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Słowo wstępne

14 lutego 2013 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła 
się kolejna, VIII 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 12 
referatów, dotyczących różnych aspektów tożsamości miasta. Motywem przewodnim 
były ruchy migracyjne i ich wpływ na tożsamość Gdyni. 

Prof. Andrzej Chodubski przedstawił znaczenie migracji jako wartości 
kulturowej, stwierdzając, że migracje są znakiem cywilizacji. Społeczeństwo Gdyni 
w 90 procentach jest allochtoniczne, co świadczy o jej różnorodności i bogactwie. 
W okresie międzywojennym Gdynia przeszła swoistą metamorfozę – ze wsi z ok. 
1 tys. ludności, w stosunkowo krótkim czasie stała się miastem, liczącym ok. 120 
tys. mieszkańców. Głównym wyznacznikiem osadnictwa była praca i mieszkanie. 
Wskazując na kulturowy wymiar migracji, A. Chodubski stwierdził, że możliwe są 
one dzięki rozwiązaniom prawnym. Zjawisko migracji istnieje od zarania dziejów i 
stanowi element dziedzictwa kulturowego, ma charakter cywilizacyjny.

Dr Joanna Leska-Ślęzak skoncentrowała się na wektorach emigracji z Gdyni w 
okresie międzywojennym. Przedstawiła emigracyjną politykę państwa polskiego 
oraz rolę Gdyni w procesie wyjazdów z Polski oraz wpływu tych podróży na  rozwój 
żeglugi pasażerskiej. 

Dr Mariusz Kardas przedstawił historię kształtowania administracji w Gdyni w 
latach 1926-1930, gdy wieś zmieniła się w miasto i stała się centrum powiatu morskiego. 

Ks. dr Mirosław Gawron przedstawił cierpienia i straty ludności polskiej w okresie 
okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, wykorzystując zebrane przez siebie relacje 
mieszkańców Gdyni Cisowej.

Prof. Sławomir Sutowski scharakteryzwował proces kształtowania się struktur 
dowódczych Marynarki Wojennej po II wojnie światowej i represje wobec osób 
wówczas służących w marynarce, z podkreśleniem represji dotykających nie tylko 
przedwojennej kadry oficerskiej, ale także  zwykłych marynarzy, powołanych do 
służby zasadniczej.

Mgr Elżbieta Makowska zaprezentowała działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gdyni w kontekście przemian kulturowych - po powołaniu go przez władze 
samorządowe miasta w 2004 r. 

Prof. Miron Kłusak skoncentrował się na rozważaniach nad tematem „Miasto 
wobec zagrożenia kryzysem”, zaś dr Lucyna Przybylska przedstawiła, w kontekście 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013
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porównawczym, formy obiektów sakralnych w Gdyni i w innych  miastach polskich. 
Mgr Mariusz Hybiak omówił problematykę wykorzystania przestrzeni miejskiej 

w twórczości filmowej, zwracając uwagę na Gdynię jako miejsce akcji w filmach 
przedwojennych i współczesnych.

Mgr Michał Tuszyński scharakteryzował mobilność mieszkańców województwa 
pomorskiego w aspekcie popytu dostępności transportowej w Gdyni. Ta swoista 
ruchliwość społeczna dotyczy głównie ludzi uczących się i pracujących. Gdynia 
posiada transport publiczny (miejski), morski, lotniczy i prywatny (taxi, przewoźnicy 
prywatni), a 68% gospodarstw domowych w Gdyni posiada samochody osobowe – 
na 1000 mieszkańców przypada 481 samochodów osobowych.

Mgr Kazimierz Iwaszko analizując dane statystyczne ludnościowe z lat 2000-
2010, wskazał na ujemne w tym czasie saldo migracji z Gdyni i proces starzenia się 
mieszkańców miasta. 

Dr Helena Głogowska przedstawiła losy kapitana marynarki Ignacego 
Antoniewicza, pochodzącego z Mińszczyzny, który w okresie międzywojennym 
pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni, zaś w okresie powojennym zmuszony był 
opuścić Wybrzeże Gdańskie ze względu na zakaz przebywania w strefie nadgranicznej.  

Zaprezentowane na konferencji referaty oraz inne teksty dotyczące przemian 
kulturowo-cywilizacyjnych Gdyni, wypełniają ósmy nr zeszytów. W publikacji, po 
raz pierwszy, zamieszczony jest tekst wykładu inauguracyjnego nowy rok akademicki 
w WSKS (prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz).

Na konferencji zabrakło śp. Kazimierza Małkowskiego (1933 - 21 września 2012 r.), 
który od pierwszej konferencji zaszczycał swoją obecnością grono referentów, 
przedstawiając zawsze interesujące, bo z autopsji, relacje z dziejów Gdyni. Minutą 
ciszy uczczono jego pamięć. Był „chodzącą encyklopedią Gdyni”, ale i autorem 
książek o Gdyni, m.in. „Bedekera Gdyńskiego” (Gdańsk 1995, 2001), „Ciekawostek i 
anegdot gdyńskich” (Gdańsk 2011-2012)1. 

Migracje jako naturalne zjawisko związane z ruchliwością społeczną wpływają 
na oblicze Gdyni. Zewnętrznym ich przejawem jest rozbudowa miasta w wypadku 
bilansu dodatniego ruchu ludności, co było widoczne zwłaszcza w okresie 
międzywojennym pod wpływem decyzji politycznej o budowie portu. Obecnie 
ten bilans jest ujemny dla Gdyni, co powoduje stopniowe zmniejszanie się liczby 
mieszkańców. Wprawdzie 90 rocznica powstania portu w Gdyni jest powodem 
do dumy ze względu na osiągane zyski, ale dziś obroty portowe nie wpływają 
na zwiększenie  ludności miasta. Port ciągle jest unowocześniany, dostatecznie 
skomunikowany z siecią dróg krajowych i autostrad, pozyskuje do współpracy coraz 
większą liczbę partnerów zagranicznych i wzrasta liczba przeładunków, które w 
2011 r. osiągnęły prawie 16 mln ton2. 

1 M. Adamkowicz, Odszedł największy z gdyńskich kawalarzy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 227, z 
dn. 28.09.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 17.   

2 Sz. Szadurski, Port Gdynia ma co świętować, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 214, z dn. 13.09.2012 r., 
dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. X-XI. 

Helena Głogowska
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Gdynia postrzegana jest jako miasto rozwijające się: „Najlepszy prezydent, miasto 
atrakcyjne dla biznesu, nagroda dla komunikacji miejskiej – trwa dobra passa Gdyni. Miasto 
w wielu rankingach i na wielu płaszczyznach przoduje! (…) Jako jedyne miasto z Europy 
Środkowo-Wschodniej Gdynia została wyróżniona w konkursie „Access City Award”3. 
Ta ostatnia nagroda, przyznawana jest od 2010 r. przez Komisję Europejską, we 
współpracy z Europejskim Forum Niepełnosprawności i Europejską Platformą Osób 
Starszych. W konkursie nagradzane są najbardziej przyjazne i dostępne dla osób 
niepełnosprawnych miasta w Unii Europejskiej. Gdynia od lat wdraża ideę miasta 
dostępnego dla wszystkich mieszkańców, włączając osoby niepełnosprawne w każdą 
ze sfer aktywności publicznej. Jednym z najważniejszych czynników, które doceniła 
Komisja Europejska, były działania Gdyni na rzecz dostosowania transportu 
publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie autobusy 
i trolejbusy w Gdyni są niskopodłogowe. Osoby, które nie mogą samodzielnie 
korzystać z komunikacji miejskiej, od 1994 r. mają możliwość zamawiania 
specjalnego transportu, funkcjonującego w systemie usług. Gdynia otrzymała 
także wyróżnienie w konkursie „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego 
Rozwoju”, organizowanym przez firmę PwC oraz tygodnik „Newsweek Polska”. 
Nagrodę wręczono 11 czerwca 2013 roku, podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu 
Regionów w Świdnicy. W trzeciej edycji konkursu wzięło udział 21 miast 
prezydenckich. Gdynia została wyróżniona za innowacyjność w pobudzaniu 
społecznej, ekonomicznej i kulturowej aktywności mieszkańców oraz za 
konsekwentną budowę społeczeństwa obywatelskiego”4.

Podczas 60. Kongresu Transportu Publicznego w Genewie, Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni otrzymał nagrodę za najwyższy standard 
obsługi klienta w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1992 r. w Gdyni 
uruchomiono 20 nowych linii autobusowych i 5 – trolejbusowych5. 
Przeprowadzono badania potrzeb przewozowych mieszkańców, ich preferencji 
w wyborze środków transportu, celów  i kierunków podróży. W lokalnej prasie 
zwrócono uwagę, że „gdyńskie rozwiązania komunikacyjne podglądają dziś 
inne miasta europejskie. Nie mogą się nadziwić, jak przy porównywalnej z ich 
miastami liczbie samochodów, około 500 na tysiąc mieszkańców, udaje nam się 
utrzymać 50-procentowy udział w przewozach. (…) O takim wskaźniku inne 
europejskie aglomeracje mogą pomarzyć, chcą go uzyskać w 2025 r. Dokonania 
Gdyni w zakresie komunikacji miejskiej doceniła Europejska Unia Transportu 
Publicznego”6. 

3 A. Szczecka, Przyjazne miasto równych szans, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 17.06.2013 r., 
dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. D; A. Szczecka, Gdynia wyróżniona w „Access City Award”, 
„Polska Dziennik Bałtycki”, nr 291, z dn. 13.12.2012 r., dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. VI..

4 A. Szczecka, Przyjazne…
5 BRA, ZKM nagrodzony. Za obsługę klienta, „Gazeta Wyborcza”, nr 139, z dn. 17.06.2013 r., dodatek 

„Trójmiasto”, s. 9. 
6 A. Szczecka, S. Szadurski, Gdyńska komunikacja miejska stawiana za wzór w Europie!, „Polska 

Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 17.06.2013 r., dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. D.

Słowo wstępne
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Ważny aspekt w zakresie ruchliwości społecznej stanowi ucywilnianie lotniska na 
granicy Gdyni i Kosakowa. Jest jednym z najważniejszych projektów w województwie 
pomorskim i ma przyczynić się do rozwoju całego regionu. Władze Gdyni wyłożyły 
na tę inwestycję 100 milionów złotych7. Od początku wzbudzała ona emocje i 
spotkała się ze sprzeciwem m.in. władz Gdańska. Ostatnio do grona krytyków 
budowy lotniska dołączyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, uznając inwestycję 
za „klasyczny przykład bezsensownego wydawania publicznych pieniędzy”8. 
Stanowiska broni prezydent Gdyni Wojciech Szczurek: „Nie przejmujemy się więc 
krytyką i spokojnie realizujemy tę inwestycję. (…) Fakt, że inwestycji tej przygląda 
się Komisja Europejska, ani mnie nie martwi, ani nie dziwi. (…) W końcu jest to 
bardzo ważny projekt. Ponieważ realizujemy go tylko i wyłącznie z naszego budżetu, 
Komisja Europejska nie może zablokować dokończenia prac. W ogóle nie ma takiego 
zagrożenia”9. Być może lotnisko w Gdyni-Kosakowie włączone zostanie do Portu 
Lotniczego w Gdańsku.

Obecnie o atrakcyjności miast świadczą ich możliwości inwestycyjne oraz 
potencjalne miejsca pracy. Gdynia zajęła drugie miejsce w rankingu miesięcznika 
„Forbes” dużych miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu. W rankingu tym wzięto 
pod uwagę miasta liczące od 150 do 300 tys. mieszkańców. Pierwsze miejsce zajął 
Rzeszów, a trzecie Bielsko-Biała. „Forbes” zwrócił uwagę, że Gdynia rozwija się w 
centrum oraz na terenach postoczniowych.  Dobrze jest oceniana także Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, która realizuje projekt Bałtyckiego Portu Nowych 
Technologii10.    

Gdynia (Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) jako pierwsze 
miasto w Polsce każdemu, kto rejestruje działalność gospodarczą w mieście,oferuje 
możliwość nieodpłatnego stworzenia witryny internetowej umieszczanej na miejskim 
serwerze(gdyniaprzedsiebiorcza.pl)11.  

8 czerwca 2013 r. w centrum Gdyni (przy skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i 
10 Lutego) otwarto Infobox12. To pierwsza taka inwestycja w Polsce, zgodna ze 
światowymi trendami, wzorowana m.in. na Hamburgu, Barcelonie i Saragossie13. 

7 K. Pisera, Sz. Szadurski, Coraz bliżej samoloty dla Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 
17.06.2013 r., dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. C.

8 Sz. Szadurski, Budowa lotniska w Gdyni skrytykowana w Brukseli, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 
139, z dn. 17.06.2013 r., s. 1.

9 Sz. Szadurski, Lotnisko w Gdyni dzieli, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 17.06.2013 r., s. 3.
10 Gdynia na topie, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr  139, z dn. 17.06.2013 r., dodatek „Gdynia Przed-

siębiorcza”, s. A.
11 A. Szczecka, Wypromuj za darmo swoją firmę, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 17.06.2013 r., 

dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. F.
12 M. Brancewicz, Gdynia InfoBox zaprasza, „Gazeta Wyborcza”, nr 131, z dn. 7.06.2013 r., dodatek 

„Trójmiasto. InfoBox”, s. 1; Gdyńskie szklane domy (rozmowa K. Fryc z J. Droszczem),  „Gazeta Wy-
borcza”, nr 131, z dn. 7.06.2013 r., dodatek „Trójmiasto. InfoBox”, s. 2.

13 K. Pisera, Wieża z widokiem na inwestycje, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 214, z dn. 13.09.2012 r., 
dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. II-III.

Helena Głogowska
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Tworzy go 65 bardzo lekkich, przeszklonych kontenerów. Podczas otwarcia prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek powiedział, że jest to „miejsce prezentacji nowych 
obszarów rozwojowych miasta. Robimy to w sposób bardzo atrakcyjny – poprzez 
zdjęcia, makiety, prezentacje multimedialne. To wszystko pozwala wyobrazić sobie, 
jak Gdynia będzie wyglądała za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat”14. W głównej 
sali można zobaczyć makietę miasta, w której znalazły się budynki istniejące i 
projektowane. Dzięki ekranom dotykowym można obejrzeć panoramę Gdyni. Można 
ją też podziwiać z 22-metrowej wieży widokowej Panoramium. W Infoboxie znajduje 
się także kawiarnia Juniorbox (dla dzieci) i Culturebox, gdzie można zapoznać się z 
planem imprez kulturalnych w Gdyni oraz kupić na nie bilety. Warto wspomnieć, że  
projekt budowy Infoboxu wzbudził liczne kontrowersje. Maria Jolanta Sołtysik (prof. 
Politechniki Gdańskiej) uznała, że „kontenerowa” forma jest tu obca i nie spełnia 
standardów śródmiejskiej zabudowy. (…) To miejsce jest kluczowe dla wizerunku 
przestrzennego miasta. Dlatego też architektura, która tu powstanie, musi być na 
najwyższym poziomie”15.

Instytucją przedmiotowo zajmującą się ruchami migracyjnymi w Gdyni w 
aspekcie historycznym jest powołane przez władze miasta Muzeum Emigracji. Jest 
ono pierwszą inwestycją samorządową w województwie pomorskim, która otrzymała 
finansową pomoc z unijnych instrumentów zwrotnych, przekazywanych bankom 
do zarządzania z puli Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach inicjatywy 
JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne 
Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich). 
Inwestorem jest miasto Gdynia. Całkowity koszt projektu Muzeum Emigracji wynosi 
49,3 mln zł, z czego ok. 23,8 mln zł pochodzi z unijnej inicjatywy JESSICA16. Celem 
projektu jest stworzenie Muzeum Emigracji w historycznym Dworcu Morskim w 
Gdyni – jedynego miejsca w Polsce ukazującego trudne, ale i fascynujące dzieje 
emigracji z ziem polskich. Z Dworca Morskiego w Gdyni tysiące ludzi ruszało w świat 
w poszukiwaniu wolności, marzeń i lepszego życia,. W budynku dawnego dworca, 
który od 1933 roku przez ponad pół wieku służył za centrum polskiego wychodźstwa, 
powstanie nowoczesna placówka muzealna, będąca jednocześnie ośrodkiem szeroko 
pojętego przemysłu kulturalnego. „Fundusze europejskie dały nam możliwość 
finansowania projektów, które przywracają świetność obiektów ważnych dla naszej 
tożsamości. Muzeum Emigracji pozwoli zachować pamięć o tysiącach Polaków, często 
biednych, ale zawsze dumnych i aktywnych, którzy wypływali z Gdyni w poszukiwaniu 
pracy i lepszego życia – stwierdził Mieczysław Struk, marszałek województwa 

14 K. Pisera, Gdynia ma w centrum obserwatorium zmian, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 
17.06.2013 r., dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. A.

15 P. Wojciechowski, Gdynię stać na więcej, „Gazeta Wyborcza”, nr 9, z dn. 11.01.2013 r., dodatek 
„Trójmiasto”, s. 2.

16 A. Kozłowska, Rusza rozbudowa Dworca Morskiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 107, z dn. 9.05.2013 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 4; K. Pisera, Miliony na muzeum, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 216, z dn. 
15-16.09.2012 r., s. 2.
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pomorskiego”17. Zabytkowy Dworzec Morski po rozbudowie i adaptacji ma się stać 
kulturalną wizytówką Gdyni. Dyrektor Muzeum Emigracji Karolina Grabowicz-
Matyjas ma nadzieję, że będzie ono „prężnie działającym węzłem kultury, nauki i 
rozrywki. (…) W dworcu mieścić się będzie kino studyjne, przestrzeń do działań 
teatralno-koncertowych, czytelnia, restauracja i kawiarnia z widokiem na morze i 
statki niemalże na wyciągnięcie ręki. (…) Pragniemy propagować polskość poprzez 
działania trafiające do zróżnicowanego odbiorcy, przekazać ludziom wypełniające 
nas poczucie dumy z osiągnięć Polaków poza granicami kraju. I opowiedzieć więcej 
o naszej tożsamości – o tym, kim jesteśmy, bez względu na to, gdzie żyjemy. (…) 
Placówka ulokowana w postindustrialnym, portowym otoczeniu daje realne szanse 
na wykreowanie miejsca, które wykroczy poza działania tradycyjnego muzeum”18. 
W październiku 2012 r. rozstrzygnięto konkurs na ekspozycję dokumentującą procesy 
emigracji, która będzie umieszczona w Magazynie Tranzytowym, przylegającym do 
Dworca Morskiego. Wygrało „ae fusion Studio” z Krakowa. Przewodniczący jury 
i wiceprezydent Gdyni Marek Stępa uzasadniając wybór, stwierdził, że „zwycięska 
praca została nagrodzona za język artystyczny oraz wyobraźnię plastyczną. (…) W 
oryginalny sposób przetwarza doświadczenia emigracyjne oraz pozwala zbudować 
intymną narrację, opartą na cyklu życia emigranta. Projekt odznacza się też m.in. 
przemyślaną przestrzenią, która ukazuje różne wątki emigracji”19. Wystawę można 
będzie obejrzeć podczas otwarcia Muzeum Emigracji na przełomie 2014 i 2015 
r.  Muzeum Emigracji będzie kolejnym obiektem muzealnym w centrum Gdyni. 
Obecnie cieszy się największym zainteresowaniem medialnym, o czym świadczą też 
specjalne dodatki w prasie lokalnej20. Skoncentrowanie obiektów muzealnych obok 
siebie wymusza na nich konieczność alternatywności i konkurencyjności w staraniach 
o przyciągnięcie potencjalnych zwiedzających. Czy wystarczy „multimedialność” i 
„interaktywność”? Nowy Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Jacek Friedrich stwierdza, 
że „ludzi do muzeów przyciągają przede wszystkim autentyczne eksponaty. (…) 
Historia Gdyni mogłaby na przykład być prezentowana w większym stopniu na 
wystawach czasowych, pokazujących konkretne aspekty gdyńskiej historii. Można by 
na przykład zorganizować wystawę na temat budowy portu, a inną na temat życia 
codziennego w Gdyni. (…) a przy okazji modernizmu w architekturze powojennej. 
Można by także zorganizować wystawę, pokazującą kulturę powojenną. Albo wystawę 
o gdyńskich cinkciarzach”21. 

17 K. Netka, Muzeum Emigracji z bankową inicjatywą, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 
17.06.2013 r., dodatek „Gdynia Przedsiębiorcza”, s. H.

18 A. Kozłowska, Rusza rozbudowa… 
19 K. Pisera, Na Dworcu Morskim będzie jak w teatrze, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 251, z dn. 

26.10.2012 r., s. 6; K. Fryc, To będzie nowoczesna opowieść o historii, „Gazeta Wyborcza”, nr 251, z 
dn. 26.10.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 6.

20 „Gazeta Wyborcza”, nr 221, z dn. 21.09.2012 r., dodatek „Muzeum Emigracji”, ss. 4; „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr  221, z dn. 21.09.2012 r., dodatek „Muzeum Emigracji w Gdyni”, s. 4. 

21 Muzeum musi przyciągać ludzi (rozmowa J. Zalesińskiego z J. Friedrichem), „Polska Dziennik Bał-
tycki”, nr 140, z dn. 18.06.2013 r., s. 22.

Helena Głogowska
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Tymczasem Muzeum Emigracji pozyskało zdjęcia Janusza Uklejewskiego 
z powrotu Juliana Tuwima do Polski 7 czerwca 1946 r.22 W ramach Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą, Muzeum przygotowało imprezę „Polska zadaje szyku. 
[Nie]znani emigranci”. Przedstawiono czterech polskich emigrantów, którzy 
zdobyli światowe uznanie w dziedzinie mody, opery, kina i sztuki: Antoniego 
Cierplikowskiego (fryzjera), Jana Kiepurę, Sarę Lipską i Polę Negri23. Muzeum 
Emigracji wspólnie z Gdyńską Szkołą Filmową organizowało cykl spotkań „Gdynia 
na dużym ekranie”, podczas których prezentowano filmy związane z miastem oraz 
z transatlantykiem „Batorym”24. Celem projektu było prezentowanie mało znanych 
i często niepublikowanych materiałów filmowych, kronik oraz fragmentów filmów 
dokumentalnych i fabularnych związanych z historią Gdyni25. Od 1 do 14 lipca 2013 r. 
z inicjatywy Justyny Wicenty z Muzeum Emigracji na trasie SKM między Gdańskiem 
i Gdynią trwa wystawa „Migracje/Kreacje”, na której prezentowane są prace m.in.: 
Julity Wójcik, Iwony Zając, Sławomira Czajkowskiego, Sławomira Elsnera. Ich 
tematem są migracje (emigracja, imigracja, przemieszczanie się z miejsc znajomych 
w obce, nomadyzm). Lokalizacja wystawy na terenach należących do kolei „daje nie 
tylko metaforyczną treść, związaną z przenoszeniem się z miejsca na miejsce, ale i 
dostęp do masowej publiczności, czyli podróżnych”26.

Miasto, zwłaszcza w sezonie letnim, musi posiadać także bogatą ofertę kulturalną. 
20 czerwca 2013 r. z inicjatywy Andrzeja Wachowiaka (członka gdyńskiego zarządu 
Ligi Morskiej i Kolonialnej) zainaugurowano Święto Morza, nawiązując tym samym 
do przedwojennej tradycji, zapoczątkowanej 31 lipca 1932 r. Wtedy na Święto Morza 
przyjechało ponad 100 tysięcy osób oraz prezydent Polski Ignacy Mościcki27. 

Od 1996 r. sezonową atrakcją Gdyni jest Scena Letnia Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Orłowie, co wywołuje niezadowolenie okolicznych mieszkańców28. 

Fenomenem społecznym stał się także festiwal „Open’er”, organizowany w Babich 
Dołach przez agencję koncertową Alter Art Mikołaja Ziółkowskiego. Poza muzyką 
rockową i akustyczną poszerzono na nim ofertę o teatr, wystawy i sztuki wizualne. 

22 G. Pewińska, My ze Stefcią całowani, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 125, z dn. 31.05.2013 r., 
dodatek „Rejsy”, s. 15.

23 A. Wilke, Polscy artyści na obczyźnie, „Gazeta Wyborcza”, nr 101, z dn. 30.04.-1.05.2013 r., dodatek 
„Trójmiasto”, s. 5.

24 M. Adamkowicz, Filmowe podróże transatlantykiem,  „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 74, z dn. 
28.03.2013 r., dodatek „Magazyn Historia”, s. 15.

25 (ht), Gdynia na dużym ekranie. Opcja marketingowa, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 98, z dn. 
26.04.2013 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 15. 

26 Migrująca wystawa (rozmowa T. Rozwadowskiego z J. Wicenty), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 
151, z dn. 1.07.2013 r., s. 20.

27  K Pisera, Połączona z morzem Gdynia będzie świętować na jego cześć, „Polska Dziennik Bałtyc-
ki”, nr 140, z dn. 18.06.2013 r., s. 7; www.swietomorza.eu, z dn. 4.07.2013 r. 

28 K. Pisera, Scena Letnia w Gdyni Orłowie przeszkadza mieszkańcom, „Polska Dziennik Bałtycki”, 
nr 125, z dn. 31.05.2013 r., s. 3; G. Antoniewicz, Plażowe teatralne lato, „Polska Dziennik Bałtycki”, 
nr 148, z dn. 27.06.2013 r., s. 13.
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„Open’er” cieszy się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży z Polski 
i zagranicy29.

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ponad 3 mln zł) i 
samorządu gdyńskiego (pół mln zł) w ciągu dwóch lat odrestaurowano były pensjonat 
Johanna Adlera („Adlerówkę”), zbudowany około 1840 r., po wojnie służący Liceum 
Plastycznemu30.  

W 2010 r. rozpoczęła się inwestycja rozbudowy Teatru Muzycznego, w ramach 
której powstaje Nowa Scena i powiększa się widownia Dużej Sceny. Pełniący 
obowiązki dyrektora naczelnego Teatru Wojciech Dmochowski stwierdził, że po 
remoncie będzie to „wiodący obiekt teatralny w Polsce”31.

Splendoru Gdyni ciągle dodają otrzymywane przez nią nagrody. 28 maja 
2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał Miastu Gdyni Nagrodę 
Obywatelską w kategorii Wspólnota Obywatelska za inicjatywę „Gdynia w 
dialogu z mieszkańcami” (wybrał Gdynię spośród 125 podobnych inicjatyw 
samorządowych)32.

Wojciech Szczurek zwyciężył w ogólnopolskim rankingu prezydentów tygodnika 
„Newsweek”, który uznał, że Gdynia „pod rządami prezydenta Szczurka zmieniła 
się jak mało które miasto w Polsce”. Pod uwagę brano m.in. cechy przywódcze, 
umiejętność pozyskiwania środków unijnych i ściągania inwestorów, troskę o 
miejskie fundusze, a także stan kultury, oświaty, zdrowia, komunikacji i innych33. 

Mimo nagród i splendorów, jakie spływają do władz miasta, nie wszyscy jego 
mieszkańcy są zadowoleni. Niepokój wśród mieszkańców wzbudza przyszła budowa 
Drogi Czerwonej, która będzie wiązała się z koniecznością wyprowadzki mieszkańców 
ul. Śląskiej34. Także radni opozycyjni nie są zadowoleni z decyzji prezydenta – na 
sesji absolutoryjnej 26 czerwca krytykowali go za brak miejsc w przedszkolach, za 
finansowanie Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz marnotrawienie publicznych środków 
na Infobox35. 

29 To już wręcz fenomen społeczny (rozmowa M. Mindykowskiego z M. Ziółkowskim), „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 153, z dn. 3.07.2013 r., dodatek „Open’er Festival 2013”, s. VIII.

30 K. Fryc, Adlerówka jak nowa, „Gazeta Wyborcza”, nr 145, z dn. 24.06.2013 r., dodatek „Trójmia-
sto”, s. 7.

31 K. Pisera, G. Antoniewicz, Korwin teatr widział ogromny, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 90, z dn. 
17.04.2013 r., s. 16; K. fryc, Wiecha na Muzycznym, „Gazeta Wyborcza”, nr 90, z dn. 17.04.2013 r., do-
datek „Trójmiasto”, s. 5.

32 „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 125, z dn. 31.05.2013 r., dodatek „Gdynia blisko ludzi”.
33 Najlepszy w Polsce, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 139, z dn. 17.06.2013 r., dodatek „Gdynia 

Przedsiębiorcza”, s. A.
34 Sz. Szadurski, Pójdą do sądu z urzędnikami, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 141, z dn. 19.06.2013 r., 

s. 7. 
35 Sz. Szadurski, Wojciech Szczurek poparty przez radnych, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 148, z dn. 

27.06.2013 r., s. 8.
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Gdynia od lat boryka się ze sprawami własnościowymi, będącymi konsekwencją 
tego, że miasto powstawało na terenie działek prywatnych, które po II wojnie światowej 
zostały znacjonalizowane. Roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli stały 
się najpoważniejszym zagrożeniem dla rozwoju miasta i planowanych inwestycji. 
Wyroki sądowe w kilkunastu przypadkach okazały się niekorzystne dla miasta,  
a na rozstrzygnięcie sądowe czeka ponad 500 wniosków36. Postępowania o zwrot 
nieruchomości w Gdyni stały się codziennością. Prezydent Wojciech Szczurek zdaje 
sprawę z problemu: „Gdynia jest miastem prywatnym i mamy setki postępowań o zwrot 
wywłaszczonych nieruchomości. Często są one skutkiem wyższej świadomości prawnej 
byłych właścicieli, a także wzrostu cen nieruchomości, który powoduje, że za kilkadziesiąt 
czy kilkaset metrów ziemi w centrum miasta można otrzymać wielkie pieniądze. Z 
drugiej strony często kwestionowane są wadliwe procedury stosowane w latach 50. i 
60., kiedy pozbawiono właścicieli majątku niezgodnie nawet z wówczas obowiązującym 
prawem”37. Szczególny problem dla Gdyni stwarzają roszczenia zasłużonych dla miasta 
rodów: Skwierczów i Kukowskich, które przed wojną były właścicielami znacznej części 
terenów38. Przykładem rozstrzygania tego typu spraw może być też spór o atrakcyjną 
działkę przy alei Piłsudskiego w Gdyni39. Zwrotu nieruchomości oraz wielomilionowych 
odszkodowań od władz Gdyni żąda także Ryszard Krauze i jego spółka40. 

Obok powstających pięknych i nowoczesnych obiektów w Gdyni znajdują 
się nadal dzielnice zaniedbane, jak np. Pekin41. Nie zawsze przeszkodą w 
ich rewitalizacji są tylko problemy własnościowe oraz odległe położenie. W 
śródmieściu Gdyni także znajdują się miejsca niewykorzystane. Jednym z nich 
jest plac Grunwaldzki42.

36 K. Katka, Gdynia – miasto prywatne, „Gazeta Wyborcza”, nr 23, z dn. 28.01.2013 r., dodatek „Trój-
miasto”, s. 1; Gdyńska bomba z opóźnionym zapłonem (rozmowa K. Katki z R. Nowosielskim), „Gaze-
ta Wyborcza”, nr 38, z dn. 15.02.2013 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 8. 

37 K. Katka, Gdynia – miasto…
38 K. Fryc, Co winne jest im miasto?, „Gazeta Wyborcza”, nr 75, z dn. 29.03.2013 r., dodatek „Maga-

zyn Trójmiejski”, s. 13; K. Pisera, Dziedzic wygrał spór z Gdynią, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr  53, 
z dn. 4.03.2013 r., s. 1; K. Pisera, Władze Gdyni będą walczyć o dworek i park w Kolibkach, „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 53, z dn. 4.03.2013 r., s. 3.

39 Sz. Szadurski, Gorący spór o atrakcyjną działkę przy alei Piłsudskiego w Gdyni, „Polska Dziennik 
Bałtycki”, nr 4, z dn. 5-6.01.2013 r., s. 5; Sz. Szadurski, Park z rąk prywatnych trafi do miasta, „Polska 
Dziennik Bałtycki”, nr 153, z dn. 3.07.2013 r., s. 8.

40 D. Abramowicz, Szczupak w gdyńskiej ławicy, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 262, z dn. 9.11.2012 r., 
dodatek „Rejsy”, s. 11-12.

41 K. Fryc, Gdyński wstyd zwany Pekinem, „Gazeta Wyborcza”, nr 63, z dn. 15.03.2013 r., dodatek 
„Trójmiasto”, s. 12-13; K. Fryc, Mieszkając ze szczurami w gdyńskim Pekinie, „Gazeta Wyborcza”, nr 
69, z dn. 12.03.2013 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.

42 Tchnijmy życie w plac Grunwaldzki (rozmowa K. Fryc z S. Kitowskim), „Gazeta Wyborcza”, 
nr 119, z dn. 24.05.2013 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 2; RED, Brakuje pomysłu na plac Grunwaldzki, 
„Gazeta Wyborcza”, nr 123, z dn. 28.05.2013 r., s. 2.
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Kwestie migracji z Gdyni wynikają głównie z problemów społecznych, które 
dotykają jej mieszkańców. Związane są one przede wszystkim z brakiem miejsc pracy, 
brakiem miejsc w żłobkach i w przedszkolach oraz zabezpieczeniem innych kwestii 
społecznych. Niezwykle drogie są mieszkania i inne opłaty związane z codziennym 
życiem. Te czynniki wydają się decydować o ujemnym saldzie migracji w Gdyni i 
mimo wielu pozytywnych elementów w funkcjonowaniu miasta, liczba mieszkańców 
Gdyni ulega systematycznemu zmniejszeniu. Ponad 20 procent ludności miasta 
to osoby w wieku poprodukcyjnym, co lokuje Gdynię wśród miast najbardziej 
starzejących się. Problem ten, pomijany w polityce miejskiej, może decydować o 
rozwoju Gdyni w najbliższych latach.   

