. Od tego 
czasu schrony zbudowane przez Polaków stanowiły miejsce schronienia głównie 
dla Niemców. Gdynia, przemianowana na Gotenhafen, stała się zapleczem dla 
okupacyjnych wojsk. Nie prowadzono już większych inwestycji mieszkaniowych, 
ponieważ w mieście znajdowała się nowoczesna infrastruktura i budynki wzniesione 
przed wojną. Siły i środki przeznaczono natomiast na rozbudowę portu wojennego, 
lotniska i poligonu torpedowego. Dotychczasowy port cywilny zaadoptowano 
na cele wojskowe, zbudowano nową stocznię i liczne warsztaty, utworzono obozy 
pracy przymusowej oraz filię obozu koncentracyjnego9. Okupacyjne władze zadbały 
o zapewnienie miejsc schronienia dla osób przybywających w mieście. Rozbudowa 
systemu schronów zakończyła się w Gdyni w 1943 r., kiedy zapewniono odpowiednią 
liczbę miejsc ochronnych. Pojedyncze obiekty ukończono w 1944 r.10 W zależności od 
tego, kto miał się w nich ukrywać, miały formę schronów lub prowizorycznych ukryć.

Ziemianki były ukryciami dla kilku lub kilkunastu osób, budowanymi w 
sąsiedztwie budynków, które nie posiadały piwnic nadających się na ukrycia. Do 
ich budowy wykorzystywano wszelkie dostępne materiały, np. cegły rozbiórkowe, 
drewno czy podkłady kolejowe. W czasie nalotów zabezpieczały przed odłamkami 
i podmuchem fali uderzeniowej. Jeżeli konstrukcja budynku na to pozwalała, 

7 M. Szafrański, Projekt szlaku rowerowo-turystycznego śladami podziemnych obiektów militarnych 
Gdyni, opr. na potrzeby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, 2011.

8 M. Szafrański, Gdynia podczas okupacji – zapisy rozmów ze świadkami historii, Archiwum Gdyńskiego 
Klubu Eksploracji Podziemnej (GKEP), 2012.

9 Podobóz KL Stutthof Aussenarbeitslager Gotenhafen Deutsche Werke Kiel (Zewnętrzne Obozy Pracy 
Niemieckich Stoczni Kilonia w Gdyni), zlokalizowany w rejonie obecnej ul. Energetyków.

10 A. Bojarski, Budownictwo schronowe na przykładzie miasta Gdyni, Gdynia 2012, s. 26.

Michał Szafrański
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ukrycia urządzano w piwnicach, wzmacniając stropy i zabezpieczając okna. 
Wejścia do ukryć zgodnie z niemieckimi przepisami oznaczano białymi strzałkami. 
Alicja Górnikowska, zamieszkała w czasie wojny przy ul. Wolności opisuje swoje 
wspomnienia11 w następujący sposób: Nasz dom przy ul. Wolności był bardzo mocno 
zniszczony podczas walk o Gdynię. Każdy radził sobie jak mógł, stropy w piwnicach 
wzmacniano stemplami. Ukrywaliśmy się właśnie w piwnicy. Miałam wtedy 8-9 lat. 
W piwnicy była też sąsiadka, pani Kłosowska z dwojgiem młodszych dzieci, Gizelą i 
Wojtkiem, właścicielka budynku Pani Bobrykowa, która pełniła funkcję holzmeistera 
czyli gospodarza domu oraz jej szwagier Szudrych. Okna w piwnicach zgodnie z 
poleceniem Niemców były zabezpieczone specjalnymi skrzyniami z piaskiem. Jeden z 
pocisków wybuchł przy oknie od naszej strony. Skrzynię rozwaliło w drobny mak, ale 
nikt nie został ranny. Tylko szyba w oknie się zbiła. Gdy strzały na moment ucichły, 
zobaczyliśmy przez okno konia, na którego od wybuchu przewrócił się duży konar sosny. 
Koń jeszcze żył, podnosił co chwila głowę. Jakiś żołnierz nawoływał sąsiadów, żeby go 
dobili. Brat poszedł do mieszkania właścicielki i patrzyli przez okno na tego konia. 
Mama wybiegła i w ostatniej chwili wciągnęła brata do piwnicy. W tym momencie 
usłyszeliśmy wybuch. Zabłąkany pocisk, podobno z Oksywia, uderzył w boczną ścianę, 
od strony budynku nr 49. Przebił strop nad parterem i eksplodował w jednym z pokoi. 
Pani Bobrykowa siedziała w tym czasie na leżance, we wnęce kuchennej, tyłem do 
pomieszczenia, w którym wybuchł pocisk. Została ciężko ranna w okolice lędźwiowe. 
Wozem drabiniastym przewieziono ją do szpitala, ale zmarła. Jej szwagier został ranny 
w twarz, był cały zakrwawiony, jednak przeżył. Panią Kłosowską, która ukrywała się z 
dziećmi w piwnicy tylko obsypało tynkiem. Nam nic się nie stało.

W czasie II wojny światowej najczęściej powstającymi schronami w Gdyni były 
tzw. szczeliny przeciwlotnicze, określane w niemieckiej architekturze fortyfikacyjnej 
Luftschutz Deckungsgraben (kryty rów przeciwlotniczy). Były to płytko zagłębione 
korytarze w kształcie zygzaka, najczęściej o konstrukcji żelbetowej lub ceglanej z 
żelbetowym stropem12. Łamany kształt korytarza zmniejszał prawdopodobieństwo 
bezpośredniego trafienia bomby, a w przypadku zniszczenia części korytarza, 
zabezpieczał osoby znajdujące się w pozostałych częściach obiektu przed 
czynnikami rażenia. W czasie II wojny światowej na terenie Gdyni powstało 
również kilkadziesiąt schronów wolno stojących różnej konstrukcji. Mniejsze 
chroniły tylko przed odłamkami i podmuchem fali uderzeniowej, natomiast większe 
mogły wytrzymać również bezpośrednie trafienie bomby lotniczej określonego 
wagomiaru. Przykładem takiego schronu jest naziemny schron przeciwlotniczy 
typu Truppenmannschaftsbunker 750 (schron dla załogi żołnierzy typ 750). To duży, 
trzykondygnacyjny schron oddany do użytku w 1943 r. po trwającej ponad rok 
budowie. Był przeznaczony dla oficerów i żołnierzy Marynarki Wojennej III Rzeszy 
przebywających w rejonie Basenów III i IV. Zapewniał ochronę dla ponad 750 osób 

11 A. Górnikowska, Działki Leśne – wspomnienia z wojny i wyzwolenia, Archiwum GKEP, 2012.
12 Od 1943 r. budowano również szczeliny przeciwlotnicze z gotowych prefabrykatów typu Stolp, 

które znacznie skracały czas budowy takich obiektów.
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i posiadał najwyższą odporność wg niemieckiej nomenklatury fortyfikacyjnej13. Po 
zakończeniu II wojny światowej większość schronów tego typu w Europie została 
rozebrana. Zachowane schrony T-750 są współcześnie przedmiotem zainteresowania 
miłośników architektury obronnej z różnych krajów. T-750 przy skrzyżowaniu 
ul. Polskiej i Chrzanowskiego jest podawany jako przykład jedynego w Europie 
schronu tego typu, który od czasów wojny pozostaje w gotowości eksploatacyjnej. 
W latach 60. XX w. urządzono w nim Zapasowe Stanowisko Kierowania Obrony 
Cywilnej Portu Gdynia i taką funkcję obiekt spełnia do dziś. W ostatnich latach 
część obiektu od strony ul. Polskiej zaadoptowano na strzelnicę sportową. Schron był 
modernizowany w latach 80. oraz współcześnie. W ostatnich latach zainstalowano 
m.in. nowe natryski w odkażalni oraz sanitariaty. Schron jest wyposażony we własne 
ujęcie wody, generatory prądu, salę sztabową, pomieszczenie łączności, kotłownię 
oraz urządzania filtrowentylacyjne. W obiekcie pracuje etatowy pracownik, który 
obsługuje system ogrzewania parowego, ze względu na wymóg utrzymania stałej 
temperatury i wilgotności przez cały rok.

Schrony typu tunelowego w odróżnieniu od szczelin przeciwlotniczych i schronów 
wolno stojących były drążone w ziemi metodą górniczą, na głębokości od kilkunastu 
do kilkudziesięciu metrów, często z zastosowaniem bardzo nowoczesnych urządzeń, 
takich jak młoty pneumatyczne oraz wtryskarki do betonu. Niemcy określali je 
mianem Luftschulz Stollen (sztolnia przeciwlotnicza). Ze względu na ogromny nakład 

13 Strop o grubości wynoszącej (z płytą detonacyjną) aż 3,75 m zapewniał ochronę w przypadku 
bezpośredniego trafienia bombą o wagoniarze do 1000 kg.

Michał Szafrański
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pracy, jaki trzeba było włożyć, by wydrążyć taki tunel, budowane były tylko w czasie 
drugiej wojny światowej, gdy niemieccy okupanci mieli pod dostatkiem siły roboczej 
w postaci robotników przymusowych14. Na Pomorzu Gdańskim powstawały tylko 
w Gdyni, w związku z obecnością bazy Kriegsmarine. Tunele wymagały jednak 
odpowiednich warunków geologicznych, aby nie były zalewane wodami gruntowymi. 
Zwykle były lokalizowane bezpośrednio pod wzniesieniami terenu, z wejściami u 
podnóży zbocza.

Budowa schronów tego typu wymagała stosunkowo niewielkiej ilości materiałów, 
takich jak stal czy cement, ponieważ zabezpieczenie przed wnikaniem bomb 
lotniczych stanowiła gruba warstwa ziemi nad tunelem. Zapewniała ona ochronę 
przed bezpośrednim działaniem bomb burzących i z tego powodu tunele często 
służyły jako schrony specjalnego przeznaczenia. Najdłuższy, łączący Oksywie Górne z 
Komendą Portu Wojennego, ma około 2 km długości i znajduje się miejscami 35 m pod 
powierzchnią gruntu. W czasie wojny służył jako schron dla niemieckiej załogi fabryki 
min akustycznych, a po wojnie jako schron dla Komendy Portu Wojennego. Obiekt 
z częściowym wyposażeniem zachował się do dnia dzisiejszego. Według relacji 
naocznego świadka Jerzego Jędrzejewskiego, który w czasie wojny pracował na 
Oksywiu jako pomocnik piekarza15, w pierwszych dniach kwietnia 1945 r. Niemcy 
zapędzili okoliczną ludność do tego schronu, zabraniając oddalania się z obiektu. 
W tym czasie wojska niemieckie ewakuowały się na Hel. W środku zastaliśmy piętrowe 
łóżka polowe, świeżo zakrwawione.  Był tam urządzony lazaret, zanim rannych 
ewakuowano na Hel. Schron miał filtry powietrza oraz duże pomieszczenie z silnikiem 
Diesla i agregatem prądotwórczym. Środkiem korytarza prowadziły tory kolejki 
wąskotorowej.

W innych dzielnicach podziemne tunele były budowane jako schrony dla 
ludności cywilnej, Jeden z nich znajduje się w dzielnicy Działki Leśne i łączy ul. 
Witomińską z Olsztyńską. Prace nad jego rozbudową przerwano dopiero jesienią 
1944 r. w związku ze zbliżającym się frontem, a polskich robotników pracujących 
przy budowie skierowano do kopania rowów przeciwczołgowych. Współcześnie, w 
sytuacji podwyższenia gotowości obronnej, obiekt ten jest przewidziany na potrzeby 
obrony cywilnej jako ukrycie dla 1030 osób.