Gdańsk, 6 lipca 2013 r.                                         Helena Głogowska 

             

      Foreword

      Summary   

As usually, every year on the anniversary of granting Gdynia city rights, in WSKS 
was held conference dedicated to cultural – civilization identity of Gdynia.  The 
leitemotiv of the conference was migration of population and their influence on 
identity change of immigrants themselves and on development of cities, including 
Gdynia .  The foreword includes also analysis of current activities of Gdynia authorities 
that have to develop the city but are not always accepted by inhabitants.

          

Helena Głogowska



Andrzej Chodubski

Migracje jako wartość kulturowa

Wśród współczesnych zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych dużą nośność społeczno-
polityczną mają migracje ludności. Uznaje się je za fundamentalną wartość w 
przeobrażeniu życia kulturowego. Społeczność migrantów postrzega się jako ludzi: 
1. Odważnych, 2. Przedsiębiorczych, 3. Decyzyjnych, 4. Przystosowawczych do 
zmieniających się warunków życia kulturowego1. 

Szczególnym miastem w wymiarze migracyjnym jest Gdynia. Stając się rynkiem 
pracy w szybkim tempie przekształciła się z wioski w nowoczesne miasto. Gdy w 
1921 r. zamieszkiwało 1,3 tys. osób, to w 1926 r. – 12 tys., w 1931 r. – 33,5 tys., w 
1935 r. – 75 tys., w 1939 r. – 127 tys. W rzeczywistości po II wojnie światowej podobnie 
w szybkim tempie wzrastała w niej liczba ludności. Gdy w 1945 r. zamieszkiwało w 
niej 74,4 tys. osób, to w 1950 r. – 104,5 tys., w 1980 r. – 236,4 tys. Obecnie zamieszkuje 
w niej ok. 250 tys. osób2. W okresie międzywojennym było to miasto ludzi młodych. 
W 1936 r. 61% jego mieszkańców nie przekroczyło 30 roku życia; najwięcej osób 
było w wieku 25-30 lat, a zaledwie 2,5 % było w wieku 60 lat i więcej. Młodość 
mieszkańców skutkowała dużym przyrostem naturalnym. W 1936 r. wyniósł on 
21% (w Polsce 12%)3. Napływ ludności generował zjawisko bezrobocia. W 1936 r. 
wynosiło ono ok. 6 tys. osób. Nośne społeczno-politycznie stały się zjawiska polityki 
społecznej, a w tym: 1. Mieszkalnictwo, 2. Pomoc społeczna, 3. Ochrona zdrowia, 4. 
Edukacja i wychowanie, 5. Patologia społeczna, 6. Zatrudnienie, 7. Ubezpieczenia 
społeczne, 8. Komunikacja miejska, 9. Sprawy sanitarne, żywnościowe, 10. Migracja 
ludności. Władze miasta nie były w stanie zabezpieczyć wielu podstawowych z 
tych wyzwań. Podejmowały środki administracyjne wobec bezrobotnych, m.in. 
w 1930 r. przystąpiono do ich wysiedlania z terenu miasta; udzielano zapomóg 
osobom zgłaszającym się do opuszczenia miasta. Szacuje się, że w latach 30. rocznie 
doświadczało wysiedleń ponad 1500 osób. Polityka ta miała charakter doraźny.

1 A. Chodubski, Migracje i imigranci a współczesne przemiany europejskie, [w:]  Integracja kulturowa 
imigrantów. Wyzwania i dylematy  pod red. J. Balickiego, Warszawa 2007, s. 103-121; J. Grabowska-Lu-
zińska, M. Sokólski, Emigracja ostatnia? Warszawa 2009.

2 Strategia rozwoju Gdyni. Cele rozwoju zadania realizacyjne, Rada i Zarząd Miasta Gdyni, Gdynia 
1998, s. 13.

3 Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 96.
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Gdynia stając się typowym miastem portowym generowała nowe znaki ruchu 
migracyjnego, przede wszystkim związane z funkcjonowaniem Dworca Morskiego, 
który zbudowano w latach 1932-19334. Stał się on drogą dla rzesz emigrantów do 
Francji, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej.

Ruch migracyjny powodował kształtowanie się nowej „jakości” społeczeństwa 
gdyńskiego. Ważną rolę w tym względzie pełniła praca, kształtująca głównie 
stoczniowców, portowców, marynarzy, rybaków. Społeczeństwo to ujawniało cechy 
zwane migracyjnymi. Wśród nich ważne ogniwa stanowiły: 1. Orientacja na jak 
najszybsze podnoszenie poziomu życia socjalno-bytowego, 2. Funkcjonowanie 
w dużej anonimowości społecznej; utrzymywanie kontaktów z wąskim kręgiem 
osób (funkcjonowanie „obcych” wśród „obcych”), 3. Duże wyizolowanie z życia 
kulturalnego, zamykanie się w wąskich kręgach ludzi, wywodzących się z tej 
samej przestrzeni terytorialnej, a w tym zwykle osób ze sobą spokrewnionych, 4. 
Zorientowanie na uzyskiwanie „średniego” poziomu życia bytowego; nieprzejawianie 
istotnych aspiracji życia intelektualnego, artystycznego, rozwoju sportu, rekreacji, 
5. Otwartość na podejmowanie ryzyka ekonomicznego, aprobowanie i oswajanie 
nowinek życia kulturowego, w tym mody, „płynącej przez okno na świat” (port i życie 
portowe).

W kształtującym się ładzie kulturowym Gdyni ujawniły się też znaki życia 
kresowego, które zwykle zorientowane jest na rzeczywistość migracyjną. Ścierała 
się tu kresowość zachodnia (niemiecko-polska, niemiecko-kaszubska), jak i 
wschodnia; wychodźcy z pogranicza polsko-litewskiego, polsko-białoruskiego, 
polsko-ukraińskiego. Nierzadko nie mogąc przystosować się do rzeczywistości rynku 
pracy w Gdyni, podejmowali decyzje o emigracji, zwykle za Ocean. Kresowe cechy 
migracyjne zawierają się zwykle w: 1. Tolerancji dla odmienności życia kulturowego, 
2. Otwartości na znaki nowoczesności przy jednoczesnym zachowywaniu odrębności 
tradycji, zwyczajów, 3. Adaptacji i integracji w nowym otoczeniu życia kulturowego, 
a w tym społeczno-kulturalnego, 4. Zdolności do oswajania języków komunikacji 
społecznej (co wynika z ujawniania się w przestrzeniach kresowych polifonii 
językowej),  5. Indywidualizmu postaw i zachowań kulturowych5. 

Cechy te były istotne w ruchach migracyjnych w przeszłości, a wyjątkowo nośne 
są we współczesnym procesie tworzenia się globalnej społeczności obywatelskiej, 
w procesach globalizacji ekonomicznej, politycznej i kulturalnej. Istotne są w tym 
względzie takie wartości jak: 1. Zorientowanie na wzbogacenie się, na podnoszenie 
poziomu życia materialnego, 2. Przywiązywanie istotnej wagi do edukacji na 
poziomie zawodowym, średnim, dającej możliwość otrzymania pracy zawodowej 
zgodnie z tym wykształceniem, 3. Zorientowanie na podejmowanie pracy zawodowej 
w sferze usług (fryzjerstwo, zegarmistrzostwo, ślusarstwo, gastronomia, handel itp.), 
4. Ujawnianie postaw, zachowań indywidualizmu w życiu zawodowym i prywatnym, 

4 K. Małkowski, Bedeker Gdyński, Gdynia 2001, s. 92-95.
5 A. Chodubski, Istota i funkcje cywilizacyjne pogranicza, [w:] Na obrzeżach polityki, cz. 8, pod red.                       

M. Kosmana, Poznań 2010, s. 77-89.
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5. Przedkładanie norm prawnych przed znaki moralności, przed tradycyjne postawy 
i wartości; istotną wymową w tym względzie w życiu społeczno-politycznym mają 
prawa człowieka, 6. Ujawnianie tolerancji wobec różnorodności postaw, zachowań, 
aspiracji społecznych, 7. Oswajanie znaków różnych kultur, subkultur jako nowej 
homogenizującej i synkretyzującej się rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej, 
8. Uznawanie migracji ludności za siłę generującą postęp życia kulturowego, 9. 
W działaniu społecznym orientacja na ryzyko, zmianę otaczającej rzeczywistości 
kulturowej, na osiąganie sukcesu w krótkim czasie (urzeczywistnianie, tzw. 
hollywoodzkiego stylu życia); wartość ta urzeczywistniana jest przede wszystkim 
przez jednostki młode wiekiem, zwykle nie posiadające własnych rodzin, 10. 
Funkcjonowanie na tzw. pograniczach życia kulturowego, w przestrzeniach 
zacierających się granic, np. między rzeczywistością państwową i prywatną, między 
ładem tradycyjnym a nowoczesnością, między ładem prawnym a usankcjonowaniem 
moralnym w danej wspólnocie, itp.6.

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się w Gdyni bardzo niskie, ale rosnące 
dodatnie saldo ruchów migracyjnych ludności, głównie jako rezultat spadku 
liczby wymeldowań7. W latach 80. bardzo wyraźnie zaznaczył się odpływ młodego 
pokolenia gdynian do krajów w wysokorozwiniętej gospodarce, a zwłaszcza do 
Niemiec, Szwajcarii, USA. W ostatnich latach wyjazdy te mają zwykle charakter 
okresowy, co wiąże się z rozwojem komunikacji, zacieraniem się różnic poziomu 
życia społeczno-bytowego. Medialnie wskazuje się, że Gdynia miasto z morza i 
marzeń ma szansę znaleźć się na planszy tej znanej na świecie gry8. Gdynia stała się 
też miastem przyciągającym obcokrajowców, którzy podejmują decyzje o wiązaniu 
się z nią pracą zawodową, co gwarantują m.in. regulacje Unii Europejskiej. W ślad 
za tym tworzone są konsulaty państw, których obywatele wyraźnie zaznaczają tu 
swoją obecność, jak m.in. Szwecji, Norwegii, Finlandii (Gdynia, ul. Jana z Kolna 25). 
Obserwuje się znaczący napływ przedstawicieli państw, takich jak: Niemcy, Holandia, 
Włochy, Francja, Ukraina. 

Ruchy migracyjne w Gdyni, poza specyfiką lokalną, w tym osadzoną w pozycji 
tworzenia się miasta sytuują się w procesach światowych. Zauważa się w analizie 
długiego ich procesu dziejowego, że spełniają one podobne funkcje, jakie ujawniły 
się w najstarszych ich formach, tj. w rzeczywistości koczowniczej i kolonizatorskiej. 
Postrzegając krytycznie zjawisko to zauważa się, że zarówno ujawniające się bariery, 
jak i możliwości życia migracyjnego. Trudności przystosowawcze generują różne 
zjawiska patologii społecznej, w tym pasożytniczy tryb życia, częste wchodzenie 
w kolizje z obowiązującymi normami i zasadami życia społeczno-bytowego, 
pogrążanie się w alkoholizmie, narkomanii, generowaniu konfliktów, uczestnictwo 
w przestępczości, łamaniu zasad etyki i moralności życia społecznego prowadzenie 
żebraczego trybu życia. W ślad za tym pojawia się dysfunkcjonalność rodzinna, 

6 E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 225.
7 Strategia rozwoju Gdyni..., s. 14
8 „Echo miasta. Trójmiasto” nr 16, z dn. 28.02.2008 r. s. 1.
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trudności przystosowawcze do nowej rzeczywistości cywilizacyjnej, w tym 
generowanej przez postęp nauki i techniki, nowoczesną edukację9. 

W długim horyzoncie czasu zauważa się, że migracje były i są siłą generującą 
postęp kulturowo-cywilizacyjny, podnoszącą poziom życia materialnego i życia 
duchowego. Ludność zmieniająca miejsca zamieszkania – allochtoni - ujawniała 
otwartość na nowe znaki życia kulturowego, przedsiębiorczość, dostosowawczość, 
co w konsekwencji podnosiło poziom ich życia kulturowego. Ludność osiadła 
w określonych przestrzeniach, zamykająca na oddziaływania zewnętrzne – 
autochtoni - stawała się konserwatywna, zacofana wobec aktywności allochtonów. 
W wymiarze przychylności społecznej jednostki i zbiorowości – zwykle ujawniały 
postawy proallochtoniczne, które legły u podstaw kształtowania się instytucji ruchy 
migracyjne. Powodowały je różne względy, m.in. gospodarcze (zarówno wędrówka 
„za chlebem”, jak i dążenie do poprawy poziomu życia materialnego), polityczne 
(nieakceptacja danych rządów, opcji politycznych, władców, prześladowania 
polityczne), religijne (nieakceptacja określonych porządków religijnych i związanych 
z nimi ładu kulturowego), kulturowo-cywilizacyjne („ciekawość poznawcza świata”, 
zdobywanie nowoczesnego wykształcenia, czy tzw. ogłady cywilizacyjnej).

Współcześnie w przestrzeni europejskiej, zwłaszcza powiązanej strukturami 
Unii Europejskiej obserwuje się dążenie do urzeczywistniania zasady swobodnego 
przepływu osób (wszystkich bez względu na narodowość etniczną), co wynika też 
z podpisanego 14 czerwca 1985 r. układu w Schengen, a następnie rozszerzonego 
przez nowe państwa przystępujące do urzeczywistniania postanowień układu, a z 
drugiej zaś – widoczne stają się ograniczenia stosowane przez wiele państw wobec 
imigrantów. Zauważa się, że imigranci stają się przysłowiową „kością niezgody” 
w nowo tworzącym się ładzie integracyjnym Europy. Co roku, w ostatnich latach 
do krajów Unii Europejskiej przybywa ponad 1 milion nielegalnych emigrantów. 
Państwa zachowują wobec nich postawy dychotomiczne. Z jednej strony ujawniają 
przychylność, zwłaszcza w obliczu „załamywania się” w nich przyrostu naturalnego. 
Bez obecności imigrantów staje się niemożliwy funkcjonalny rozwój życia 
gospodarczego, jako że stanowią oni znaczącą część tzw. rąk do pracy. Z drugiej 
jednak strony, imigranta postrzega się w wymiarze zagrożenia dla tożsamości 
poszczególnych narodów i państw, nadto jako źródło patologii społecznych wobec 
napotykania przez nich trudności adaptacyjno-integracyjnych w nowych miejscach 
osiedlenia, co generuje nierzadko ich żebraczy tryb życia. Złożoną rzeczywistość 
stanowi sfera zatrudnienia. Z jednej strony imigranci „wypełniają” sferę, której nie 
są w stanie realizować ich mieszkańcy w danych miejscach zamieszkania. W sytuacji 
jednak narastania bezrobocia imigranci stają się siłą konkurencyjną, jako że godzą 
się na niższe standardy pracy (zarówno warunki pracy, jak i płacy). Nadto pojawia 
się „strach przed obcokrajowcami” nawet w krajach o wysokim poziomie rozwoju 

9 A. Chodubski, Wartości współczesnego życia kulturowego. Tożsamość Polaków w rzeczywistości 
diasporalnej, [w:]  Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2008), pod red. L. Kacprzaka i                   
M. Szczerbińskiego, Piła 2009, s. 375-389 .
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gospodarczego. Charakterystyczny obraz tej rzeczywistości ujawnia się nawet w 
takich krajach, jak Szwajcaria, gdzie co piąty mieszkaniec jest cudzoziemcem. W 
sytuacji tej nieodosobnione stają się opinie: „Dwóch obcojęzycznych w jednej klasie 
to żaden problem, ale jeśli jest ich piętnastu? Cztery cudzoziemskie rodziny w jednym 
bloku nikomu nie przeszkadzają, ale gdy jest ich dziesięć? – Przy imigracji liczba 
odgrywa decydującą rolę10.

Imigranci mimo zorientowania na adaptację i integrację do nowej rzeczywistości 
powszechnie ujawniają w swym postępowaniu i działaniu społecznym swą odrębność 
kulturowo-cywilizacyjną. Wiele jej elementów osadzonych jest w zmitologizowanych 
obrazach. Odrębność ta jako odmienność kulturowa w nowych miejscach 
zamieszkania postrzegana jest jako zagrożenie dla istniejącego ładu społecznego. Np. 
o imigrantach z Kosowa osiedlających się w Szwajcarii ujawniały się opinie: „Oni są 
zupełnie inni niż my. Mają bardzo duże rodziny. W jednym mieszkaniu żyje 10 osób. 
Takich ludzi nie widać w ciągu dnia, za to ożywiają się w nocy. Żyją jak nietoperze. 
My chcemy spokoju11.

Współczesne państwa Unii Europejskiej wyraźnie artykułują problem 
wypracowania wspólnej polityki migracyjnej. W 2005 r. Komisja Europejska 
opublikowała skierowaną do „25 państw” tzw. Zieloną Księgę. Zawarto w niej 
propozycje dotyczące uregulowań normatywnych ruchów migracyjnych w 
przestrzeni europejskiej. 

Wobec nasilania się z dużą siłą ruchów migracyjnych, a przy tym ujawniania 
zjawisk patologii społecznej, niektóre państwa wprowadzają w ostatnich latach zapory 
migracyjne – nierzadko restrykcyjne dla migrantów regulacje prawne. Rzeczywistość 
ta ujawniła się z dużą siłą, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech. 
Liberalizacja nastąpiła w Irlandii, Islandii. W Polsce sytuacja imigrantów nie jest 
wyraźnie określona, co powoduje, że o osiedlaniu się imigrantów decydują różne 
okoliczności i względy, jak np. możliwości zatrudnienia w sferze usług. W Polsce 
liczni imigranci przebywają nielegalnie. Szacuje się, że najliczniejsze społeczności 
imigracyjne stanowią: Ukraińcy (ok. 300 tys.), Białorusini i Rosjanie (ok.200 tys.), 
Wietnamczycy (ok. 50 tys.), Ormianie (ok. 10 tys.). Jednocześnie zauważa się, że 
pracodawcy w Polsce zadeklarowali w 2012 r. zatrudnienie 244 tys. osób ze Wschodu, 
90% imigrantów zarobkowych przybyło z Ukrainy, kolejnymi społecznościami 
imigracyjnymi byli Mołdawianie (9,4 tys.) i Białorusini (7,6 tys.). Nie są to imigranci 
wykonujący jedynie proste prace fizyczne. Polskie firmy coraz częściej interesują się 
specjalistami, np. z dziedziny informatyki, menadżerowie średniego szczebla12.

Państwem, do którego kieruje się dużo imigrantów, w tym gdynian, są Niemcy. 
Obecnie w państwie tym imigranci stanowią ponad 10% ogółu mieszkańców. W 
populacji tej ok. 1/3 stanowią Turcy oraz 1/5 obywatele b. państwa jugosłowiańskiego. 
Znaczące społeczności stanowią: Włosi, Grecy, Austriacy, Hiszpanie, Portugalczycy, 

10 P. Urbaniak, Strach przed obcymi, „Angora – Peryskop” nr 43, z  dn. 24.10.2004 r. s. 67.
11 Tamże.
12 „Metro” z dn. 8-10.02.2013 r., s. 4.
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Rosjanie. Wyjątkową społeczność stanowią Polacy; szacuje się ich   na ok. 2-3 mln. 
Wynika to z samoidentyfikacji narodowej. Osoby wywodzące się z przestrzeni śląskiej, 
pomorskiej nierzadko ujawniają zmienność wyboru opcji narodowej; w określonych 
sytuacjach kulturowych identyfikują się z niemieckością (jako potomkowie rodzin 
niemieckich bądź w wysokim stopniu uległych germanizacji, w innych zaś sytuacjach 
deklarują swój polski rodowód). Istotny wpływ na tę sytuację mają oficjalne stosunki 
polsko-niemieckie oraz niemiecko-polskie. Napływ imigrantów do Niemiec 
akceptowany jest przede wszystkim ze względu na zapotrzebowanie na siłę roboczą 
oraz wyraźny spadek przyrostu naturalnego13.

  W rzeczywistości imigracyjnej kontrowersyjną kwestią stał się problem budowy 
świątyń, zwłaszcza przez wyznawców islamu. Lokalne społeczności nie godzą 
się na wznoszenie wież (minaretów) przewyższających dotychczasowe świątynie 
chrześcijańskie. Uzasadnia się to racjami politycznymi, zgodnie z zasadą, że ten kto 
ma najwyższe budowle ma prawo do dominacji kulturowej w danej przestrzeni. 
Zjawisko to stało się nośne politycznie również w Polsce; władze Warszawy nie 
wyraziły zgody na wzniesienie wysokiego minaretu.

We Francji, o której przyjęła się w XIX w. opinia jako kraju przyjaznym imigrantom, 
obecnie obcokrajowcy stanowią ok. 10% ogółu ludności. Wśród imigrantów 45 
% stanowią przedstawiciele krajów Afryki, 41% - z różnych krajów Europy, 12 % 
- z Azji i 2 % z kontynentu amerykańskiego. Szczególnie liczne są społeczności 
imigranckie pochodzące z Portugalii, Maroka, Algierii, Włoch, Hiszpanii i Turcji. 
Znacząca jest też obecność Polaków, których szacuje się na ok. 1 mln osób, które 
w różnych sytuacjach identyfikują się z polskim rodowodem narodowościowym. 
Obecnie w polityce migracyjnej tego państwa obserwuje się dwa podstawowe nurty, 
tj. pierwszy - orientację na gwarantowanie imigrantom wartości „ideałów republiki”, 
„promowania założeń integracji europejskiej”; drugi - opowiada się za prowadzeniem 
kontroli napływu imigrantów, azylantów, a w tym za radykalnymi ograniczeniami 
w napływie cudzoziemców. Od 1990 r. obserwuje się we Francji organizację 
protestów przeciw nielegalnemu pobytowi cudzoziemców i jednocześnie państwo to 
stara się polepszać warunki życia imigrantów, ograniczać przejawy dyskryminacji 
społecznej, zrównywać ich szanse na rynku pracy. Zmienia się też ład legislacyjny 
wobec imigrantów, np. każde dziecko cudzoziemskie urodzone we Francji, po 
osiągnięciu wieku dojrzałości może otrzymać jej obywatelstwo. Problem migracji jest 
przedmiotem debat obywatelskich. Podnosi się na nich problem kultury, „ La culture 
francaise” uważa się za uniwersalną, a przejawy obcych kultur (wnoszonych przez 
imigrantów) za jej „objawy szczególne, partykularne”. 

W zmitologizowanych opiniach społecznych, z dużą przychylnością do 
imigrantów odnosi się Holandia. Do początku XXI w. było w niej liberalne prawo 
emigracyjne. Radykalnie zmieniała się sytuacja w 2002 r. W sytuacji ujawniania 
się napięć narodowych wydalono wtedy ok. 30 tys. nielegalnych imigrantów i 

13 Migracja w Niemczech „Deutschland. Niemcy” 2000, nr 6, s. 41-45.
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ok. 20 tys. osób ubiegających się o uzyskanie azylu. Na lotniskach Amsterdamu i 
Rotterdamu utworzono bazy deportacyjne. W ślad za tym radykalnie zmniejszyło 
się zainteresowanie państwem jako przestrzenią imigracji. W obrazie kulturowo-
cywilizacyjnym Holandii wyraźnie odbija się dziedzictwo ładu postkolonialnego. Od 
pokoleń zamieszkują w niej potomkowie ludności z Indii Wschodnich (Indonezji) i 
wysp antylskich.

W ostatnim półwieczu przyjęła się pozytywna opinia o Szwecji jako o kraju 
przychylnym dla imigrantów. Kraj ten przez dziesięciolecia postrzegano jako otwarty 
na ruchy migracyjne, tolerancyjny, prowadzący politykę zagraniczną promigracyjną. 
Obecnie zamieszkuje w nim ok. 9 mln osób, ok. 2 mln posiada nieszwedzkie 
pochodzenie narodowo-etniczne. W ostatnich latach ujawniły się jednak nastroje 
niechęci wobec imigrantów, a nawet postawy ekstremizmu (podpalania domów 
azylantów, głoszenia rasistowskich haseł). W strategii politycznej państwa nadal 
czytelna jest orientacja na przyjmowanie imigrantów, co jest wynikiem niskiego 
przyrostu naturalnego. W latach 80. XX w. ujawniło się w Szwecji zainteresowanie 
przyjmowaniem uchodźców z terytoriów kryzysowych, m.in. pogrążonych w 
wojnach. Rocznie przybywało w ramach polityki ok. 140 tys. uchodźców. Wśród 
nich wyraźnie zaznaczyli swą obecność wychodźcy z Kosowa (ok. 7 tys. osób). 
Obecnie najliczniejsze grupy imigracyjne stanowią tam przedstawiciele narodów 
państw b. Jugosławii, Włosi, Turcy. Znaczący jest też udział Norwegów, Duńczyków, 
Irańczyków i Irakijczyków oraz Polaków. W społeczności polskiej zaznaczyły swą 
obecność kobiety, które przybywały tam w ramach tzw. migracji matrymonialnej. 
Szacuje się, że w przestrzeni tej znalazło się ich ok. 25 tys. Małżeństwa w praktyce 
życia kulturowego okazały się nietrwałe. Ujawniła się w nich duża odrębność, która 
w krótkim czasie prowadziła do rozwodów. Polityka socjalna państwa powodowała 
jednak, że Polki zostawały w tym kraju.

Obecnie ok. 40 % nowo narodzonych dzieci pochodzi w Szwecji z rodzin 
imigrantów. W strategii demograficznej kraju charakterystyczne jest ogniwo 
polityczne przyjmowania jako imigrantów kobiet, które doświadczyły różnych form 
przemocy. 

Analizując przyczyny ruchów migracyjnych, zauważa się, że ich siłą sprawczą są 
przede wszystkim zjawiska i procesy ekonomiczne oraz towarzyszące im kalkulacje 
społeczno-polityczne. Uwzględnia się w nich takie okoliczności, jak: możliwości 
zatrudnienia, uzyskiwanie zadowalających dochodów za pracę, podniesienie 
poziomu życia socjalno-bytowego, rozpoczęcie życia „od nowa” (w sytuacji rozpadu 
rodziny, wejścia w kolizję z prawem, konfliktów społecznych, samorealizację 
jednostek i grup społecznych (zdobywanie wykształcenia, umiejętności zawodowych, 
usamodzielnienia w obcej przestrzeni kulturowej), jak też trudności przystosowawcze 
do otaczającej rzeczywistości (tzw. ucieczka od dotychczasowych trudności życia 
kulturowego). W procesie migracyjnym główne ośrodki nowego życia stanowią duże 
miasta, gdzie ujawniają się znaki wielokulturowości, wieloetniczności, a  w ślad za 
tym charakterystyczne jest tworzenie się enklaw etnicznych, które napotykają zwykle 
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trudności adaptacyjno-integracyjne14.  Życie w enklawach ma zwykle oblicze gettowe. 
Generuje wyizolowanie z rzeczywistości kulturowej miejsc nowego osiedlenia. 
Funkcjonowanie w tym systemie generuje zwykle regres kulturowy (następuje 
osłabienie tradycyjnych więzi kulturowych oraz nieoswojanie nowych wartości w 
miejscach osiedlenia). 

W życiu polonijnym tworzenie enklaw obserwuje się współcześnie w Irlandii. W 
ostatnich latach wyjechało tam z Polski ok. 250 tys. młodych osób. Wykazują oni 
zainteresowanie tworzeniem odrębnej instytucjonalizacji życia społecznego. Starają 
się tworzyć odrębną infrastrukturę społeczną, tj. żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje 
ochrony zdrowia, miejsca kultu religijnego (domy modlitwy, kościoły). Małe enklawy 
Polaków powstają też w Wielkiej Brytanii, Włoszech Francji); są one kontynuacją 
dawnych kolonii migracyjnych; nie są one wyraźnie wyizolowane z rzeczywistości 
kulturowej, w której zamieszkują. W typowych enklawach (odizolowanych od 
„świata zewnętrznego” funkcjonują głównie narody azjatyckie, a w tym Chińczycy, 
Koreańczycy, Wietnamczycy, Pakistańczycy). W niektórych enklawach podejmowane 
są różne inicjatywy gospodarcze, np. produkcja odzieży, artykułów konsumpcyjnych, 
używek. W tworzeniu enklaw charakterystyczne jest ujawnianie się kultury więzi 
etnicznych, nierzadko sięgających przeszłości plemiennej. Czytelne to jest zjawisko 
m.in. w państwach Azji Centralnej.

Obraz życia migracyjnego jest w polu uwagi Kościoła rzymskokatolickiego15. 
Kościół stoi na stanowisku, że migracje są naturalnymi prawami człowieka. 
Przypomina się biblijne wezwanie Boże skierowane do Abrahama: wyjdź z tej ziemi 
rodzinnej i idź do kraju, który ci ukażę (Rdz. 12.1). Zjawisko to zajęło ważne miejsce 
w nauczaniu Jana Pawła II, który podkreślał, że emigrant jest związany z dwoma 
krajami: ojczystym i osiedleńczym, stąd rodzi się jego obywatelski status społeczno-
kulturowy, podwójna odpowiedzialność społeczna i dwukulturowość. Krytycznie 
odnosił się do życia w enklawach etnicznych wskazywał: „Dziś nikt nie może zamykać 
się we własnym getcie. Musicie służyć krajowi, w którym żyjecie, pracować dla niego, 
kochać go i przyczyniać się do jego rozwoju16. 

Wśród istotnych przyczyn ruchów migracyjnych wymienia się też: nierówności w 
rozwoju kulturowym państw, a w tym kształtowanie się dwubiegunowości, gdzie na 
jednym biegunie skupia się bogactwo, na drugim zaś – niedostatek, nędza społeczno-
gospodarcza, ujawniająca się odmienność życia kulturowego między społecznościami 
„swoich i obcych”.

W europejskiej przestrzeni kulturowej, a w tym unijnej, przy akceptacji ruchów 

14 M. Skoczek, Imigranci w społeczeństwach przyjmujących: izolacja i marginalizacja, [w:] Imigranci i 
społeczeństwa przyjmujące, pod red. J. Zamojskiego, Warszawa 2000, s. 7-13.

15 S. Sowiński, R. Zenderowicz, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław-
Warszawa-Kraków 2003; Instrukcja migrantes caritas Christi, Lublin 2008; Orędzie na Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy 1985-2005, opr. W Necla SCh, Poznań 2009.

16 Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978-1989, pod red. R. Dzwonkowskiego, S. Kowalczyka, 
E. Walewandra, Lublin 1991, s. 27.
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migracyjnych stawia się pytania dotyczące ich skutków – czy pod wpływem ruchów 
migracyjnych nie nastąpi degradacja tradycyjnej rzeczywistości kulturowej? Czy nie 
ujawni się w tej przestrzeni zderzenie cywilizacyjne (w tym islamu z chrześcijaństwem)? 
Pytania te generuje duży napływ migrantów z krajów Azji do przestrzeni zwanej 
zachodnioeuropejską. Zwłaszcza nośne są te pytania w sytuacji, gdy okazują się 
mało skuteczne migracyjne działania zaporowe, jak np. wprowadzenie we Francji 
zasady, że każdy imigrant musi zawrzeć tzw. kontrakt przyjęcia i integracji (CAI), 
nakładający nań obowiązek nauczenia się języka i respektowania republikańskich 
norm życia kulturowego obowiązujących w tym państwie. W sytuacji łamania zasad 
przez imigranta przewidywano wydalenie z Francji całej jego rodziny17. 

O podejmowaniu decyzji o życiu migracyjnym decydują też przesłanki:  1. 
Świadoma kalkulacja zysków i strat wynikających z życia emigracyjnego. Decyzje 
takie podejmują zwykle ludzie legitymujący się określonym dorobkiem życiowym, 
a w tym znaczącymi osiągnięciami w pracy zawodowej, starannie wykształceni, 
przygotowani do życia diasporalnego (m.in. wynikającym z kontaktów z rodzinami 
żyjącymi w diasporze), 2. W sytuacji zawierania związków małżeńskich, łączenia 
się rodzin, 3. Hedonistyczne – podejmowanie decyzji o emigracji w sytuacji 
stanów emocjonalnych, w okolicznościach przypadkowych zdarzeń rodzinnych, 
zawodowych. Decyzje takie podejmują zwykle ludzie młodzi, poszukujący swego 
miejsca w otaczającej ich rzeczywistości, otwartości na nieznane im wyzwania życia 
kulturowego. 

Współczesne migracje ujawniają się w różnych formach. Są to zwykle wyjazdy 
czasowe. Trwają kilka miesięcy, jak i lat. Wiążą się najczęściej z wykonywaniem 
pracy zawodowej, niewymagającej specjalnego przygotowania profesjonalnego. 
Charakterystyczna jest w tym względzie tzw. „wahadłowość” wyjazdów, tj. wyjazdy 
za granicę w określonym czasie, do tych samych miejsc w celu wykonywania 
tych samych zajęć (np. prace w ogrodnictwie, rolnictwie, budownictwie, opiece 
nad ludźmi w podeszłym wieku czy dziećmi). W sferze tej ujawniają się zjawiska 
patologiczne, wiążące się z pozyskiwaniem kart pobytu, zezwoleń na podejmowanie 
pracy zawodowej, a szczególnie z przemieszczaniem się przez granice państw. Jest 
to najczęściej sfera przestępczości zorganizowanej. Organizatorzy tzw. przemytu 
pobierają za nielegalny proceder wysokie opłaty; ujawnia się też zjawisko „handlu 
ludźmi”(zwłaszcza dziewcząt do pracy w lokalach rozrywkowych).

Specyficzną społeczność imigracyjną stanowią azylanci. Oczekują oni zwykle 
pomocy socjalno-bytowej od państw, gdzie starają się uzyskać status uchodźców. 
W sferze zatrudnienia orientują się na zgodności posiadanych kwalifikacji, 
doświadczenia zawodowego z podejmowaniem zatrudnienia, aczkolwiek wiąże się 
ono, m.in. ze względu na barierę językową, z zatrudnieniem zwykle w sferze usług.

Wyjątkowa jest sytuacja ludzi starannie wykształconych, którzy podejmują 
zatrudnienie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz wcześniejszym 

17 G. Dobiecki, Francja – zastrzeżenia przepisów. Wybieranie imigrantów, „Rzeczpospolita” nr 35, z dn 
10-11.2006, s. A6.
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doświadczeniem zawodowym, m.in. w sferze ochrony zdrowia, oświaty, życiu 
artystycznym. 

Charakterystycznym zjawiskiem w życiu migracyjnym jest odczuwanie 
niezaspokajania potrzeb społecznych, a w tym przede wszystkim potrzeby uznania. 
Wśród społeczności tej szczególną grupę stanowią byli działacze społeczno-polityczni. 
W życiu diasporalnym podejmują próby odgrywania różnych ról publicznych oraz 
tworzenia nowego ładu instytucjonalnego. Działania te nie spotykają jednak akceptacji 
społeczności diasporalnych, ich działalność ma wymiar spektaklu, aktorstwa.

W życiu diasporalnym wyjątkową społeczność stanowią studenci. Studia 
zagraniczne traktuje się jako swoistą przepustkę do elitarnego życia kulturowego, 
jako wyposażenie jednostki w nowe wzory, modele, trendy życia kulturowego. Wiele 
państw zachęca młodzież do podejmowania studiów w swoich krajach, co wiąże się z 
pozyskiwaniem ich jako rzeczników dla własnych interesów politycznych. Zjawisko 
to ujawnia się m.in. w Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu. Szacuje 
się, że w krajach tych na 1000 studentów 100 jest cudzoziemcami. 

Wyjątkową przestrzeń kulturowo-cywilizacyjną dla imigrantów stanowi Polska18. 
Od początku lat 90. o status uchodźcy w Polsce ubiega się rocznie od 600 do 1000 
cudzoziemców. Przybywają oni głównie nielegalnie, na podstawie fałszywych 
dokumentów. Są to zwykle ludzie młodzi. Stosunek do nich społeczeństwa polskiego 
jest dychotomiczny, z jednej strony obserwuje się do nich niechęć, nieufność jako 
do „obcych”. Z drugiej zaś – wyraża się zrozumienie dla ich położenia społecznego, 
sytuacji politycznej oraz wielu różnych uwarunkowań ich życia emigracyjnego. 
Udzielanie im pomocy traktuje się jako spłacanie długu moralnego, który zaciągnęli 
Polacy w innych państwach w życiu diasporalnym. 

Ogólny ogląd ruchów migracyjnych ujawnia rzeczywistość, że są one ważną 
siłą przeobrażającą ład kulturowy, powodują zmiany w obrazie życia społecznego. 
Powodują one partycypatywność obywatelską jednostek oraz grup społecznych; 
powodują tworzenie się ładu synkretycznego w życiu publicznym. 

W refleksji ogólnej można stwierdzić, że: 1. Migracje są siłą zmieniającą obraz 
życia kulturowego, zarówno w przestrzeniach nowego osiedlenia, jak i krajach 
wychodźstwa, 2. Położenie migrantów uwarunkowane jest polityką migracyjną 
państw, do których się ona kieruje, 3. W zmitologizowanym oglądzie migracja jest 
stanem zagubienia się, nieprzystosowania jednostek i grup społecznych, w tym 
narodowych w zmieniającej się rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej świata, 
4. Migracja jest wyzwaniem dla jednostek i grup społecznych ujawniających 
partycypatywność kulturową, 5. Gdynia jest miastem w pełni wpisującym się w 
rzeczywistość migracyjną, o czym zaświadczają ogniwa jej tworzenia się jako miasta 
portowego, jak i dzieje rozwoju społeczno-politycznego. 

18 A. Chodubski, Obraz emigracji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Imigranci i społeczeństwa 
przyjmujące.., s. 212-226.
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Migrations as a cultural value

Summary

Migration is an element of cultural heritage forging socioeconomic development. 
Gdynia is a city constituted mostly by immigrants coming to the newly build maritime 
port in the interwar period. Therefore, present - day city’s community consists of 
autochthonic populace evidencing  its historical and cultural abundance. 
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Teoretyczne podstawy samorządu terytorialnego na 
przykładzie Gdyni

 
Samorząd terytorialny jest jednym z najważniejszych podmiotów administrujących 
w demokratycznym państwie prawnym. Dlatego też w wielu ustawach zasadniczych 
ustawodawcy zobowiązują się do przekazania części zadań publicznych jednostkom 
samorządu terytorialnego. Warto również skonstatować, że samorząd jest czymś 
więcej niż podmiotem administrującym, mianowicie jest podstawowym elementem 
społeczeństwa obywatelskiego1.

Zanim pojęcie samorządu zostanie omówione, musi zostać wprowadzony termin 
szerszy, jakim jest korporacja prawa publicznego – definiowana jako podmiot 
administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne, ukonstytuowany 
według zasady członkowstwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany członków. 
Istotą korporacji jest udział grupy osób, które ją stanowią. Można wyróżnić kilka 
rodzajów korporacji zależnie od rodzaju i podstaw więzi między członkami2. 

Podstawową kategorią korporacji jest samorząd. Definiowanie samorządu 
ma bardzo długą historię. W sensie funkcjonalnym jest to pewna specyficzna 
forma wykonywania administracji publicznej. Istotą samorządu jest jednak to, że 
administrację publiczną wykonują obywatele. W szerszym znaczeniu można za 
samorząd uznać zrzeszenia dobrowolne, natomiast w węższym – jedynie te mające 
charakter obligatoryjny. 

Ogólne cechy samorządu dotyczą wszystkich jego rodzajów. Należy w tym 
miejscu wyróżnić dwa podstawowe rodzaje samorządu, mianowicie samorząd 
powszechny, zwany inaczej terytorialnym i samorządy specjalne, w których skład nie 
wchodzą wszyscy obywatele, ale grupy osób wyodrębnione na podstawie pewnego 
szczególnego kryterium. 

Korzenie samorządu terytorialnego sięgają daleko w przeszłość. Początków tej 
instytucji można dopatrywać się już w starożytności. Jednak starożytny samorząd 
był zupełnie inną instytucją niż współczesny. Był on bardziej podobny do autonomii 

1 Podmioty administrujące, [w:] System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Warszawa, 
2011, s. 103.

2 J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006, s. 108-109.
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terytorialnej, niż do instytucji istniejącej współcześnie, której istotą jest przekazanie 
przez państwo – zarówno prawa jak i obowiązku – wykonywania administracji 
państwowej grupom obywatelskim. 

Również samorząd stanowy istniejący w średniowieczu nie może być uważany 
za poprzednika współczesnej instytucji, jednak należy podkreślić, że wywarł istotny 
wpływ na jej kształt. Średniowieczne komuny przeciwstawiały prywatne cele 
interesom państwa i nastawione były na realizację tych pierwszych, z tego względu 
nie mogą zostać zakwalifikowane jako podmioty stanowiące podstawę kształtowania 
się nowoczesnego samorządu. 

Dopiero Rewolucja Francuska tworzy podstawy nowoczesnego samorządu 
terytorialnego, a dokładniej przejście państwa policyjnego w konstytucyjne. Od tego 
momentu dynamicznie rozwija się teoria samorządu3.

Literatura prawa administracyjnego zna wiele koncepcji samorządu terytorialnego. 
Tutaj zostaną omówione trzy: naturalistyczna, państwowa i polityczna. 

Według teorii naturalistycznej, samorząd terytorialny był podmiotem 
przeciwstawianym państwu. Teoria ta opierała się na poglądzie, że gminna wspólnota 
mieszkańców jest podmiotem starszym niż państwo, w związku z tym niezależnym 
i cieszącym się swoją wolnością. Teoria ta obecnie ma jedynie wartość historyczną.

Według teorii państwowej, samorząd terytorialny powstaje przez przekazanie 
mieszkańcom oraz ich wspólnotom części funkcji państwa, polegającej na 
sprawowaniu administracji publicznej. Teoria ta po licznych modyfikacjach i 
uzupełnieniach obowiązuje do dzisiaj.

Według teorii politycznej, samorząd terytorialny jest wyodrębniony ze względów 
politycznych po to, by społeczeństwo mogło uczestniczyć w wykonywaniu 
administracji publicznej4. 

Syntetyzując dorobek literatury dotyczący teoretycznej konstrukcji samorządu 
terytorialnego, należy podkreślić, że trzy elementy składają się na cechy konstytuujące 
tę instytucję – mianowicie: podmiot, przedmiot i sposób wykonywania administracji 
publicznej5. 

Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkująca określony 
obszar, która jest zorganizowana w powołany przez państwo - terytorialny związek 
samorządowy, którego celem jest realizacja zadań państwa. Należy jednak podkreślić, 
że to państwo jest suwerenem i tylko ono może przekazać określone zadania 
tworzonym przez siebie zrzeszeniom terytorialnym.6 

Terytorialny związek samorządowy tworzy organizację wyodrębnioną w 
strukturze państwowej, jednak organizacja ta nie może realizować zadań in pleno, 

3 Pojęcie samorządu terytorialnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, War-
szawa 2011, s. 104-115

4 J. Zimmerman, Prawo..., s. 110-111.
5 Cechy konstytuujące, [w:] System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hauser, Warszawa 2011, 

s. 115-129
6 J. Filipek, O podmiotowości administracyjnoprawnej, PiP 1961, Nr 2,  s. 199–213. 
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dlatego też społeczność lokalna powołuje organy związku w drodze wyborów i to 
właśnie te organy wykonują administrację państwową pod kontrolą społeczności 
lokalnej. Społeczna kontrola i powszechny wybór organów są to warunki sine qua 
non uznania organizacji społeczności lokalnej za organizację samorządową.7 

Wyrazem organizacyjnego wyodrębnienia terytorialnych związków 
samorządowych jest osobowość prawna przyznawana ex lege. Spór rozpoczyna 
się jednak w związku z przyjętym w doktrynie podziałem osób prawnych na te 
wywodzące swoją osobowość prawną z prawa prywatnego i te wywodzące ją z prawa 
publicznego. Przez długi czas utrzymywano, że jednostki samorządu terytorialnego 
wywodzą swoją osobowość prawną wyłącznie z prawa prywatnego i stanowią 
podmiot wyodrębniony z aparatu państwowego. Osobowość prawna traktowana była 
jako rękojmia samorządności jednostek samorządu terytorialnego. Zwolennicy tego 
poglądu stali na stanowisku, że odrębna osobowość prawa prywatnego zapewnia 
samorządowi osobowość publicznoprawną. Inni autorzy przeciw temu oponowali 
i twierdzili, że osobowość prawna jest konsekwencją przyznania jednostkom 
samorządu terytorialnego publicznych praw podmiotowych, a nie skutkiem prawnym 
osobowości prawnej (H. Dembiński)8 albo że osobowość publicznoprawna jednostki 
samorządu terytorialnego oznacza władztwo administracyjne, które zapewnia 
stanowisko równorzędne z władzami państwowymi. (J. Langroda)9.

Należy przejść do kwestii przedmiotu samorządu terytorialnego. Przedmiotem 
samorządu terytorialnego są wykonywane przez niego funkcje państwa. Państwo jako 
suweren nakłada na terytorialne korporacje samorządowe uprawnienie i obowiązek 
wykonywania administracji państwowej, czy ściślej – administracji publicznej. 

Współcześnie panuje zgodność co do relacji państwo – samorząd i samorząd 
uznawany jest zgodnie przez doktrynę za element strukturalny państwa. Stawianie go 
obok państwa czy też przeciwstawianie go państwu nie jest akceptowane. Samorząd 
został utworzony, ukształtowany organizacyjnie, kompetencyjnie i funkcjonalnie 
przez państwo. Również współczesny polski ustawodawca nie stawia samorządu 
obok państwa. Jednak trudno doszukać się regulacji potwierdzających, że zarówno 
administracja rządowa jak i samorządowa nosi państwowy charakter i zajmuje się 
wykonywaniem administracji publicznej, tyle że każde z nich na innych zasadach: 
administracja rządowa na zasadzie centralizacji i dekoncentracji, a samorząd na 
zasadzie decentralizacji. 

Obok omówionych wyżej elementów – które do niedawna traktowano jako 
wystarczające do określenia istoty prawnej samorządu – coraz częściej podnosi się 
kolejne, niezbędne do określenia istoty samorządu terytorialnego. Na szczególną 

7 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa, s. 107.
8 H. Dembiński, Osobowość publiczno-prawna w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 

1934, s. 68.
9 J. Langrod, Trzy lata samorządu Krakowa (1931–1933) na tle teorii prawa administracyjnego, 

Kraków 1934, s. 165.
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uwagę zasługuje, podnoszone w literaturze francuskiej10, prawo samodzielnego 
kształtowania budżetu konstytuującego samodzielność finansową jednostek 
samorządu terytorialnego.  Jeszcze dalej w swoich rozważaniach idą przedstawiciele 
literatury niemieckiej11 i szwajcarskiej, którzy jako kolejny niezbędny element 
konstytuujący samodzielność jednostek samorządu terytorialnego uznają jej 
materialne zabezpieczenie. Ich zdaniem, bez majątku i stałych wpływów nie ma 
samorządu, ponieważ samorząd bez tych elementów pozostaje instytucją martwą. 

W tym miejscu należy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest samorząd 
terytorialny. Najpierw jednak ogólna uwaga wprowadzająca. Samorząd jest to 
instytucja prawa pozytywnego – stąd też wszystkie definicje samorządu obierają za 
punkt wyjścia obowiązujące regulacje prawne. Wyjściowym elementem definiującym 
instytucję prawną samorządu terytorialnego jest jego korporacyjny charakter. 
Samorząd terytorialny to nic innego jak korporacja lokalnego społeczeństwa i przez 
to element budujący społeczeństwo obywatelskie, stanowiący nieodłączny element 
demokratycznego państwa prawa, co podkreśla Federalny Sąd Konstytucyjny Niemiec 
w jednym ze swoich orzeczeń.  Polski ustawodawca tę korporację określa mianem 
wspólnoty samorządowej. Mieszkańcy określonego terytorium tworzą związek 
samorządowy, do którego przynależność ma charakter obligatoryjny i powstaje ex 
lege, co odróżnia jednostkę samorządu terytorialnego od organizacji społecznych czy 
korporacyjnych organizacja prawa cywilnego. 

Przy próbie zdefiniowania samorządu niezbędna jest analiza postanowień 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego12. Zgodnie z artykułem 3: Samorząd 
terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach 
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. 

Prawo to jest realizowane przez rady lub zgromadzenia, w których skład wchodzą 
członkowie wybierani w wyborach wolnych, tajnych, równych, bezpośrednich i 
powszechnych i które mogą dysponować organami wykonawczymi im podlegającymi. 
Przepis ten nie wyklucza możliwości odwołania się do zgromadzeń obywateli, 
referendum lub każdej innej formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli, jeśli 
ustawa dopuszcza takie rozwiązanie.

W artykule 4 omówiony jest zakres działania samorządu lokalnego i określony 
jest on w następujący sposób. 

Podstawowe kompetencje społeczności lokalnych są określone w Konstytucji lub 
w ustawie.

Społeczności lokalne mają – w zakresie określonym prawem – pełną swobodę 
działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie 
wchodzi w zakres kompetencji innych organów władzy.

10 J. Rivero, Droit administratif, Paris 1977, s. 17. 
11 D. Schmidt, Die Unterscheidung von privaten und öffentlichen Recht, Baden-Baden 1985, s. 134
12 Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r.  z dnia 15 paź-

dziernika 1985 r. (Dz.U. 1994 Nr 124, poz. 607)
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Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede 
wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. 

Kompetencje przyznane społecznościom lokalnym powinny być w zasadzie 
całkowite i wyłączne i mogą zostać zakwestionowane lub ograniczone przez inny 
organ władzy, centralny lub regionalny, jedynie w zakresie przewidzianym prawem.

Społeczności lokalne powinny być konsultowane o tyle, o ile jest to możliwe, we 
właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w trakcie opracowywania planów oraz 
podejmowania decyzji we wszystkich sprawach bezpośrednio ich dotyczących.

Samorząd w Gdyni  

Historia Gdyni jako miasta jest krótka, ponieważ otrzymała prawa miejskie 
dopiero w 1926 r. Było to 4 lata po decyzji podjętej przez Sejm Ustawodawczy o 
budowie portu morskiego wraz z zapleczem13. Jednak analizę samorządności Gdyni 
powinno się rozpocząć wcześniej. 

Przed I wojną światową Gdynia była gminą wiejską, podlegającą wójtostwu14 w 
Chyloni. Wójtostwo stanowiło pośrednią jednostkę administracji pomiędzy gminami 
i obszarami dworskimi a powiatami15.  

Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego przyznano Polsce część Pomorza z 
72 km pasem nadmorskim, jednocześnie umożliwiając korzystanie z portu Wolnego 
Miasta Gdańska16. Wobec nieprzyjaznej postawy władz Wolnego Miasta Gdańska, 
wystąpiła konieczność budowy portu handlowego i jednocześnie będącego bazą 
dla Marynarki Wojennej RP17. Rozważano różne projekty budowy portu, z których 
najkorzystniejsze okazało się przy wsi Gdynia18. 

Istotna była reprezentacja Polaków w strukturach samorządowych Gdyni, które 
zakończyły się sukcesem - usunięto ze stanowiska niemieckiego wójta J. Jansena, 
powołując na to stanowisko J. Radtkego19.

21 marca 1923 r. J. Radtke ponownie został wybrany sołtysem na drugą trzyletnią 
kadencję20. Od końca 1922 roku rozpoczęto starania o nadanie praw miejskich, 
m.in. wystosowano apel o nadanie Gdyni statusu miasta i wyłączenia jej z powiatu 
wejherowskiego. Wobec braku odpowiedzi 27 maja 1925 r. Rada Gminy podjęła 

13 Zespół miejski Gdyni w systemie osadniczym Polski i Europy, J. Parysek, D. Sobczak [w:] Zespół 
Miejski Gdyni. Przyroda. Gospodarka. Społeczeństwo, pod red. H. Piekarek-Jankowskiej, M. Dutkow-
skiego, Gdańsk, 1998, s.98.

14 Ustanowione na podstawie reorganizacji terytorialnej Prus Zachodnich, dokonanej w 1887 r. 
15 B. Słobodzian, Rozwój idei samorządowej w Gdyni [w:] „Zeszyty Gdyńskie” 2006, nr 1, s. 53. 
16 Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, s. 60. 
17 K. Porębski, T. Wenda, Konieczność i pilność budowy własnego portu, ,,Straż nad Wisłą” 1922, 

z. 1, s. 16.  
18 R. Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001, s. 11-29.  
19 W. Aleksandrowicz, Nim Jan Radtke został wójtem, ,,Tygodnik Morski” 1968, nr 1, s. 8.
20 W. Kwiatkowska, Swoi - obcy I. Starcie Kaszubów z osadnikami (1910-1929) [w:] Korzenie Gdyni. 

Materiały z konferencji historycznej 2 października 2002 r. Część 1, Gdynia 2003, s. 12. 
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uchwałę o przyjęciu praw miejskich. Poparł ją dr S. Wachowiak, który był wojewodą 
pomorskim, a 11 października 1925 r. zorganizował w Toruniu zjazd ministrów, na 
nim podjęto decyzje w sprawie granic i administracji przyszłego miasta. 30 grudnia 
1925 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o przyłączeniu gminy Oksywie do 
gminy Gdynia21, o następującej treści:

,,Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich 
prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) i art. 14 ustawy z 
dn. 23 czerwca 1921 r. (Dz.U. R. P. № 75 poz. 511) o wprowadzeniu dekretów, ustaw 
sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na 
obszarze b. dzielnicy pruskiej postanawia się co następuje:

§ 1 Gminę Oksywie w powiecie puckim przyłącza się do gminy Gdyni w powiecie 
wejherowskim.

§ 2 Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych.

§ 3 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.
10 lutego 1926 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie22 o zezwoleniu gminie 

wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim na przyjęcie 
ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 
30 maja 1853 r, o treści: 

„Na mocy § 1 ustęp 2 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich 
prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) i na mocy art. 14 
ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych 
i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. 
dzielnicy pruskiej (Dz.U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:

§ 1 Gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim w województwie 
pomorskiem zezwala się na przyjęcie ustroju pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu 
wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261).

§ 2 Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych.

§ 3 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Ustrój samorządowy Gdyni oparto na pruskich zasadach ordynacji miejskiej z 

dnia 30 maja 1853 r.  Gdynia otrzymała ustrój nieróżniący się od ustroju innych miast 
pomorskich, jak ocenia prof. S. Gierszewski: ,,Był to duży błąd ówczesnego rządu”23. 
10 kwietnia 1926 r. wojewoda pomorski powołał na burmistrza komisarycznego A. 
Krauzego wraz z 12 osobową Radą Miejską.  21 listopada 1926 r. odbyły się wybory 
do samorządu miejskiego, a 20 grudnia radni wybrali burmistrza A. Krauzego oraz 
jego dwóch zastępców: J. Radtkego oraz W. Wojewskiego24. 

30 października 1926 r. Prezydent RP wydał rozporządzenie w sprawie utworzenia 

21 Dz. U. 1926, Nr 1, poz. 7.
22 Dz. U.  1926 Nr 21, poz. 127
23 S. Gierszewski, Wstęp do zespołu akt Komisariatu Rządy w Gdyni. Archiwum Państwowe w Gdańsku.
24 W. Kwiatkowska, Swoi - obcy.... , s. 14-15.
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powiatu morskiego w Gdyni25. Granice powiatu morskiego określiło rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r., które w paragrafie 1 i 2 stanowiło: 

„§ 1 Powiat morski obejmuje obszar dotychczasowego powiatu puckiego z wyjątkiem 
następujących gmin i obszarów dworskich: Brudzewo gm., Darzlubie gm., Darzlubie 
obsz. dw., Domatówko gm., Domatowo gm., Glinki obsz. dw., Karlikowo gm., Kartoszyno 
gm., Leśniewo gm., Lisewo obsz. dw., Lubkowo gm., Lubocino obsz. dw., Mechowa gm., 
Nadole gm., Polchówko obsz. dw., Połchowo gm., Rekowo, obsz. dw., Sławutówko obsz. 
dw., Sławutowo gm., Sobieńczyce obsz. dw., Sobieńczyce gm., Świecino gm., Tyłowo 
obsz. dw., Wejherowo obsz. dw., które przyłącza się do powiatu wejherowskiego. 

Równocześnie z powiatu wejherowskiego wyłącza się miejscowości: Miasto Gdynię 
oraz następujące gminy i obszary dworskie: Chwarzno obsz. dw., Chwaszczyno gm., 
Chylonia gm., Chylonia obsz. dw., Cisowa gm. Kolibki obsz. dw., Kolonia gm., Łężyce 
gm., Mały Kack obsz. dw., Osowa gm., Redłowo obsz. dw., Wiczlino gm., Wielki Kack 
gm., Witomino obsz. dw., Wysoka obsz. dw., i przyłącza się je do powiatu morskiego.

§ 2 Siedzibą władz powiatu morskiego jest miasto Gdynia. 
Termin przeniesienia do Gdyni poszczególnych władz i urzędów, mających 

obecnie siedzibę gdzie indziej, ustalą właściwi ministrowie w porozumieniu z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych.

W dniach 24 do 31 października 1927 r. przeprowadzono pierwszą kontrolę 
samorządu w Gdyni, w której w protokołach pokontrolnych skierowano pewne 
zastrzeżenia, co do działalności Rady Miejskiej. Drugą kontrolę przeprowadził 
wojewoda Młodzianowski w styczniu 1928 r., potwierdziła ona zarzuty z poprzedniej 
kontroli. 14 kwietnia 1928 roku wojewoda wystosował pismo do Magistratu, w 
którym zwrócił się z prośbą o zawiadamianie o każdym posiedzeniu Rady Miasta. 26 
października 1928 r. Rada Miejska została rozwiązana, a 31 października zawieszono 
w czynnościach burmistrza A. Krauzego26”. Powołano 7 osobowy Magistrat, a 
kompetencje organu stanowiącego pełniła Izba Wojewódzka w Toruniu27. M. Bilek 
został mianowany komisarycznym prezydentem miasta.

11 stycznia 1929 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o wyłączeniu gminy 
miejskiej Gdynia z powiatu morskiego i utworzeniu z niej odrębnego powiatu 
miejskiego28: „Na podstawie art. 73 i 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej 
(Dz.U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządza się co następuje: 

§ 1 Gminę miejską Gdynia wyłącza się z powiatu morskiego i tworzy 
się z niej odrębny powiat miejski dla celów administracji państwowej oraz 
samorządowej.

§ 2 Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

25 Dz. U. 1926, Nr 117, poz. 678. 
26 W Kwiatkowska, Swoi - obcy...., s. 21-24.
27 M. Widernik, Główne problemy społeczno-gospodarcze miasta Gdyni w latach 1926-1939, Gdańsk 

1970, s. 34.
28 Dz. U. 1929, Nr 4, poz. 35. 
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§ 3 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.
Starostą został W. Staniszewski29.  24 listopada 1930 r. Prezydent RP wydał 

rozporządzenie o ustroju miasta Gdyni30, w którym ustanowiono komisarza rządu. 
Posiadał on kompetencje łączące zakresy działań burmistrza, przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz starosty grodzkiego31. Rada Miejska składała się z 10 radnych 
pochodzących z wyboru oraz 10 mianowanych przez ministra ds. wewnętrznych w 
porozumieniu z ministrem przemysłu i handlu oraz ministrem skarbu32. W 1938 r. 
z powodu wzrostu liczby mieszkańców, wystąpiła konieczność zwiększenia liczby 
radnych z 20 do 48 osób, co spowodowało, że 36 pochodziło z wyborów, a 12 z 
nominacji. Powołano Zarząd Miejski składający się z komisarza, wicekomisarza i 5 
ławników. Przedłużono, także trwanie ustroju komisarycznego do 1943 r. Wszystkie 
te zmiany wprowadziła ustawa Sejmu RP o zmianie rozporządzenia Prezydenta 
RP o ustroju miasta Gdyni z 24 listopada33. Niewątpliwie wprowadzony system 
komisaryczny ograniczył w znacznym stopniu samorządność w przedwojennej 
Gdyni.

Po wyzwoleniu Gdyni natychmiast rozpoczęto nabór do organizacji polskiej 
administracji w wyzwolonym mieście. 20 kwietnia 1945 r. powołano Miejską Radę 
Narodową. Pomimo tego prawdziwą władzę nad miastem sprawował pułkownik 
gwardii Siergiejenko, była ona praktycznie nieograniczona. Podstawą prawną 
działania komendanta wojskowego stanowił art. 1 porozumienia członków PKWN z 
rządem radzieckim z 26 lipca 1944 r.34.   

12 września 1945 r. na mocy uchwały Rady Ministrów utworzono Delegaturę Rządu 
dla Spraw Wybrzeża, która miała nadzorować przede wszystkim odbudowę portu w 
Gdyni. Delegatem Rządu w randze ministra został E. Kwiatkowski, który podlegał 
bezpośrednio służbowo Prezesowi Rady Ministrów. Oficjalnie funkcjonowała ona do 
13 stycznia 1948 r., kiedy została zlikwidowana uchwałą Rady Ministrów35.

20 marca 1950 r. ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej  
zniesiono związki samorządu terytorialnego, rozwiązano organy wykonawcze 
samorządu. Na mocy tej ustawy powołano rady narodowe w gminach, w miastach, 
dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Spełniały one funkcje 
uchwałodawcze, kierując działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną36.  

29 Organizacja starostwa grodzkiego gdyńskiego województwa pomorskiego, Toruń 1931, s. 4.
30 Dz.U.1930,  Nr 80, poz. 630.
31 W. Kwiatkowska, Swoi - obcy.... , s. 24-25.
32 M. Widernik, Miasto Gdynia w latach 1926-1939, [w:] Pięćdziesięciolecie miasta Gdyni, Gdynia 

1976, s. 7.
33 Dz. U. 1938, nr 22, poz. 190.
34 I. Greczanik-Filipp, Gdynia pod rządami komendanta wojennego, [w:] Korzenie Gdyni. Materiały 

z konferencji historycznej 3 marca 2003 r. Część II, Gdynia 2003, s. 21-22. 
35 M. Kardas, Gdynia w pracach Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku w latach 1945-

1947, [w:] Korzenie Gdyni. Materiały z konferencji historycznej 3 marca 2003 r. Część II, Gdynia 
2003, s. 31-45. 

36 M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s. 163-164.
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Gdynia jest jednym z głównych ośrodków osadniczych Morza Bałtyckiego. 
Współczesna Gdynia jest wielofunkcyjnym zespołem miejskim, którego specyfikę 
określiły: położenie geograficzne, warunki naturalne, położenie w układzie 
gospodarczym Polski, konkurencyjność i komplementarność Gdańska oraz różnego 
rodzaju czynniki losowe.37 Jednak nie to jest przedmiotem analizy, tylko samorząd 
terytorialny, który jest podstawową formą organizacji społeczności lokalnej w świetle 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie. Status prawny współczesnej Gdyni 
określają głównie następujące akty prawne:

•	 Konstytucja RP – głównie Rozdział VII. Samorząd terytorialny.
•	 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 

95) tj. z dnia 10 lutego 1996 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 74) tj. z dnia 12 października 
2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591) tj. z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594)

•	 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, 
poz. 578 tj. z dnia 27 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 tj. z dnia 
11 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

•	 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów z dnia 7 
sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 652)

•	 Statut Miasta Gdyni
Gdynia, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia 

powiatów z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 652), jest miastem na prawach 
powiatu. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie trzy miasta, nazywane łącznie 
Trójmiastem, tj. Gdańsk, Gdynia i Sopot są miastami na prawach powiatu.

Zbiór miast na prawach powiatu jest ograniczony przepisami prawa. Obecnie 
taki status nabywa się wyłącznie ex lege. Zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie 
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 Nr 91, poz. 578) tj. z dnia 
27 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 tj. z dnia 11 marca 2013 r.  
(Dz.U. 2013 poz. 595) prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 
1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem 
przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej 
odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta 
na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego 
kraju na powiaty. Kiedyś, oprócz trzech obecnie istniejących możliwości nadania 
statusu miasta na prawach powiatu, była jeszcze czwarta możliwość, mianowicie 
nadanie tego statusu przez Radę Ministrów.

Art. 92 określa zasady funkcjonowania organów powiatu w mieście na prawach 
powiatu w następujący sposób: 

•	 funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: rada 
miasta oraz prezydent miasta

37 J. Parysek, D. Sobczak, Zespół miejski Gdyni w systemie osadniczym Polski i Europy, [w:] Ze-
spół Miejski Gdyni. Przyroda. Gospodarka. Społeczeństwo, pod red. H. Piekarek-Jankowskiej, 
M. Dutkowskiego, Gdańsk, 1998.
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•	 miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na 
zasadach określonych w tej ustawie

•	 ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, 
liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania 
nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

Statusu miasta na prawach powiatu może się zrzec wyłącznie rada powiatu. 
Jednak warto nadmienić, że odpowiedź na pytanie, jakie podmioty wykonują 
zadania w mieście na prawach powiatu, nie jest do końca oczywista, bowiem zarówno 
prezydent jak i rada miasta wykonują różnorodne zadania. Prezydent wykonuje trzy 
typy zadań: te, które wykonuje wójt w gminie, te, które wykonuje zarząd powiatu 
oraz te, które wykonuje starosta. Rada miasta, z kolei, wykonuje zadania rady gminy i 
zadania rady powiatu. Zatem należy skonstatować, że w mieście na prawach powiatu 
organy gminne wykonują zadania również dla miasta jako powiatu. 

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli w mieście na prawach powiatu funkcjonuje 
odrębna rada powiatu, oznacza to, że obejmuje ona swoją kompetencją tak zwany 
powiat obwarzankowy, nie jest to jednak przedmiotem niniejszych rozważań. 

Samorząd terytorialny miasta pełni funkcję uchwałodawczą, wykonawczą i 
kontrolną. W Gdyni władzę uchwałodawczą i funkcję kontrolną sprawuje Rada 
Miasta, która jest wybierana w wyborach powszechnych. Samorządową władzą 
wykonawczą jest Zarząd Miasta, który przy pomocy Urzędu Miasta wykonuje 
uchwały Rady Miasta oraz inne zadania zlecone przez administrację rządową albo w 
trybie ustawowym albo w trybie porozumienia administracyjnego. 
 Wybory do Rady Miasta odbyły się:

•	 I kadencji – 27 maja 1990 r.
•	 II kadencji – 19 czerwca 1994 r.
•	 III kadencji – 11 października 1998 r.
•	 IV kadencji – 27 października 2002 r.
•	 V kadencji – 12 listopada 2006 r.
•	 VI kadencji - 21 listopada 2010 r.38

Obecnie przewodniczącym Rady Miasta jest Stanisław Szwabski (POS).
Szczegółowe funkcjonowanie Rady Miasta w Gdyni jest określone w Statucie 

Miasta Gdyni, który stanowi, że:39

•	 Rada Miasta wybiera ze swego składu przewodniczącego Rady oraz od 
jednego do trzech wiceprzewodniczących, których liczbę ustala w odrębnej 
uchwale

•	 Rada Miasta obraduje na sesjach w sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta. 
•	 W obradach Rady uczestniczą, z prawem zabierania głosu, Prezydent Miasta 

oraz osoby przez niego wskazane, wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik Miasta

38 Organy przedstawicielskie. Administracja. [w] Rocznik statystyczny Gdyni, pod red. B. Grabara, 
Warszawa 2007, s. 100. 