Lata powojenne

Po zakończeniu II wojny światowej siły i środki skierowano do odbudowy zniszczeń 
wojennych. Ponieważ w miastach zachowało się wiele poniemieckich schronów, 
przeważnie nie było potrzeby realizacji nowych. W Gdyni pierwszy schron po II 
wojnie światowej oddano do użytku w 1946 r. na terenie Dalmoru, kolejne dopiero 
po 1950 r. We wczesnych latach 50. przeprowadzono powszechną inwentaryzację 

14 Przy budowie niektórych schronów tunelowych na terenie Gdyni polskich robotników również 
zatrudniano.

15 M. Szafrański, Gdynia podczas okupacji...
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obiektów pod kątem możliwości wykorzystania na potrzeby Terenowej Obrony 
Przeciwlotniczej16. Wprowadzono również podział na schrony i ukrycia, od lat 60. 
nazywane mianem budowli ochronnych. W związku z zaostrzeniem zimnej wojny 
zaczynają powstawać nowe obiekty, początkowo na terenie dużych zakładów pracy: 
w porcie pod magazynami (1950-1951), w portowej łaźni (1951), na terenie Wyższej 
Szkoły Morskiej (1952), w Stoczni Nauta (1952-1953), pod Dworcem PKP (1954). Ze 
względu na brak typizacji, schrony budowane we wczesnych latach 50. wzorowane 
były na obiektach przedwojennych oraz poniemieckich.

W 1953 r. wprowadzono obowiązek budowy schronów w nowo powstających 
szkołach, przedszkolach oraz budynkach mieszkalnych o wysokości powyżej czterech 
kondygnacji naziemnych włącznie. Nowe instrukcje budowlane uwzględniały wymogi 
obrony przeciwatomowej. Zwiększono wytrzymałość na ciśnienie fali uderzeniowej, a 
każdy schron musiał posiadać wyjście awaryjne typu tunelowego, z dwoma załamaniami 
korytarza, obligatoryjne zlokalizowane poza strefą zagruzowania, zakończone szybem 
z klamrami. Typowy schron TOPL17 był zaprojektowany w środkowej części budynku 
(najmniejsza przenikalność promieniowania radioaktywnego), w wydzielonej 
ścianami nośnymi części piwnicy lub podpiwniczenia. Pomieszczenia musiały być 
zagłębione w ziemi całkowicie lub częściowo.

Do 1958 r. na terenie Gdyni powstało kilkadziesiąt nowych budowli ochronnych 
w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych, co stanowiło największą liczbę 
w dziejach miasta. Ściany wykonywano z cegły, natomiast stropy nad schronem 
wylewano z żelbetu, ogólna konstrukcja była więc taka sama, jak przed wojną. 
Stosowano jednak przeważnie stropy płaskie, bez słupów i podciągów, często 
spotykanych w przedwojennych oraz poniemieckich schronach. W niektórych 
czteroklatkowych budynkach z drugiej połowy lat 50. stosowano interesujące 
rozwiązanie konstrukcyjne polegające na tzw. rozśrodkowaniu pomieszczeń 
ochronnych. W dwóch przeciwległych częściach budynku projektowano osobne 
schrony, każdy z własnymi urządzeniami oraz wyjściem zapasowym. Rozwiązanie 
takie było korzystne ze względów bezpieczeństwa (rozśrodkowanie osób), ale 
zwiększało koszty inwestycji z uwagi na konieczność stosowania podwójnych 
instalacji i urządzeń. Schrony takie znajdują się m.in. przy ul. Komandorskiej oraz 
Harcerskiej.

Budowy schronów pod budynkami mieszkalnymi zaprzestano w Polsce po  
1958 r. z przyczyn polityczno-ekonomicznych. W latach 60. schrony powstawały 
jedynie w niektórych budynkach użyteczności publicznej, szkołach i przedszkolach 
oraz na terenie zakładów pracy. Typowy schron dla załogi składa się z prostego, 
przeważnie dość szerokiego korytarza oraz przylegających po obu stronach 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz urządzenia.

16 M. Piela, Wspomnienia dawnego Komendanta TOPL, Archiwum GKEP, 2009.
17 Zasady budowy schronów w latach 50. określały przepisy budowlane Terenowej Obrony Przeciw-

lotniczej (w późniejszych latach zarządzenia Ministra Budownictwa oraz katalogi budowli ochronnych 
Obrony Cywilnej)
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249Schrony przeciwlotnicze w Gdyni

Od końca lat 60. do wczesnych lat 90. w Gdyni na terenie zakładów o znaczeniu 
strategicznym powstawały również schrony przeciwatomowe. Obiekty tego typu 
miały sześciokrotnie wyższą wytrzymałość od typowych schronów dla ludności 
pod budynkami, a ich konstrukcja była w całości żelbetowa. Duży podziemny 
kompleks schronów przeciwatomowych wraz ze stanowiskiem dowodzenia Obrony 
Cywilnej z czasów zimnej wojny powstał na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej, 
pod budynkami G-321, G-322 i G-330. Schrony były połączone podziemnymi 
przejściami i miały wspólne ujęcie wody. Schron G-321 był przeznaczony dla załogi 
Międzyzakładowej Formacji Obrony Cywilnej i do końca istnienia Stoczni Gdynia 
S.A. pełnił funkcję magazynu sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej na 
wypadek wojny lub klęsk żywiołowych. Schron G-322 został zaprojektowany jako 
podziemny szpital i znajduje się pod budynkiem działającej do dziś przychodni 
lekarskiej. Umocnione wejścia na zewnątrz budynku były przewidziane do transportu 
chorych na noszach. Schron G-330 to z kolei podziemne stanowisko dowodzenia na 
wypadek wojny nuklearnej. Obiekt w pełni wyposażony, z działającymi telefonami i 
centralą alarmową. 

Stanowisko kierowania obroną cywilną w Stoczni Gdynia
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W czasach zimnej wojny było to miejsce o znaczeniu strategicznym. Schron w 
latach 90. przeszedł remont i modernizację. W 2011 r. w wyniku likwidacji i podziału 
majątku zakładu, schrony stoczniowe znalazły się na terenach należących do 5 
prywatnych spółek oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podmioty te 
nie są zainteresowane dalszym utrzymywaniem schronów dla pracowników i planują 
ich przebudowę lub rozbiórkę. W przypadku 2 schronów na wniosek miejskiego 
konserwatora zabytków planowane jest ustalenie ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jako obiektów o walorach historycznych.

Podsumowanie

Schrony na terenie Gdyni wielokrotnie spełniały swoją rolę podczas II wojny 
światowej, stanowiąc miejsce bezpiecznego schronienia podczas alarmów lotniczych. 
Niezależnie od tego, czy ukrywali się w nich Polacy, czy też służyły wyłącznie 
okupantowi, mają one wartość historyczną. Coraz częściej dostrzega się walory 
historyczne schronów z czasów zimnej wojny, które również stanowią świadectwo 
swoich czasów. Warto także zwrócić uwagę na panujący w literaturze18 zgodny 
pogląd, iż takie obiekty, o ile ich konstrukcja jest nienaruszona, po uprzedniej 
modernizacji i wymianie przestarzałych instalacji mogą również współcześnie 
zabezpieczać osoby, ważne urządzenia lub cenne mienie przed skażeniami 
będącymi skutkiem awarii lub katastrof przemysłowych, a także na wypadek klęsk 
żywiołowych, zagrożeń militarnych czy lokalnych kryzysów politycznych, których 
w przyszłości nie można wykluczyć. Pod względem odporności nie ustępują one 
bowiem schronom użytkowanym w Szwajcarii, Norwegii czy Szwecji. Obecnie stan 
techniczny większości schronów na terenie Gdyni jest niezadowalający, przy czym 
zauważyć można brak bezpośredniego związku pomiędzy wiekiem budowli a stanem 
technicznym. Kluczowe znaczenie ma natomiast sposób użytkowania obiektu, 
zabezpieczenie pomieszczeń przed dewastacją oraz przeprowadzane konserwacje. 
Elementy wyposażenia, zwłaszcza o większych wymiarach, takie jak urządzenia 
filtrowentylacyjne i przewody doprowadzające powietrze są często demontowane 
dla zaoszczędzenia miejsca19, a drzwi ochronno-hermetyczne i zbiorniki wody 
złomowane. Powszechną praktyką właścicieli jest likwidowanie wyjść zapasowych. 
O ile w latach 70. i 80. wyjścia przykrywano specjalnymi betonowymi płytami, 
obecnie odbywa się to w sposób uniemożliwiający ich odbudowanie20. Zdarzają się 
przypadki zamurowywania czerpni powietrza podczas ocieplania budynków, jak 
również niefachowego przeprowadzania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych 
i ciepłowniczych, powodujące uszkodzenie obudowy zewnętrznej schronu21. 

18 Z. Szcześniak, Budowle schronowe Obrony Cywilnej w Polsce - stan dzisiejszy i kierunki rozwoju, 
Warszawa 2011.

19 Np. schrony przy ul. Abrahama 76/78 oraz przy ul. Okrzei 18.
20 Np. schron pod nastawnią dysponującą stacji Gdynia Główna.
21 Odpowiednio: schron przy ul. Morskiej 113 oraz przy ul. Okrzei 14.
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Jeden z autorów22 trafnie zauważa, że stan techniczny schronów różni się w zależności 
od tego, czy właściciel ma pomysł na zagospodarowanie budowli jako obiektu 
dwufunkcyjnego i pieniądze na realizację tego celu. Nie bez znaczenia jest również brak 
odpowiedniego planowania przestrzennego w tym zakresie23. Aktualnie na terenie 
miasta Gdyni schrony w gotowości eksploatacyjnej utrzymuje tylko kilka urzędów 
i zakładów, m.in. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dysponujące 
nowoczesnym schronem oddanym do użytku w latach 90. oraz Port Gdynia S.A., 
który przeprowadził w ostatnich latach remont i modernizację poniemieckiego 
schronu zapasowego stanowiska kierowania OC, pełniącego jednocześnie funkcję 
awaryjnego ujęcia wody pitnej dla portu. Działająca w wydzielonej części obiektu 
strzelnica sportowa częściowo pokrywa koszty utrzymania schronu. W latach 2011-
2012 ze środków Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono remont 
elewacji dwóch schronów wolno stojących oraz zamontowano tablicę pamiątkową 
opisującą historię schronu na terenie dawnego obozu pracy przymusowej 
Werftarbeiterlager Nussdorf w Gdyni-Leszczynkach. Pozostałe obiekty, należące 
głównie do prywatnych właścicieli wymagają remontów i modernizacji, na co od 
wielu lat brakuje środków. 