39 http://www.gdynia.pl/bip/statut/433_36664.html, (1.07.2013r.), http://www.gdynia.pl/bip/sta-
tut/433_36665.html, (1.07.2013r.), http://www.gdynia.pl/bip/statut/433_36666.html, (1.07.2013r.)
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•	 Szczegółowy tryb pracy Rady Miasta ustala Regulamin Rady Miasta 
określony odrębną uchwałą

•	 Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: kluby radnych, komisje Rady Miasta, 
grupa co najmniej 5 radnych, Prezydent Miasta, grupa co najmniej 500 
mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gdyni

•	 Rada Miasta rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w 
zakresie jej działania

•	 Uchwały Rady Miasta podpisuje, po ich podjęciu, przewodniczący Rady 
Miasta

•	 Radni, w liczbie co najmniej 5, mogą utworzyć klub radnych, działający w 
oparciu o wspólną płaszczyznę programową

•	 Szczegółowy tryb pracy klubu radnych określa regulamin klubu, ustalony 
przez klub

•	 W sprawach dotyczących Miasta, jego jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych - dzielnic, radni mogą przedstawiać Prezydentowi 
Miasta interpelacje

•	 Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi 
na interpelacje radnych na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania interpelacji

•	 Rada Miasta powołuje stałą Komisję Budżetową i Rewizyjną oraz inne, w zależności 
od potrzeby, wybierając ich skład osobowy i ustalając przedmiot działania

•	 Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej komisji
•	 Komisje liczą od czterech do ośmiu radnych z wyjątkiem Komisji Budżetowej, 

która może liczyć więcej osób
•	 W skład Komisji Budżetowej wchodzą: przewodniczący Rady Miasta - 

jako przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz 
przewodniczący komisji stałych

•	 W pracach Komisji Budżetowej biorą udział Prezydent Miasta lub osoby go 
reprezentujące, skarbnik oraz inne osoby zapraszane przez przewodniczącego 
komisji

•	 Do zadań komisji stałych, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej i Budżetowej, 
należy w szczególności: opiniowanie projektów uchwał przedkładanych 
Radzie, opracowywanie własnych projektów uchwał, opiniowanie 
działalności Prezydenta Miasta i ocena funkcjonowania Miasta, w zakresie 
właściwym dla komisji, oraz przedstawianie wniosków Radzie Miasta, 
wykonywanie innych zadań nałożonych przez Radę Miasta, przedkładanie 
Radzie Miasta planu pracy i zdawanie jej sprawozdania ze swej działalności

•	 Do zadań Komisji Budżetowej należy opiniowanie projektu budżetu i 
przebiegu jego realizacji

•	 W miarę potrzeb Rada Miasta powołuje komisje doraźne, których zakres 
działania i skład osobowy określa uchwałą
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•	 Komisja Rewizyjna Rady Miasta wykonuje zadania przewidziane dla 
niej ustawą, w sposób kolegialny, na posiedzeniach, pod kierownictwem 
przewodniczącego lub jego zastępcy

•	 Zadania kontrolne Komisja Rewizyjna Rady Miasta podejmuje z własnej 
inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady Miasta

•	 Komisji przysługuje prawo wglądu do dokumentów dotyczących spraw 
prowadzonych w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych

•	 Postępowanie kontrolne Komisja Rewizyjna Rady Miasta przeprowadza w 
sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, 
właściwe jego udokumentowanie i ocenę działalności kontrolowanego 
podmiotu

•	 Wnioski z dokonanych czynności kontrolnych komisja przedstawia Radzie 
Miasta.

Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent. Szczegółowe zasady dotyczące 
funkcjonowania tego organu wykonawczego określone zostały w Statucie Miasta 
Gdyni w następujący sposób40:

•	 Do zadań Prezydenta Miasta należy reprezentowanie Miasta, kierowanie 
jego bieżącymi sprawami, wykonywanie uchwał Rady Miasta i realizacja 
innych zadań określonych przepisami prawa

•	 Prezydent Miasta jako organ wykonawczy wydaje zarządzenia
•	 Prezydent Miasta może umocować wybrane przez siebie osoby do składania 

oświadczeń w imieniu Miasta i prowadzenia bieżących spraw Miasta
•	 Prezydent Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta.

 Obecnie prezydentem Gdyni jest Wojciech Szczurek41 (Samorządność). 
 Analizując Statut Miasta Gdyni warto również zwrócić uwagę na 
uregulowania dotyczące dzielnic miasta:

•	 Rada Miasta, w drodze uchwały, rozstrzyga o utworzeniu, połączeniu, 
podziale i znoszeniu dzielnic, a także zmianie ich granic, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, biorąc pod uwagę układ 
osadniczy, przestrzenny, jak również uwzględniając więzi społeczne, 
kulturowe i tradycje lokalne

•	 Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez Radę 
Miasta opinii zainteresowanych rad dzielnic oraz Prezydenta Miasta

•	 W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 3, w terminie 1 
miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia 
opinii uznaje się za spełniony

•	 W zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia dzielnic, a także 
zmiany ich granic inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również grupie co 
najmniej 20% mieszkańców obszarów (dzielnic), których zmiana dotyczy, 
mających prawo wybierania do Rady Miasta

40 http://www.gdynia.pl/bip/statut/433_36667.html, (1.07.2013r.)
41 http://www.gdynia.pl/wladze/zarzad/, (1.07.2013r.) 
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•	 W przypadku łączenia, dzielenia i znoszenia dzielnic zarządy tych dzielnic 
działają do dnia wyborów do rad gmin

•	 Zadania i zakres działania dzielnicy określa jej statut uchwalony przez Radę Miasta 
•	 Dzielnica nie posiada kompetencji stanowiących, w tym także co do 

rozporządzania mieniem Miasta
•	 Rada Miasta wyodrębnia w budżecie Miasta środki finansowe na działalność 

dzielnic
•	 Prezydent Miasta, wykonując budżet Miasta, realizuje uchwały rad dzielnic 

w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy na realizację jej 
zadań.

W ustawie o samorządzie terytorialnym uchwalonej 8 marca 1990 r.  przywrócono 
administrację samorządową na poziomie gminy oraz przewidziano możliwość 
tworzenia jednostek pomocniczych – dzielnic, osiedli i sołectw. Gdynia jako jedno z 
pierwszych miast w Polsce skorzystała z tej możliwości poprzez wprowadzenie 8 maja 
1991 r. do Statutu Miasta podział na 13 dzielnic: Śródmieście, Redłowo-Wzgórze 
św. Maksymiliana, Orłowo-Mały Kack, Wielki Kack-Karwiny, Chwarzno-Wiczlino, 
Witomino, Działki Leśne, Grabówek-Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie-
Demptowo, Cisowa, Obłuże, Oksywie-Babie Doły.

Półtora roku później (9 grudnia 1992) Rada Miasta wprowadzając zmiany w 
Statucie podzieliła niektóre z dzielnic na mniejsze jednostki, w wyniku czego liczba 
dzielnic w Gdyni wzrosła do 24.

Kolejne zmiany nastąpiły w 1998 r., kiedy to połączono dotychczasowe dzielnice 
Chylonia i Chylonia Nowa w dzielnicę Chylonia oraz dzielnicę Port włączono do 
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dzielnicy Śródmieście. W rezultacie tych ostatnich zmian liczba dzielnic zmniejszyła 
się do 22. Obecny podział został uchwalony przez Radę Miasta Gdyni 22 września 
2004 r., według której miasto podzielone jest na 22 dzielnice.

Obecny kształt dzielnic jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycyjnych 
podziałów. Z tego powodu pojawiają się duże dysproporcje pomiędzy wielkością 
dzielnic zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców. Największą 
dziś dzielnicę – Chylonię zamieszkuje prawie 28000 osób, gdy najmniejsza - Babie 
Doły liczy zaledwie 2.500 mieszkańców. Z kolei największy obszar zajmuje dzielnica 
Chwarzno-Wiczlino – 27,92 km², która jest aż 44 razy większa od najmniejszej 
Kamiennej Góry (0,63 km²).

 Tabela nr 1
 Dzielnice Gdyni według powierzchni, ludności i gęstości zaludnienia

Dzielnica Ludność 
ogółem*

Powierzchnia  
w km2

Gęstość 
zaludnienia

Babie Doły 2 261 2,30 983
Oksywie 15 188 4,67 3 252
Obłuże 19 423 3,64 5 336
Pogórze 13 992 2,28 6 137
Cisowa 13 039 5,77 2 260
Pustki Cisowskie –Demptowo 8 714 14,51 601
Chylonia 25 331 3,97 6 381
Leszczynki 8 791 2,73 3 220
Grabówek 9 977 3,97 2 513
Działki Leśne 8 572 2,15 3 987
Śródmieście 13 533 11,45 1 182
Kamienna Góra 4 280 0,63 6 794
Wzgórze Św. Maksymiliana 12 330 1,71 7 211
Redłowo 8 106 2,83 2 864
Orłowo 7 149 4,44 1 610
Mały Kack 8 096 8,49 954
Wielki Kack 10 855 14,91 728
Karwiny 10 928 3,28 3 332
Dąbrowa 14 650 5,32 2 754
Witomino Radiostacja 10 368 4,92 2 107
Witomino Leśniczówka 8 786 3,24 2 712
Chwarzno - Wiczlino 7 768 27,93 278
Gdynia ogółem 242 137 135,14 1 792
 
Źródło: http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby/102_30105.html
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W tabeli nr 1 przedstawiono podział na dzielnice Gdyni z uwzględnieniem 
powierzchni, ludności i gęstości zaludnienia poszczególnych dzielnic.

W refleksji uogólniającej należy stwierdzić, iż: 
1. Gdynia miała okresy samorządności i okresy pełnej centralizacji i 

podporządkowania władzy państwowej. 
2. W 1926 r. zorganizowano jej samorząd na podstawie przestarzałych 

niemieckich regulacji prawnych.
3. Przed i po II wojnie światowej była nadzorowana przez specjalnego 

wysłannika rządu - komisarza albo ministra.
4. Kierując się systemem administracyjnym, należałoby wyszczególnić 

następujące okresy w historii Gdyni:
•	 przed I wojną światową do 1930 r. samorząd terytorialny 
•	 od 1930 do 1939 r. władza komisarza rządu
•	 od 1945 do 1947 r. okres komendanta wojennego i działań Delegatury 

Rządu dla Spraw Wybrzeża
•	 od 1945 do 1950 r. formalny samorząd terytorialny 
•	 od 1950 do 1990 r. okres rad narodowych 
•	 od 1990 r. do chwili obecnej okres samorządu terytorialnego42.

Structure of self-government on the example of Gdynia

Summary

Territorial self-government is one of administrative entities present in the 
democratic state. Its roots can be traced back far in the past, even to antiquity, but 
ancient territorial self-government was quite different form today’s. Not before the 
French Revolution, term „territorial self-government” can be used in its modern 
meaning. 

History of the city Gdynia is short but very interesting form the point of view of 
the structure of territorial self-government, even though Gdynia became city only just 
in 1926. Currently Gdynia is the city with district rights. The role of both legislative 
and supervisory body is performed by the city council and the role of executive is 
performed by the president of the city. 

42 M. Kardas, Gdynia 2011 –  nowe otwarcie. O potrzebie opracowania nowej monografii, [w:] 
„Zeszyty Gdyńskie” 2011, nr 6, s. 112.
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„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013

Joanna Leska-Ślęzak

Wektory emigracyjne w Gdyni w XX-leciu międzywojennym

W dwudziestoleciu międzywojennym emigracja z Polski, związana była z polityką 
nowo tworzącego się państwa polskiego, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

W art. 101 Konstytucji marcowej z 1921 r. określone były zasady emigrowania 
z kraju. Oprócz tych zasad państwo stosowało różne ułatwienia dla emigrantów w 
postaci m.in. zniżek na bilety kolejowe, opłaty bagażowe, a także zniesienie opłaty 
paszportowej w wypadku paszportu emigracyjnego1. Wyjazdy oferowano poprzez 
Sieć Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy.

Podstawowym celem polskiej polityki emigracyjnej było stworzenie odpowiednich 
warunków dla emigracji Polaków. Trudności gospodarcze kraju, duży potencjał 
migracyjny, bezrobocie i napięcia społeczne spowodowały, iż rząd ułatwiał emigrację.

W związku z restrykcjonizmem państw imigracyjnych, głównym działaniem 
rządu polskiego było poszukiwanie możliwości emigracyjnych dla obywateli 
polskich. W tym celu podpisywano miedzynarodowe umowy m.in.:

•	 z Francją 3.09.1919 r., w której zawarto przywileje dla francuskich misji 
rekrutacyjnych w Polsce, a dla emigrantów z Polski ubezpieczenie od wypadków 
przy pracy i klauzulę najwyższego uprzywilejowania dla polskich robotników we 
Francji2. Protokół dołączany do konwencji obowiązywał od momentu podpisania 
i już w 1919 r. pierwsi emigranci ruszyli do Francji. 

•	 z Belgią – traktat handlowy zawarto w Brukseli 14 grudnia 1922 r., w którym 
zamieszczano m.in. klauzulę narodową o równym traktowaniu polskich 
emigrantów przez władze belgijskie3. Początkowo rekrutowano do kopalń 
belgijskich, wykorzystując misje francuskie, jednak w 1923 r. Urząd Emigracyjny 
zawarł umowę ze zrzeszeniem kopalń belgijskich i rozpoczął się bezpośredni 
proces rekrutacji robotników do Belgii4.

•	 z Austrią w czerwcu 1921 r. podpisano umowę resortową, dotyczącą zatrudnienia 
robotników sezonowych (852 osoby w latach 20.), ale nie odegrała ona znaczącej 

1 A. Janowska, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981, s. 102.
2 E. Kołodziej, Emigracja z ziem polskich od końca XIX w. do czasów współczesnych, [w:] Emigracja z 

ziem polskich w XX w., pod red. A. Koseskiego, Pułtusk 1998, s. 77-78.
3 Tamże, s. 101.
4 Tamże, s. 104.



46

roli w kwestii emigracji Polaków5.
•	 z Niemcami do 1926 r. decyzja o wyjeździe do tego państwa była nielegalna (choć 

sezonowo pracowało tam ok. 60 tys. Polaków)6, dopiero 24 listopada 1927 r. 
została podpisana umowa między Polską, a Niemcami jako „konwencja w sprawie 
robotników rolnych”7. W art. 2 konwencji ujęto sezonowy charakter migracji do 
Niemiec, a w art.1 określano ściśle instytucje rekrutujące Polaków. Ze strony 
polskiej to Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, a z niemieckiej DAZ (Deutche 
Arbeitzentrale). Prawa robotników polskich były identyczne jak niemieckich.

•	 z  Holandią, gdzie robotnicy wyjeżdżali do kopalń węgla kamiennego w Limburgit.
Władze polskie rozpoczęły także negocjacje z państwami pozaeuropejskimi.
W 1926 r. wykorzystano pobyt w Polsce kanadyjskiego ministra ds. imigracji i 

kolonizacji. Próbowano wówczas podpisać wiążącą umowę, jednak zabiegi nie 
przyniosły pozytywnego rozwiązania, ponieważ Kanada nie chciała ograniczać 
swojej polityki imigracyjnej umowami międzynarodowymi. Dążenia władz polskich 
do przejęcia kontroli nad procesem rekrutacji emigrantów do Kanady nie powiodły 
się i nadal proces decyzyjny pozostaje w rękach Kanadyjczyków8. 

Polska podjęła rozmowy z Brazylią w 1921 r. o zawarcie umowy międzynarodowej, 
dotyczącej emigrantów z Polski. Jednak Brazylia wycofała się z tej umowy, ponieważ 
zawierała ona: finansowanie kosztów podróży, przyznanie działek 50-75 ha na 
preferencyjnych warunkach spłaty i zapomóg na zagospodarowanie się.
Projekt upadł – Brazylia nie chce wracać do sponsorowanej imigracji. Udało się 
jedynie podpisać umowę międzyresortową pomiędzy Urzędem Emigracyjnym w 
Sao Paulo a Sekretariatem ds. Rolnictwa Polski. Emigracja do Brazylii w XX-leciu 
międzywojennym osiągnęła niecałą liczbę 39 tys. osób, a główny nurt emigracji 
skierował się ku Argentynie.
    Umowę emigracyjną podpisano w grudniu 1937 r. z Boliwią. Zgodnie z jej 
zapisami,   osadnicy z Polski mieli otrzymać działki o pow. 20-50 hektarów, przez  10 
lat zwolnieni byli z płacenia podatków, przejazd do Boliwii w ¾ kosztów pokrywał 
rząd oraz otrzymywali jednorazową zapomogę na zagospodarowanie9. 
Emigracja dotyczyła także Estonii, do której  w ramach reemigracji sprowadzono 
w 1937 r. 220 górników, rekrutujących się w znacznej mierze z pracowników 
reemigracyjnych z Francji i Belgii. Następnie, 22 listopada 1938 r., zawarto umowę 
resortową między polskim Ministerstwem Opieki Społecznej a Estońską Izbą 
Rolniczą, na podstawie której do Estonii wyemigrowało 700 robotników rolnych. 
Ówczesna polityka emigracyjna  związana była z rozwojem polskiej floty pasażerskiej. 
W tym zakresie  znaczną rolę odegrał port w Gdyni.

5 M. Szawlewski, Kwestia emigracyjna w Polsce, Warszawa 1927, s. 124.
6 A. Janowska, Emigracja zarobkowa..., s. 130.
7 Dz. U. 1929, Nr 44, poz. 366
8 A. Raczyńska, Emigracja z Polski do Kanady, Kraków 1986, s. 112.
9 P. Kraszewski, Polsko-boliwijska umowa emigracyjna z 31 XII1937 r., Kwartalnik Historyczny 1977, 

nr 2,  s. 357.
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W 1920 r. Komisja Zagraniczna Sejmu Ustawodawczego zaproponowała 
utworzenie polskiej floty i kierowanie polskiej emigracji i reemigracji najpierw 
poprzez Gdańsk. Wydano koncesje dla linii okrętowych, co potwierdzono ustawą z 
14 grudnia 1925 r. o wyłączności portów polskich dla wychodźstwa10.

Tylko linia francuska otrzymała koncesję na przewóz emigrantów z portów 
polskich bezpośrednio do portów Europy Zachodniej.

Kierunki emigracyjne Polaków z Gdyni, od stycznia 1927 r. były głównie 
obsługiwane przez 9 linii regularnych:

Gdynia – Antwerpia ze statkami „Cieszyn” i „Puck”
Gdynia – Rotterdam ze statkami „Hel” i „Chorzów”
Gdynia – Hamburg, ze statkami „Gandawa” i „Oksywiec”
Gdynia – Estonia- Łotwa (jako dwie linie), obsługiwana przez „ Śląsk” i „Tczew”
Gdynia – Szwecja  ze statkiem „ Rozewie”
Gdynia – Halifax – New York, obsługiwana przez statki „Batory” i „Piłsudski”
Gdynia – Konstanca – Jaffa – Haifa – ze statkiem „Polonia”
Gdynia – Rio de Janeiro – Buenos Aires, Santos, Victoria, Monterioleo, ze statkami 
„Pułaski” i „Kościuszko”11.
Emigracja  Polaków  do państw europejskich, ze względu na mniejsze odległości, 

częściej związana była z emigracją czasową i zarobkową, głównie związaną z pracą w 
rolnictwie lub przemyśle. W tym celu szlaki emigrantów  wiodły z Gdyni do Francji, 
Niemiec, Belgii, Holandii, Estonii i Łotwy.

Zgodnie z umową między Francją a Polską, weryfikacja pracowników 
odbywała się w państwowych urzędach pracy i w misjach francuskich w Poznaniu, 
Mysłowicach i Wejherowie. Osoby zakwalifikowane były transportowane m.in. drogą 
morską z Gdyni do portów francuskich. Pomimo opieki państwowej, emigranci 
polscy pracowali w trudnych warunkach, nie znali języka francuskiego, często byli 
wykorzystywani przez pracodawców12.

19 listopada 1930 r. Rada Ministrów RP wydała rozporządzenie o bezpośrednim 
przewozie emigrantów z Polski do portów Ameryki Północnej. Akt ten dał wsparcie 
dla Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego, które uruchomiło 
Linię Gdynia – Ameryka  z kursującymi bezpośrednio do USA i Kanady trzema 
liniowcami- „Polonia”, „Pułaski” i „Kościuszko”

Kolejnym państwem europejskim, do którego udawali się Polacy, były Niemcy. 
Oprócz emigracji „na stałe”, po 1926 r. do Niemiec wyjeżdżano na roboty sezonowe, 
głównie w rolnictwie.

Do Belgii emigrowano przede wszystkim do pracy w kopalniach  węgla 
kamiennego. W 1924 r. pracowało tam ponad 4,5 tys. polskich górników. 

 Do pracy w górnictwie wyjeżdżano także do Holandii. Kraj ten był atrakcyjny 
10 Dz. U. RP 1925, Nr 129, poz. 916.
11 R. Morcinek, Gdynia 1946, s. 9-10.
12 E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939, Warszawa 1982, s. 100.
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ekonomicznie i dawał przywileje socjalne. Polscy górnicy mieli  odpowiednie 
warunki pracy, byli godziwie wynagradzani. Otrzymywali z przydziału mieszkania i  
ubezpieczenie społeczne. Mimo tego spora część Polaków traktowała Holandię jako 
kraj tranzytowy, a porty w Amsterdamie czy Rotterdamie jako przystań w drodze na 
kontynent amerykański. Do Holandii również przybywali  polscy robotnicy z Francji 
i Niemiec (głównie ludność  ze Śląska i Wielkopolski). Początkowo do Holandii 
przybyło ok. 2 tys. osób13, później przyjechało ponad 1500 górników, którzy wraz z 
rodzinami stanowili ok. 4000 osób, i liczba ta stale rosła, ponieważ władze polskie  na 
prośbę władz holenderskich, pod koniec 1931 r., wysłały kolejne 3 tys. górników, co 
stanowiło ponad 7 tys. Polaków w Limburgii14.

W migracjach kontynentalnych ważnym aspektem był wielki kryzys ekonomiczny 
z lat 1929-1933, który wpłynął  na zmiany polityki imigracyjnej w krajach europejskich. 
Zadecydowało to o spadku emigracji Polaków  do Niemiec, Francji i Belgii. Otworzył 
się jednak nowy rynek na Łotwie. Liczba Polaków przybywających na Łotwę stale 
rosła, sięgnęła w 1935 r. ponad 16 tys. osób15.

Pomimo kryzysu gospodarczego i braku umów z państwami docelowymi, 
niezwykle atrakcyjna była emigracja zamorska, która w okresie międzywojennym 
wskazywała niezmiennie tendencję rosnącą. 

Kierunki emigracji zamorskich  to głównie  Stany Zjednoczone, Kanada, 
Argentyna, Brazylia, Meksyk, Kuba, Australia i Palestyna. 

Uruchomione w latach 30. XX w. bezpośrednie połączenia z Gdyni do Halifaxu, 
New Yorku, Konstancy, Jaffy, Haify, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santos, Victorii, 
Montevideo, umożliwiły emigrantom szybszy i sprawniejszy transport do miejsca 
przeznaczenia, bez korzystania z portów zachodnioeuropejskich16.

Do Stanów Zjednoczonych w latach 1919-1925 udało się 63% emigracji zamorskiej 
i szacuje się, że w tym okresie, z Polski wyjechało 200-250 tys. osób. W 1922 r. 
wprowadzono zmiany w ustawodawstwie imigracyjnym Stanów Zjednoczonych 
(National Origin Quata Acta) i określono liczbę emigrantów na 6 tys. osób rocznie.

W wyniku tych ograniczeń  Polacy pozyskiwali nowe kierunki podróży „za 
chlebem” i ważnym krajem emigracyjnym stała się Kanada, gdzie do 1930 r. 
wyemigrowało 130 tys. osób17.

Restrykcje i ograniczenia wprowadziła także  Brazylia, przez co powstał nowy 
kierunek emigracji Polaków do Argentyny. Do tego kraju, w latach 1936-1938, 
wyjechało ponad 22 tys. Polaków.  W tym samym okresie, do Paragwaju udało się 
ponad 10 tys. naszych rodaków.

13 B. Janik, O emigracji polskiej w Holandii, „Polacy Zagranicą” 1931, nr 2, s. 42-43.
14 Emigracja Polska w Limburgii i jej etapy, [w:] Rozbudzić wiarę ojców…, s. 93-94.
15 E. Kołodziej,Wychodźstwo zarobkowe..., s. 85.
16 Tamże, s. 111.
17 Tamże, s. 144.
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Tabela nr 1. Emigracje z Polski do krajów pozaeuropejskich w latach 1926-1935

Państwo Liczba emigrantów

Kanada 109.741

Argentyna 105.430

Stany Zjednoczone 49.122

Brazylia 29.505

Palestyna 64.526

Paragwaj 10.546

Kuba   1.218

Meksyk   7.000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z 
Polski 1918-1939, Warszawa 1982, s. 174-175, 213-214.

Emigranci z Polski, deklarujący wyjazd na Kubę czy do Meksyku jako kraju docelowego, 
często w planach mieli ominięcie przepisów imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych 
i po przybyciu do tych krajów, natychmiast planowali  nielegalne przedostanie się do 
Ameryki. W przypadku Kuby robili drogą morską, podróżując na statkach handlowych, 
regularnie kursujących między Kubą a Stanami. Łatwiej i taniej było opuścić Meksyk. 

Ówczesna polska prasa, w licznych artykułach, zwracała uwagę na fatalne warunki 
emigrantów, próbujących przedostać się do Stanów Zjednoczonych18.

Takich trudności nie przeżywali emigrujący z Polski do Palestyny. Kraj ten, z 
uwagi na swoją wielkość, zanotował stosunkowo wysoki wzrost napływu imigrantów 
z Polski, ale byli to przede wszystkim polscy Żydzi. 

Podsumowując należy stwierdzić, że:
1. Polityka emigracyjna Polski w XX-leciu międzywojennym zachęcała naszych 

rodaków do wychodźstwa z kraju. 
2. Umowy bilateralne podpisane z państwami europejskimi m.in. z Francją, Belgią, 

Niemcami, Austrią, a także z państwami zamorskimi jak Brazylia, Paragwaj czy 
Boliwia zachęcały Polaków do osiedlania się w tych krajach, gdzie  gwarantowano 
równe traktowanie pracowników polskich i autochtonów, z przysługującymi im 
prawami wg ustawodawstwa poszczególnych państw.

3. Główną rolę w wychodźstwie polskim, zarówno do krajów europejskich jak i 
zamorskich, odegrał port w Gdyni.

4. Utworzono polską żeglugę pasażerską w Gdyni, 9 regularnych linii łączących Polskę 
z portami europejskimi, z północną i południową Ameryką, a także z Afryką.

18 Wychodźca z 23 listopada 1924 r, nr 47, Wychodźca z 8 marca 1925 r, nr 10.
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5. Polityka imigracyjna państw przyjmujących wychodźców z Polski, do 1930 r. 
charakteryzowała się otwartością i brakiem ograniczeń ilościowych w stosunku 
do nowo przybyłych. Dopiero kryzys lat 30. zmienił kierunki emigracji Polaków 
(Łotwa, Estonia) i ograniczył ilość osób przybywających do danego państwa 
(Brazylia). Na stałym  poziomie utrzymywała się jedynie emigracja polskich 
Żydów do Palestyny.

Immigration vectors in Gdynia during  the  Interwar Period 

Summary

Gdynia, due to its location, played an important role in the migration of Poles. 
The economic difficulties of Poland in the interwar period, i.e. a large potential 
for migration, unemployment and social tensions, were the main causes of the 
emigration.

Migration routes of Poles led to European countries and overseas. Immigration 
policies of the host countries of Polish emigrants was, until the 1930’s,  characterised 
by openness and lack of quantitative restrictions in relation to the new arrivals.

Joanna Leska-Ślęzak
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Gdynia w strukturze administracji ogólnej 
w latach 1926-1930

W lutym 1926 r. Gdynia uzyskała prawa miejskie. Przysłowiowe już „amerykańskie” 
tempo rozwoju Gdyni spowodowało jednak, że wszelkie dotychczasowe 
rozwiązania form organizacyjnych, wprowadzanych w Gdyni na początku 1926 r., 
okazały się niedostateczne. Na początku października 1926 r. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (MSW) wskazało jako uzasadnione zorganizowanie w Gdyni władzy 
administracyjnej I instancji z zastosowaniem zasady zespolenia wszystkich władz 
lokalnych. Zaproponowano stworzenie z Gdyni oraz ciążących do niej gospodarczo 
najbliższych miejscowości, powiatu na czele ze starostą, który w stosunku do gmin 
okalających miasto miałby zapewniony wpływ jako przewodniczący sejmiku i 
wydziału wojewódzkiego. Na administrację komunalną gdyńskiej gminy miejskiej 
wpływ miało zapewnienie nadania tej osobie, w drodze mianowania, uprawnień 
komisarycznego burmistrza na zasadzie §10 rozporządzenia ministra byłej dzielnicy 
pruskiej z 12 VIII 1921 r.1. Ponadto w uprawnieniach starosty, w formie unii 
personalnej, koncentrować się miały wszystkie ważniejsze funkcje administracji 
niezespolonej. Z końcem października, po ustaleniu wspólnego stanowiska MSW 
i Ministerstwa Przemysłu i Handlu (MPiH), procedowany projekt rozporządzenia 
został zatwierdzony przez kolegium Rady Ministrów, co pozwoliło na jego ogłoszenie2. 
Niniejszy artykuł, stanowiący część przygotowywanej do publikacji większej całości, 
ma na celu przybliżenie problematyki administracji ogólnej regionu Wybrzeża, 
powiązanej z Gdynią, w okresie początków jej umiastowienia.

Powołanie rozporządzeniem z 30 X 1926 r. nowego powiatu ziemskiego3 miało 
być wsparciem administracyjnym dla miasta. Był to ważny etap ujednolicania 
administracji rządowej w rejonie powstającego portu. Zniknął także dotychczasowy 

1  Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej o zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich 
prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w mia-
stach b. dzielnicy pruskiej z 30 X 1926 r. (Dz. U. RP Nr 71, poz. 490).

2  R. Hausner, Gdynia, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, 1931, R. XIII, nr 5, s. 156.
3  Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie utworzenia powiatu morskiego w Gdyni z 30 X 1926 r. (Dz. U. 

RP Nr 117, poz. 678). Patrz też: J. Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 
2012, s. 176.
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podział Wybrzeża pomiędzy dwa powiaty: pucki i wejherowski. Całe wybrzeże 
morskie utworzyło jeden powiat „morski” z siedzibą władz powiatowych w Gdyni. 
Pozostałe ziemie (zarówno powiatów puckiego i wejherowskiego) utworzyły 
powiat wejherowski, bez dostępu do morza. W granicach powiatu, oprócz obszaru 
gminy miejskiej Gdyni, znalazły się także - zgodnie z treścią cyt. rozporządzenia - 
Chwaszczyno, Chylonia, Cisowa, Kolonia, Łężyce, Osowa, Wiczlino, Wielki Kack oraz 
obszary dworskie: Chwarzno, Chylonia, Kolibki, Mały Kack, Redłowo, Witomino, 
co oznacza, że znalazły się w tej jednostce administracyjnej szczebla powiatowego 
wszystkie te miejscowości, które w dniu dzisiejszym stanowią obszar miejski Gdyni4.

Powyższa decyzja wzbudziła ogromne niezadowolenie wśród społeczności 
Wybrzeża. Kaszubi, zebrani na wiecu poselskim w Pucku, protestowali przeciwko 
likwidacji w 1926 r. powiatu puckiego, argumentując, że Rząd Polski nie dba o 
interesy ludności nadmorskiej5. Emocje nie współgrały jednak z rzeczywistością. 
Sama decyzja o powołaniu ziemskiego Powiatu Morskiego była korzystna zarówno 
dla Gdyni, jak i całego obszaru nadmorskiego. Na czele bowiem nowej jednostki 
administracji państwowej stanął Starosta Morski, który zyskał dużo większe 
uprawnienia w porównaniu z innymi starostami. Rozporządzenie dawało możliwość 
przekazywania Staroście Morskiemu przez poszczególnych ministrów kompetencji 
z zakresu administracji zespolonej, zastrzeżonych dotychczas dla Wojewody 
Pomorskiego. Tę samą zasadę zastosowano co do kompetencji z zakresu administracji 
niezespolonej. W tych działach Starosta Morski miał podlegać bezpośrednio 
właściwym ministrom, z pominięciem szczebla wojewódzkiego6. W praktyce 
jednak okazało się, że MSW, od początku przeciwstawiające się zbyt szeroko idącym 
koncepcjom unormowań dla terenu Wybrzeża, jako jedyne ministerstwo wśród 
pozostałych, skłonne było wyposażyć Starostę Morskiego w znaczne kompetencje. 
Zakres uprawnień w administracji niezespolonej pozostał więc niezmieniony, poza 
prerogatywami administracyjno-policyjnymi, a także w sprawach wiążących się z 
morzem i wybrzeżem morskim, tj. rybactwa morskiego i rozmieszczenia przetwórni 
ryb, kolonizacji rybackiej na Wybrzeżu oraz na Półwyspie Helskim, rozmieszczenia 
letnisk i sanatoriów, portów i terenów wodnych, pobytowych w Gdyni i na Wybrzeżu, 
w tym cudzoziemców oraz administracji celnej, skarbowej i finansowej, wychowania 
i oświaty szkolnej i in.7. W efekcie, do zakresu działania Starosty Morskiego, w myśl 

4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 XII 1926 r. w sprawie oznaczenia granic powiatu mor-
skiego (Dz. U. RP Nr 128, poz. 760). Był to również obszar tzw. „Wielkiej Gdyni” tworzonej do 1939 r.

5 AAN, sygn. 179, MSW 1918-1939, Zmiana granic powiatów, Pismo do MSW z 23 VIII 1926 r., k. 63.
6 Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie utworzenia powiatu morskiego…; APG o/Gdynia, sygn. 

682/13, KRG 1887-1939, Posiedzenia i protokoły Stałej Komisji przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 
Dezyderat MPiH na ankiecie morskiej w dniu 12 V 1927 r., k. 39; F. Sokół, Miasto Gdynia, [w:] XV lat 
polskiej pracy na morzu, pod red. A. Majewskiego, Gdynia 1935, s. 248. Patrz również: R. Hausner, Po-
wiat Morski, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, 1926, R. VIII, nr 49, s. (3) 777- (4) 778; Gdy-
nia…, s. 156; Starostwo w Gdyni, „Morze”, 1926, R. III, nr 11, s. 12; J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 176.

7 R. Hausner, Gdynia…, s. 157.
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art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz 
administracyjnych I instancji8, należały wszelkie sprawy administracji państwowej 
z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, 
szkolnej, kolejowej i pocztowo-telegraficznej oraz urzędom ziemskim. Jednak 
urzędy administracji skarbowej i szkolnej, działające na obszarze miasta, powinny 
projekty rozporządzeń i zarządzeń treści ogólnej, kierowanych do urzędów staroście 
podległych, przesyłać przed ich wydaniem staroście w celu uzyskania jego akceptacji. 
W sytuacji sprzeciwu starosty, sprawa musiała być przedłożona właściwemu 
ministrowi lub wojewodzie, który podejmował ostateczną decyzję w porozumieniu z 
właściwą władzą skarbową lub szkolną II instancji9.

Do pozostałych zadań starosty należała „piecza nad spokojem, ładem i 
bezpieczeństwem publicznym”, które to realizował przy pomocy władz i organów 
sobie podległych. W przypadkach przewidzianych obowiązującymi aktami 
prawnymi, na mocy upoważnienia udzielonego przez właściwego Wojewodę, mógł 
starosta wydawać w granicach swoich kompetencji zarządzenia z mocą obowiązującą 
w obrębie powiatu lub np. miasta. Zarządzenia te mogły zawierać sankcje karne 
do wysokości przewidzianej odnośnymi ustawami lub rozporządzeniami. Zakres 
kompetencji uszczegółowiała treść wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów 
z 13 XII 1919 r.10. Należały do nich m.in. czuwanie nad całością granic państwa 
(w powiecie granicznym, w którego skład wchodziła Gdynia), sprawy wojskowe 
(mobilizacyjne, poboru, świadczeń na rzecz wojska i in.), ewidencji ludności (sprawy 
obywatelstwa, przynależności państwowej, spisu i ksiąg ludności, ruchu ludności i 
in.), sprawy związków i stowarzyszeń, bezpieczeństwa publicznego (nadzór nad 
zgromadzeniami, policją obyczajową, sprawami uchodźców i cudzoziemców, 
meldunki, paszporty i in.), sprawy wyznaniowe, opieki społecznej, ochrona pracy, 
aprowizacja, zdrowia publicznego, przemysłu i handlu, weterynaryjne, polowań 
i rybołówstwa, kwestie budownictwa lądowego i wodnego (za wyjątkiem budowy 
portu). Starosta realizował także - na zasadzie domniemania kompetencji - wszystkie 
te sprawy administracji państwowej, które nie zostały przekazane do załatwienia 
innym organom lub organom samorządowym. Zobowiązany był również do 
współpracy z władzami i organami niepodlegającymi staroście11.

8 Rozporządzenie Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I 
instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego z 28 VIII 1919 r. (Dz. Pr. PP Nr 72, poz. 426). Zakres tego 
rozporządzenia rozciągnięto na obszar województwa pomorskiego. Patrz: W. Kozyra, Polityka admini-
stracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, Lublin 2009, s. 87; 
A. Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995, s. 131-132.

9 Art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administra-
cyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego z 28 VIII 1919 r. (Dz. Pr. PP Nr 72, poz. 426).

10 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymcza-
sowej organizacji powiatowych władz administracyjnych pierwszej instancji na obszarze b. zaboru rosyj-
skiego z 13 XII 1919 r. (Dz. U. RP Nr 90, poz. 489).

11 Także. Patrz też: W. Kozyra, Polityka administracyjna..., s. 86-87.
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W ramach tych zadań starosta morski, jako reprezentant rządu w terenie, 
zobowiązany był do współdziałania z gdyńskimi władzami samorządowymi, jak 
również do nadzoru w ramach kompetencji sobie przez prawo przypisanych. Również 
Magistrat musiał w porozumieniu, za zgodą lub w trybie nadzoru, przestrzegać 
procedur administracyjnych, zależnych od władz powiatowych. Duża grupa decyzji 
miejskiej władzy wykonawczej, w tym decyzji burmistrza, musiała być przesyłana 
do wiadomości Starosty. Magistrat był zobowiązany do przesyłania do Starosty 
Morskiego, w ramach nadzoru, szeregu spraw z zakresu sanitarnego, zdrowotnego, 
budowlanego czy bezpieczeństwa. W przepisanych prawnie okresach, zazwyczaj 
na żądanie władzy nadzorczej, przekazywano różne zestawienia statystyczne, 
charakteryzujące życie społeczno-administracyjne miasta, w tym weterynaryjne 
kwartalne wykazy uboju zwierząt12.

Umocowanie Starostwa w Gdyni podwyższało rangę miasta. Umiejscowienie 
władz i urzędów starościńskich napotkało jednak na barierę lokalową. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na warunki urzędowania było umieszczenie w jednej 
siedzibie (budynku) wszystkich komórek Wydziału Powiatowego, ale to na terenie 
Gdyni okazało się niemożliwe. Wobec braku pomieszczeń dla biur i mieszkań 
urzędniczych, agendy starostwa zlokalizowano ponownie w Pucku. Po długich 
poszukiwaniach Starostwo Morskie w Gdyni miało mieć ostatecznie siedzibę w 
prywatnym domu inż. Józefa Pętkowskiego13. Nie było to jednak w dalszym ciągu 
rozwiązanie satysfakcjonujące, zarówno dla miasta jak i urzędników tworzącego się 
Starostwa. W związku z przedłużającymi się procedurami w tym zakresie, swój pogląd 
na strukturę i funkcjonowanie tej instytucji zmienił Wojewoda Pomorski. Wystąpił 
z wnioskiem o wstrzymanie przenosin urzędów do Gdyni i… scalenie powiatów 
morskiego i wejherowskiego. Umotywował to jasnym przesłaniem, że administracja 
portu w Gdyni powinna być bezwarunkowo oddzielona od administracji powiatowej 
i zorganizowana jako odrębna administracja portowa, obejmująca sprawy portu 
jako takiego, żeglugi i rybołówstwa morskiego. Nie miał również w tym przesłaniu 
wątpliwości, że sprawa administracji miasta prędzej czy później będzie musiała 
być rozwiązana przez jego wydzielenie z powiatu ziemskiego. Wobec powyższego 
niecelowe byłoby utrzymywanie, pomniejszonego o obszar wielkiego miasta, Powiatu 
Morskiego14, a także przyczyniłoby się do uporządkowania stosunków społecznych 
na Wybrzeżu poprzez stworzenie powiatu o silnych podstawach finansowych, 
gwarantujących prowadzenie inwestycji. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i 
Przemysłu i Handlu przychylili się do tego stanowiska, uznając logiczność wywodu, 

12 APG o/Gdynia, sygn. 682/173, KRG 1887-1939, Miscelanja, Specjalia, t. IV, Pismo do Burmistrza m. 
Gdyni z 3 II 1928 r., k. 335.

13 Ostatecznie, wobec decyzji o lokalizacji urzędu w Pucku, część lokali wydzierżawiona została dla 
Sądu Powiatowego. Patrz: APG o/Gdynia, sygn. 682/171, KRG 1887-1939, Miscelanja, Specjalia, t. II, 
Zaświadczenie z 17 XII 1927 r., k. 733.

14 Uważał również, że historycznie oba te powiaty stanowiły administracyjną całość, a rozdzielone 
zostały w roku 1898 tylko przez wzgląd polityczny. Patrz: R. Hausner, Gdynia…, s. 157.
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tym bardziej, że w praktyce rozporządzenia tworzące Powiat Morski stały się 
przykładem tzw. legislatury „martwej”, gdyż pomimo, że miały zacząć obowiązywać 
po 30 dniach od ogłoszenia, nie weszły do obiegu prawnego. Pretekst, mówiący, że 
nie znaleziono odpowiedniego lokum dla urzędu starościńskiego na terenie Gdyni 
(prowizoryczna siedziba mieściła się w Pucku), wydaje się dzisiaj być powodem zbyt 
błahym. Jednak nie do końca tak można uważać, gdy przyjrzymy się kłopotom z 
utworzeniem tego typu urzędu w Gdyni, po jego wydzieleniu z powiatu ziemskiego i 
decyzji powołania starostwa grodzkiego.

W efekcie, z dniem 29 II 1928 r., siedzibę powiatu przeniesiono do Wejherowa, 
ustalając jednocześnie, że w skład Powiatu Morskiego wejdą obszary obu 
dotychczasowych powiatów wejherowskiego i puckiego, z pozostawieniem status 
quo Gdyni15. Ominięto w ten sposób trudności połączone z lokalizacją urzędów i 
urzędników. Jak się wydaje, była to decyzja logiczna z punktu widzenia racji stanu, 
natomiast wbrew interesom miejscowej wspólnoty. Szybko okazało się, że – wobec 
braku wyłączenia Gdyni z powiatu ziemskiego – nie było to najlepsze rozwiązanie 
dla miasta. Świadczył o tym skład osobowy Sejmiku Powiatowego, do którego 
wybory odbyły się 20 V 1928 r.16. Na 44 deputowanych, do samorządowego organu 
uchwałodawczego powiatu wybrano 24 rolników, którzy raczej nie mieli pojęcia 
czym jest miasto, a tym bardziej, jak się nowoczesne miasto tworzy. W efekcie, 
pierwotna koncepcja legislacyjna uległa daleko idącemu wypaczeniu. Starostwo w 
Wejherowie, obciążone administracją tak dużego obszaru, siłą rzeczy nie potrafiło 
objąć całości zagadnień, związanych z błyskawicznie rozwijającym się miastem, i to 
miastem budowanym od podstaw, co było jeszcze wtedy ewenementem na skalę nie 
tylko kraju, ale i Europy. Stało się to przyczyną stale wzrastających niedogodności 
dla Gdyni i pozbawiło władze administracyjne realnego wpływu na rozwój obszarów 
miejskich tego portowego miasta.

Zanim jednak nastąpiło scalenie obu powiatów, zwykłym trybem 
administracyjnym powołano pierwszego Starostę Morskiego i rozpoczęto organizację 
urzędu. W administracji państwa polskiego starostwo było organem starosty, przy 
pomocy którego załatwiał on sprawy wchodzące w zakres działania powiatowej 
władzy administracji ogólnej. Od organizacji starostwa i trybu urzędowania w 
nim zależało w głównej mierze to, czy i z jakim skutkiem starosta mógł spełniać 
swoje obowiązki, jako szef władzy administracji ogólnej i instancji odwoławczej. 
Zgodnie z art. 69 rozporządzenia z 19 I 1928 r., Minister Spraw Wewnętrznych, 
w porozumieniu z innymi ministrami, wydawał przepisy ogólne dotyczące 

15 Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie zmiany art. 1 rozporządzenia z dnia 30 października 1926 r. 
o utworzeniu powiatu morskiego w Gdyni z 29 II 1928 r. (Dz. U. RP Nr 25, poz. 221). Patrz: R. Hausner, 
Gdynia…, s. 157; M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-
1939, Gdańsk 1970, s. 46; J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 176-177.

16 Piątego czerwca wybrano złożony z przewodniczącego i 6 członków Wydział Powiatowy. Zastępcami 
przewodniczącego zostali Stefan Dąbrowski i Hipolit Roszczynialski.
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wewnętrznej organizacji starostw i trybu ich urzędowania. Zgodnie z treścią § 40 
rozporządzenia wykonawczego z 3 VI 1930 r., to wojewoda ustalał organizację 
podległych mu starostw w ramach ww. przepisów. Wojewoda Pomorski winien był 
wydać statut organizacyjny, szczegółowy podział czynności, regulamin normujący 
tryb urzędowania, a także przepisy kancelaryjne17. Wątpliwe jest jednak czy zdążył 
to uczynić dla pierwotnej jednostki administracyjnej, jaką było Starostwo Morskie w 
chwili jego powołania w 1926 r.

Pierwszym starostą morskim został gen. bryg. Mariusz Zaruski18. Przejęcie 
władzy przez generała nastąpiło 11 IV 1927 r.19. Mianowanie na to stanowisko, 
nawet jeżeli myślał tak tylko początkowo, nie stanowiło raczej dla generała 
wyróżnienia. Złożyło się na to wiele przyczyn. Na pewno po zamachu majowym 
nie był, pomimo wybitnych zasług położonych przez jego osobę w zmaganiach 
o niepodległość Rzeczypospolitej, chociażby poprzez walkę w szeregach 1 
Pułku Legionów I Brygady Piłsudskiego, dobrze postrzegany na politycznych 
salonach Warszawy. Jego trzyletni alians z władzami przedmajowymi, gdy 
pełnił rolę adiutanta generalnego Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego 
i zdystansowanie się od zamachu dokonanego przez Piłsudskiego, nie zaskarbiło 
mu przyjaciół wśród sanacyjnego grona decydentów. Po zamachu w 1926 r., rzutki, 
nieustający w pracy generał, dostał co prawda propozycję objęcia stanowiska 
starosty morskiego, ale szybko się okazało, że nie była to, dla przyzwyczajonego 
do salonowego obycia i wysokich funkcji rządowych Zaruskiego, synekura. Jak 
się wydaje, zwykłe urzędnicze problemy tworzonej struktury powiatowej, które 
sprowadzały się np. do prozaicznych poszukiwań godnego dla zarządzanej 
przez niego instytucji budynków, przerosły go. Nałożyły się na to również brak 
zrozumienia dla jego trybu pracy przez lokalnych urzędników oraz antagonizmy 
z przedstawicielami rządu. W efekcie, jego rządy stały się źródłem wielu 
nieporozumień i protestów. Okazał się miernym administratorem, który może 
i rozumiał istotę zachodzących w Gdyni i na Wybrzeżu historycznych przemian, 
ale nie potrafił tego przełożyć na codzienną urzędniczą pracę20. Pracę starosty 
usiłował zorganizować wbrew przepisom, tj. starał się, by traktowano go na 
zasadach wyjątkowych, z wyłączeniem nadzoru wojewody pomorskiego, w 

17 R. Müller, Obowiązki wicestarostów jako referentów organizacyjnych, „Gazeta Administracji”, 1937, 
R. XIX, nr 17, s. 955.

18 H. Jabłoński, Gdynia w księgach pamiątkowych, „Rocznik Gdyński”, 1983, nr 4, s. 167. Generał Za-
ruski został mianowany Starostą Morskim, a nie komisarzem rządu, na co wskazuje błędnie J. Mierzwa, 
Starostowie Polski...,  s. 178.

19 APB, sygn. 11478, UWP 1920-1939, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 1928-1929, Protokół zdaw-
czo- odbiorczy z 11 IV 1927 r., [b.p.].

20 H. Stępień, Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 132; J. Rummel, Narodziny 
żeglugi, Gdańsk 1980, s. 81-82.
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podporządkowaniu jedynie władzy ministerialnej21. Szybko w sumie zrozumiał, 
że pomimo jego zaangażowania w sprawy morskie Rzeczypospolitej, było to w 
jego karierze administracyjnej zesłanie na kresy (co prawda północno-zachodnie, 
ale kresy) Państwa22. I to najprawdopodobniej zadecydowało o odejściu generała 
ze stanowiska w listopadzie 1927 r.23.

Pierwszym jego zadaniem było zarówno ujednolicenie działania różnych władz 
w Gdyni, jak też skoordynowanie ich czynności „w kierunku ogólnego podniesienia 
pasa nadmorskiego i jego racjonalnego wyzyskania”24. Kolejne, to typowe działania 
urzędnicze, wynikające z ww. prerogatyw ustawowych. Należy jednak nadmienić, że 
niewiele pism, zachowanych z grupy dokumentów Starostwa Morskiego dotyczących 
Gdyni, sygnowanych jest przez starostę Zaruskiego. Większość dokumentów tego 
czasu sygnowanych było przez urzędnika Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego 
(UWP) Franciszka Bałę, delegowanego z Torunia do świty urzędniczej generała, 
a następnie Wicestarostę Morskiego25. Jego następcą był M. Semrau26, który po 
utworzeniu Starostwa Grodzkiego w Gdyni przeszedł do pracy w tej jednostce 
administracyjnej.

Po pierwszym staroście morskim pozostało niewiele. Ówcześni mówili, że rozsławił 
powiat w… anegdocie, ale niewątpliwie stał się również dla niego legendą27. Można 
jednak powiedzieć, że zostawił również pewnego rodzaju administracyjną wizję 
przyszłości miasta. Zaruski przewidywał, że wobec rozrastania się portu, Gdynia 

21 APG, sygn. 1164/50, Urząd Wojewódzki Gdański, Sprawy organizacyjne władz i urzędów podle-
głych, Memoriał mieszkańców Pucka z 15 X 1946 r., k. 222-223.

22 Jak wynika z pisma skierowanego przez Wojewodę Pomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych, 
po lustracji dokonanej przez Prezydenta RP. I. Mościckiego, gen. Zaruski liczył na kierownicze stano-
wisko w tworzonej na Wybrzeżu przez Ministra Przemysłu i Handlu nowej jednostce administracyjnej. 
Miała ona powstać, gdyż – zdaniem ministra - organizacja Starostwa Morskiego nie rozwiązała zagad-
nienia administracji portu. Po jednoznacznej odmowie uwzględnienia przy obsadzie urzędniczej oso-
by generała, ten stanowczo oświadczył, że „rolę swoją jako Starosty Morskiego uważa za skończoną”. 
Patrz: APB, sygn. 1291, UWP 1920-1939, Wydział Prezydialny 1924-1927, Pismo Wojewody Pomor-
skiego do Ministra Spraw Wewnętrznych z 17 VIII 1927 r., [b.p.]. O złożoności tzw. peryferyjności Po-
morza w pierwszym dziesięcioleciu dwudziestolecia międzywojennego czytaj: R. Wapiński, Pomorze 
w dziejach Polski XX wieku, [w:] Pomorze w dziejach Polski, seria: Pomorze Gdańskie, nr 19, Gdańsk 
1991, 208-214, 218.

23 J. Mierzwa, Starostowie Polski...,
24 APG o/Gdynia, sygn. 682/13, KRG 1887-1939, Posiedzenia i protokoły Stałej Komisji przy Minister-

stwie Przemysłu i Handlu, Dezyderat MPiH na ankiecie morskiej w dniu 12 V 1927 r., k. 39.
25 APB, sygn. 11478, UWP 1920-1939, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 1928-1929, Protokół zdawczo-od-

biorczy z 4 III 1928 r., [b.p.]. Franciszek Bała (1898-?), absolwent Uniwersytetu Poznańskiego z 1922 r., 
mgr nauk ekonomiczno-politycznych, pracownik UWP w Toruniu, w 1939 r. wiceprezydent Torunia.

26 AAN, sygn. 304, MSW 1918-1939, Ustalenia i przenoszenia siedziby urzędów powiatowych i gmin-
nych 1922-1936, List do MSW z 1 IX 1932 r., k. 298.

27 J. Rummel, Narodziny…, s. 82.

Gdynia w strukturze administracji ogólnej w latach 1926-1930



58

utraci znaczenie jako miejscowość kuracyjna28, co miało wymusić zmianę założeń 
władz miejskich co do wizji jego rozwoju, a także zmianę priorytetów inwestorów 
prywatnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, np. I Polskiego Towarzystwa 
Kąpieli Morskich SA29. Rzeczywiście, niejako w efekcie tej wypowiedzi, już w marcu 
1927 r., po wysłuchaniu referatu W. Pietruszewicza i burzliwej dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Klimatycznej, Magistrat podjął ważną na tamten czas decyzję nieprzystąpienia 
Gdyni do Związku Uzdrowisk Polskich, motywując to tym, że rozbudowa portu nie 
dawała miastu żadnych możliwości funkcjonowania jako uzdrowiska30.

Po gen. Zaruskim starostą morskim został Bolesław Lipski31 - starosta wejherowski, 
który zaczął realizować uzgodnioną w gremiach ministerialnych i wspomnianą 
wyżej unifikację powołanych agend Starostwa Morskiego z wejherowskim urzędem 
powiatowym. Wprowadzane zmiany, dostosowujące w administracji powiatowej 
Wybrzeża i m. Gdyni, następowały jednak z ogromnym opóźnieniem ze strony 
właściwych władz centralnych, a w pewnym momencie uległy nawet zawieszeniu32. 
Ostatecznie po wielu dyskusjach, protestach ludności miejscowej, monitach do 

28 M. Zaruski, Na Morze! (Towarzystwo Handlowej Floty Narodowej), „Morze”, 1926, R. III, nr 6, s. 3. 
Zaruski nie był jedynym, który to przewidywał. Patrz również: J. Rummel, Gdynia Port Polski, Toruń 
1926, s. 177. Odmienny pogląd w październiku 1927 r. zaprezentował szerokiemu gremium delegatów 
(ministerstw, instytucji państwowych administracji niezespolonej, stowarzyszeń i in.), tzw. ankiety w 
sprawie rozwoju wybrzeża morskiego, Burmistrz Krauze sprzeciwiając się przesądzaniu, że Gdynia nie 
zostanie w przyszłości letniskiem nadmorskim, podkreślając, iż „nawet gdyby powstał port, będzie Gdy-
nia uzdrowiskiem mając dobrą plażę na terenach między Gdynią a Orłowem”. Patrz: Plan rozwoju pol-
skiego wybrzeża morskiego. Protokół ankiety odbytej w Gdyni z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicz-
nych w dniach 7,8 i 9 października 1927 r., oprac. M. Orłowicz, Warszawa 1928, s. 66-67.

29 O wizji Kamiennej Góry jako jako dzielnicy willowo-ogrodowej lansowanej przez I Polskie Towarzy-
stwo Kąpieli Morskich patrz: A. Harasymowicz, s. 16-17.

30 APG o/Gdynia, sygn. 682/154, KRG 1887-1939, Komisja Klimatyczna - Sprawy Związku Uzdro-
wisk Polskich, projekty przepisów o kąpieliskach 1926-1927, Protokół z 25 III 1927 r., [b.p.]. Podjęcie tej 
decyzji mogło być również powodem zawieszenia działalności W. Pietruszewicza w pracach Magistra-
tu. Jako bowiem przedstawiciel I Polskiego Towarzystwa Kąpieli Morskich SA, optował nie tyle za odej-
ściem od metropolizacji miasta, gdyż nie było o tym jeszcze mowy, ale był zwolennikiem wprowadze-
nia w życie popularnej wówczas w Polsce koncepcji budowy miasta-ogrodu. Patrz szerzej o tej koncep-
cji: A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Warszawa 
2009 (passim); E. Howard, Miasta ogrody przyszłości, Warszawa 2009 (passim).

31 Bolesław Lipski (1880-1945), Kaszuba, uczestnik walk o niepodległość państwa polskiego oraz orga-
nizator struktur cywilnych Rzeczypospolitej. W latach 1926-1930 starosta wejherowski, a następnie sta-
rosta morski. W czasie II wojny światowej w podziemnej pomorskiej administracji cywilnej Delegatury 
Rządu i w AK. Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w organizacji „Nie”. Prowadził wywiad 
polityczny, przenikając do struktur UBP. Aresztowany w maju 1945 r. zmarł w niewyjaśnionych okolicz-
nościach w więzieniu mokotowskim, miejsce pochówku nieznane. Patrz: B. Chrzanowski, Konspiracja i 
opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków- Warszawa-Wrocław 2004, s. 24; 
J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 70, 74.

32 APG o/Gdynia, sygn. 682/171, KRG 1887-1939, Miscelanja, Specjalia, t. II, Pismo do Magistratu m. 
Gdyni z 12 I 1928 r., k. 979-982.
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urzędów centralnych, przenosiny Starostwa Morskiego z Pucka via Gdynia do 
Wejherowa stały się faktem33. Z dniem 29 II 1928 r. oba starostwa połączono34, tworząc 
– ku niezadowoleniu Kaszubów – Powiat Morski z siedzibą władz powiatowych w 
Wejherowie, z ekspozyturą urzędu powiatowego w Pucku35.

Summa summarum, w sposób pewnie ułomny, ale jednak Starostwo Morskie 
do tego momentu działało, i co więcej, już w lipcu 1927 r. podlegało daleko idącym 
lustracjom urzędników MSW36. Informacje w zakresie wypełniania konkretnych 
funkcji w odniesieniu do Gdyni są jednak raczej ubogie. We wrześniu 1927 r. 
starosta morski (wz. F. Bała) zainicjował działanie, mające na celu reaktywowanie 
powiatowego Komitetu WFiPW37. W tym czasie, w ramach prerogatyw, zlecało w 
ramach spraw poufnych monitorowanie spraw osadnictwa, organizowanego na 
Pomorzu przez Komisariat Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu lub 
przez Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu38. Oczywiście realizował on również 
najważniejsze w sumie dla Gdyni sprawy z zakresu prawa budowlanego, delegując 
do ich załatwiania fachowych urzędników. Urzędowym rzeczoznawcą Starostwa 
Morskiego (wcześniej starostwa puckiego), z mianowania Wojewody Pomorskiego, 
był dr Stanisław Piasecki. Od lipca 1927 r. funkcję tę pełnił dla starosty morskiego 
inż. Antoni Tynowski z Torunia. Rzeczoznawcy, w wykonywaniu jego czynności 
kontrolnych i badawczych, udzielana była w razie potrzeby asysta gdyńskiej policji. 
Jego etat jednak nie był przypisany do etatów miejskich Gdyni39.

W efekcie nieustannych zmian administracyjnych ziściły się najczarniejsze wizje 
mieszkańców Gdyni odnośnie władzy powiatowej. Nie do końca utworzone Starostwo 
Morskie, z urzędnikami na przysłowiowych „walizkach”, z siedzibą poza granicami 
Gdyni, miasta dla którego zostało stworzone, z instytucjami i urzędami w Pucku i na 
dodatek występującymi jako ekspozytura Wejherowa40, to nawet z punktu widzenia 
administracji gdyńskiego municypium, co najmniej nie najlepsze rozwiązanie. 

33 AAN, sygn. 304, MSW 1918-1939, Ustalenia i przenoszenia siedziby urzędów powiatowych i gmin-
nych 1922-1936, List do MSW z 1 IX 1932 r., k. 298-306. 

34 Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie zmiany art. 1 rozporządzenia z dnia 30 października 1926 r. 
o utworzeniu powiatu morskiego w Gdyni z 29 II 1928 r. (Dz. U. RP Nr 25, poz. 221).

35 Utworzoną 12 III 1929 r. ekspozyturę w Pucku zlikwidowano 12 VIII 1932 r. Patrz: Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa morskiego w Pucku w powie-
cie morskim, województwie pomorskiem z 12 VIII 1932 r. („Monitor Polski”Nr 188, poz. 221).

36 AAN, sygn. 150, MSW 1918-1939, Wnioski organizacyjno-prawne z lustracji władz administracyj-
nych w latach 1928-1931, k. 39.

37 APG o/Gdynia, sygn. 682/171, KRG 1887-1939, Miscelanja, Specjalia, t. II, Pismo starosty morskie-
go do burmistrza m. Gdyni z 20 IX 1927 r., k. 793.

38 APG o/Gdynia, sygn. 682/218, KRG 1887-1939, Sprawy kolonizacyjne, Pismo do burmistrza z 12 
IV 1927 r., k. 5.

39 APG o/Gdynia, sygn. 682/173, KRG 1887-1939, Miscelanja, Specjalia, t. IV, Pismo starosty morskie-
go z 30 VII 1927 r., k. 11.

40 AAN, sygn. 304, MSW 1918-1939, Ustalenia i przenoszenia siedziby urzędów powiatowych i gminnych 
1922-1936, Pismo Wojewody Pomorskiego do MSW z 4 IV 1932 r., k. 316-318.
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Przekazanie decyzyjności w ręce Starosty Wejherowskiego, wobec szykowanych 
generalnych zmian strukturalnych regionu Wybrzeża, nie szło także w parze z 
dostępnością - „kalekiego” w swej strukturze - urzędu dla ludności jak i instytucji 
miejskich Gdyni. Odmiennego zdania byli urzędnicy warszawscy. W gremiach 
rządowych, po ustanowieniu Starostwa Morskiego, niezależnie od kolejnych posunięć 
administracyjnych w tym względzie, MSW uznało, że „nadzór nad administracją 
państwową i samorządową na tym obszarze został w dużej mierze zapewniony”, a co 
więcej „(…) funkcjonowanie władz administracyjnych I i II instancji w odniesieniu 
do Gdyni – nie spotkało się z żadnemi zarzutami”41. Na szczęście, co do tej sprawy 
znalazły się również głosy krytyczne w samym rządzie. W dezyderacie MPiH z 12 V 
1927 r., przedstawionym w gremium Stałej Komisji Międzyministerialnej ds. Gdyni, 
zapisany został pogląd, że „budowa portu i połączone z nią ześrodkowanie w Gdyni 
całego szeregu ważnych interesów państwowych i lokalnych wymagała (…) pewnego 
przekształcenia systemu administracyjnego na Pomorzu. Należało przede wszystkiem 
stworzyć na miejscu jednostkę administracyjną, a poza tem, celem skoordynowania 
działalności i zarządzania różnych władz państwowych, funkcjonujących na terenie 
Gdyni, skoncentrować władzę państwową na miejscu w rękach jednej osoby, którą 
uposażyć w możliwie szerokie uprawnienia”. Zdaniem MSW postulat ten został 
zrealizowany poprzez utworzenie rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 X 1926 r. 
Powiatu Morskiego w Gdyni42. Starostwo Morskie objęło bowiem cały pas nadmorski, 
a granica biegła wzdłuż Wybrzeża w oddaleniu ok. 10 km od granicy Gdańska, aż do 
granicy państwa niemieckiego43. Szybko jednak zweryfikowano ten pogląd poprzez - 
co już wyżej wskazano - połączenie dwóch powiatów w jedną silną jednostkę ziemską, 
a następnie wydzielenie z jego obszaru miasta.

Rozwój Gdyni, a co za tym szło, wzrost znaczenia miasta dla Wybrzeża i 
Rzeczypospolitej, powodował zwrotnie rozrost czynności samorządowych oraz 
państwowych agend administracji zespolonej i niezespolonej. Legło to u podstaw 
decyzji władz rządowych wyodrębnienia miasta i najważniejszych urzędów, w 
tym Państwowego Urzędu Policyjnego (PUP), spod władzy starosty morskiego. 
Zrozumiano, że utworzenie samodzielnego powiatu miejskiego stało się niezbędną 
koniecznością. Po uzyskaniu zgody sejmiku Powiatu Morskiego oraz Rady Miejskiej 
Gdyni, stosownie do postanowień § 4 cytowanej już pruskiej ordynacji powiatowej z 
13 XII 1872 r., MSW przygotowało i uzgodniło z zainteresowanymi ministerstwami 
projekt rozporządzenia, oparty na art. 73 i 104 rozporządzenia Prezydenta RP z 19 I 
1928 r. W sumie władze centralne – jak na procedurę legislacyjną – zareagowały dość 

41 R. Hausner, Powiat…, s. (3) 777.
42 APG o/Gdynia, sygn. 682/13, KRG 1887-1939, Posiedzenia i protokoły Stałej Komisji przy Minister-

stwie Przemysłu i Handlu, Sprawozdanie z konferencji Morskiej odbytej w MPiH w dniu 10 V 1927 r. pod 
przewodnictwem Pana Ministra, k. 8-9.

43 Rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie utworzenia powiatu morskiego w Gdyni z 30 X 1926 r. (Dz. 
U. RP Nr 117, poz. 678) i w sprawie oznaczenia granic powiatu morskiego z 28 XII 1926 r. (Dz. U. RP Nr 
128, poz. 760).
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szybko na zmieniającą się dynamicznie sytuację administracyjną, w jakiej znalazła się 
Gdynia. Z dniem 24 I 1929 r., rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 I 1929 r., z 
Powiatu Morskiego wyodrębniono gminę miejską Gdynia i utworzono z niej odrębny 
powiat miejski44. Zgodnie z nowym rozporządzeniem o administracji państwowej 
z 19 I 1928 r., odrębne powiaty miejskie tworzyły miasta liczące powyżej 75 tys. 
mieszkańców (na podstawie powszechnego lub osobnego spisu ludności), jednak w 
sytuacji Gdyni skorzystano z ustawowego zapisu, zezwalającego w drodze wyjątku 
tworzyć powiaty miejskie z miast posiadających mniejszą liczbę mieszkańców45.

Utworzenie powiatu miejskiego dla celów administracji państwowej i 
samorządowej, miało dać możliwość usprawnienia i skoordynowania całej 
administracji na terenie m. Gdyni, a także dostosowania jej do ogólnej polityki 
państwa. Czyniono to oczywiście – jak w każdej sytuacji prawnej, w jakiej miasto się 
znajdowało – na różnych poziomach sprawczych. Z chwilą uzyskania przez Gdynię 
statusu miasta wydzielonego, nabyła np. uprawnienia do samodzielnego delegowania 
w skład Sejmiku Wojewódzkiego Pomorskiego pięciu reprezentantów. Nastąpiło to 
jednak dopiero pod koniec pierwszej połowy lat trzydziestych46.