22 A. Bojarski, Budownictwo schronowe... 
23 M. Szafrański, Prawne problemy związane z budownictwem schronowym Obrony Cywilnej, 

[w:] XXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS - 2010”, Zakopane, 7-10.09.2010. 
Warszawa 2010, s. 378-383.
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Miron Kłusak

Obywatel wobec idei miasta XXI wieku

Wprowadzenie

Dobrobyt jako cel w strategii rozwoju w porządku liberalnym oznacza w różnym 
czasie, w różnych warunkach i dla różnych ludzi całkiem co innego. Jednak, w 
wymiarze egzystencjalnym niezbędne jest pewne minimum, które zapewnia 
funkcjonalność i efektywność środowiska antropogenicznego. Wzrost dobrobytu 
nie musi oznaczać wzrostu konsumpcji, a jedynie jej racjonalizację. Orientacja na 
prostotę, funkcjonalność i efektywność daje w rezultacie poszukiwanie nowych 
rozwiązań w technologii, organizacji i kształtowaniu infrastruktury niezbędnej do 
życia w coraz lepszych warunkach. Wzrost poziomu wykształcenia, coraz większa 
mobilność społeczeństwa, która owocuje doświadczeniem, pozwala ludziom 
dokonywać optymalnych wyborów dotyczących warunków egzystencjalnych 
niezbędnych do życia. Wzrost zamożności umożliwia oderwanie się od rozwiązań 
prymitywnych i tandetnych. Obserwuje się coraz bardziej postępujące zróżnicowanie 
tego, co zauważa się w przestrzeni publicznej, jednak w dalszym ciągu kontynuuje się 
chaos i tandetę. Brak porządku i dyscypliny w kształtowaniu przestrzeni publicznej 
powoduje chaos i wzrost kosztów. Dominują w wielu wypadkach racje polityczne, 
orientacja na zdobywanie poparcia wyborcy masowego, któremu stosunkowo łatwo 
zbudować z pieniędzy podatników różnego rodzaju obiekty sportowe, rekreacyjne 
czy przeznaczone dla masowej rozrywki. Znacznie trudniej realizować projekty 
niezbędnej infrastruktury jak drogi, autostrady, koleje, oczyszczalnie ścieków, 
infrastrukturę wodną i kanalizacyjną. Przykład dróg jest szczególny, ponieważ 
władze terenowe, dla których drogi są warunkiem rozwoju, borykają się z ogromnymi 
kosztami wykupu gruntów pod budowę dróg. Na samorządowej konferencji 
dotyczącej kosztów urbanizacji zorganizowanej w czerwcu 2011 roku w Warszawie, 
łączne zobowiązania związane z wykupem ziemi oszacowano na 130 mld złotych. 
Powszechną strategią jest wypłacanie odszkodowań dopiero wtedy, kiedy zmuszają 
do tego wyroki sądowe1.

Obywatel, który szuka dla siebie miejsca dla osiedlenia się najbardziej zwraca 
uwagę na lokalizację i skomunikowanie tego miejsca, czyli jakość dróg i możliwości 

1 J. J. Wiatr, Drogi do wolności. Polityczne mechanizmy krajów postkolonialnych. Warszawa 1982, s. 83. 
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komunikacyjne. Jeśli uda mu się zdobyć pożądaną lokalizację musi zadbać, żeby w 
jego domu zostały wykorzystane istniejące możliwości technologiczne, czyli żeby 
to był „dom inteligentny”, funkcjonalny i tani w eksploatacji. Dom powinien być 
energooszczędny.

Wprawdzie wielce zasłużona teoria modernizacji pozwala objaśnić i zrozumieć 
wieloaspektowość uwarunkowań procesów rozwoju i motywów dynamiki zmian, 
jednak przyspieszające ciągle procesy zmian powodują trudności w dostrzeganiu 
istoty tych uwarunkowań, bez czego nie jest możliwa adekwatna diagnoza. Zwracał na 
to uwagę Jerzy Wiatr już ponad dwadzieścia lat temu, zauważając niejasność pojęcia 
„modernizacja”2. Również pojęcie nowoczesności ulega zmianom przy czym jako 
westernizacja czy europeizacja mieści się w dyskursie dotyczącym współczesnych 
przemian cywilizacyjnych. Właściwie, to wyjściem w sytuacji jest podejmowanie 
prób dostrzegania  istoty  rzeczy w nowych jakościowo zjawiskach i zróżnicowanych 
uwarunkowaniach powodujących, że następuje zmiana. Zwykle, w procesie przemian 
społecznych towarzyszą temu napięcia i konflikty; system traci równowagę i zachodzi 
konieczność jej przywrócenia, co jest testem na wydolność systemu i na jakość klasy 
politycznej. Zwykle import wzorów z krajów wysokorozwiniętych w budowaniu 
systemu politycznego i  instytucji nie prowadzi do trwałych zmian, które wymagają 
oparcia o lokalne warunki i wartości. W dorobku badaczy zajmujących się procesami 
modernizacji przeważają poglądy, że modernizacja jest wypadkową procesów 
endogennych i egzogennych3. Aktywność cywilizacyjna i nowe technologie, w 
warunkach konkurencji wymuszają zmiany i przyspieszają migrację ludności, która 
w poszukiwaniu szans na dobrobyt decyduje się na zmiany miejsca zamieszkania 
i poszukiwanie nowych możliwości, zwykle osiedlając się w miastach. Proces 
ten realizuje się również na szerszą skalę, co pokazuje kryzys, że ludzie porzucają 
dotychczasowe miejsca zamieszkania i państwa, w których żyli od pokoleń, żeby 
szukać swoich szans w państwach lepiej zorganizowanych, bardziej wydajnych, o 
wyższym poziomie dobrobytu i aktywniejszej polityce społecznej. Jest to rezultat 
globalizacji i narastającej dynamiki rozwoju. Nie pomaga w tej sytuacji żadna wzniosła 
frazeologia, zaklęcia patriotyczne i upominanie się o wartości. Ludzie, ceniąc sobie 
wolność i możliwość wyboru, dokonują wyborów dla siebie optymalnych i nie jest to 
naganne. Wynika z tego, że każde społeczeństwo i jego klasa polityczna, mając do tego 
państwo i jego instytucje musi odpowiadać za sprawność w zarządzaniu majątkiem 
narodowym i wykorzystywaniem racjonalnym potencjału demograficznego. 
Kryterium stanowi efektywność, która daje środki na rozwiązywanie problemów, 
a ludziom możliwości  podejmowania optymalnych decyzji i działań. Sprawne 
państwo i odpowiedzialna klasa polityczna są szansą na rozwój, a dla jego obywateli 
na adekwatny dostęp do zasobów i uprawnień. W warunkach porządku rynkowego i 

2 Wywiad z architektem P. Łukasikiem dla „Magazynu Gazety Wyborczej”, z dn.  21-22.04.2012 r., s. 35; 
P. Łukasik ur. w 1970 r.  studiował architekturę w Gliwicach i w Paryżu, potem pracował we Francji i w 
Niemczech. Po powrocie do Polski razem z Ł. Zagałą założyli biuro Medusa Group.

3 Tamże.
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demokratycznego rozwój i modernizacja rodzą napięcia, ponieważ różne podmioty 
osiągają różne rezultaty, co prowadzi do zróżnicowania, ale również do dynamiki. 
Dynamika, w warunkach konkurencji, jest szansą na sukces i umacnia gospodarkę i 
pieniądz. Towarzyszą temu naciski równościowe, żeby dynamikę finansów łagodzić 
społeczną sprawiedliwością. Rodzi to dyskusje, które nie mają granic.

Coraz więcej ludzi chce mieszkać w miastach mimo, że równocześnie sporo ludzi 
z miast poszukuje możliwości urządzenia się poza miastem - dotyczy to wolnych 
zawodów oraz ludzi, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody, co pozwala im 
się urządzać bez liczenia się z kosztami. Jest to kategoria ludzi względnie odporna 
na kryzys, ludzi którzy konsumują dobra luksusowe. Architekci i specjaliści od 
gospodarki przestrzennej uważają, że w architekturze najważniejsze jest to, by 
architekt rozumiał ludzi dla których projektuje. Taka zdolność jest uważana za 
podstawową kompetencję architekta: „Trzeba rozumieć społeczeństwo, w którym się 
żyje. To moim zdaniem podstawowa kompetencja architekta. Nie ma nic gorszego 
niż projektowanie dla ludzi, których się nie zna”4. Architekt P. Łukasik po studiach za 
granicą i doświadczeniach w pracy za granicą uważa swoich rodaków za ciekawych 
życia, skłonnych do eksperymentów oraz poszukiwania nowości i nowych mód. 
Polacy również, jeżdżąc po świecie, wiele widzą i unikają błędów w budownictwie 
oraz planowaniu przestrzennym.

Miasta generują najwyższą dynamikę rozwoju, szczególnie w zakresie 
wyspecjalizowanych usług. Wielkie aglomeracje są motorami rozwoju i postępu 
cywilizacyjnego, wciągając do współpracy obszary przyległe stają się dla nich motorem 
postępu. Jednocześnie te obszary przyległe, często przyrodniczo i rekreacyjnie 
atrakcyjne mogą zachować swoją kulturową tożsamość. Widać to u nas wyraźnie na 
Podhalu czy na Kaszubach.

Miasto, dom, mieszkanie

Mieszkanie w budynkach wielorodzinnych oznacza wolność ograniczoną, 
ograniczoną prywatność. Również znacznie trudniej jest zorganizować się rodzinie 
na ograniczonej powierzchni mieszkania, które w dodatku ma sąsiadów z góry, z 
dołu i po bokach. W tym przypadku sytuacja jest loteryjna i zależy od „szczęścia”. 
Przy sąsiadach „nieżyczliwych otoczeniu” mieszkanie w bloku może zamienić 
się w koszmar. Mieszkanie jest zwykle czymś znacznie więcej niż tylko sypialnią. 
Rozmiary mieszkania i jego kontekst mają coraz większe znaczenie. Znowu pojawia 
się lokalizacja jako walor dominujący.

Samorządy zwykle nie mają opracowanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego ponieważ nie jest to obligatoryjne i wydają 
pozwolenia na budowę w oparciu o warunki zabudowy. Miasto czy gmina nie 
musi wtedy zapewniać infrastruktury i wykupować gruntów. Deweloperzy mają 

4 P. Skwirowski, „Gazeta Wyborcza”, z dn. 16.02.2012 r., s. 21.
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wtedy wolną rękę. Głównym ograniczeniem jest jedynie zasada dobrego sąsiedztwa 
nawiązująca, nakazująca nawiązywanie do zabudowy już istniejącej, ale przepisy nie 
mówią, jaki jest maksymalny obszar na podstawie którego określa się wymagania 
dla nowej zabudowy. Może to być nawet wiele hektarów, a na takim terenie zawsze 
znajdzie się budynek, do którego można nawiązać. Gdańsk, w grupie dużych miast 
ma najwięcej terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego, łącznie 
dotyczy to 66.80% powierzchni miasta, a łącznie z planami projektowanymi 72%5. 
Inwestorzy chętnie budują na terenach nie objętych planem, ponieważ zwykle są one 
o wiele tańsze i wolne od ograniczeń wynikających z polityki przestrzennej miasta 
czy gminy, zapisanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Mając na uwadze wykorzystanie szans w perspektywie 2030 roku 
gdańscy urzędnicy samorządowi opracowali pięć działów, na których Gdańsk skupi 
się, także inwestycyjnie w latach 2012 – 2015: 1)Innowacyjny Gdańsk (poszukiwanie 
nowych talentów i narzędzi rozwoju, nacisk na partnerstwo publiczno – prywatne); 
2) Mobilny Gdańsk (większe wykorzystanie transportu publiczno-zbiorowego, 
promocja rowerowego trybu życia); 3)Gdańsk Moje Miasto (edukacja, zdrowie, 
budowa społeczeństwa obywatelskiego); 4)Gdańsk… tu mieszkam (bezpieczeństwo 
powodziowe i energetyczne, gospodarka komunalna); 5) Czas na Gdańsk (rozwój 
gospodarczy poprzez sport, kulturę i turystykę). W oparciu o to ma być przygotowany 
scenariusz rozwoju miasta. Jest to przykład dobrych chęci i działania metodą zaklęć 
i wiary w marketing. Dotychczasowe doświadczenia w strategii rozwoju miasta nie 
nastrajają optymistycznie.