Nadzór nad samorządem powiatowym, od momentu wydzielenia z powiatu 
ziemskiego, sprawował w pierwszej instancji wojewoda pomorski przy współudziale 
Wydziału Wojewódzkiego, a w drugiej Minister Spraw Wewnętrznych. Do władz 
nadzorczych należało zatwierdzanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości 
oraz zaciąganiu pożyczek, a także uchylanie z urzędu lub na skutek odwołania 
uchwał niezgodnych z prawem. Zgodnie z ustawą, sejmik powiatowy powinien 
zostać powołany w ciągu 6 tygodni od decyzji powołania powiatu. Ponieważ to nie 
nastąpiło, w jego kompetencje wszedł w sprawach bieżących starosta grodzki47. Co 
więcej – jak się wydaje – starosta grodzki dla Gdyni nie do końca był samodzielny 
w swoich decyzjach. Na swoisty klincz prawny zwrócił uwagę już przed wojną 
Roman Hausner48, który zauważył, że starosta wejherowski zatrzymał tytuł starosty 
„morskiego” i kompetencje określone w rozporządzeniu Prezydenta RP z 30 X 
1926 r. Wynikało z tego, że tylko temu staroście poszczególni ministrowie mogli, 

44 Rozporządzenie Rady Ministrów Wyłączenie gminy miejskiej Gdynia z powiatu morskiego i utworze-
nie z niej odrębnego powiatu miejskiego z 11 I 1929 r. (Dz. U. RP Nr 4, poz. 35).

45 Art. 73 Rozporządzenia Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogól-
nej z 19 I 1928 r. (Dz. U. RP Nr 11, poz. 86). Patrz też: T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 
2002, s. 271; H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008, s. 60.

46 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powiększenia liczby członków sejmiku wojewódzkiego po-
morskiego z 8 II 1932 r. (Dz. U. RP NR 16, poz. 96).

47 Dekret o samorządzie miejskim z 4 II 1919 r. (Dz. Pr. PP Nr 13, poz. 140); Dekret w przedmiocie 
skarbowości powiatowych związków komunalnych (Dz. U. RP z 1919 r., Nr 14, poz. 151). Patrz także: R. 
Szwed, Centralne związki samorządowe w Polsce 1917-2003. Związek Miast Polskich. Związek Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej – Związek Powiatów Polskich. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
Częstochowa 2003, s. 44; W. Kozyra, Polityka administracyjna..., s. 95-96.

48 W 1938 r. Dyrektor Gabinetu w MSW. Patrz: R. Hausner, Administracja spraw wewnętrznych 1918-
1938, „Gazeta Administracji”, 1938, R. XX, nr 23-24, s. 1457.
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zgodnie z powyższym rozporządzeniem Prezydenta RP, przekazywać nadzwyczajne 
kompetencje zarówno w zakresie administracji zespolonej, jak i niezespolonej. 
Natomiast do urzędu starosty grodzkiego w Gdyni to rozporządzenie nie miało 
zastosowania! W zaistniałym stanie prawnym rozporządzenie z 30 X 1926 r., które 
było wydane z myślą o Gdyni, obowiązywało na całym Wybrzeżu, z wyjątkiem… 
Gdyni49.

Władza starosty grodzkiego m. Gdyni była ograniczona nie tylko poprzez 
niedopatrzenia w legislaturze ustawodawczej. Wobec wzrastającego znaczenia 
gospodarki morskiej wiele uprawnień scedowano na rzecz osobno umocowanych 
prawnie władz morskich. Wyłączone były m.in. sprawy związane z morską 
polityką gospodarczą, a więc zarządu portu, a nawet porządkowo–policyjne w 
porcie, przypisane w swej wykonalności kapitanatowi portu50. Również sprawy 
mieszkaniowe pracowników portowych znalazły się poza nawiasem prerogatyw 
powiatu grodzkiego. W myśl bowiem rozporządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni z 23 X 1929 i 20 I 1930 r., zabronione było zamieszkiwanie bez specjalnego 
zezwolenia tegoż urzędu51.

W tych warunkach oczekiwano w niedalekiej przyszłości połączenia funkcji starosty 
grodzkiego z funkcjami organów komunalnych w jednym ręku. Stało się to jednak 
dopiero w listopadzie 1930 r., wraz z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta 
RP o ustroju miasta Gdyni, którym wprowadzono w mieście ustrój komisaryczny. 
Niezależnie jednak od prowadzonych prac legislacyjnych, Starostwo Grodzkie powinno 
utworzyć typowe organy uchwałodawcze i kontrolujące (sejmik powiatowy) oraz 
właściwe instytucje wykonawcze (wydział powiatowy)52. To jednak w zakresie władzy 
uchwałodawczej – jak już wspomniano – nie nastąpiło, a i co do powołania Wydziału 
Powiatowego, jako swoistego urzędu Starosty, jest szereg wątpliwości. Zdaniem 
autora, wobec zakładanego okresu przejściowego, urzędu jako takiego nie utworzono, 
powierzając procedowanie spraw odpowiednim komórkom - zreorganizowanego przez 
Izbę Wojewódzką Pomorską i działania Prezydenta Miasta - Magistratu, stopniowo 
przejmując je z urzędu magistrackiego. Z czasem przejmowano również sprawy 
będące w gestii Starostwa Morskiego, które do momentu wydzielenia miasta podlegały 
rozstrzygnięciom urzędu w Wejherowie. Wiele ważnych decyzji, do których umocowany 
prawnie był Starosta, było opracowywanych przez instytucje administracji wydzielonej. 
Niestety, brak właściwych materiałów źródłowych nie pozwala na pokazanie właściwej 
struktury zarządu czy ewentualnie powołanego urzędu. Z dokumentów wynika, że 
np. szczątkowe agendy „Wydziału Powiatowego” były sądem I instancji w sprawach 

49 R. Hausner, Gdynia…, s. 158; Idem; Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, 
Warszawa 1939, s. 84-86. Patrz również: J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 177.

50 R. Hausner, Gdynia…, s. 160.
51 Rozporządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 23 X 1929 i 20 I 1930 r. o zamieszkaniu i 

przebywaniu na terenie portu handlowego w Gdyni. Patrz: APG o/Gdynia, sygn. 682/561, KRG 1887-
1939, Podanie o przeniesienie z dzielnicy Chińskiej na Witomino, k. 201.

52 W. Kozyra, Polityka administracyjna..., s. 96.
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administracyjno-spornych53, ale czy wytworzono przy Starostwie wyspecjalizowaną 
komórkę urzędniczą do obsługi tych uprawnień, tego już nie wiadomo. Przy Staroście 
funkcjonowały także różne kolegia, w zależności od potrzeb procesowanych spraw54.

W zakres kompetencyjny organu administracji ogólnej jako całości wchodziły 
sprawy: prezydialne – do osobistego zatwierdzenia przez starostę, ogólno 
administracyjne – obejmujące kwestie granic państwa, administracji wewnętrznej 
powiatu, przemysłowe, wyznaniowe, kultury i sztuki, obywatelstwa, ewidencji 
ludności, statystyki, służby zdrowia, a także aprowizacji oraz bezpieczeństwa 
publicznego – nadzór nad zgromadzeniami i stowarzyszeniami, prasą, widowiskami, 
pozwoleniami i handlem bronią, a także kwestie wojskowe55.

W myśl obowiązujących przepisów rozporządzenia z 30 VI 1930 r., organizacja 
pracy Starostwa, a później Komisariatu Rządu, opierała się na podziale na referaty56. 
Referaty – o ile były już powołane - nie stanowiły jednak, jak to wynikało z brzmienia 
§ 6, komórek organizacyjnych, lecz tylko pewną grupę spraw jednorodnych, 
połączonych w całość. Pierwotne podejście do sprawy musiałoby spowodować 
jednoczesne obsadzenie stanowisk kierowniczych dla tych referatów urzędnikami 
wykwalifikowanymi pod każdym względem. W Gdyni następowało to sukcesywnie. 
Wraz z upływem lat tworzył się aparat urzędniczy, posiadający znajomość metod 
pracy, ogólny pogląd na zagadnienia państwowe, umiejętność studiowania zagadnień, 
pełny inicjatywy zawodowej, a zarazem wyrobiony służbowo i życiowo rutynowany, 
zwłaszcza w sprawach powierzonego referatu, obeznany w teorii i praktyce ze swoim 
obszarem pracy57.

Początki były jednak trudne. W sytuacji nieutworzenia właściwych instytucji 
powiatowych, praca agend starostwa wielokrotnie szwankowała. Implikowało to 
właściwie na całość prac urzędniczych w Gdyni. Niedostosowanie struktury magistratu 
do nowej rzeczywistości powodowało, że funkcjonujący na zasadach wypracowanych 
w latach 1926-27 urząd magistracki, nie potrafił sprostać nowym obowiązkom. Dział 

53 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Pismo Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Toruniu do Starostwa Grodzkiego z 28 VIII 1930 r., k. 871.

54 R. Hausner, Administracja…, s. 1553-1554.
55 J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 270-271.
56 Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowa-

nia, wydane w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicz-
nych, Rolnictwa oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 30 VI 1930 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 
464). Patrz też: M. Bużański, W sprawie referatów w starostwach, „Gazeta Administracji”, 1937, R. XIX, 
nr 20, s. 1158-1163.

57 W styczniu 1931 r. wojewoda pomorski Seydlitz pisał do starosty grodzkiego w Gdyni: „Podział pra-
cy pomiędzy referentów zechce Pan Starosta uskutecznić zależnie od miejscowych warunków personal-
nych, w każdym razie jednak wobec braku odpowiednich sił winien zastępca starosty objąć na razie i 
referat bezpieczeństwa niezależnie od referatu organizacyjnego”. APB, sygn. 290, UWP 1920-1939, Or-
ganizacja Urzędu Wojewódzkiego i starostw 1930-1932, Pismo do Starosty Grodzkiego z 13 I 1931 r., 
[b.p.]. Patrz też: W. Pączkiewicz, Uwagi dotyczące rewizji przepisów o organizacji starostw oraz trybu ich 
urzędowania, „Gazeta Administracji”, 1938, R. XX, nr 1, s. 11.
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mierniczy potwierdzał plany sytuacyjne bez prawidłowo wyrysowanych rysunków, 
nieodpowiadających przepisom, wytyczał linie regulacyjne dla budynków, które nie 
uzyskały jeszcze konsensusu. Starostwo prosiło o zaniechanie takiego postępowania, 
gdyż utrudniało to wykonanie władzy policyjno-budowlanej starosty58. Pewnej 
grupie spraw wywłaszczeniowych, które ciągnęły się latami, niekoniecznie był 
jednak winny magistrat. Brak bowiem w strukturze Starostwa właściwych komórek 
administracyjnych powodował dualizm decyzyjny i niewłaściwe procedowanie 
spraw, co zresztą generowało kolejne konflikty. Na przykład sprawa uprawomocnienia 
się planu zabudowania terenu Oksywia, po uchwaleniu w lipcu 1929 r., „utknęła” 
w Państwowym Urzędzie Budowlanym i nie została w terminie przekazana do 
Ministerstwa Robót Publicznych59. Niektóre sprawy miejskie, zwłaszcza budowlane, 
były wobec ich pilności ponaglane i monitowane przez magistrat w referacie 
budowlanym. Część spraw pozostawała jednak bez odpowiedzi. W tej sytuacji 
wielokrotnie interweniował organ nadzorczy, a opóźnienia w załatwianiu pism i 
spraw urzędowych przez urzędników Starosty skutkowały licznymi ponagleniami60.

W okresie funkcjonowania powiatu miejskiego ustalanie stosunku 
służbowego oraz zawieranie umów z pracownikami starostwa grodzkiego 
należało oczywiście do Starosty, jako zwierzchnika urzędników administracji 
państwowej w Gdyni. Jednak niewyjaśniona do końca kwestia podległości, 
a co za tym idzie stosunku służbowego, była źródłem wielu konfliktów z 
gdyńskim Magistratem61. Jak się wydaje, sprawy zawiązywania stosunku pracy 
z pracownikami Starostwa nie należały do władz municypalnych, gdyż nie 
byli oni pracownikami miejskimi. Magistrat godził się jednak na pokrywanie 
pewnej części wydatków osobowych tego personelu (np. policji budowlanej) 
w formie dotacji pod warunkiem, że opłaty za nadzór policyjno-budowlany 
będą wpłacane do Kasy Miejskiej. Dotacja ta, przekraczająca znacznie wpływy 
z opłat budowlanych, nie mogła być większa od norm ustalonych budżetem, 
tj. 1.661,60 zł na rok budżetowy 1930/31 (w tej kwocie znajdowały się składki 
odprowadzane do Kasy Chorych i do Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych w wysokości złotych kolejno: 57,60 i 74)62. Zatrudnieni w urzędzie 

58 APG o/Gdynia, sygn. 682/457, KRG 1887-1939, Zatwierdzenia planów sytuacyjnych, Pismo do ma-
gistratu z 10 IX 1929 r., k. 118.

59 APG o/Gdynia, sygn. 682/563, KRG 1887-1939, Sprawa należności za wywłaszczone grunta (pod 
budowę portu) w Oksywiu, Pismo do starosty grodzkiego z 30 I 1930 r., k. 1; Pismo do magistratu w 
Gdyni z 17 VIII 1929 r., k. 11.

60 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Telegram 
z UWP do Starostwa Grodzkiego z 23 VI 1930 r., k. 299. Referat Budowlany przejął z magistratu całość 
spraw projektowych (budowlanych i urbanistycznych). W 1930 r. składał się z Urzędu Budownictwa 
Nadziemnego, Policji Budowlanej i Działu Zabudowy. Patrz: M. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestole-
cia międzywojennego, architektura i urbanistyka, Warszawa 1993, s. 146.

61 APG o/Gdynia, sygn. 682/58, KRG 1887-1939, Ogólne sprawy urzędnicze, Pismo referatu budowla-
nego starostwa grodzkiego do magistratu m. Gdyni z 10 XI 1930 r., k. 181.

62 Także, Pismo do starostwa grodzkiego z 26 XI 1930 r., k. 187.
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budowlanym przy Starostwie Grodzkim pracownicy uposażenie i świadczenia 
socjalne pobierali z Kasy Miejskiej63.

Pierwszym prowizorycznym Starostą Grodzkim w Gdyni, po wydzieleniu jej 
jako samodzielnej jednostki administracyjnej, został magister praw W. Staniszewski 
– nauczyciel z wykształcenia, kierownik gdyńskiego PUP. Obowiązki Starosty 
powiatowego grodzkiego przejął z dniem 31 I 1929 r. Według oceny J. Rummla - 
inteligentny o nieprzeciętnych zdolnościach organizacyjnych. Przełożeni oceniali 
na dostateczny jego znajomość przepisów, zdolności i pojętność, wskazując, że był 
pilny, na ogół dokładny, wykazujący inicjatywę w zakresie spraw gospodarczych, 
sumienny i godny zaufania, uzdolniony do służby zewnętrznej64. Z jego inicjatywy 
podjęto w Gdyni kilka inwestycji, które służą mieszkańcom do dnia dzisiejszego. 
Przeprowadzono nadmorską ścieżkę spacerową pod Kamienną Górą (tzw. ścieżka 
Staniszewskiego, po wojnie nazwana Bulwarem Szwedzkim, dzisiejszy obszar 
Bulwaru im. F. Nowowiejskiego)65. Jemu przypisywana jest decyzja o stworzeniu i 
wytyczeniu cmentarza na Witominie. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia 
Domu Marynarza w Gdyni, mającego na celu budowę Domu Marynarza, tj. 
marynarskiego hotelu, prezesem gdyńskiego Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej 
i Ligi Mocarstwowego Rozwoju Polski, a także członkiem gdyńskiego Komitetu 
Obchodów 10-lecia Odzyskania Niepodległości. Był także jednym z założycieli Jacht 
Klubu Morskiego „Gryf ” LOK (30 X 1928 r.)66. Wkrótce przeszedł na równorzędne 
stanowisko Starosty Grodzkiego w Toruniu.

Jego następcą został płk dypl. Mieczysław Pożerski. Według ówcześnie żyjących, 
człowiek rozsądny i energiczny, ujmujący sprawy życiowo i praktycznie. Po 
przejściu do rezerwy, a następnie w stan spoczynku, pracował w UWP Wydziale 
Samorządowym oraz w Starostwach w Grudziądzu i Aleksandrowie Kujawskim, 
gdzie zaznajamiał się ze sprawami samorządowymi. Funkcję Starosty Grodzkiego 
m. Gdyni objął 12 XII 1929 r.67. Rozpoczął likwidację bieda osiedli, jak „Pekin” 
czy „Budapeszt”, rozpoczynając przenosiny ich mieszkańców na Witomino, gdzie 
dostawali parcele i pomagano im w budowie domków. W styczniu 1931 r. powołał 
komitet społeczny do walki z bezrobociem, który m.in. uruchomił kuchnię, wydającą 
bezpłatne posiłki dla bezrobotnych nie pobierających zasiłku. Wprowadził w życie 
szereg rozporządzeń porządkujących miasto, m.in. o numeracji domów. Czynił 
również wysiłki dla poprawy jego stanu sanitarnego, m.in. poprzez zniesienie 
administracyjne gospodarstw i ośrodków rolnych w centrum miasta. Jako pierwszy 
podjął myśl budowy hali targowej. Wprowadził w życie w marcu 1931 r. uchwały 
Magistratu i Rady Miejskiej Gdyni, uchwalające przemianowanie al. Kasyna na al. 

63 APG o/Gdynia, sygn. 682/549, KRG 1887-1939, Policja Budowlana – sprawy karno-administracyjne 
terenów państwowych 1929-1930, Pismo z 12 VIII 19829 r., k. 13.

64 AAN, sygn. 960/dopływ, MSW 1918-1939, Akta personalne Staniszewski Włodzimierz, Kwestionariusz, k. 3.
65 I. Gogolewska, Budowa Bulwaru nadmorskiego, „Rocznik Gdyński”, 1978/79, s. 69.
66 J. Rummel, Narodziny…, s. 147, 221.
67 AAN, sygn. 202/951, MSW 1918-1939, Akta personalne Pożerski Mieczysław, k. 11, 15.
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Marszałka Józefa Piłsudskiego68. Był członkiem pierwszego komitetu organizacyjnego 
Święta Morza w Gdyni ds. kwaterunkowych. Wspomagał działalność różnych 
organizacji, np. Polskiego Komitetu walki z handlem kobietami i dziećmi. Starosta, 
poprzez agendy PUP, okazał wydatną pomoc przy zbieraniu odnośnych informacji na 
terenie miasta69. Wobec wejścia w życie ustroju komisarycznego, wprowadzającego 
zmiany w organizacji miejskiej z dniem 15 IV 1931 r. został czasowo mianowany 
p.o. Wicekomisarza m. Gdyni. Z dniem 18 V 1931 r., odwołany z zajmowanego 
stanowiska, pozostał w Gdyni, pracując na etacie samorządowym Magistratu70.

Pomimo ww. zasług należy zauważyć, że rola pierwszych dwóch starostów 
była niewspółmiernie duża w stosunku do ich pozycji w rządowym aparacie 
administracyjnym. Władysław Staniszewski wszedł niejako w rolę Starosty zgodnie 
z funkcjonującymi w Rzeczypospolitej normami, gdyż sprawował wcześniej 
funkcję kierownika PUP. Taki bowiem tryb postępowania widzimy np. w Krakowie 
czy Lwowie, gdzie podobnie funkcje Starostów Grodzkich objęli byli dyrektorzy 
policji. Mianowanie zaś M. Pożerskiego, płk. dypl. kawalerii rez., świadczyć może 
o zadziałaniu zaleceń władz rządowych, preferujących na tego typu stanowiskach 
urzędniczych byłych oficerów WP, związanych z politycznymi kręgami Sanacji71. 
Potwierdza też, że stanowisko Starosty Grodzkiego (powiatowego), ze względu na 
przypisane mu kompetencje, miało w dwudziestoleciu międzywojennym charakter 
polityczny72.

Niewyjaśniona jest do końca kwestia obsadzenia etatu Wicestarosty. Jak się 
wydaje, zastępcą Starosty Staniszewskiego był jego wcześniejszy współpracownik M. 
Semrau73. Pewnym jest, że w okresie sprawowania funkcji Starosty Grodzkiego przez 
M. Pożerskiego zastępcą jego był referendarz Alojzy Kowalski. Z chwilą przejęcia 
urzędu przez p.o. Komisarza Rządu B. Białego i likwidacją z dniem 18 V 1931 r. 

68 W uchwale określono nadanie imienia Prezydenta Mościckiego ul. Nadbrzeżnej, ministra Kwiat-
kowskiego promenadzie wiodącej od przystani do Riwiery oraz polecono Magistratowi wybrać odpo-
wiednio reprezentacyjną ulicę dla nadania jej nazwy Marszałka Piłsudskiego. Wobec zawirowań zwią-
zanych z zawieszeniem władz wykonawczych i rozwiązaniu RM, zrealizował uchwałę dopiero Starosta 
Grodzki M. Pożerski, najprawdopodobniej tuż przed przyjazdem marszałka do Gdyni, powracającego 
drogą morską z wypoczynku na Maderze. Patrz: Obywatelstwa honorowe Gdyni dla wielkich obywateli 
Rzeczypospolitej, „Dziennik Gdyński” z 16.09.1928 za: M. Sokołowska, Gdynia…, s. 18; W Gdyni stanie 
pomnik marszałka Piłsudskiego, „Dziennik Gdyński” z 2.12.1930 r. za: Także, s. 29.

69 APG o/Gdynia, sygn. 682/539, KRG 1887-1939, Referat Sanitarny. Przepisy i zarządzenia ogólne 
1929, Pismo Polskiego Komitetu do Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi z 28 VI 1930 r., k. 503.

70 Chociaż pierwotnie powierzono mu stanowisko Starosty nieświeskiego. AAN, sygn. 202/951, MSW 
1918-1939, Akta personalne Pożerski Mieczysław, k. 33, 42; J. Rummel, Narodziny…, s. 221; Rocznik 
Oficerski Rezerw 1934 (reprint), Warszawa – Londyn 2003, s. 335, 846; J. Mierzwa, op. cit., s. 178, 532.

71 AAN, sygn. 202/951, MSW 1918-1939, Akta personalne Pożerski Mieczysław, Kwestionariusz, k. 11; 
J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 127, 131-134.

72 H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001, s. 198.
73 APB, sygn. 11478, UWP 1920-1939, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 1928-1929, Sprawozdanie in-

spekcji sanitarnej Kartuz i Gdyni z 17 X 1929 r., [b.p.].
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Starostwa Grodzkiego jego nominacja utraciła ważność74. Trudno jednak dookreślić, 
jakie obowiązki – ponad ogólnie obowiązujące - powierzono zastępcy Starosty. 
Z rozporządzenia wykonawczego z 30 VI 1930 r. odnośnie zastępstwa starosty i 
przedwojennej literatury przedmiotu wynika, że Wicestarosta odpowiadał m.in. 
za stan organizacji pracy urzędu komisarycznego i organów podległych Staroście, 
aprobował w zastępstwie Starosty sprawy załatwiane w Starostwie Grodzkim, a także 
sprawował nadzór i kontrolę nad pracą referatów administracji powiatowej oraz 
zastępował starostę podczas jego nieobecności75.

Upolitycznienie urzędu starosty miało w Gdyni dość duże znaczenie ze względu 
na specyfikę inklinacji politycznych mieszkańców Wybrzeża oraz wykonywany przez 
Starostę nadzór nad kwestiami bezpieczeństwa. Większość społeczeństwa Gdyni 
oraz jego reprezentacja w Radzie Miejskiej, nie była przychylna ugrupowaniom 
sanacyjnym, do 1929 r. obdarzając – wobec braku struktur partyjnych – raczej tylko 
swoimi sympatiami stronnictwa narodowe. Właściwie do 1930 r. nie można mówić 
o działalności w mieście komunistów, którzy chociaż przemykali do Gdyni z obszaru 
Wolnego Miasta Gdańska, nie natrafiali na zbyt podatny grunt dla swojej agitacji. 
Od 1921 r. usiłowała na tym terenie rozpocząć działalność polityczną Polska Partia 
Socjalistyczna (PPS), ale pierwsze sukcesy w tym zakresie mogła zanotować dopiero 
wraz z napływem do portu robotników z głębi kraju76. W 1927 r. w Gdyni powołano 
Zarząd Okręgowy Narodowej Partii Robotniczej (NPR), jednak już w dwa lata 
później trudno jest mówić o jakimkolwiek znaczeniu tej partii w życiu politycznym 
miasta77. Natomiast od 1921 r. datuje się działalność związków zawodowych, a 
pracom portowym towarzyszyły akcje strajkowe, mające na celu poprawę sytuacji 
zatrudnionych. Miały one jednak – jak się wydaje – nieduży wpływ na rozwój miasta w 
tym okresie, ograniczając swój zasięg do obszaru portu78. Wzmocnieniem dla działań 
administracyjnych miały być komórki organizacyjne BBWR, powstałe po wyborach 
parlamentarnych w 1928 r., jednak do 1930 r. nie przejawiał on właściwie żadnej 
inicjatywy79. Jak więc widać, kwestie polityczne do chwili wejścia w życie ustawy 
„komisarycznej” z 24 XI 1930 r., nie stanowiły dla miasta i jego władz problematyki, 
która w szczególny sposób absorbowałaby ich uwagę. Pamiętać należy przy tym, że 

74 AAN, sygn. 202/951, MSW 1918-1939, Akta personalne Pożerski Mieczysław, Pismo Wojewody po-
morskiego Seydlitza z 14 IV 1931 r., k. 34.

75 Artykuły 29 i 30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wewnętrznej organiza-
cji starostw oraz trybu ich urzędowania, wydane w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej, 
Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 
30 VI 1930 r. (Dz. U. RP Nr 55, poz. 464). Patrz też: M. Krause, Kilka uwag dotyczących przepisów o orga-
nizacji starostw oraz trybie ich urzędowania, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, 1937, R. XIX, 
nr 23, s. 1341; R. Müller, Obowiązki wicestarostów..., s. 970-971.

76 M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920-1939, Gdańsk 1999, s. 17, 43, 46.
77 Także, s. 42-43.
78 Patrz szerzej: Także, s. 18-40.
79 Także, s. 48-49.
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intensyfikacja działań na niwie politycznej nastąpiła w okresie, gdy Rada Miejska i 
Magistrat traciły zaufanie władz nadzorczych i ulegały rozwiązaniu bądź zawieszeniu 
w czynnościach. Dlatego też emocje polityczne wzbudzą dopiero wybory do Rady 
Miejskiej w 1929 r. i do parlamentu w roku 1930. Ważną rolę w łagodzeniu emocji 
spełniał Starosta Grodzki, który swoje funkcje z zakresu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego wypełniał w łączności z UWP w Toruniu.

Starosta, odpowiadając za bezpieczeństwo i sprawy porządkowe, decydował w 
kwestiach rozporządzeń policyjnych, np. w sprawie zakazu palenia ze względu na 
ochronę wydm80. W jego gestii znajdowały się kwestie ochrony krajobrazu, zgodnie z 
okólnikiem nr 4 Wojewody Pomorskiego z 15 III 1929 r.81. Starosta był zobowiązany do 
wprowadzenia w życie oraz nadzorowanie wykonywania rozporządzenia Prezydenta 
RP z 1928 r. o ochronie zwierząt82. Uprawniony był także do podejmowania właściwych 
działań, mających na celu zmniejszenie ilości wypadków samochodowych83, a także 
odnośnie uregulowań ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych84. We 
wszystkich sprawach porządkowych (a zwłaszcza rozporządzeń policyjnych) Starosta 
zobowiązany był przygotowywane projekty konsultować z Radą Miejską85.

Starostwo zajmowało się potwierdzeniem obywatelstwa polskiego w dowodach 
osobistych i paszportach na wyjazd za granicę mieszkańców m. Gdyni. Potwierdzenie 
w dowodach osobistych można było uzyskać, przedstawiając wyciąg z ksiąg ludności 
stałej dla osób pochodzących z byłego zaboru rosyjskiego, certyfikat przynależności 
gminnej dla osób pochodzących z byłego zaboru austriackiego i dokument urodzenia 
i poświadczenia pobytu od 10 I 1920 r. do 10 VII 1924 r. dla osób pochodzących z 
byłego zaboru niemieckiego. Osoby z obszaru Pomorza musiały także przedstawić 
dowód na niedokonanie optanctwa na rzecz Niemiec w czasie od 10 I 1920 r. do 
10 I 1922 r. Mieszkańcy Gdyni, którzy mieli dowód osobisty wystawiony nie przez 
Magistrat m. Gdyni, musieli także dołączyć wyciąg z rejestru meldunkowego m. 
Gdyni86.

Paszporty starostwo wydawało: osobom udającym się w celu pracy 
zarobkowej oraz emigrantom kontynentalnym, w celach handlowych 
i przemysłowych (jednorazowe i wielokrotne), żeglarskie oraz ulgowe 

80 APG o/Gdynia, sygn. 682/537, KRG 1887-1939, Sprawy morskie, Pismo do kierownika Państwowe-
go Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 13 III 1929 r., k. 1-2.

81 APG o/Gdynia, sygn. 682/514, KRG 1887-1939, Ochrona krajobrazu, Pismo z Państwowego Urzędu 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 4 III 1929 r., k. 1.

82 Rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie zwierząt z 22 III 1928 r. (Dz. U. RP Nr 36, poz. 332). Rów-
nież okólnik nr 218 MSW z 3 X 1929 r. Patrz: APG o/Gdynia, sygn. 682/540, KRG 1887-1939, Przepisy 
i zarządzenia ogólne, Pismo okólne Wojewody Pomorskiego z 28 X 1929 r., k. 61-63.

83 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Pismo UWP z 5 III 1930 r., k. 233.
84 APG o/Gdynia, sygn. 682/539, KRG 1887-1939, Referat Sanitarny. Przepisy i zarządzenia ogólne 

1929, Pismo MSW z 24 XI 1930 r., k. 87.
85 R. Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, Gdynia 2010, s. 214-215.
86 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Obwiesz-

czenie, k. 1.
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paszporty zagraniczne (np. w celu leczenia, towarzyszenia niezamożnej osobie 
chorej, majątkowych, służbowych, naukowych i in. celach społecznych)87. 
Uprawnienie to zostało przekazane powiatowej administracji ogólnej I instancji 
rozporządzeniem Ministra Skarbu, wydanym w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych w styczniu 1930 r.88.

Ważnym uprawnieniem realizowanym przez Starostę były kwestie sanitarne. 
Sprawy jakości wody, czystości i związane z tym względy epidemiczne, starano 
się realizować w miarę możliwości przy pomocy urzędników miejskich, ale 
także we własnym zakresie. Lokując np. cmentarze: komunalny na Witominie 
czy też parafialny w Chyloni, badano sprawy spełniania wymogów sanitarnych 
dla tych inwestycji89. Starosta, poprzez działanie Państwowego Urzędu 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Gdyni (PUBiPP), był zobowiązany 
do zarządzenia np. lustracji piekarń przez komisję sanitarną, względnie 
referenta aprowizacyjnego, by przeciwdziałać pogarszaniu się jakości chleba90. 
Kontrolę wykonania takiej lustracji stanowili funkcjonariusze gdyńskich 
posterunków Policji Państwowej.

Przy starostwie działała komisja do wyznaczania cen, która była organem 
doradczym władzy administracyjnej w tej sprawie. Ceny w okresie przedwojennym 
– chociaż wielokrotnie z taką interpretacją rzeczywistości spotykamy się w myśleniu 
stereotypowym o tych czasach - nie tylko regulował „rynek”. Władza administracyjna 
miała zapewnione uprawnienie do interwencji i narzucenie tzw. ceny urzędowej. 
Miało to duże znaczenie, zwłaszcza w trudnych latach kryzysu gospodarczego. 
Komisja badała zasadność narzucanych cen, uwzględniając koszty produkcji i 
wymiany91. Starostwo było również umocowane prawnie do delegowania swoich 
pracowników administracji ogólnej celem popierania przed sądami oskarżenia w 
sprawach dotyczących przekroczenia przepisów rozporządzenia Prezydenta RP o 
dozorze nad artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytku92.

Starosta, po uchyleniu przez MSW zarządzenia pruskiego Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 1902 r.93, zobowiązany był do wystawiania świadectw moralności 

87 Także, k. 3-5.
88 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie 

opłat za paszporty na wyjazd zagranicę z 29 I 1930 r. (Dz. U. RP Nr 7, poz. 57). Patrz również: APG o/
Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Pismo UWP z 4 III 1930 r., k. 229.

89 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Pismo Sta-
rostwa Grodzkiego z 28 I 1931 r., k. 451.

90 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Pismo Wojewody Pomorskie-
go z 17 XII 1928 r., k. 25-26.

91 Ibidem, Pismo UWP do Starostwa Grodzkiego z 26 V 1930 r., k. 563-564.
92 Rozporządzenie Prezydenta RP o dozorze nad artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytku z 

22 III 1928 r. (Dz. U. RP Nr 36, poz. 343). Patrz również: APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, 
Okólniki 1928-1930, Pismo MSW do UWP z 4 IV 1930 r., k. 569-570.

93 Zarządzenie pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych o niewystawianiu przez władze policyjne świa-
dectw moralności cudzoziemcom z 2 VII 1902 r. (Dz. Urz. Pruskiego MSW, s. 136).
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cudzoziemcom, o ile z danych przedstawianych przez osobę zainteresowaną można 
było wywnioskować o konieczności posiadania przez nią omawianego świadectwa i 
nie zachodziła obawa, że zostanie wykorzystane dla innego celu, niż podany94. Zgodnie 
z zarządzeniem Wydziału Administracyjnego UWP, był także zobowiązany wystawiać 
taki dokument na wniosek władz wojskowych (od dowódcy pułku wzwyż) dla oficerów 
rezerwy. Sprawy te miały być załatwiane jako terminowe i bez zbędnej zwłoki95.

Starostwo grodzkie było odpowiedzialne za sprawny pobór do wojska. Sprawowało 
również nadzór nad poborem do wojska w formie zaciągu ochotniczego96. 
Zobowiązane było także do podjęcia działań, mających na celu ściganie uchylających 
się od powszechnego obowiązku wojskowego97.

W dniu 15 V 1930 r. przeniesiono do Gdyni rozkazem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych Komendę Obwodową WFiPW i jednocześnie utworzono Komendę 
Miejską tej organizacji na czele której stanął kpt Gudera. Działanie agend 
Przysposobienia Wojskowego było jednym z ważniejszych poczynań każdego starosty 
na terenie kraju. Nie inaczej było w Gdyni. Dlatego też Starosta Grodzki otoczył 
szczególną opieką WFiPW, a wspierając jej działalność, zaczął dążyć do uruchomienia 
terenów sportowych w Redłowie dla wychowania fizycznego młodzieży98. Pozwoliło to 
zresztą zweryfikować plany odnośnie Polanki Redłowskiej, gdyż pierwszym zamiarem 
Starostwa, poprzez odnośne uchwały Komitetu Rozbudowy, było utworzenia tam 
toru wyścigowego. Przeciwny temu był Magistrat w osobie Prezydenta Bilka, który 
ze względu na nadmorskie położenie, na tym obszarze przewidywał budowę ośrodka 
sportowego i wychowania fizycznego, mieszczącego organizację „Sokoła”, „Wilczków 
Morskich”, „Bractwa Strzeleckiego” itp.99.

Ważna była współpraca z władzami miejskimi w sprawach społeczno-oświatowych. 
W kwietniu 1930 r. Starostwo wydzierżawiło pomieszczenie od osoby prywatnej, 
wskazując potrzebę zorganizowania tam placówki kulturalno-oświatowej przez 
właściwy referat magistratu100. Tego typu świetlice prowadziły, za namową i zgodą 
Magistratu, inne instytucje społeczne, np. Związek Kół Oświatowych w Warszawie101, 
Stowarzyszenia „Sokół” czy „Strzelec”.

94 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Pismo MSW do Wojewody 
Pomorskiego z 2 IV 1930 r., k. 465.

95 Także, Zarządzenie UWP z 7 I 1930 r., k. 57. Patrz też: S. Przestrzelski, W sprawie „świadectw moral-
ności”, „Gazeta Administracji”, 1938, R. XX, nr 11, s. 693-696; R. Toczek, Kalendarium Gdyni..., s. 212.

96 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Ogłoszenie MSWojsk. z 11 III 
1930 r., k. 279.

97 Także, Okólnik MSW nr 82 z 30 V 1930 r., k. 609-610. Patrz też: J. Mierzwa, Starostowie Polski..., s. 313.
98 APG o/Gdynia, sygn. 682/563, KRG 1887-1939, Sprawa należności za wywłaszczone grunta (pod 

budowę portu) w Oksywiu, Pismo do Starosty Grodzkiego do kierownika Referatu Budowlanego Staro-
stwa Grodzkiego z 10 V 1930 r., k. 1; Pismo do Magistratu w Gdyni z 17 VIII 1929 r., k. 11.

99 Także, Pismo do Dyrekcji Robót Publicznych z 27 VI 1930 r., k. 57; sygn. 682/539, Referat Sanitarny. 
Przepisy i zarządzenia ogólne 1929, Pismo z 5 IX 1930 r., k. 667.

100 APG o/Gdynia, sygn. 682/232, KRG 1887-1939, świetlice, Pismo z 18 IV 1930 r., k. 1.
101 Także, Pismo z 7 V 1931 r., k. 129.
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Starostwo nie prowadziło rejestru pracujących czy bezrobotnych. Czynności 
te wykonywał Urząd Pośrednictwa Pracy w Gdyni102. Nie było również właściwe 
do przeprowadzania oszacowań czy ustaleń wartości majątkowych103. Starostwo 
wydawało też zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej104.

Starosta grodzki miał obowiązek spełniać wszystkie czynności związane z 
„obsługą” przedstawicieli dyplomatycznych w terenie105. Dlatego też otrzymywał 
pisma, dotyczące informacji związanych z objęciem urzędów konsularnych i 
ambasadorów państw obcych w Polsce i zmianach w nominacjach, celem udzielania 
pomocy przy pełnieniu ich obowiązków106.

Starostwo zajmowało się również sprawami weterynaryjnymi. Poprzez PUP, 
przekształcony w PUBiPP w Gdyni107, czuwano nad zwalczaniem zaraźliwych chorób 
zwierzęcych poprzez właściwe badania wykonywane przez powiatowego lekarza 
weterynarii. Mieli oni zadanie przeprowadzania dochodzeń dla ustalenia rodzaju 
choroby, wykrycia jej źródła, określenia czasu jej trwania itp. Stosownie do rodzaju 
niebezpieczeństwa ustalonej choroby, lekarz powiatowy weterynarii był zobowiązany 
wydać bezzwłocznie tymczasowe zarządzenia dla umiejscowienia zarazy, 
zgodnie z zobowiązującymi przepisami (wydanymi dla poszczególnych chorób), 
zawiadamiając o swych zarządzeniach właścicieli zwierząt oraz Magistrat, który był 
zobowiązany do niezwłocznego podania zarządzenia do wiadomości publicznej oraz 
dopilnowania ich wykonania108. W tym celu prowadzono na szeroko zakrojoną skalę 
badania inwentarza żywego na terenie powiatu oraz zwierząt wwożonych do kraju i 
wywożonych przez port za granicę. Kontrolowano również kwestię uboju zwierząt 
w rzeźniach publicznych. Prowadzono też prelekcje i akcje uświadamiające dla 
Kółek Rolniczych terenu powiat-miasto. Od września 1929 r. powiatowym lekarzem 
weterynarii, który jako urzędnik państwowy podlegał Staroście Grodzkiemu, był dr 
Zdzisław Stypal109. Wcześniej tę funkcję sprawował lek. wet. Feliks Braun110.

Starosta, zgodnie z zarządzeniami władz rządowych i wojewódzkich, prowadził 

102 APG o/Gdynia, sygn. 682/521, KRG 1887-1939, Sprawy różne - Państwowy Urząd Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 1929, Pismo Starosty Grodzkiego z 9 VII 1929 r., k. 607.

103 Także, Pismo z 14 VII 1929 r., k. 619.
104 Także, Pismo z 29 IV 1929 r., k. 603.
105 APB, sygn. 117, UWP 1920-1939, Wydział Ogólny 1930, Pismo z 24 I 1930 r., k. 157-158.
106 Także, k. 121-123.
107 APG o/Gdynia, sygn. 682/540, KRG 1887-1939, Przepisy i zarządzenia ogólne, Pismo do UWP Wy-

dział Rolnictwa z 6 VI 1929 r., k. 15.
108 APG o/Gdynia, sygn. 682/540, KRG 1887-1939, Przepisy i zarządzenia ogólne, Pismo okólne Wo-

jewody pomorskiego z 28 IV 1929 r., k. 25. Z zachowanych wykazów zaraźliwych chorób zwierzęcych 
w województwie pomorskim za rok 1929 można stwierdzić, że Gdynia była raczej od nich wolna, cze-
go nie można już powiedzieć o innych obszarach województwa. W mieście tylko raz stwierdzono ww. 
okresie cholerę drobiu oraz pomór i zarazę świń.

109 APG o/Gdynia, sygn. 682/540, KRG 1887-1939, Przepisy i zarządzenia ogólne, Pismo do wojewo-
dy pomorskiego z 27 XII 1929 r., k. 39.

110 Także, Protokół z 22 VIII 1929 r., k. 79.
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różnego rodzaju kwesty, które miały wspomóc potrzebujących. W związku np. 
z głodem na Wileńszczyźnie - jeszcze w Powiecie Morskim - powołano Komitet 
Powiatowy Niesienia Pomocy Wileńszczyźnie. Został on, z chwilą zakończenia akcji 
przez Komitet Główny, zlikwidowany do dnia 10 III 1930 r.111.

W myśl rozporządzenia Prezydenta RP z 19 I 1928 r., ze starostą grodzkim miał 
współdziałać - w zakresie powiatowej administracji ogólnej - czynnik obywatelski. 
Był do tego zobligowany na podstawie pruskiej ustawy o ogólnej administracji kraju 
z 30 VII 1883 r.112. Jak się wydaje, do powołania takiego wydziału miejskiego nie 
doszło, a wym. zapisy legislatury zostały zrealizowane dopiero pod rządami ustawy 
komisarycznej.

To jednak nieliczne wycinki pracy grodzkiego urzędu starościńskiego, które 
udaje się pokazać ze szczątkowych dokumentów archiwalnych. Najwięcej można 
powiedzieć o działaniach Starostwa Grodzkiego w zakresie spraw prowadzonych 
przez Urząd (a później referat) Policji Budowlanej113. Było to jedno z ważniejszych 
uprawnień władzy Starosty, gdyż zezwalało na rozpoczęcie szeregu prac budowlanych 
w obszarze miasta114.

Przez tę agendę Starostwa przechodziły wszystkie przetargi, dotyczące 
organizowanych przez Powiat Grodzki inwestycji. Analizowano kosztorysy, 
zajmowano się sprawami odszkodowań oraz zamówieniami na materiały budowlane, 
np. dla powstającego na Witominie osiedla, a także wstrzymywanie nieprawnych 
robót budowlanych oraz rozbiórkami tak wzniesionych budowli115. W gestii Powiatu 
leżały wszelkiego rodzaju regulacje przebiegu ulic, prowadzenie spraw budowlanych 
instytucji państwowych (chociażby Służby Celnej czy Zakładu Ubezpieczeń) i 
prywatnych. Współdziałał w tym zakresie jednak ściśle z gdyńskim Magistratem. 
Wiele z tych spraw nosiło znamiona spornych. Starostwo było zobowiązane, w 
sytuacji zaistnienia sporu lub też np. złożenia donosu, interweniować, ale tylko gdy 
zostały zagrożone interesy publiczne116.

W podejmowanych decyzjach nie można zarzucić władzom powiatowym 
braku rozsądku. W sytuacji gdy np. stwierdzono budowę torów na terenie portu 
wojennego bez porozumienia z Referatem Budowlanym Starostwa Grodzkiego, 

111 APG o/Gdynia, sygn. 682/513, KRG 1887-1939, Okólniki 1928-1930, Pismo UWP z 3 III 1930 r., 
k. 223.

112 Pruska ustawa o ogólnej administracji kraju z 30 VII 1883 r. Patrz również: R. Hausner, Gdynia…, 
s. 159.

113 APG o/Gdynia, sygn. 682/549, KRG 1887-1939, Policja Budowlana – sprawy karno-administracyj-
ne terenów państwowych 1929-1930, k. 7.

114 APG o/Gdynia, sygn. 682/521, KRG 1887-1939, Sprawy różne /Państwowy Urząd Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego 1929, Pismo z 29 IV 1929 r., k. 603.

115 APG o/Gdynia, sygn. 682/561, KRG 1887-1939, Podanie o przeniesienie z dzielnicy Chińskiej na 
Witomino, k. 29-30, 57, 61, 63, 87-89.

116 APG o/Gdynia, sygn. 682/521, KRG 1887-1939, Sprawy różne /Państwowy Urząd Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego 1929, Pismo PUBiPP z 28 VI 1929 r., k. 601.
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ponieważ budowa nie kolidowała z zatwierdzonym planem regulacyjnym miasta, 
inż. Piaskiewicz nie zakwestionował powstałej budowy. Jednak w piśmie do Dyrekcji 
PKP prosił o oświadczenie, czy przeciw budowie nie zachodziły przeszkody pod 
względem publicznym lub prywatno-prawnym (tory przechodziły przez parcele 
wykupione przez Skarb Państwa i odstąpione Kierownictwu Marynarki Wojennej)117.

Akta budowlane, do chwili powstania Starostwa Grodzkiego m. Gdyni, prowadził 
Urząd Katastralny z siedzibą w Pucku, a później w Gdyni. Zajmował się on również 
wszelkimi wykazami opisów i zmian w stanie budynków oraz zezwoleniami 
budowlanymi. Starostwo Morskie, procedując sprawy budowlane, niezbędne plany 
gruntów dawnych i obecnych należących do miasta pozyskiwało z Magistratu m. 
Gdyni. Zatwierdzony bowiem plan regulacyjny m. Gdyni przechowywany był 
w Magistracie, który przed utworzeniem Starostwa Grodzkiego odpowiadał za 
jego przygotowanie. Brak swobodnego dostępu do niego urzędników Referatu 
Budowlanego Starostwa powodował czasami szczególne komplikacje, skutkujące np. 
przesuwaniem terminów do załatwienia spraw budowlanych118. Magistrat opóźniał, 
i to znacznie, przesyłanie właściwych akt. Mogło to być jednak spowodowane dużą 
ilością napływających do Magistratu spraw budowlanych i licznymi brakami planów 
gruntowych w jego zasobach, ze względu na chociażby przeciągające się zbyt długo 
pomiary119. Miał temu zaradzić powołany początkowo Miejski Urząd Budowlany, 
a następnie Urząd Policji Budowlanej (lub też Państwowy Urząd Budowlany), 
zlokalizowany przy Starostwie Morskim, a następnie Starostwie Grodzkim m. 
Gdyni (już jako referat tejże instytucji administracyjnej), który prowadził wszystkie 
sprawy budowlane miasta120. Pierwsze pomiary Wybrzeża w rejonie powstającego 
portu i miasta, ustalone w porozumieniu z zainteresowanymi Ministerstwami 
przez Ministerstwo Robót Publicznych, obejmowały tylko tereny położone w 
czterokilometrowym pasie nadmorskim oraz tereny przyszłej „Wielkiej Gdyni”121, tj. 
na Oksywiu, Obłużu, Grabowie i Redłowie. Z chwilą ustalenia granic sfery interesów 
m. Gdyni122 miasto zobowiązane było przystąpić do sporządzania regionalnego 
planu zabudowania wszystkich terenów, położonych nie tylko w granicach 

117 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Pismo Sta-
rostwa Grodzkiego do Dyrekcji PKP z 10 VI 1930 r., k. 399.

118 Także, Pismo Ministerstwa Robót Publicznych do UWP i Starostwa Grodzkiego z 24 IV 1930 r., k. 
321; Pismo Starosty Grodzkiego do UWP z 27 V 1930 r., k. 331.

119 APG o/Gdynia, sygn. 682/549, KRG 1887-1939, Policja Budowlana – sprawy karno-administracyj-
ne terenów państwowych 1929-1930, k. 19, 21, 23.

120 Przejęcie kompetencji policji budowlanej przez starostę grodzkiego nastąpiło zgodnie z treścią po-
stanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 VI 1929 r. („Monitor Polski” Nr 138, poz. 356).

121 Wtedy, jak się wydaje, po raz pierwszy użyto w oficjalnej korespondencji tego określenia. Patrz: 
APG o/Gdynia, sygn. 682/548, KRG 1887-1939, Sprawy budowlanych terenów państwowych, Pismo 
Komitetu Rozbudowy przy Magistracie m. Gdyni z 19 VIII 1929 r., k. 67-68. 

122 „Monitor Polski” z 9 VII 1929 r. Nr 155 stosownie do art. 23 ustawy o prawie budowlanem i zabudo-
waniu osiedli z 16 II 1928 r. (Dz. U. RP Nr 23, poz. 202) oraz reskryptu Ministerstwa Robót Publicznych 
z 28 III 1929 r. (L.dz.VIII.-1083/29).
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administracyjnych, ale i w sferze interesów miasta123. Wszczynanie i prowadzenie 
postępowań następowało nie tylko w ścisłej korelacji z treścią § 5 rozporządzenia 
Ministra Skarbu z 3 XI 1927 r.124, ale z potrzebą, wobec szybko postępującego 
rozwoju miasta, opracowania szczegółowego planu jego zabudowy. Ze względu na 
rozległość obszaru nie była to więc sprawa prosta dla szczupłej obsady Magistratu125.

Ponieważ sprawy zabudowy musiały być zgodne z planem regulacyjnym m. 
Gdyni, Ministerstwo Robót Publicznych poleciło przy opracowywaniu projektu planu 
zabudowania m. Gdyni w granicach sfery interesów mieszkaniowych tego miasta 
„brać pod uwagę przede wszystkim interesy rozwoju portu i przemysłu w granicach 
wzdłuż kanału przemysłowego”. Wzdłuż tego kanału miały przebiegać przyszłe 
granice miasta126. Wobec trwających nieustannie robót czerpalnych i zmieniającej 
się konfiguracji portu wewnętrznego w tamtym czasie, zalecenie nie było realne do 
zrealizowania. W konsekwencji spory obszar strefy interesów portowych wyłączony 
był z procedury umożliwiającej wydanie zezwolenia budowlanego.

W sytuacji złożenia wniosku decydentem w sprawie przydziału terenów pod 
budowę domów mieszkalnych był - w porozumieniu ze Starostą Grodzkim - Magistrat 
m. Gdyni. Złożony wniosek o przydział trafiał pod obrady Komitetu Rozbudowy 
Miasta. Prezydent, jako przewodniczący Komitetu, zazwyczaj określał warunki, 
które sprowadzały się do pozyskania informacji dot. stanu prawnego i finansowego 
wnioskodawcy (proszono np. o dostarczenie zarejestrowanego statutu spółdzielni 
oraz wyciągu z rejestru, bilansu za ostatni rok sprawozdawczy wraz z wyliczeniem 
rachunku strat i nadwyżek, dowodu przynależności do Związku Rewizyjnego, wykazu 
członków spółdzielni, a także programu budowlanego i planu jego finansowania). 
Pozwalało to Komitetowi rozważyć odstąpienie spółdzielni chcącej czynić zabudowę, 
terenów w rozmiarze odpowiadającym jej zdolnościom finansowym127.

Starosta Morski nie był upoważniony do przekazywania gruntów państwowych 
gminie m. Gdyni, w myśl rozporządzenia o rozbudowie miast z 22 IV 1927 r.128, 
nawet w formule prowizorycznej. W gdyńskiej rzeczywistości jednak nie można 
było pozwolić sobie na zbyt długie procedowanie administracyjne w tych sprawach. 
W efekcie i takie decyzje Starostwo podejmowało, np. co do terenów pod budowę 

123 APG o/Gdynia, sygn. 682/548, KRG 1887-1939, Sprawy budowlanych terenów państwowych, Pi-
smo do Ministerstwa Robót Publicznych z 19 VIII 1929 r., k. 67-68.

124 Rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw We-
wnętrznych i Reform Rolnych z 3 XI 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. RP Nr 106, poz. 913).

125 APG o/Gdynia, sygn. 682/512, KRG 1887-1939, Przepisy i zarządzenia ogólne, Pismo okólne z 17 
I 1929 r., k. 1.

126 APG o/Gdynia, sygn. 682/563, KRG 1887-1939, Sprawa należności za wywłaszczone grunta (pod 
budowę portu) w Oksywiu, Pismo do UWP Dyrekcja Robót Publicznych z 21 XI 1929 r., k. 167.

127 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Pismo Magi-
stratu do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdobycz Robotnicza” w Warszawie z 18 IX 1930 r., k. 391.

128 Rozporządzenie o rozbudowie miast z 22 IV 1927 r. (Dz. U. RP Nr 42, poz. 372).
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zbiornika wodociągowego m. Gdyni na Działkach Leśnych129. Po awanturze w tej 
sprawie decyzję cofnięto, ale zaprocentowało to przyspieszeniem ministerialnych prac 
nad parcelacją i przekazaniem miastu gruntów okolicznych folwarków niezbędnych 
dla jego rozwoju. Ministerstwo Rolnictwa, w uzgodnieniu z Ministerstwem 
Robót Publicznych z maja 1927 r., poprzez Państwowy Urząd Budowlany przy 
Starostwie Grodzkim w Gdyni, rozpoczęło przekazywanie części gruntów majątków 
państwowych położonych w obrębie miasta, gminie miejskiej. Część terenów 
Ministerstwo przekazywało w dzierżawę firmom prywatnym bez pośrednictwa 
władz miejskich. Magistrat, wobec braku terenów inwestycyjnych będących 
własnością miasta, postulował i sygnalizował gotowość przejęcia praw i obowiązków, 
wynikających z takich umów dzierżawnych. Tak zostały przekazane grunta położone 
na Grabówku pod budowę Gazowni Miejskiej i garaży autobusowych130. Żeby było 
ciekawiej, wniosek Magistratu o odstąpienie miastu gruntów państwowych z byłego 
majątku, po przesłaniu do UWP „utknął” w procedowaniu. Ponieważ była to sprawa 
pilna, nie dziwi, że Magistrat dopominał się chociażby o zwrot pisma z odpowiednimi 
instrukcjami „co do miejsca gdzie można będzie gazownię budować”131. Z kolei 
zgoda na oddanie przez Starostę Grodzkiego części domeny witomińskiej dla 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów, pozwoliła na wybudowanie przez resort, w 
porozumieniu z Kierownictwem Marynarki Wojennej, radiotelegraficznej stacji 
nadawczo-odbiorczej132. Projektowana w tym miejscu budowa więzienia133 została 
przeniesiona na Działki Leśne. Tam też zakładano, że stanie kolonia urzędnicza i 
cmentarz z tarasami, zaprojektowany na wzór cmentarza na Rossie w Wilnie lub 
Waldfriedhofu w Monachium134. Ustalenia te wynikały z rozmów przedstawicieli 
rządowych, którzy, jak widać, nie pozostawali bez wpływu na decyzje inwestycyjne 
miasta. Stała Komisja Rozbudowy dawała jednak poniekąd gwarancję, że „trzy grupy 
eksploatacyjne [port, Marynarka Wojenna i miasto] zgodnie [z] zamierzeniami rządu 
wykrystalizowały plan taki, który by się harmonijnie uzupełniał”135. Według architekta 
miejskiego, zarysowywały się w 1927 r. „poszczególne dzielnice przyszłego miasta”. 
Przyszłe dzielnice mieszkaniowe „Wielkiej Gdyni” miały być lokalizowane w lasach 

129 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Pismo do 
UWP Dyrekcji Robót Publicznych z 9 IX 1929 r., k. 17.

130 Tamże, Pismo do Ministerstwa Robót Publicznych z 24 VII 1929 r., k. 261.
131 Tamże, Pismo Magistratu do Starostwa Grodzkiego z 4 VII 1930 r., k. 277. Ostatecznie we wskaza-

nym przez Miasto miejscu do budowy gazowni nie doszło.
132 Tamże, Pismo z 17 VI 1930 r., k. 525; Radiostacja w Gdyni, „Dziennik Gdyński” z 10.01.1930 r. za: 

M. Sokołowska, Gdynia…, s. 25.
133 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Pismo 

Starostwa Grodzkiego z 15 VII 1930 r., k. 529.
134 APG o/Gdynia, sygn. 682/13, KRG 1887-1939, Posiedzenia i protokoły Stałej Komisji przy Mini-

sterstwie Przemysłu i Handlu, Protokół z posiedzenia Stałej Komisji międzyministerialnej dla spraw 
rozwoju portu i miasta Gdyni z 29 IX 1927 r., O rozbudowie miasta Gdyni słów kilka. Referat wygło-
szony przez architekta miejskiego na posiedzeniu międzyministerialnym w Gdyni 27 IX 1927 r., k. 111.

135 Tamże, k. 107.
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państwowych „których nie należałoby tempić stworzeniem planu regulacyjnego tej 
części, przyjmującej kształt miasta ogrodu [pisownia oryginalna – przyp. autora]”136. 
Znalazło to potwierdzenie w wypowiedzi Burmistrza Krauzego w tzw. ankiecie w 
sprawie rozwoju wybrzeża wygłoszonej w październiku 1927 r.137.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że kwestia własnościowa terenów znajdujących się 
w granicach miasta, była niezwykle skomplikowaną materią. Obok zorganizowanych 
już terenów miejskich, część należała do osób prywatnych - z których tylko niewielka 
ilość nieruchomości podlegała wywłaszczeniu - a część do Skarbu Państwa, z których 
duża grupa gruntów była w gestii różnych ministerstw i podlegających im agend. 
Niektóre tereny, np. w okolicach dworca kolejowego, pozostawały pod zarządem 
Dyrekcji Robót Publicznych UWP i były wydzierżawiane - na prawach zabudowy - na 
lat 99 w pierwszej kolejności Magistratowi m. Gdyni138, albo też innym instytucjom.

Dla lepszego zintensyfikowania prac nad zabudową miasta, we wrześniu 1929 r.  
Starosta Grodzki zaproponował powołanie komisji dla sporządzenia regionalnego 
planu zabudowy terenów „Wielkiej Gdyni”. W skład komisji mieli wejść m.in. 
delegaci Starostw Grodzkiego i Morskiego, Naczelnik Budowy Portu, Naczelnik 
Sądu Grodzkiego, Dowódca MW, Dyrektor Izby Handlowo-Przemysłowej w Gdyni, 
Dyrektorzy BGK i Agencji Państwowego Banku Rolnego w Gdyni, kierownicy 
Referatów Starostwa Grodzkiego: Budowlanego, Urbanistycznego, Delegaci UWP 
oraz przedstawiciele Oddziałów Magistratu139. Miało to usprawnić integrowanie 
terenów miasta ze strefą interesów Gdyni. Jednak w tym okresie Ministerstwo Robót 
Publicznych w dalszym ciągu stało na stanowisku, że „przy opracowywaniu planu 
zabudowania terenów Gdyni w granicach interesów mieszkaniowych tego miasta 
należy brać pod uwagę przede wszystkim interesy rozwoju portu i przemysłu”.

Przy Starostwie Grodzkim działała (Powiatowa) Komisja Przewłaszczeniowa, która 
udzielała zezwoleń na przewłaszczenia nieruchomości140. Przejęła ona uprawnienia 
od Starostwa Morskiego w Wejherowie. Czynności proceduralne w początkowym 
okresie, tj. do czasu ukonstytuowania się Komisji Grodzkiej, sprawowali jednak – jak 
się wydaje - urzędnicy Magistratu. W tych sprawach, np. gdy zachodziła potrzeba 
uzupełnienia materiału, tę czynność zlecano woźnemu Magistratu. Urzędnicy miejscy 
wypowiadali się również w sprawach podatkowych, a Komisja Przewłaszczeniowa 
udzielała administracyjnego zezwolenia (zatwierdzenia) dla aktów notarialnych 

136 Tamże. Było to zgodne – co już zauważono – z modnymi jeszcze wówczas w Polsce koncepcjami bu-
dowy tzw. miast – ogrodów. Patrz: A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana…, s. 93-95.

137 Plan rozwoju polskiego…, s. 120.
138 APG o/Gdynia, sygn. 682/564, KRG 1887-1939, Sprawy terenów dla rozbudowy miasta, Pismo 

UWP do Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowej w Gdańsku z 29 VII 1930 r., k. 544; Odpis protokółu z 
27 I 1931 r., k. 559.

139 APG o/Gdynia, sygn. 682/563, KRG 1887-1939, Sprawa należności za wywłaszczone grunta (pod 
budowę portu) w Oksywiu, Pismo do UWP Dyrekcja Robót Publicznych z 24 VIII 1929 r., k. 163-164.

140 APG o/Gdynia, sygn. 682/515, KRG 1887-1939, Przewłaszczenia 1928-1929, Pismo z 28 XII 1929 r., 
k. 153.
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spoza Gdyni. Już w październiku 1929 r. przewłaszczenia odstępowano do Starostwa 
wg właściwości141, co nie oznacza, że - wobec szczupłości kadr Starostwa - nie 
angażowano dalej urzędników miejskich. Sytuacja zmieniła się wraz z powołaniem 
urzędu komisarycznego, gdyż zatwierdzenia w tych sprawach dokonywał od czerwca 
1931 r. Wydział Administracji Rządowej Komisariatu Rządu142.

W 1929 r. podjęto niezwykle ważną dla rozwoju miasta decyzję. Zarządzeniem 
Ministra Reform Rolnych z 15 VI 1929 r. zostały ustalone granice sfery interesów 
mieszkaniowych m. Gdyni. Parcelację i zabudowanie terenów, położonych w 
granicach tej sfery, miało pierwszorzędne znaczenie dla przyszłej rozbudowy miasta 
i rozwoju portu. Dla umożliwienia ścisłej i właściwej kontroli nad parcelacją zlecono 
Dyrekcji Robót Publicznych UWP ścisły wgląd w plany zabudowania, zgodnie z art. 
7-33, i w plany parcelacyjne, w myśl art. 52-63 rozporządzenia o prawie budowlanym. 
Jednocześnie polecono Starostwu do końca marca 1930 r. wydzielenie tych terenów, 
posiadających właściwości terenów budowlanych, z obszarów poszczególnych gmin, 
a położonych w sferze interesów mieszkaniowych miasta i uznanie ich za tereny 
budowlane143.

W ramach porządkowania stosunków społecznych i własnościowych w Gdyni, jak 
już wspomniano, podjęto decyzję o likwidacji tzw. dzielnicy chińskiej, co pozwalało 
na uruchomienie terenów pod inwestycje portowe. Należy przyznać, że przenosiny 
mieszkańców tej biedadzielnicy na Witomino następowało w sposób zorganizowany i 
co najważniejsze - cywilizowany. Wszyscy mieszkańcy, zlokalizowanego w rejonie ulic 
Portowej i św. Piotra, osiedla, wypełniali kwestionariusze, w którym określano m.in. 
dane osobowe, stan prawny własności, stan rodziny, miejsce zatrudnienia, ew. opinię 
pracodawcy, a następnie składali wniosek, będący jednocześnie zgodą na przesiedlenie 
na Witomino. Do sprawy dołączano każdorazowo kosztorys przeniesienia baraku 
mieszkalnego wraz ze wskazaniem np. potrzeb transportowych144. Siłą rzeczy 
procedury urzędnicze powodowały jednak opóźnienia w terminarzu przesiedleń, 
dlatego też Starosta Pożerski monitował o przyspieszenie tych spraw145.

Licząc się z szybkim rozwojem Gdyni i rozszerzeniem się jej poza granice 
wytyczone w dotychczasowym (1930 r.) planie regulacyjnym, starostwo, w 
porozumieniu pośrednio z Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, 
(a bezpośrednio z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego), 

141 Tamże, Pismo z 15 I 1929 r., k. 9.
142 APG o/Gdynia, sygn. 682/518, KRG 1887-1939, Sprawy przewłaszczeniowe 1930-1931, Pismo z 16 

I 1930 r., k. 11.
143 APG o/Gdynia, sygn. 682/563, KRG 1887-1939, Sprawa należności za wywłaszczone grunta (pod 

budowę portu) w Oksywiu, Pismo z 2 I 1930 r., k. 129.
144 APG o/Gdynia, sygn. 682/561, KRG 1887-1939, Podanie o przeniesienie z dzielnicy Chińskiej na 

Witomino, k. 445-449.
145 APG o/Gdynia, sygn. 682/563, KRG 1887-1939, Sprawa należności za wywłaszczone grunta (pod 

budowę portu) w Oksywiu, Pismo do starosty grodzkiego do kierownika Referatu Budowlanego Staro-
stwa Grodzkiego z 10 V 1930 r., k. 1; Pismo do Magistratu w Gdyni z 17 VIII 1929 r., k. 11.
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było zobowiązane do rezerwowania terenów pod budowę szkół. Wskazywano wtedy 
na potrzebę budowy jednej szkoły w centrum miasta oraz szkół na jego peryferiach 
ze względu na to, że peryferia stać się miały wkrótce strefami mieszkalnymi. 
Brano pod uwagę budowę nowych szkół powszechnych na Witominie, Oksywiu, 
Chyloni i Redłowie oraz rozbudowę istniejących w Małym Kacku i Chyloni, a 
szkół średnich w okolicach Witomina i dzisiejszego Bernadowa146. Sprzyjało temu 
zarówno Starostwo jak i Magistrat. Miasto czyniło starania o pozyskanie kredytów na 
budowę nowych budynków szkolnych, gdyż tych – wobec gwałtownie wzrastającej 
liczby ludności – zaczęło najzwyczajniej brakować. Po przyłączeniu Chyloni, miasto 
zyskało czteroizbową szkołę, do której jednak uczęszczały dzieci z przygranicznej 
Cisowej. W lipcu 1931 r. Gdynia pozyskała jeden z większych kredytów celowych na 
budowę 3 szkół powszechnych, dzięki którym powstały budynki prowizoryczne147. 
W kolejnych latach, do momentu wybudowania budynków szkolnych, Magistrat 
uruchamiał nauczanie powszechne w wynajętych budynkach. Tak się stało np. na 
Grabówku i Demptowie. Było to jednak działanie niewystarczające. Kwestie te zostały 
uregulowane – chociaż częściowo – dopiero w okresie rządów Komisarza Sokoła. Do 
chwili znalezienia się Gdyni pod rządami ustawy „komisarycznej” z 24 XI 1930 r., 
miasto dysponowało czterema szkołami, których liczba w roku szkolnym 1931/32 
zwiększyła się o trzy dalsze. Było to możliwe dzięki zwiększeniu funduszy celowych. 
W kolejnych latach, aż do roku budżetowego 1936/37 – wobec nieustabilizowania 
się sytuacji finansowej miasta ze względu na czas wielkiego kryzysu gospodarczego 
- wydatki na szkolnictwo ograniczono do najpotrzebniejszych148. Dotacji szukano 
wtedy w instytucjach zewnętrznych, np. w Ministerstwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. Nieustępliwością, a zarazem konsekwencją w walce o 
pieniądze dla gimnazjum dr. Teofila Zegarskiego, zapisał się prezydent Bilek, który w 
marcu 1930 r. apelował do ministerstwa o pomoc finansową, gdyż „rażącą anomalią 
z niepowetowaną szkodą dla młodzieży” byłaby likwidacja szkoły149.

Kuratorium było jedną z wielu agend rządowych, które potrzebowały lokalizacji 
na terenie Gdyni. Proces ich tworzenia lub przenoszenia przez poszczególne władze 
i urzędy był gwałtowny, zwłaszcza na przełomie lat 1929/1930. Świadczy o tym 
ponaglający ton wielu pism kierowanych przez Ministerstwo Robót Publicznych 

146 Tamże, Pismo do Starosty Grodzkiego z 30 I 1930 r., k. 1; Pismo Kuratorium do MWRiOP z 1 II 
1930 r., k. 131-133. W początkowym okresie sytuacja w szkolnictwie nie była problemem dla młodego 
miasta. Liczba uczniów w roku szkolnym 1925/26 wynosiła 289, podczas gdy w 1930/31 obowiązkowi 
szkolnemu podlegało już 1680.