Samorząd musi się stosować do studium. Dla dewelopera jest to dokument, który 
go nie dotyczy. Gdańsk wydał w latach 2008 – 2010 na sam wykup gruntów pod 
zaplanowane drogi i na odszkodowania dla właścicieli około 17 mln złotych. Na 
całą zapisaną w planach infrastrukturę przeszło  541.7 mln złotych6. Jednocześnie 
wpływy z opłat właścicieli gruntów wyniosły w tym samym czasie zaledwie 2 mln 
złotych. Dyskutowany jest problem, czy własność może być jednocześnie prawem do 
zabudowy. Często zgłaszany jest pogląd, że własność nie powinna oznaczać prawa do 
zabudowy. Jest to problem, który wiąże się z budowaniem na terenach zalewowych, 
bądź na zboczach wzgórz. W Europie Polska jest wyjątkiem, gdyż zwykle decyzje o 
zabudowie zależą od decyzji władz lokalnych i zwykle wiążą się z różnego rodzaju 
uwarunkowaniami. Główną zasadą urbanizacji jest „rozwój miasta do wewnątrz”, 
czyli rewitalizacja, unowocześnianie i uzupełnianie istniejącej zabudowy i  istniejącej 
infrastruktury. Istniejąca sytuacja sprzyja deweloperom, ale jest ona konsekwencją 
błędnej polityki państwa, które unika odpowiedzialności za kształtowanie zasad ładu 
przestrzennego, ponieważ wiąże to się z kosztami nakładów na infrastrukturę. W 
konsekwencji łupem deweloperów padają grunty użytkowe i bronią się jedynie lasy 
i wysokiej klasy grunty rolne. Zmian wymaga ustawa o planowaniu przestrzennym, 
która ograniczy „fundamentalizm” własnościowy, który nie wychodzi miastom  

5 „Gazeta Wyborcza”, z dn. 23.07.2012 r., s. 10.
6 „Gazeta Wyborcza”, z dn. 23.07.2012 r., s. 10.
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i gminom na dobre. Wszelkie plany urbanizacyjne i wszelkie  inwestycje muszą mieć 
realne fundamenty ekonomiczne i nie mogą mieć wad prawnych. Prezydent Łodzi 
Kropiwnicki na realizacje obiektów na 90-hektarowym obszarze wokół Dworca 
Fabrycznego nazywanym Nowe Centrum Łodzi planował wydać około 1.2 mld 
złotych, co zmusiłoby miasto do zadłużenia się na wiele  lat i przez cały ten czas 
nie byłoby środków nawet na załatanie dziur na drogach. Hanna Zdanowska, nowy 
prezydent Łodzi na wstępie swojej kadencji zauważyła, że te wizjonerskie projekty 
nie miały ani fundamentów ekonomicznych i pełne były wad prawnych7. Miasto 
zbliża się do maksymalnego dopuszczalnego zadłużenia, po którego przekroczeniu 
władze przejmuje komisarz. Nie może być tak, że na różnego rodzaju bolączki trudne 
do załatwienia władze fundują obywatelom iluzje w postaci całkiem oderwanych od 
życia wizji i projektów. Łączny deficyt gmin, powiatów i województw w 2011 roku 
wyniósł 10.2 mld złotych, nieco mniej niż w 2010 roku, kiedy zadłużenie wynosiło 
15 mld złotych Samorządy miały w sumie prawie 171 mld zł dochodu, a łączna 
kwota ich wydatków wyniosła nieco ponad 181 mld złotych. Samorządy są dziś 
największym inwestorem w kraju. Bogate samorządy płacą tzw. „janosikowe” na 
rzecz biedniejszych samorządów8. Jest w ogóle problem gospodarowania środkami 
podatników, w czym samorządy są najsprawniejsze, natomiast państwo pod tym 
względem daje raczej zły przykład. 

Aktualnie coraz większym problemem jest budowanie warunków dla rozwoju 
przy coraz bardziej zwalniającym wzroście i licznych ograniczeniach fiskalnych. W 
takich warunkach pracuje Pomorze nad strategią rozwoju do 2020 roku. Przyszłość 
jest coraz bardziej niepewna a rzeczywistość złożona. Otoczenie jest coraz mniej 
sprzyjające. Pomorze ma szanse stać się trzecim, bądź czwartym regionem w Polsce 
pod względem poziomu dobrobytu, czyli przesunąć się ze środka „peletonu” polskich 
województw, co by oznaczało osiągnięcie poziomu byłych landów NRD. Przybędzie 
zagranicznych firm i inwestycji, które będą mogły korzystać z pomorskiego 
zaplecza badawczo-rozwojowego. Możliwe będzie postawienie na turystykę oraz 
współpracę ze Skandynawią i Kaliningradem. Może uda się wykształcić specjalizację 
regionalną w zakresie energetyki, technologii środowiskowych, ICT (technologie 
informacyjno-komunikacyjne) czy logistyki. Prawdopodobnie wzrośnie również 
liczba naukowców i studentów zza granicy. Trójmiasto jest stolicą regionu, jednak 
granice poszczególnych miast decydują o zróżnicowanej polityce gospodarczej i 
strategii rozwoju regionu. Strategia rozwoju województwa musi być dostosowana 
również do nie dających się przewidzieć wydarzeń, jakimi okazała się autostrada 
A1, Euro 2012, elektrownia atomowa czy gaz łupkowy. Dlatego strategia rozwoju 
województwa musi być powiązana z regionalnym programem operacyjnym 
środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, co pozwoli urealnić cele, jakie należy 
osiągnąć z finansowymi możliwościami. Do wielu wydarzeń Pomorze będzie się 
musiało dostosować, bo na przykład o powstaniu i miejscu powstania elektrowni 

7 B. Mikołajewska, Dmuchana Łódź, „Polityka”, nr 6, z dn. 8.02.–14.02.2012 r., s. 44–47.
8 P. Skwirowski, „Gazeta Wyborcza”, z dn. 16.02.2012 r., s. 21. 
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atomowej zdecyduje rząd. Powstanie elektrowni wyzwoli trwały impuls rozwojowy, 
inwestycyjny, technologiczny i edukacyjny, a także na rynku pracy, co będzie 
sprzyjać wzrostowi tempa rozwoju pomorskiej gospodarki. Inwestycje mogą jednak 
obniżyć walory przyrodnicze regionu i to też należy brać pod uwagę. Pomorskie 
może się stać przedmiotem silnej presji inwestycyjnej w obszarze energetyki – 
elektrownia węglowa, elektrownia  wiatrowa, inwestycje w zakresie zabezpieczenia 
powodziowego czy działalności turystycznej. Pomorskie w zakresie energetyki ma 
spore rezerwy w zakresie możliwych oszczędności oraz integrowania rozproszonych 
i zróżnicowanych źródeł energii. Atutem Pomorza jest najwyższy w kraju przyrost 
naturalny i dodatnie saldo migracji. W rezultacie w 2020 roku można się spodziewać 
przyrostu około 50 tys. mieszkańców. Oprócz demografii można liczyć na zaradność 
mieszkańców Pomorza i spory eksport towarów wysoko przetworzonych. Pomorze 
wyróżnia również skala potencjału gospodarczego, o czym świadczy drugi po 
Mazowszu poziom odprowadzanych do budżetu państwa podatków w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Jednocześnie narastają dysproporcje między dynamiką rozwoju 
trójmiejskiej aglomeracji, a peryferyjnymi powiatami. Jest to rezultat dynamiki 
rozwoju i nie można ulegać naciskom równościowym, że niby różnice szkodzą 
rozwojowi, ponieważ wyrównywanie oznaczałoby równanie w dół. Receptą na to jest 
doskonalenie się w zarządzaniu nierównościami i likwidowaniu barier rozwojowych9. 
Powinno się również stawiać na rozwój sieci miast województwa. Aglomeracja 
trójmiejska powinna być motorem napędowym dla całego regionu, a zależeć to będzie 
od umiejętności zarządzania rozwojem oraz współpracy podmiotów publicznych i 
prywatnych. I w tym stwierdzeniu, zawierają się możliwe pułapki i nieporozumienia.

Wizje miasta XXI wieku są bardzo zróżnicowane, zależą od bardzo wielu 
uwarunkowań. Łatwo o przesadę, dziwactwa, wpędzanie się w koszty. Paryż od 
czasów wieży Eiffla nie szczędzi sobie dziwactw w postaci Centre Pompidou, 
które wygląda jak skrzyżowanie stodoły z rafinerią, dzielnicy La Vilette, dzielnicy 
La Defense i wielu jeszcze innych przykładów nowoczesności, która po krótkim 
czasie ekscytacji nowością staje się dokuczliwym i niefunkcjonalnym dziwactwem. 
Turyści zachwycają się nowoczesną architekturą Hiszpanii, natomiast mieszkańcy 
są znacznie bardziej powściągliwi, a nawet uważają tych znanych i podziwianych 
twórców za społecznie szkodliwych ekstrawagantów. Za takiego uważają mieszkańcy 
Walencji Santiago Calatravę, który zaprojektował walenckie miasteczko Sztuki i 
Nauki oraz most L’Assut de l’or. Projekty Calatravy zmieniły Walencję i przyciągnęły 
40 milionów turystów. Wszystko to działo się w latach boomu gospodarczego i 
kosztowało to około 1.1  mld euro. W 2005 roku oddano jeden z ostatnich budynków 
ogromny Pałac Sztuk im. Królowej Zofii, w którym wielka sala operowa miała tak złą 
akustykę, że trzeba ją było przebudowywać, a z widowni trzeba było wymontować 
dwieście siedzeń, bo nic z nich nie było widać, zaś w czasie ulewnych deszczy część 
sceny zalewała woda. Budynek Agory, w którym odbył się turniej tenisowy Valencia 

9 Wywiad z R. Matczakiem, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku,  „Gazeta Wyborcza. Magazyn Pomorski”, z dn.  23.04.2012 r., s. 12. 
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Open 500 kosztował 100 mln euro, ale w czasie deszczu dach przeciekał i widzowie 
musieli siedzieć pod parasolami. Kłopoty były z mostem L’Assud d’or, który miał na 
środku wzniesienie, za którym nie było widać drugiej strony, co powodowało, że 
kierowcy wpadali na siebie, a przeróbki mostu podwoiły jego koszty. Również koszty 
oddanego do użytku Pałacu Sztuk z 84 mln euro podskoczyły na 304 mln euro. Dla 
porównania warszawskie Centrum im Kopernika, o prostszej bryle i nieco mniejszej 
powierzchni zaprojektowano i wybudowano w krótszym czasie za 85mln euro. W 
polskich wrocławska Sky Tower, najwyższy budynek mieszkalny w Polsce (212 m) 
razem z przebudową infrastruktury wokół kosztował blisko 250 mln euro. Calatravę 
w Walencji uważa się za oszusta i wydrwigrosza, bo zamiast zapłacić podatki 
w Walencji, skąd pochodzi zapłacił je w Zurychu w Szwajcarii, gdzie na co dzień 
mieszka i pracuje. Walencja, która dziś stoi na skraju bankructwa, nie dość, że ma 
600 mln euro dziury budżetowej, to jeszcze co roku musi płacić około 700 tys. euro 
za ochronę i konserwację  budynków Calatravy. Aktualnie bezrobocie w Walencji 
przekracza 26%, w Hiszpanii - około 24%. Ludzi usuwanych z mieszkań i domów 
za długi jest tez więcej niż w innych regionach, więcej niż gdzie indziej małych i 
średnich przedsiębiorstw, a na nic opierała się cała struktura wytwórczości i kiedy 
zaczęły upadać, bo traciły rynki zbytu, a banki traciły zdolność ich kredytowania, 
a kraj stanął na krawędzi bankructwa. Zagłębia pomarańczowe zaczęły padać, bo 
przegrywały z Marokiem, gdzie koszt siły roboczej był znacznie niższy. Rząd lokalny 
Walencji musiał zwrócić się do rządu centralnego o pomoc w spłacie zadłużenia, a 
jest ono najwyższe spośród 17 regionów autonomicznych Hiszpanii. Przekroczyło już 
20% jej rocznego PKB. W liczbach bezwzględnych góruje nad nim jedynie sąsiednia 
Katalonia, ale ta wytwarza 20% PKB całej Hiszpanii, podczas gdy Walencja jedynie 
10%. Katalonia płaci też najwięcej do budżetu centralnego10.

W Walencji szał budowania zaczął się pod koniec lat 90., zresztą dotyczyło to 
całej Hiszpanii. Początek dało Muzeum Guggenheima, które 1997 roku w Bilbao 
zaprojektował Frank Gehry, dla miasta, które dobrze pamiętało swoja przemysłową 
przeszłość miasta brudnego i zaniedbanego z pozamykanymi fabrykami. Nowe 
Muzeum stało się ośrodkiem nowoczesnej sztuki, a oryginalny dach pokryty 
tytanową blachą zachwycał i budził ciekawość, co owocowało przybyciem w ciągu 
jednego roku 1.4 mln turystów. Po muzeum zbudowano dwie linie metra, które w 
godzinach szczytu przewożą milion ludzi. Powstały nowe osiedla, sklepy, centra 
rozrywki kilkanaście nowoczesnych hoteli i restauracji oraz Międzynarodowe 
Centrum Wystawowe, centrum Kultury Alhondiga Bilbao zaprojektowane przez 
Phillippe’a Starcka. Odnowiono kampusy dwóch uniwersytetów, w mieście pojawiła 
się siedziba Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w której 
regularnie odbywają się konferencje i spotkania ludzi z całego świata. Powstawały 
nowe centra rozrywki, parki i bulwary. Bezrobocie w regionie spadło z 28% do 
8%. Całe to powodzenie zaczęto nazywać efektem Bilbao. To, co robili Baskowie, 

10 „Gazeta Wyborcza”, z dn. 23.07.2012 r., s. 10.
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zaczęli powielać inni, bo wydawało się, że wystarczy zatrudnić znanego architekta, 
wybudować coś szokującego, a reszta stanie się sama. Efekt musiał być tylko jeden 
– olbrzymie dziury w lokalnych budżetach i wielkie długi w lokalnych budżetach. 
Zaprojektowane przez Petera Eisenmana i otwarte w styczniu 2011 roku w Santiago de 
Compostella Miasteczko Kultury Galicji pierwotnie miało ruszyć już 8 lat wcześniej. 
Budowa się jednak przeciągnęła, a koszty wzrosły ze 108 do prawie 300 mln euro. 
Obecnie zamiast pełnego kompleksu z muzeum, biblioteką, centrum muzyki i sztuki, 
archiwum i salami wystawowymi, otwarta jest tylko część, a rząd Galicji ogłosił, że z 
powodu kryzysu prace trzeba będzie zawiesić przynajmniej na 3 lata. Sprzeciwiając 
się projektom Eisenmana, opiniujący jego prace amerykański architekt Wilfried 
Wang publicznie oświadczył, że gdyby jego inni koledzy recenzenci zdobyli się na 
szczerość, to miejscowi podatnicy oszczędziliby kilkaset milionów euro. W Alcorcon 
na przedmieściach Madrytu, gdzie w 2009 roku ruszyła budowa olbrzymiego, 
składającego się z 9 budynków Centrum Kultury i Sztuki, to okazało się, że budowa 
przekroczyła zakładane koszty o ponad 100 milionów euro i nowy burmistrz 
miasta oświadcza, że nie ma jak płacić nawet za prąd, bo miasto tonie w długach. 
Z kolei w Aviles, gdzie zatrudniono brazylijskiego architekta Oscara Niemayera, w 
połowie 2010 roku powstało Centrum Sztuki. Inwestycja wygląda jak skrzyżowanie 
statku kosmicznego i wieży kontroli lotów. Miała ona zmienić przemysłowe miasto, 
jak muzeum Guggenheima odmieniło Bilbao. Mimo zachęcającej frekwencji 
zwiedzających trzeba było Centrum zamknąć, ponieważ okazało się, że w trakcie 
budowy powstały poważne nadużycia w rozliczeniach kosztów, co wpędziło w 
kłopoty lokalny rząd Asturii. Kłopoty i nieprawidłowości pogrzebały również w 
2011 roku nowo otwarte lotnisko w Castellon. Budowany przez ponad dekadę  
obiekt pochłonął w sumie 150 mln euro, plus 30 mln na promocję i 300 tysięcy 
euro na postawiony przed lotniskiem 24–metrowy, miedziany posąg miejscowego 
polityka Carlosa Fabry. Po otwarciu lotniska nie wylądował na nim jednak żaden 
komercyjny samolot, bo okazało się, że obiekt nie ma wymaganych licencji i zarabia 
na nim jedynie firma ochroniarska pilnując lotniska i posągu Oscara Fabry, za co 
ostatnio policzyła sobie ponad 5.5 mln euro. Wiele lotnisk wybudowanych w czasie 
boomu nie obsługuje nawet 100 tysięcy pasażerów rocznie. Do rekordzistów należy 
port lotniczy w Badajoz, który ostatni samolot komercyjny przyjął na początku 
2012 roku. W Huesce, niedaleko Pirenejów, regularne loty przyjmuje tylko zimą - 
w 2011 roku skorzystało z niego około 3000 pasażerów. Lotnisko w oddalonym od 
Madrytu o ok. 200 km Ciudad Real w regionie Kastylia La – Mancha zamknięto po 
3 latach działalności z powodu permanentnego deficytu11. Posłanka do walenckiego 
parlamentu z nowego lewicowego ugrupowania Compromis – Monica Oltra 
tłumaczy, że to nie kryzys, ale wielki szwindel, co się dzieje w Walencji. Sektor 
dóbr luksusowych ma się całkiem dobrze, a szwindel polega na tym, że rozdęto 
nierealną, spekulacyjną gospodarkę, wciskano ludziom bezwartościowe lokaty 

11 „Polityka”, nr 26, z dn. 27.06-3.07.2012 r., s. 84-86.
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kapitałowe, nadmuchiwano nieruchomości, skupiono kapitał w rękach wąskiej grupy 
spekulantów. Gdy przyszedł krach, to płacą zwykli ludzie, zaś krezusi wyciągają ręce 
do publicznej kasy. Na gorączce boomu nieruchomościowego i finansowych lokat 
znalazły w Walencji pożywkę korupcja, nepotyzm i kradzież publicznego grosza. 
Rząd regionalny od 1995 roku sprzedawał ludziom wizje nieustającego wzrostu, 
sukcesów i  bogacenia się, zaniedbał natomiast tradycyjną, silnie proeksportową 
wytwórczość, rolnictwo, przetwórstwo, średni i mały przemysł, a środki publiczne 
przerzucił na nieruchomości i budownictwo. W stolicy regionu powstało Miasteczko 
Sztuki i Nauki – jedno z najbardziej nowoczesnych w Europie centrów kulturalno-
rozrywkowych z interaktywnymi muzeami, galeriami i kinami oraz z oceanarium, 
w Alicante – Miasteczko Świateł, największy na kontynencie kompleks produkcji 
filmowej i audiowizualnej. Walencja zbudowała też tor do wyścigów Formuły I, 
zorganizowała światowe regaty transatlantyckie Copa America, sprowadziła papieża, 
żeby wszyscy widzieli, że katolicka Hiszpania to nie tylko Barcelona, Madryt i 
Santiago de Compostela. Gigantyczne inwestycje publiczne podsyciły korupcję, 
grabienie kasy regionalnej przez zaprzyjaźnionych z rządem biznesmenów przybrało 
niewiarygodne rozmiary. Zorganizowanie transmisji z pobytu papieża w 2006 roku 
kosztowało Walencję 14 mln euro, podczas gdy Barcelona i Santiago podczas tej 
samej podróży nie wydały więcej niż 1-1.5 mln i nikt się z tego nie wytłumaczył. 
Błędy popełniono w strategii rozwoju, odchodząc od modelu rozwoju opartego 
na tym, co Walencja miała najlepszego, a więc małe i średnie przedsiębiorstwa, 
których proeksportowa produkcja powodowała, że Walencja dawała pod koniec lat 
sześćdziesiątych do centralnego ponad 20% wpływów z eksportu. Po uzyskaniu przez 
Walencję autonomii w 1980 roku nigdy nie zadbano o stabilne finansowanie lokalnej 
gospodarki. Ewidentna wina obciąża elity polityczne i finansowe. Opisane zjawiska 
dotyczą nie tylko rządzonej przez prawice Walencji, ale również innych regionów 
rządzonych przez socjalistów premiera Zapatero12. Hiszpańska choroba (to, co 
dotyczy Walencji, dotyczy całego kraju z Katalonią włącznie) powoduje polityczną 
i ekonomiczną degradację, która zmusza tę znaczącą w skali UE gospodarkę do 
zwrócenia się do Unii o pomoc w postaci 300 mld euro.

Wszystkie te obiekty przydały się jedynie tym, którzy na tym zarobili. Nagle 
ludzie zdali sobie sprawę, że cały ten luksus i wspaniałe wizje nie dotyczyły ludzi 
i ich egzystencjalnych potrzeb. Iluzją okazały się argumenty, że swoją niezwykłą 
atrakcyjnością obiekty te przyciągną miliony ludzi, a ci zostawią tam swoje pieniądze. 
Życie po raz kolejny pokazało, że  nie liczenie się z tym, co potrzebne jest ludziom 
okazuje się niezwykle kosztowne. W kryzysie okazało się, że należy budować 
infrastrukturę, w której ludzie będą znajdować coraz więcej szans na realizację 
swoich aspiracji, korzystać z wolności, z możliwości wyboru, co w rezultacie 
oznaczać będzie dobrobyt i bezpieczeństwo, a dopiero potem można myśleć o 
realizowaniu ekstrawaganckich wizji. W Hiszpanii, kiedy środki unijne pozwalały 

12 „Gazeta Wyborcza”, z dn. 23.07.2012 r., s. 10.
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na rozmach w inwestycjach, pozwalano sobie na ekstrawagancję. Kiedy w 2007 roku 
rynek nieruchomości się załamał wiele miast znalazło się pod kreską. Wybudowane 
hale sportowe, baseny budynki użyteczności publicznej trzeba było zamknąć, bo 
zapełniały się tylko w szczycie sezonu, a utrzymywać je trzeba było przez cały rok. 
Były zbyt wartościowe, żeby je zburzyć. Calatrava poniósł klęskę nie tylko w Hiszpanii, 
ale również w Stanach Zjednoczonych, gdzie budowa najwyższego w całej Ameryce, 
liczącego 610 metrów wieżowca w Chicago, stanęła po wylaniu fundamentów. 
Nawet przy najwspanialszych wizjach koszty muszą być liczone. Współcześnie 
budowanie musi oznaczać szacunek dla środowiska i coraz częściej własne zaplecze 
energetyczne. W latach dwudziestych XX wieku Le Corbousier, wielki reformator 
współczesnej architektury swoją wizję idealnego budownictwa zawarł w formule: 
„słońce, przestrzeń i zieleń”. Współcześnie należałoby do tego dodać naturalne źródła 
energii, ponieważ coraz więcej ludzi mieszka w miastach, które trzeba budować i 
eksploatować zgodnie z poszanowaniem środowiska, czyli z własnym zapleczem 
energetycznym. W przypadku budownictwa peryferyjnego i budownictwa na 
prowincji oznacza to orientację na dom pasywny, który wykorzystuje wszystko, co 
niosą  współczesne najnowsze technologie, pozwalające na oszczędną i funkcjonalną 
eksploatację. Współczesne technologie pozwalają oszczędzać na wszystkim, tyle 
tylko, że są kosztowne na wejściu; są potem oszczędne w eksploatacji, głównie w 
ogrzewaniu, oświetleniu i wentylacji. Na południe od Londynu do roku 2003 w 
Wallington stanęło 100 domów zasilanych wyłącznie energią słoneczną, w pełni 
ekologicznych i energetycznie samowystarczalnych, ogrzewanych energią słoneczną. 
Całe osiedle zbudowano z materiałów pochodzących z recyklingu, z materiałów  
wytwarzanych w odległości nie większej niż 60 kilometrów od budowanego 
osiedla. W efekcie domy zużywają o ok. 90% mniej energii niż domy budowane w 
tradycyjnych technologiach. Przypominają popularne w Anglii „szeregowce” tyle, że 
z bateriami kolektorów słonecznych na dachach. W 2001 roku w Malmo Szwedzi 
zbudowali w 100% samowystarczalne energetycznie osiedle; posiada ono swoje 
baterie słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne, biogaz pochodzący ze spalania 
śmieci. W obu osiedlach parkingi i ruch kołowy odbywają się na zewnątrz osiedla. 
Wewnątrz wszyscy poruszają się pieszo. Mnogość obszarów zielonych i obiektów 
rekreacyjnych sprzyja zdrowemu i zbiorowemu obcowaniu. Tanie i ekologiczne 
materiały i proste formy konstrukcyjne formy domów obniżały koszty budowy, w 
ten sposób na zdrowy styl życia stać nie tylko najbogatszych. W tym kierunku poszły 
także władze Kalifornii w Santa Monica, gdzie w 2002 roku powstało osiedle dla 
najbiedniejszej ludności. Proste w formie bloki pokryte zostały bateriami słonecznymi, 
których błękit jest równocześnie kolorową dekoracją dachów. Łatwiej i taniej jest 
zasilić energią szeregowe osiedle niż 50 piętrowy gmach. Biurowce i drapacze chmur 
zużywają na ogrzewanie, wentylację, oświetlenie 32% całej wyprodukowanej w 
USA energii. Architekci i projektanci ciągle poszukują sposobów, żeby zmienić ten 
niekorzystny bilans. Już w 1977 roku w Sacramento w Kalifornii Sim Van der Ryn, 
pracujący w USA architekt holenderski, zbudował biurowiec Bateson Building, który 
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jest całkowicie samowystarczalny energetycznie. Światła dostarcza ciąg świetlików 
w dachu i w ścianach, wentylacja polega na nieustającym oczyszczaniu tego samego 
powietrza. W Kalifornii największym problemem jest chłodzenie budynków i w tym 
wypadku chłód zapewnia zewnętrzna konstrukcja w formie betonowego stelażu, 
który nie tylko nowocześnie wygląda, jako forma przestrzenna, ale równocześnie 
zapewnia budynkowi chłodzący cień.

W Berlinie pracownia architekta Richarda Rogersa w 1999 roku zbudowała 
siedzibę firmy Daimler – Chrysler w postaci kompleksu budynków przy Placu 
Poczdamskim, który łączy maksimum komfortu z minimum zużycia energii. 
Kontrastujące ze sobą szklane i ceglane elewacje są zaplanowane tak, żeby światło 
i ciepło dostawało się tylko do wyznaczonych miejsc. Skośne ściany i zróżnicowana 
wysokość poszczególnych części budynku została zaplanowana tak, żeby do każdego 
zakątka wnętrza docierało światło słoneczne, zaś system elektronicznie sterownych 
żaluzji nie dopuszcza do nadmiernego nagrzewania się budynku. Nadwyżki 
energii słonecznej dostarczane latem są magazynowane i są zużywane zimą do 
ogrzewania budynku. Stalowy szkielet pełni nie tylko funkcje konstrukcyjną – 
wypełnione wodą metalowe rury zimą rozprowadzają ciepło po całym budynku. 
Podobnie skonstruowany jest dziesiąty, co do wysokości budynek w Nowym Yorku 
– 49 piętrowa, zbudowana w 2000 roku siedziba wydawnictwa Conde Nast. przy 
Times Square (zbudowała go pracownia Fox and Fowle). Wyglądem nie różni się 
od sąsiadów – supernowoczesnych przeszklonych drapaczy chmur. Jednak dzięki 
naturalnej wentylacji oraz wykorzystaniu energii słonecznej przez większą część 
roku gmach w ogóle nie korzysta z zewnętrznych źródeł energii. Ponadto wszystkie 
meble i elementy wyposażenia wnętrz oraz materiały wykończeniowe wykonane są z 
tworzyw ulegających biodegradacji13. 

Architekci i projektanci wykorzystują wiele rozwiązań podpatrzonych z 
natury. Mick Pearce w 1996 roku Zaprojektował w Harare w Zimbabwe wysoki 
biurowiec, który nie tylko kształtem, ale i systemem wentylacji i ogrzewania 
nawiązuje do konstrukcji kopca termitów. Nie musi mieć dzięki temu niszczącej 
środowisko klimatyzacji. Słynny Norman Foster w 2001 roku stworzył, do dziś 
nie zrealizowany tzw. Ventiform – budynek wyposażony w turbinę wiatrową, 
mogącą dostarczyć energię dla 150 domów. Opływowa forma pochodzi od falistych 
kształtów wydm, jakie piasek usypuje na pustyniach. Kończy się epoka, w której 
budownictwo ekologiczne kojarzyło się z szałasami w lesie, zamieszkiwanymi 
przez podstarzałych hippisów i alterglobalistów. Architektura XXI wieku rozumie 
możliwość wykorzystywania form właściwych naturze dla stwarzania nowych 
możliwości egzystencjalnych dla współczesnego człowieka. Oczywiście, postęp w 
tym względzie jest możliwy dzięki postępowi technologicznemu oraz bogactwie 
zasobów dostępnych dla tych ultranowoczesnych rozwiązań. Zróżnicowanie 
możliwości i rozwiązań jest nieograniczone. Budownictwo w bogatych krajach 

13 „Gazeta Wyborcza”, z dn. 11.08.2006 r., s. 11.
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arabskich, czy w aglomeracjach Azji i Ameryka pokazuje, że możliwości w tym 
względzie ograniczone są jedynie pomysłowością i finansami. Omówiony przykład 
Hiszpanii może być przestrogą przed przesadą i brakiem odpowiedzialności. Klasa 
polityczna funkcjonuje najlepiej, jeśli ma miejsce równowaga między tym, na czym 
zależy ludziom, a fanaberiami i wizjami politycznych prominentów, którzy mają 
przesadny i niekontrolowany dostęp do publicznych pieniędzy. Przykład Hiszpanii 
jest przestrogą przed megalomaństwem, brakiem wyobraźni i odpowiedzialności.

Na poziomie pojedynczego obywatela ta nowoczesność jest również dostępna 
pod warunkiem, że jest on dostatecznie zasobny, żeby sobie pozwolić na 
indywidualne projekty oraz technologie, które w dłuższym przedziale czasowym 
są oszczędne i ekologiczne, lecz na wstępie są zwykle mocno kosztowne. Budowa 
nawet przeciętnego domu jednorodzinnego w każdych warunkach, nawet takiego 
z katalogu, co wcale nie jest czymś nagannym, bo w katalogach są tysiące różnego 
rodzaju projektów do wyboru, jest przedsięwzięciem kosztownym i logistycznie 
nie prostym, chyba, ze inwestor kupuje gotowy dom „pod klucz”. Jednak zawsze są 
to przedsięwzięcia godne wsparcia, bo tylko dom indywidualnie zaprojektowany 
daje rodzinie możliwość optymalnych rozwiązań funkcjonalnych. Do tego jest 
potrzebna harmonia i równowaga w przestrzeni publicznej zarówno, co do form jak 
i, co do struktury. Ludziom potrzebne jest sprawne i niedrogie państwo, zrozumiale 
zorganizowane, nie przeregulowane, życzliwe otoczeniu, nie represyjne i żerujące 
na osiągnięciach i dorobku obywateli; wtedy nie będą emigrować, a demografia nie 
będzie wzmacniana tylko przez dzietność rodzin ubogich, ale, widząc perspektywy 
rozwoju, zacznie się rozwijać również klasa średnia. Status i funkcje klasy średniej 
są znaczące, ponieważ dla rozwoju znaczenie niezwykłe ma rodzina rozwijająca się 
odpowiedzialnie i wychowująca kilkoro dzieci i starannie je kształcąca, ponieważ 
na miejscu, tam gdzie jest widzi dla siebie perspektywy. Ludzi zdolnych do rozwoju 
nikt nie zmusi do aktywnej demografii, jeśli nie będą widzieli dla siebie sensu i 
perspektyw rozwojowych. Nie da się ich zmusić do aktywności „becikopodobnymi” 
rozwiązaniami, jak to się robi w polskich warunkach. Klasa polityczna decydująca 
o jakości i poziomie rozwiązań musi mieć zdolność i wyobraźnię, żeby dostrzegać 
istotę rzeczy w tych problemach i mieć zdolność diagnozowania tej sytuacji oraz 
podejmowania adekwatnych rozwiązań oraz powinna mieć zdolność ponoszenia 
odpowiedzialności.

W polskich warunkach dynamika wzrostu jest mocno zróżnicowana, co prowadzi 
do coraz większej polaryzacji rozwoju regionalnego i te różnice ciągle rosną. Miasta 
rozwijają się dynamicznie, a ściana wschodnia ciągle potyka się o zaszłości. Rozwijają 
się wielkie aglomeracje, głównie w zakresie wyspecjalizowanych usług. Gorzej jest 
z zaniedbanymi w rozwoju regionami zbyt mało atrakcyjnymi dla inwestorów z 
zewnątrz14.

14 Wypowiedź G. Gorzelaka, szefa Centrum Studiów Europejskich i Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego, profesora w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego, „Gazeta 
Wyborcza”, z dn. 10.08.2006 r., s. 23.
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Obywatel w przestrzeni publicznej

Łatwiej buduje się i sprzedaje obiekty przeznaczone dla użyteczności publicznej 
takie jak banki, obiekty administracyjne, obiekty różnego rodzaju instytucji, jak np. 
ZUS. Znacznie trudniej jest realizować programy budownictwa mieszkaniowego 
dla masowego odbiorcy, czyli  zaopatrzone w infrastrukturę, centra handlowe, 
rekreacyjne, przedszkola, szkoły, urzędy. Zależy to w znacznym stopniu od tego, jak w 
obszarze polityki definiuje się priorytety polityki społecznej. Dla obywatela ważne jest 
by w wyniku aktywności władzy, przestrzeń publiczna była możliwie funkcjonalna i 
przewidywalna. Żeby z powodzeniem poruszać się w przestrzeni publicznej, winna 
ona być możliwie prosto urządzona, przychylna ludziom i zrozumiała. Ludzie muszą 
rozumieć zasady i priorytety funkcjonowania przestrzeni publicznej ponieważ swoje 
cele realizują zawsze w warunkach, które są uregulowane, podlegają różnego rodzaju 
instytucjom i procedurom. Prostota systemu organizacji społeczeństwa pozwala 
obywatelowi na optymalizowanie swoich decyzji i działań. Pozwala odróżniać to, 
co jest wartościowe i warte uwagi od tego, co jest ryzykowne i tandetne. Dotyczy 
to również materialnego wymiaru przestrzeni publicznej, w której obywatel szuka 
miejsca dla siebie i jego wybór zależy od tego, na ile dostępne są możliwości wyboru 
miejsca, w którym może się osiedlić, dostępności tego miejsca do niezbędnej 
infrastruktury i mediów oraz skomunikowania tego miejsca z przestrzenią publiczną. 
W miarę wzrostu poziomu dobrobytu rozrasta się zakres usług dla potrzeb rekreacji, 
rozrywki i zagospodarowania wolnego czasu. Wzrasta również zapotrzebowanie na 
nowoczesne i zróżnicowane formy kształcenia dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Równocześnie spora część mieszkańców 
opuszcza miasta w poszukiwaniu prywatności i przestrzeni oraz kontaktu z przyrodą. 
Samochód, komputer i telefon umożliwiają wszechstronną komunikację, również 
pracę w domu. Społeczeństwa, które osiągnęły wysoki poziom dobrobytu i organizacji 
doskonalą miejską infrastrukturę i kształt przestrzeni publicznej, orientując się na 
funkcjonalność i komfort. Rynek towarów i usług rozwija się dynamicznie i obywatel 
porusza się w tym obszarze swobodnie. Równocześnie niektóre obszary rynku ulegają 
gwałtownej komplikacji i stają się coraz bardziej hermetyczne i przykładem może 
być cały obszar rynków finansowych, co widać szczególnie wyraźnie w warunkach 
kryzysu. 

Obywatel w warunkach nowoczesnego miasta potrzebuje:
•	 dostępu do wykształcenia,
•	 miejsca na rynku pracy,
•	 możliwości osiedlenia się,
•	 dostępności i funkcjonalności instytucji, służących obsłudze jego 

aktywności,
•	 zrozumiałych regulacji i procedur, od których zależy efektywność jego 

działalności,

Obywatel wobec idei miasta XXI wieku
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•	 infrastruktury społecznej służącej jemu i jego rodzinie,
•	 sprawnej administracji,
•	 aktywnej polityki społecznej,
•	 bezpieczeństwa,
•	 sprawnego wymiaru sprawiedliwości,
•	 prostoty i przewidywalności systemu organizacji społeczeństwa,
•	 zdolności reagowania państwa na nierównowagę w procesie rozwoju.

Praktycznie wszystkie te funkcje nowoczesne miasto zabezpiecza i obywatel 
może z tego korzystać w zależności od posiadanych środków. Wyżej wymienione 
uwarunkowania dają obywatelowi możliwość wyboru różnych form aktywności, 
co sprzyja efektywności jego działań i przekłada się w konsekwencji na pożytek 
dla miasta. Wzrost aktywności obywatela powoduje zwiększenie się ilości jego 
niezbędnych kontaktów i wpływa na aktywność i zaangażowanie jego otoczenia, 
skutkuje wzrostem poziomu dobrobytu i aktywności jego rodziny. Aktywność 
obywatela w dobrze urządzonej i zorganizowanej przestrzeni publicznej zwiększa 
jego możliwości dostępu do zasobów i uprawnień. W miarę bogacenia się płaci coraz 
wyższe podatki, aktywizuje swoje otoczenie. Funkcjonalność przestrzeni publicznej 
zależy w znacznym stopniu od tego, jak została ukształtowana. Zależy to od tego 
jak miasto jest zarządzane. Projekty i wizje rozwoju powinny mieć fundamenty 
ekonomiczne i muszą być pozbawione wad prawnych. Jeśli władze miasta mają 
drożne i kompetentne struktury decyzyjne i struktury zarządzania, mają szansę na 
sukces. Można się również uczyć od innych, którzy osiągnęli wyższy poziom rozwoju 
i mogą służyć doświadczeniem. Od Skandynawów i Japończyków można się uczyć 
prostoty i harmonii, od Włochów i Francuzów – dobrego smaku, od Szwajcarów 
i Austriaków - poukładania i porządku, od Niemców - estetycznej dyscypliny, od 
Anglików - daru odróżniania tego, co jest wartościowe od kiczu i tandety15.

Testem na funkcjonalność miasta są wydarzenia i imprezy o zasięgu regionalnym, 
europejskim i światowym, jak np. międzynarodowe kongresy czy wydarzenia sportowe, 
dotyczące sportów masowych i najbardziej popularnych (mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej). Zwykle skala wydarzenia zależy od popularności dyscypliny sportu. Na 
przykład mistrzostwo Europy w tenisie stołowym w pięknej Ergoarenie na granicy 
między Gdańskiem i Sopotem, które odbyły się jesienią 2011 roku były wydarzeniem, 
mimo swojej rangi, ważnym jedynie dla środowiska związanego z tą dyscypliną oraz dla 
elitarnej, ale nielicznej grupy kibiców mimo, że grali zawodnicy z czołówki europejskiej 
z Timo Bolem na czele. Przygotowania do Euro to dla Polski 219 inwestycji o łącznej 
wartości ponad 109 mld złotych; 83 z nich - to inwestycje kluczowe, ważne dla sprawnej 
organizacji całej imprezy: stadiony, lotniska, połączenia autostradowe i połączenia 
drogowe w miastach gospodarzach. Łączna ich wartość wynosi 95 mld złotych. W 
grudniu 2011 roku 90% inwestycji kluczowych i ważnych było w zaawansowanej fazie 

15 P. Sarzyński. Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?,  Warszawa 2012.
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realizacji bądź skończonych. 18 z nich będzie gotowych dopiero po turnieju, a dziesięć 
dopiero w drugiej połowie 2012 roku. Wiele obiektów, dróg i autostrad nie powstanie, 
w myśl reguły, że „miało być dobrze, a będzie jak zawsze”. Jednak wydarzenia tej skali 
okazują się czynnikiem mobilizującym do nadzwyczajnych działań w warunkach 
ponadprzeciętnego zagrożenia kompromitacją i pogoni za szansą na sukces.

Zakończenie i wnioski

•	 Racjonalny o krytyczny stosunek do różnego rodzaju wizji rozwoju 
współczesnego miasta musi być wolny od megalomaństwa i pobożnych 
życzeń, musi uwzględniać uwarunkowania finansowe i nie może mieć wad 
prawnych.

•	 Optymalizowanie wizji współczesnego miasta wymaga z jednej strony 
kompetencji fachowców od zasad funkcjonowania przestrzeni publicznej, 
projektantów i architektów, zaś z drugiej strony odpowiedzialności elit za 
sytuowanie tej wizji w strategii rozwoju miasta i regionu.

•	 Za optymalną można uznać sytuację, kiedy wizja rozwoju miasta 
uwzględnia przede wszystkim możliwości i potrzeby jego mieszkańców w 
wymiarze egzystencjalnym. Miasto musi mieć przede wszystkim zdolność 
do przetrwania w trudnych warunkach. Wymaga to zorganizowania 
zapewniającego ludziom pracę i stały dochód oraz społecznie efektywne 
funkcjonowanie instytucji publicznych. 

•	 W procesie rozwoju miasto musi dbać o nieustanne unowocześniane całej 
swojej struktury z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, co 
wymaga kształcenia fachowców zdolnych do obsłużenia tego procesu.

•	 Skomplikowana struktura współczesnych aglomeracji musi być równocześnie 
funkcjonalna i drożna oraz zorientowana na rozwój, co wymaga definiowania 
strategii rozwoju i budowaniu przewidywalnych i uregulowanych struktur, 
mających zdolność do zmian.

•	 Błędy popełniane przez wiele europejskich miast w strategii rozwoju, czego 
przykładem może być Hiszpania, powodują konieczność zachowania 
szczególnej ostrożności w gospodarowaniu publicznymi środkami w 
realizowaniu przesadnie ambitnych planów urbanistycznych i wizji 
przestrzennych.

•	 Miasto powinno być również możliwie kompatybilnie usytuowane w 
gospodarce regionu, ponieważ efektywność jego struktur zależy w znacznym 
stopniu od skuteczności jego związków z otoczeniem.

•	 Miasto powinno szczególnie starannie zarządzać swoim potencjałem, bo 
od efektywności będzie zależeć, czy ludzie będą chcieli łączyć swoje losy ze 
swoim miastem czy też będą zmuszeni szukać szans na rozwój na emigracji.

•	 Sprawnie i dobrze zarządzany region i miasto sprzyja również aktywnej demografii, 
ponieważ ludzie z jego losami będą wiązać swoją przyszłość. Przykładem może 
być Pomorze, które w skali kraju notuje sukcesy w rozwoju demograficznym.

Obywatel wobec idei miasta XXI wieku
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•	 Najbardziej praktyczną i rokującą na rozwój jest strategia zorientowana na 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego w warunkach państwa prawa. 
Miasto w takich warunkach ma optymalne możliwości dla rozwoju.

•	 Miasto musi szczególnie dbać o swoją przyszłość, co oznacza orientację na 
szeroko rozumianą nowoczesność, ale również musi starannie i rozważnie 
aktywizować swoją politykę społeczną.

•	 Osiąganie harmonii w procesie rozwoju oznacza sytuację, która weryfikuje 
się na poziomie obywatela i oznacza to warunki, kiedy obywatel zauważa, 
że może spokojnie widzieć swoją przyszłość w swoim mieście, ponieważ 
zapewnia mu ono dostęp zarówno do zasobów, jak i do uprawnień, co dla 
niego oznacza szansę na rozwój i na przetrwanie. W takiej sytuacji obywatel 
daje z siebie wszystko i angażuje całe swoje siły dla zrealizowania swoich 
aspiracji.

•	 Dla obywatela w nowoczesnym mieście najważniejsza jest wolność, czyli 
warunki do wyboru modelu rozwoju i awansu, które pozwalają mu realizować 
się w miejscu, gdzie jest i w warunkach, jakie są, z całym zaangażowaniem 
i odpowiedzialnością celów istotnych dla niego i ludzi z nim związanych z 
pożytkiem dla lokalnej społeczności. 

•	 „Hiszpańska choroba”, pokazana na przykładzie Walencji odnosi się do całej 
Hiszpanii i pokazuje, w jaki sposób nieodpowiedzialność klasy politycznej 
prowadzi do chaosu i społecznych napięć. Andaluzja, jeden z najbiedniejszych 
regionów staje się zarzewiem buntu i społecznych rozruchów. Opisany 
przykład Hiszpanii nie jest jedynym przykładem zagrożenia dla stabilności 
i rozwoju Europy.

Miron Kłusak
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nr 7, 2012

Z kroniki uczelni

13 kwietnia 2012 r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczystość podsumowania 
i rozdania nagród laureatom  XIV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego – Gdynia 
2012.

Tegoroczna edycja gdyńskiego konkursu, tak jak i poprzednie, miała na celu 
popularyzację wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”, 
zbrodniach dokonanych na Wschodzie w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza 
pielęgnowanie pamięci o historii zbrodni katyńskiej i jej ofiarach. 

Co roku organizatorzy konkursu proponują młodzieży szkół średnich inne 
zadanie i 14. edycja obejmowała wykonanie strony internetowej dla wybranej 
Rodziny Katyńskiej, działającej w dowolnym mieście w Polsce. Spośród 36 
prac nadesłanych z całej Polski, I nagrodę przyznano Sylwii Iwanickiej i 
Kasprowi Mikiewiczowi, uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach, 
II nagrodę otrzymał  Damian Iwański i Bartłomiej Marcinkiewicz, uczniowie 
z IV LO w Radomiu, zaś III nagrodę wręczono Michalinie Soitz, uczennicy VI 
LO w Gdyni. Ponadto przyznano cztery równorzędne wyróżnienia dla uczniów  
z X LO w Katowicach, V LO w Bielsku Białej, IV LO w Radomiu i Technikum Nr 4 
w Częstochowie.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane na www.
rodzinykatynskie.pl, domenie będącej własnością  Wyższej Szkoły Komunikacji 
Społecznej w Gdyni. Oprócz tego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Urząd Miasta Gdyni, a osoby które uzyskały I miejsce  zdobyły główną nagrodę 
tj.  rejs na żaglowcu „Gedania” z Gdyni do Kristiansand w Norwegii. Fundatorem 
tej nagrody jest STAP i nasza uczelnia, która od wielu lat jest zaangażowana w to 
ogólnopolskie przedsięwzięcie.  Poza fundowaniem nagród, uczelnia ma swojego 
przedstawiciela w komisji oceniającej prace i jest aktywna w propagowaniu założeń 
konkursowych, biorąc wcześniej udział w ich formułowaniu i konkretyzowaniu w 
formie corocznych regulaminów. Np. tegoroczny regulamin został przygotowany 
przez współpracowników WSKS, Mikołaja Iwaszko i Pawła Klimkowskiego, którzy 
byli  także członkami komisji oceniającej. Obaj na co dzień wspólnie prowadzą 
agencje reklamową  i Gdyńską Akademię Sztuki, funkcjonującą od 4 lat w 
pomieszczeniach uczelni. Tak więc czternastoletni gdyński projekt w sporej części 
kontynuowany jest przez ludzi młodych, dla których losy Polaków na „nieludzkiej 
ziemi” i zbrodnia katyńska  jest historią żywą, pomimo kłamstwa katyńskiego, jakie 
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przez wiele lat towarzyszyło nam w szkołach i w życiu publicznym. Warto przy tym 
dodać, że inicjatorem konkursu był śp. Andrzej Spanily, prezes Gdyńskiej Rodziny 
Katyńskiej, zaś oficjalnym patronem - śp. Andrzej Przewożnik, Sekretarz Generalny 
Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie smoleńskiej, 
lecąc w delegacji prezydenckiej na uroczystości 70. rocznicy zbrodni w Katyniu.  

      Kazimierz Iwaszko

Z kroniki uczelni
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prof. zw. dr hab. Andrzej Jan Chodubski
Historyk i politolog. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim, badacz 
przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Autor ok. 1000 publikacji, w tym 25 książek, 
m.in. Witold Zglenicki 1850-1904 – „polski Nobel, Aktywność kulturalna Polaków 
w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Wstęp do badań politologicznych, 
Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku oraz współautor m.in.: Małej 
encyklopedii wiedzy politycznej, Encyklopedii politologii, Wprowadzenia do nauki 
o państwie i polityce. Odznaczony m.in. medalem Za rozsławianie imienia Polski 
„Serce dla Serc”, Medalem KEN, Złotym Krzyżem Zasługi, i Za Zasługi dla Gdańska. 
Wyróżniany nagródami: Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego i Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów KUL, Nagrody 
Naukowej im. prof. Franciszka Ryszki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ks. dr Mirosław Józef Gawron 
Studiował w Wyższym Seminarium w Tarnowie i w Gdańskim Seminarium Duchownym 
w Oliwie. W 1999 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego.  W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się problemy 
przemian tożsamości lokalnej. Opublikował ok. 30. studiów książkowych. O rzeczywistości 
pomorskiej napisał m.in.: Kościół w Gdyni Orłowie, Ogniwa z dziejów prezbiterium 
poewangelickiej świątyni w Gdyni Orłowie, Kult Maryjny w Gdyni, Z dziejów parafii w 
Kolbudach i Pręgowie, Karty z dziejów Gdyni Cisowa oraz biografie ks. prałata Jana Majdera 
i ks. prałata Stanisława Zawackiego. W 2005 r. został odznaczony odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. 

Dr Helena Głogowska (z d. Kozłowska)
Adiunkt w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku i w Wyższej 
Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.  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 500 artykułów, zamieszczonych 
w pracach zbiorowych, monografii habilitacyjnej, pt. Stosunki polsko-białoruskie 
w XX wieku. Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej (Białystok 2012) oraz 
w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. Członek zespołu redakcyjnego 
miesięcznika polsko-białoruskiego „Czasopis”. 
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Dr Michał Graban
Politolog i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni pracownik 
Urzędu Miasta Gdyni. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, gdzie 
zajmuje się problematyką morską. Oprócz tematyki gdyńskiej i morskiej interesuje 
się m.in.: historią idei, metropolizacją, globalizacją i ponowoczesnością. Rozprawa 
doktorska pt. Ewolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych 
XX i XXI wieku obronił na Uniwersytecie w Poznaniu. Autor książki Gdynia wobec 
przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Edukacyjno-Naukowego im. Pawła Włodkowica w Gdańsku i współpracownik 
Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Mgr Mariusz Hybiak 
Doktorant Studium Filologicznego na UG. W 2008 r. uzyskał licencjat na Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu specjalności wiedza o kulturze. Od 
2010 r. magister literaturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii oraz w zakresie 
specjalności publicystyczno – dziennikarskiej. 

Dr  Mariusz Kardas
Historyk i politolog, rozprawę doktorską napisał na temat Komisarza Rządu w 
Gdyni – Stefana Franciszka Sokoła, znawca zagadnień wojskowości i obronności 
ze szczególnym uwzględnieniem obrony Wybrzeża w 1939 r. Autor studium m.in. 
Jan Wojciech Kiperski, Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz haseł w 
Encyklopedii Gdyni. Jest dyrektorem Instytutu Historii AMW  oraz członkiem Rady 
Programowej ds. badania dziejów Gdyni i twórczości literackiej związanej z Gdynią.

Mgr Daria Klich OSU
Urszulanka, doktorantka na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu,  
absolwentka teologii i archiwistyki KUL; bada dzieje i proces likwidacji szkół 
urszulańskich w Polsce. W latach 2002-2011 pracowała w Archiwum Generalnym 
Urszulanek Unii Rzymskiej w Rzymie, gdzie poszerzała badania nad powojennymi 
losami szkolnictwa urszulańskiego. 

Dr Adam Klein
Polonista i politolog. Autor utworów poetyckich m.in. Kaplice Świętych Gór, Poetyckie 
zakola Redy czy 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.



273

prof. dr hab. Miron Kłusak
Profesor w AMW w Gdyni i prorektor WSKS. Zainteresowania badawcze i dorobek 
naukowy obejmuje politologię, najnowsza historię oraz myśl polityczną XIX i XX wieku, 
ze szczególnym wyróżnieniem 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.

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. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i najwyższym odznaczeniem gdyńskim - Medalem im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.

prof. dr hab. Grzegorz piwnicki
Historyk, politolog, profesor w Instytucie Politologii UG i w Wyższej Szkole 
Komunikacji Społecznej w Gdyni., zainteresowania badawcze obejmują wpływy 
cywilizacyjne Polaków zesłanych na Kaukaz w XIX i na początku XX wieku oraz kulturę 
polityczną przeszłości 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 w., Polska wojskowa polityka morska od X do końca XX wieku, Kultura 
polityczna kadry Marynarki Wojennej w procesie współczesnych przemian ustrojowych. 
Współautor Tradycji bojowych i dziejów Morskich Pułków Strzelców, 1. Wejherowskiego, 
2. Gdyńskiego 1920-2000. 

Mgr Bronisław poźniak
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni 
pracownik Urzędu Celnego w Gdyni oraz zastępca dyrektora tegoż urzędu. 
Po reorganizacji administracji celnej, pierwszy dyrektor Izby Celnej w Gdyni i 
wykładowca prawa celnego w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Mgr Danuta Sadowska
Absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach siedemdziesiątych 
uczestniczka opozycji antykomunistycznej w Trójmieście, później pracownik MKZ 
NSZZ „Solidarność”. Pracuje w administracji  IPN Oddział w Gdańsku. Współautorka 
publikacji o strajkach sierpniowych w Gdyni, Solidarna Gdynia.  
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Ks. dr Czesław Sołtys
Teolog. Studiował na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 
2006 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikował studia m.in. Kościół wobec godności 
pracy w kontekście ekologicznym, Maryjne orędzie nabożeństwa pierwszych sobót w 
świetle objawień w Fatimie, Religijne wychowanie dziecka.

Mgr piotr Szubarczyk
Absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim, działacz Studenckiego Komitetu 
Solidarności. Związany był z Ruchem Młodej Polski i Ruchem Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela. Publikował w pismach tzw. drugiego obiegu.  Delegat na I 
Zjazd Regionalny NSZZ „S” w Gdańsku. Od 10 lat publicysta, edukator w Biurze 
Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego IPN. Autor ponad 400 artykułów 
popularnonaukowych, związanych z najnowszą historią Polski, publikowanych w 
Biuletynie IPN, Naszym Dzienniku, Dzienniku Bałtyckim, Rzeczpospolitej i w innych 
mediach. Współautor kilku książek, m.in. W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie 
sowieckie na Polakach 1917-1956. Współpracuje z radiem i TV, był m.in. konsultantem 
historycznym spektaklu TVP Inka 1946. Autor i współautor wystaw historycznych, 
m.in. Za świętą Sprawę - żołnierze „Łupaszki”.

Mgr Michał Tuszyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Radny dzielnicy Grabówek. Pracuje 
w Biurze Rozwoju Miasta Gdyni, koordynuje projekty europejskie prowadzone przez 
Urząd Miasta Gdyni m.in. INTERFACE,  SEB-NODE, The Bothnian Green Logistic 
Corridor. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Polityki Transportowej 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Mgr Michał Szafrański
Prawnik, dyplomowany ratownik medyczny. Specjalista ds. obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego w PKP S.A. Współautor projektu ustawy o ochronie 
ludności. Członek krajowego zespołu ds. budownictwa schronowego przy Biurze 
ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Autor publikacji i opracowań naukowych 
wydawanych przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Z zamiłowania 
badacz historii Gdyni w okresie II wojny światowej. Od 2007 r. pełni funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej, zajmującego się badaniem i 
dokumentowaniem podziemnych budowli militarnych na terenie Gdyni.

Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Teolog, kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; wykładowca 
w nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kutnie; wicepostulator procesu 
beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej; zajmuje się badaniem dziejów 
młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność”, historią Kościoła w PRL-u, martyrologią 

Noty o autorach



275Noty o autorach

duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej oraz historią salezjanów 
w Polsce. Członek: Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Historii 
Salezjańskiej, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Stowarzyszenia 
Archiwistów Kościelnych, Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży. 
Członek Rady Programowej Magazynu Salezjańskiego Don Bosco, redakcji Kroniki 
Inspektorialnej, Kontaktu, stały felietonista Gazety Polskiej Codziennie. Organizator 
Ogólnopolskich Patriotycznych Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę. 