147 L. Molendowski, Teofil Zegarski 1884-1936. Pedagog, urzędnik, pomorski działacz społeczny i twór-
ca „Orlego Gniada” w Gdyni, Gdynia 2011, s. 119; J. Rusak, Szkolnictwo powszechne w Gdyni Chyloni (do 
1939 r.), „Rocznik Gdyński”, 1998, nr 13, s. 65.

148 L. Molendowski, op. cit., s. 124.
149 APB, sygn. 2715, KOSP, Akta Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum dr. Teofila Zegarskiego w 

Gdyni Orłowie, Sprawozdanie Szkoły Średniej Koedukacyjnej dr. Teofila Zegarskiego w Gdyni Orłowie. 
W sprawie budowy Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego w Gdyni z 11 III 1930 r., k. 49.
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i UWP do Starostwa Grodzkiego. Warszawa prosiła m.in. o plan m. Gdyni ze 
wskazaniem parcel państwowych, przydzielonych poszczególnym władzom i urzędom 
(ze wskazaniem nazw tych urzędów), daty przekazania (oraz wyszczególnień przez 
kogo zostały przekazane), a także wskazanie terenów prywatnych, zakupionych przez 
władze państwowe.

Wśród poszukujących terenów inwestycyjnych były również władze skarbowe 
czy instytucje związane z ubezpieczeniami społecznymi. Starostwo nie zapomniało 
także o sobie. Jedną z ważniejszych spraw budowlanych podjętych przez 
urzędników powiatowych, było wybudowanie gmachu Starostwa Grodzkiego. 
Wstępnie przewidywano budowę jednego wspólnego budynku biurowego, w 
którym znalazłyby się pomieszczenia dla referatów Starostwa, Urzędu Skarbowego 
i Zakładu Ubezpieczeń. Głównym inwestorem gmachu przy ul. Świętojańskiej 
była ubezpieczalnia społeczna. Ostatecznie odstąpiła ona budynek Skarbowi 
Państwa. Wkrótce przeniosły się do niego wydziały Magistratu, a także referaty i 
agendy Starostwa, które miały współtworzyć urząd Komisariatu Rządu150. Formuła 
dualistycznej struktury zarządu miasta wyczerpała się, a przekazanie władzy w 
połowie 1931 r. w ręce Komisarza Rządu, dawało Gdyni szansę na zrównoważony 
rozwój również pod względem administracyjnym.

Gdynia In the structure if general administration 
In the years 1926-1930

Summary

The article describes how the public administration in the years 1926-30 in 
Gdynia was formed.  It is the time of creating municipal administration , dynamically 
developing city and state administration, including  the structure of new marine 
commune.  In those days the previous division into two communes Puck and 
Wejherowo was liquidated.

150 APB, sygn. 23477, UWP 1920-1939, Budowa gmachu Starostwa Grodzkiego i US w Gdyni przy ul. 
Świętojańskiej, [b.p.].

Gdynia w strukturze administracji ogólnej w latach 1926-1930





Helena Głogowska

Kpt. mar. Ignacy Antoniewicz - komendant Szkoły Marynarzy  
i pracownik przedwojennego Urzędu Morskiego w Gdyni

Postać Ignacego Antoniewicza wpisała się w morskie dzieje Gdyni i polskiego 
Wybrzeża do poł. XX w. Był jednym z tych oficerów armii carskiej, którzy po I wojnie 
światowej wybrali Polskę i służyli w szeregach jej armii. Ignacy Antoniewicz z racji 
wykształcenia i kariery wojskowej trafił do Gdyni i był pierwszym komendantem 
Szkoły Marynarzy w okresie od 9 lutego 1919 r. do 10 lipca 1920 r.1.

Życie Ignacego Antoniewicza w I poł. XX w. wskazuje na charakterystyczne 
przeobrażenia w Polsce w okresach przełomowych, związanych z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz z jej utratą we wrześniu 1939 r., ze 
złożoną sytuacją w okresie II wojny światowej i zmianą systemu politycznego po 
jej zakończeniu. Dla wykształconych ludzi niełatwo było przystosowywać się do 
zmian i nowej rzeczywistości, zwłaszcza, że po II wojnie światowej interesowano 
się ich przeszłością przedwojenną i wojenną. Los Ignacego Antoniewicza wskazuje, 
jak odmiennie traktowano go jako mieszkańca Gdyni w okresie międzywojennym 
i powojennym. Zainteresowanie jego osobą przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, 
dzięki przechowywanym w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentom, 
pozwoliło na odtworzenie jego losów i wskazanie na ich uwikłanie w dzieje 
międzywojenne, wojenne i powojenne Gdyni.

Ignacy Antoniewicz, syn Józefa i Franciszki (z domu Skuratowicz) urodził się 
14 stycznia 1889 r. w Berezynie2. Matka zmarła w 1904 r., a ojciec - w 1916 r.3. O 
rodzeństwie nie wspominał w ankiecie personalnej, wypełnianej w 1952 r., co 
niekoniecznie musiało być zgodne z prawdą. 

Kształcił się w Baku, co oznacza, że mieszkał tam z rodzicami. W 1907 r. wstąpił 

1 Komendanci i dowódcy ośrodków szkolenia podoficerów i marynarzy w latach 1919-2007, csz.
mw.mil.pl, z dn. 10.02.2013 r.

2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: IPN BU), sygn. 0423/3984, Stołecz-
ny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1945] 1983-1990, Teczka: Sprawa operacyjna dotyczą-
ca Ignacego Antoniewicza, k. 8(11), Pismo KMO m.st. Warszawy do Wydz. VI B „C” w MSW z dn. 
22.09.1971 r.

3 Tamże, k. 43, Ankieta personalna I. Antoniewicza, Warszawa, 18.09.1952 r.

„Zeszyty Gdyńskie”
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do szkoły handlowej morskiej, którą ukończył w 1910 r. jako kapitan żeglugi wielkiej4. 
W latach 1910-1912 był oficerem na statkach handlowych w Rosji. W latach 

1912-1913 odbywał służbę wojskową w Marynarce Wojennej – był podoficerem na 
pancerniku „Cesarowicz”. Zwolniony został w stopniu chorążego. Po wyjściu z armii 
pracował jako pilot morski w Helsingforsie (Helsinki)5. Do 1 lipca 1914 r. pływał 
jako oficer na statkach handlowych. W 1914 r. ponownie został powołany do armii i 
służył w niej jako oficer – dowódca kompanii batalionu desantowego. Podczas służby 
awansował do stopnia porucznika i został przeniesiony na Morze Czarne na łodzie 
podwodne, gdzie przebywał jako oficer do 1919 r., biorąc udział w walkach morskich 
przeciwko Armii Czerwonej6. W 1919 r.  znalazł się w Polsce i przyjęty został do 
marynarki wojennej jako oficer, a następnie jako kapitan statku Flotylli Wiślanej7. Do 
1922 r. przebywał w Warszawie i Modlinie8.  Od 13 stycznia do 2 marca 1922 r. był 
dowódcą Oddziału Detoszowego Flotylli Wiślanej na Prypeci w Pińsku9. W 1922 r. 
odszedł do rezerwy i od 1 stycznia 1923 r. do 1 lipca 1926 r. jako pracownik Urzędu 
Morskiego w Gdyni był kapitanem portu na Helu10. 15 sierpnia 1924 r. jako kapitan 
portu Hel znalazł się w składzie 12-osobowego komitetu budowy kaplicy katolickiej 
na Helu11. W 1929 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 1 lipca 1926 
r. pracował w Gdyni jako starszy pilot Urzędu Morskiego. Od 1934 r. do 21 lipca 1939 
r. był kierownikiem Ekspertyzy w firmie „Progres” w Gdyni12. 

W latach 1933-1939 pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni jako kapitan portu13. 
W sierpniu 1939 r. został powołany do wojska i mianowany komendantem Pucka14. 
W okresie okupacji niemieckiej pracował jako marynarz na holownikach i barkach 
w portach Gdyni i Gdańska oraz był aktywnym członkiem Komitetu Białoruskiego 
w Gdyni15. Po II wojnie światowej Ignacy Antoniewcz pozostawał na Wybrzeżu. 
Początkowo pracował jako starszy pilot w porcie gdańskim, a następnie w Zarządzie 
Budowlanym i Montażowym Nr 2 na stanowisku kierownika taboru pływającego16. 
Na podstawie doniesienia agenturalnego „Stachowskiego” z 22 czerwca 1946 r., 

4 Tamże, k. 46, Charakterystyka I. Antoniewicza, Warszawa, 13.XI.55 r.
5 Tamże, k. 46.
6 Tamże, k. 44, 46.
7 Tamże, k. 46.
8 Tamże.
9 Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej, pl.wikipedia.org, z dn. 10.02.2013 r.
10 IPN BU, sygn. 0423/3984, k. 44, Ankieta personalna I. Antoniewicza, Warszawa, 18.09.1952 r.
11 Dzieje Helu, www.przyjacielhelu/helska_bliza_hb_225/art01.htm, z dn. 10.02.2013 r. 
12 IPN BU, sygn. 0423/3984, k. 44, Ankieta personalna I. Antoniewicza, Warszawa, 18.09.1952 r.
13 IPN BU, sygn. 0423/3984, k. 1, Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyj-

no-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy archiwalnych (st. typu) dot. I. Antoniewicza, Warszawa, 
2.10.1971 r. 

14 W ankiecie personalnej w 1952 r. podawał, że komendantem LOP w Pucku był od 24 lipca do 13 
września 1939 r., k. 44. 

15 Tamże, k. 44, 46.
16 Tamże, k. 46.
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z którego wynikało, że I. Antoniewicz w czasie okupacji niemieckiej mieszkał w 
Gdańsku i w Gdyni oraz był aktywnym członkiem Komitetu Ukraińskiego kolportując 
prasę z Berlina, założono sprawę dotyczącą jego osoby17. W 1949 r. jego przeszłością 
wojenną zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa. 22 czerwca był rejestrowany 
przez Miejski Urząd ds Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni za „przynależność do 
nielegalnej organizacji”18. Według doniesień agentów „Stachowski” i „Alfa”, którzy 
w okresie okupacji niemieckiej związani byli z Komitetem Białoruskim, był on 
aktywnym członkiem Komitetu Białoruskiego. W 1949 r. „Stachowski” donosił: „Kpt 
Antoniewicz pracował w Komitecie Białoruskim, wydawał zaświadczenia do Gestapo, 
urządzał uroczystości i rozszerzał broszury z Berlina, stojąc na wrogim stanowisku 
przeciwko ZSRR. Przyjmował jeńców urodzonych na Białorusi i dawał im posadę w 
przedsiębiorstwach państwowych. Zdaje się, że celowo aresztowany przez Gestapo 
za przekroczenia żywnościowe”19. Według ustalenia SB na podstawie biura ewidencji 
ruchu ludności wynikało, że I. Antoniewicz  wymeldował się 16 października 1945 r. 
do Gdańska20.  Mieszkał tam przy ulicy Marynarki Polskiej 1121.

W 1950 r. agent „Alfa” donosił na Ignacego Antoniewicza MUBP w Gdyni: „Przed 
wojną był w pilotażu portowym jako kapitan Żeglugi Wielkiej. Przybył do Polski po 
I wojnie światowej z Rosji z Czarnego Morza, gdzie podobno pracował w Marynarce 
Rosyjskiej. W czasie okupacji przebywał w Gdyni i powodziło mu się źle, gdyż mało 
zarabiał. Podobno należał do Białoruskiej Organizacji. Żona jego była rodowitą 
Ukrainką (obecnie nie żyje). W czasie okupacji córka jego wyjechała do Szwecji i tam 
wyszła za mąż. Podobno tam przebywa i teraz. Po wojnie zaczął pracować w porcie 
na stanowisku przedwojennym jako pilot portowy. Jest to Polak, zachowywał się 
podczas okupacji nienagannie, wierząc, że okupant zostanie zniszczony. Po okupacji 
wyjechał z Gdyni do Gdańska i nie był osiągalny”22. 

W wyniku wywiadu w sprawie Ignacego Antoniewicza w kwietniu 1951 r. 
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego ustalił jego dane personalne 
oraz zawodowe. W Gdańsku mieszkał on przy ulicy Marynarki Polskiej 11 m 51. 
Podawał narodowość polską, posiadał wykształcenie średnie. Z zawodu był pilotem 
portowym. Nie należał do żadnej partii politycznej. Podawał, że w 1919 r. powrócił 
do kraju i zamieszkał w Warszawie, gdzie wstąpił do Marynarki Wojennej, skąd 
zwolniony został w 1922 r. w stopniu porucznika w Gdyni. Następnie od 1923 do 
1933 r. pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni na stanowisku zastępcy kapitana 

17 Tamże, k. 70, Streszczenie sprawy dotycz. Antoniewicz Ignacy s. Józefa ur. 14.I.1889 r., Warszawa, 
dn. 22.6.56. 

18 Tamże, k. 61, Pismo do Kierownika Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego na m. st. Warsza-
wa, Warszawa, 13.03.1956 r. 

19 Tamże, k. 11, doniesienie „Stachowskiego” z dn. 22.06.1949 r. 
20 Tamże, k. 12, Raport z przeprowadzonego ustalenia, Gdynia, 2.10.1949 r.
21 Tamże, k. 13, Pismo Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni do Naczelnika Wydz. 

II w Gdańsku z dn. 18.11.1949 r.
22 Tamże, k. 15, Agenturalne doniesienie dot. Antoniewicza z dn. 24.04.1950 r. 
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portu, do sierpnia 1939 r, pracował w firmie ekspedycyjnej „Progor” („Progres”? – 
przyp. H. G.), początkowo jako kontroler wagowy, a pod koniec jako ekspedient. 
Od sierpnia do wybuchu wojny był komendantem L.O.P.P. w Pucku. „W okresie 
okupacji do 1940 r. ukrywał się rzekomo w Gdyni i okolicy, a do 1944 r. pracował 
jako marynarz na holownikach w porcie. W 1944 r. wywieziony został do Prus 
Wschodnich, a ostatnio przed wyzwoleniem przebywał w Stuthoffie. Po wyzwoleniu 
w 1945 r. podjął pracę w Głównym Urzędzie Morskim i do 1948 r. pracował 
jako starszy pilot portowy w Gdańsku i Gdyni23. W maju 1948 r. otrzymał zakaz 
przebywania w strefie nadgranicznej i wyjechał do Włoch k/Warszawy, gdzie ma 
obecnie przebywać i pracować w Żegludze na Wiśle. Córka jego Felicja-Henryka 
Górnicka z domu Antoniewicz ur. 5 V 1918 r. w Surastopolu (Z.S.R.R.) przebywa 
w Szwecji i jak wynika z pisma Konsula Generalnego R.P. w Sztokholmie z dnia 21 
marca 1950 r. w/w 17 lutego 1945 r. zawarła związek małżeński z ob. szwedzkim 
o nazwisku Nils Olof Bertil Fjallman wyznania protestanckiego z zawodu redaktor, 
tym samym utraciła obywatelstwo polskie. Ustalono, że Ob. I. Antoniewicz, w czasie 
pobytu na naszym terenie żadnego udziału w życiu politycznym i społecznym nie 
brał. Brygada Ochrony Pogranicza pismem z 14.V.50 r. donosi, że w/w nosił się z 
zamiarem ucieczki za granicę na skutek czego został wysiedlony”24. 

W ankiecie personalnej Ignacy Antoniewicz podawał, że od 16 maja 1950 r. 
pracował w Warszawskim Zjednoczeniu Wodno-Melioracyjnym jako kierownik 
taboru pływającego. 1 lutego 1952 r. podjął pracę w Zarządzie Okręgowym Dróg 
Wodnych jako kierownik referatu taboru pływającego w Warszawie na Solcu25. 
Ustalono, że od 1950 r. I. Antoniewicz mieszkał we Włochach przy ulicy Jagiellońskiej 
27-2 (później: Milanowska)26.

W 1953 r. był rozpracowywany przez Wydział III Urzędu d/s Bezpieczeństwa Publicznego 
m. st. Warszawy, a w 1954 r. przez Wydział VIII Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie27. W doniesieniu z 17 sierpnia 1953 r. agent „Stanisław” 
stwierdzał, że Ignacy Antoniewicz „pracuje dość wydajnie, kapitan Żeglugi Wielkiej 
oraz b. Komendant Marynarki Wojennej – wysiedlony z wybrzeża – Gdańsk”28. W 
1954 r. agent „Ryś” donosił, że Ignacy Antoniewicz „jest obowiązkowy i pracowity. 

23 W ankiecie personalnej podawał, że pracę w Głównym Urzędzie Morskim w porcie w Gdańsku pod-
jął 1 sierpnia 1945 r. jako starszy pilot. 

24 Tamże, k. 18, Woj. Urząd Bezp. Pub. w Gdańsku. Wywiad w sprawie Ob. Antoniewicza Ignacego z 
dn. 30.04.1951 r. (ściśle tajne). 

25 Tamże, k. 44, Ankieta personalna I. Antoniewicza, Warszawa, 18.09.1952 r.
26 Tamże, k. 21, Pismo Warszawskiego Powiatowego Urzędu B. P. we Włochach do Naczelnika Wydz. 

III-go W.U.B.P. w Warszawie z dn. 28.11.1951 r.; k. 22, Pismo Woj. UBP w Warszawie do Naczelnika 
Wydz. III-go WUBP w Gdańsku z dn. 29.12.1951 r.; k. 59, Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
m. st. Warszawy, Wywiad w sprawie ob. Antoniewicza Ignacego. 

27 Tamże, k. 61, Pismo do Kierownika Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego na m. st. Warsza-
wa, Warszawa, dn. 13 marca 1956 r. 

28 Tamże, k. 47, Wyciąg z doniesienia z dn. 17.08.1953 r. dot. Antoniewicz, źródło: „Stanisław”.
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Nie zwierza się, nie zabiera głosu w dyskusjach na tematy polityczne, jak również 
nie wypowiada swego zdania co do obecnego ustroju i rzeczywistości”29. W 1955 r. 
i w latach następnych pozostawał nadal w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa30. 
W styczniu 1956 r. porucznik Pankowski z Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
m. st. Warszawy zwracał się do Naczelnika Wydziału II Miejskiego Urzędu do 
spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni o wyjaśnienie treści materiałów 
dotyczących Ignacego Antoniewicza, a szczególnie o uwzględnienie następujących 
okoliczności: na jakim stanowisku pracował on w Komitecie Białoruskim, jaki 
charakter miały broszury białoruskie przysyłane z Berlina i rozpowszechniane 
przez Ignacego Antoniewicza, szczegóły odnośnie aresztowania go przez Gestapo, 
uwzględnienie osób (z ich adresami), które mogłyby udzielić informacji dotyczących 
pozycji I. Antoniewicza w Komitecie Białoruskim31. W odpowiedzi na pismo 
Kierownik Miejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni major R. 
Białek informował, że przeprowadzono rozmowy z byłymi informatorami „Alfą” i 
„Stachowskim”. Relacje ich były często zróżnicowane. Informator „Alfa” stwierdził, 
że I. Antoniewicz nie był mu bliżej znany i od kilku lat nie utrzymywał z nim 
kontaktów. Niewiele też powiedział o jego działalności w Komitecie Białoruskim. 
Informator „Stachowski” podał zaś, że Ignacy Antoniewicz był jednym z czołowych 
działaczy Komitetu Białoruskiego, m. in. decydował o przynależności do Komitetu, 
wciągając doń „tylko tych, którzy zdecydowanie wrogo ustosunkowani byli do ZSRR, 
a pozytywnie do Niemiec hitlerowskich” oraz wykorzystywał karty żywnościowe 
do werbowania nowych członków do Komitetu32. Podawano także dane osobowe 
i adresowe trzech osób, które znały go w czasie okupacji niemieckiej i mogłyby 
udzielić informacji o nim: Jana Jałyńskiego (ur. 18.08.1893 r., zam. w Gdyni przy ul. 
Abrahama 10 m 18), Michała Bronskiego (ur. 10.05.1893 r., zam. w Gdyni przy ul. 
Abrahama 9 m 8), Romana Pienkowskiego (ur. 22.07.1897 r., zam. w Gdyni przy ul. 
Beniowskiego 32 m 4)33. W sierpniu 1956 r. Urząd ds Bezpieczeństwa Publicznego 
m. st. Warszawy zwracał się do Naczelnika Wydziału II Miejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Publicznego o dodatkowe wyjaśnienia informatora „Stachowskiego” 
oraz o przeprowadzenie rozmów operacyjnych z Janem Jałyńskim, Michałem 
Brońskim i Romanem Pienkowskim, zadając im następujące pytania: „1. W jakich 
okolicznościach poznali Antoniewicza I. Kiedy i teraz utrzymują z nim kontakt, jeżeli 
tak, to jakiego charakteru, 2. Skąd i co jest im wiadomo o działalności Antoniewicza 
w okresie okupacji na terenie Gdyni, 3. Na jakim stanowisku był A. I. w Komitecie 
Białoruskim i do czego ograniczała się jego działalność, 4. Czy znają osoby, które były 

29 Tamże, k. 48, Doniesienie agenturalne, Warszawa, dn. 23.IX.1954 r., źródło: „Ryś”. 
30 Tamże, 61.
31 Tamże, k. 62, Pismo por. Pankowskiego do Nacz. Wydz. II M. U. do Spraw B. P., Warszawa, dnia 

23.01.56 r.
32 Tamże, k. 63, Pismo Kierownika Miejskiego Urzędu w Gdyni do Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa 

Publicznego m. St. Warszawa, Gdynia, dnia 26 III 1956 r.
33 Tamże, k. 64.
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zatrudnione razem z A. I. w Komitecie Białoruskim, nazwiska oraz adresy tych osób, 
5. Od kogo i co jest im wiadome o córce Antoniewicza i jej działalności w okresie 
okupacji na terenie Gdyni, która od okresu okupacji przebywa w Szwecji, 6. W 
jakim stosunku znajomości pozostawali w/w do I. Antoniewicza w okresie okupacji 
hitlerowskiej”34. Informator „Wojciech” (wcześniej jako „Stachowski”) podawał we 
wrześniu 1956 r., że sam starał się o przyjęcie do Komitetu Białoruskiego w Gdyni w 
czasie okupacji niemieckiej, ale ze względu na pochodzenie nie związane z Białorusią, 
nie został doń przyjęty. Ponadto podawał, że ostatni raz widział go w 1951 r., gdy ten 
pracował jako księgowy w księgarni „Czytelnik”. W Gdyni często spotykał się z I. 
Antoniewiczem na ulicy, ale nic nie wiedział o opuszczeniu przez niego Gdyni35. Jan 
Jałyński, który w 1956 r. czasowo zamieszkiwał w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 
80/82 i pracował tam jako wychowawca w Ośrodku Wychowawczym w czasie 
rozmowy operacyjnej na okoliczność I. Antoniewicza oświadczył, że nie przypomina 
sobie takiego nazwiska, który by należał do Komitetu Białoruskiego i nie wie gdzie 
obecnie przebywa, ponieważ do tego Komitetu należało około 40 osób. Oświadczył 
też, że ma bardzo słabą pamięć z powodu tego, że siedział 3 lata w więzieniu w ZSRR 
po wyzwoleniu za przynależność do Komitetu Białoruskiego36. Niewiele wniosło też 
oświadczenie Michała Bronskiego, w którym zeznał, że w latach 1939-1940 był w 
Gdyni podczas okupacji, starał się w Komitecie Białoruskim o prawo wyjazdu do 
ZSRR i otrzymał zaświadczenie, że jest członkiem Komitetu. Podawał w nim, że 
„kierownikiem” Komitetu był „niejaki” Antoniewicz „bliżej mi nie znany – jeden raz 
miałem styczność – to było dawno - 1939 – lub początek 1940 r. Tematem rozmowy 
było uzyskanie zezwolenia na wyjazd. Działalność Ob. Antoniewicza na terenie 
Gdyni jest mi nie znana, rodziny Antoniewicza nie znam. Później Antoniewicza nie 
spotykałem, nie mogę przypomnieć osób, z którymi by Jego coś łączyło”37. 

W 1956 r. udało się służbie bezpieczeństwa dotrzeć do Ignacego Antoniewicza, 
dzięki kontaktom z kapitanem Janem Walawko z WKR Pruszków, który bywał na 
imieninach u Heleny Targońskiej, zamieszkałej we Włochach przy ul. Jagiellońskiej 
27, u której sublokatorem był Ignacy Antoniewicz. Spotykał się też z nim w ogródku. 
Charakteryzował  go jako skrytego człowieka, niewiele mówiącego o sobie: „W 
okresie znajomości Antoniewicz I. nigdy nie zwierzał się ze swoich przeżyć w czasie 
okupacji hitlerowskiej, jedynie bardzo rzadko wspominał, iż przed wojną był kpt. 
portu w Gdyni. Antoniewicz I. mimo swojego wieku 67 lat jest energiczny, dyskusje 
prowadzi b. rzeczowo. (...) Nie widział, aby Antoniewicz był odwiedzany przez jakieś 
obce osoby, wg słów Antoniewicza nie posiada on rodziny na terenie Polski, za 

34 Tamże, k. 81-82, Pismo Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego m. st. Warszawy do Nacz. 
Wydz. II. M.U. d/S B. P. w Gdyni, Warszawa, dn. 27.08.56.  

35 Tamże, k. 90, Doniesienie Agent. (Źródło: „Wojciech”, przyjął: Świątek J.), Gdynia, dn. 14.09.1956 r. 
36 Tamże, k. 91, Pismo Kierownika Powiatowej Delegatury do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w 

Malborku do Kierownika Miejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni, Malbork, 
dn. 10 listopada 1956 r.

37 Tamże, k. 92, Oświadczenie M. Bronskiego, Gdynia 17 IX 56.

Helena Głogowska
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wyjątkiem córki, która przebywa w Szwecji. Antoniewicz I. po pracy przebywa w 
domu, czas spędza przy pracy w ogródku lub przy czytaniu książek”38. Jan Walawko na 
podstawie rozmów prowadzonych z I. Antoniewiczem wnioskował, że zamieszkiwał 
on w Gdyni, a do Warszawy przeniósł się ze względu na konflikt „z żoną czy też jakąś 
kobietą, której zostawił całe mieszkanie”39. 

W listopadzie 1956 r. materiały dotyczące Ignacego Antoniewicza przekazano 
do Archiwum Wydziału X Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z jednoczesnym 
zarejestrowaniem go w Kartotece Centralnej  jako byłego kierownika organizacji 
białoruskiej na terenie Gdyni w okresie okupacji niemieckiej40. Stwierdzono, że 
od 1952 r. pracował w Zarządzie Okręgowym Dróg Wodnych w Warszawie i nie 
uzyskano na niego „żadnych kompromitujących materiałów, a posiadana agentura na 
tym obiekcie charakteryzuje go jako dobrego pracownika na odcinku zawodowym, 
natomiast w życiu politycznym żadnego udziału nie bierze”41. Zwrócono też uwagę na 
jego zasługi przedwojenne: „Do rządu sanacyjnego ustosunkowany był przychylnie, 
za wzorową pracę  do 1939 r. został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi”42.     

Captain of the Navy I. Antoniewicz, commander 
of School for Seamen and an employee 

of Maritime Office in Gdynia

Summary 

The person of  I. Antoniewicz  is present in marine history of Gdynia.  His creative 
life and professional activity falls on special period in Polish history.  It was time of 
retrieving independence in 1918 and its loss in 1939.  It was time of great work for 
Poland and Gdynia.  The period after 1949 is a separate chapter in life of Antoniewicz.  
Then he experienced persecution from “peoples’ government” and in consequence he 
had to leave the maritime region.

38 Tamże, k. 71, Notatka służbowa, Warszawa, dnia 23.08.56 r.
39 Tamże.
40 Tamże, k. 93, Wniosek o przekazanie do Archiwum Wydz. X. materiałów dot. Antoniewicz Ignacy, 

Warszawa, dn. 22.11.56.
41 Tamże.
42 Tamże.

Kap. mar. Ignacy Antoniewicz - komendant Szkoły Marynarzy





Rafał Połeć

Żandarmeria Wojskowa w obronie Wybrzeża 
we wrześniu 1939 roku

Żandarmeria Wojskowa stanowi dziś, zgodnie z umocowaniem ustawowym1, 
wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbę wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (RP). Przed tym wojskowym organem ochrony prawnej stawiane 
są obecnie zadania przewidziane dla Policji, ale realizowane w Siłach Zbrojnych RP, w 
stosunku do żołnierzy oraz pracowników wojska2. Współczesna Żandarmeria Wojs-
kowa posiada stabilne podstawy prawne działalności dopiero od początku 2002 r., 
kiedy to weszły w życie przepisy ustawy kompetencyjnej. W przeszłości, zarówno usy-
tuowanie Żandarmerii Wojskowej wśród innych służb oraz organów, jak i zakres jej 
właściwości, stawianych zadań, ulegały ciągłym zmianom. Należy podkreślić jednak, 
że pozycja ustrojowa tego organu budowana była na przestrzeni lat w nieodłącznej 
i stałej symbiozie z Siłami Zbrojnymi RP. Niezależnie od posiadanych nazw, zmian 
strukturalnych, zakresów działania, granic kompetencyjnych oraz przyznawanych 
środków prawnych, podstawowym zadaniem i celem stawianym przed Żandarmerią 
Wojskową było zawsze zapewnianie spokoju i porządku publicznego w strukturach 
wojska. 

Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej 
determinowane jest miejscem stacjonowania jednostek Sił Zbrojnych RP. 
Konsekwencją takiego założenia jest fakt, że Żandarmeria Wojskowa towarzyszy 
Gdyni od chwili uzyskania przez miasto praw miejskich, a bezpośrednim powodem 
wskazanej dyslokacji była konieczność zabezpieczenia tworzenia struktur oraz 
funkcjonowania Marynarki Wojennej w I poł. XX w. Organizacja i funkcjonowanie 
Żandarmerii Wojskowej w tym czasie wiązały się nierozerwalnie z uwarunkowaniami 
towarzyszącymi odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. Tworzące się państwo 
potrzebowało wypracowania podstawowych struktur organizacji administracji 
państwowej, a w szczególności sprawnej siły zbrojnej dla zapewnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego. Formowanie sił zbrojnych odbywało się w warunkach 
skomplikowanej sytuacji militarnej, w warunkach realnych, nieustannych działań 

1 Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.). 

2 Zob. art. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r., Nr 30, poz. 179 z późn. zm.)..
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wojennych. Wojsko Polskie poszukiwało optymalnych rozwiązań organizacyjnych 
i doktrynalnych. Poszukiwania utrudniała niestabilna sytuacja polityczna, a  także 
brak ustawy zasadniczej, która regulowałaby sprawy obronności państwa i pozycję 
ustrojową wojska3. Licznym zmianom organizacyjno-prawnym w Siłach Zbrojnych 
RP towarzyszyły pytania o tożsamość Żandarmerii Wojskowej, podstawy prawne jej 
działalności, zakres kompetencyjny i struktury organizacyjne. Zmiany polityczno-
gospodarcze, a także ustrojowe, wpływały znacząco na wszystkie czynniki powstawania 
i funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej. Pozycja tego organu w przedmiotowym 
okresie kształtowała się różnorodnie. Celem nadrzędnym działalności była ochrona 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w szeroko pojętym środowisku wojskowym. 
Organizujące się Siły Zbrojne RP nie były bowiem wolne od negatywnych zachowań 
osób wojskowych, jak również zagrożeń zewnętrznych. Miejsce Żandarmerii 
Wojskowej, jako organu ochrony prawnej, znajdowało się przy strukturach 
wojska. Podwaliną stworzenia formacji Żandarmerii Wojskowej II Rzeczpospolitej 
Polskiej były namiastki organów bezpieczeństwa towarzyszących wojskom 
powstańczym XIX wieku. Tradycje powstańcze kontynuowały jednostki tworzone 
przy Legionach Polskich. Okres powstawania niepodległego państwa wymuszał 
istnienie zorganizowanych sił zbrojnych, którym nieodzownym elementem była 
Żandarmeria Wojskowa. Udział w działaniach wojennych powodował wyposażenie 
Żandarmerii Wojskowej nie tylko w kompetencje policyjne, ale również stricte 
militarne. Równolegle, utworzenie Policji Państwowej, spowodowało zawężenie 
kompetencji podmiotowych i  przedmiotowych Żandarmerii Wojskowej tylko do 
spraw i osób wojskowych. Ciągłe restrukturyzacje tego wojskowego organu ścigania, 
mające miejsce po zakończeniu działań wojennych, miały na celu dostosowanie jego 
struktur organizacyjnych do organizacji Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Proces 
reorganizacji utrudniony był z uwagi na brak właściwego, ustawowego umocowania 
Żandarmerii Wojskowej. Ponadto nieobecność organu w procesie karnym jako jego 
podmiotu oznaczał w rzeczywistości brak koncepcji na funkcjonowanie Żandarmerii 
Wojskowej. Nie brakowało natomiast koncepcji na marginalizowanie jej roli, 
począwszy od zamiarów włączenia w ogólne struktury dowodzenia, a skończywszy 
na postulatach likwidacji i przekazania wszystkich kompetencji Policji Państwowej. 
Przydzielenie nowych zadań, w tym między innymi ochrony wyższych dowództw 
spowodowało, że ponownie zaczęto dostrzegać konieczność istnienia sprawnej 

3 Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r., Nr 44, poz. 267 
z późn. zm.) podporządkowywała siły zbrojne władzom cywilnym; zwierzchnikiem Wojska Polskie-
go w czasie pokoju był Prezydent Rzeczypospolitej, faktyczne uprawnienia do kierowania siłami zbroj-
nymi posiadał Minister Spraw Wewnętrznych. Ustawa zasadnicza z 1921 r. nie zakwalifikowała jednak 
sił zbrojnych do centralnych organów państwa, co znacząco umniejszało ich pozycję ustrojową. Dopie-
ro Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r., Nr 30, poz. 227) zaliczyła siły zbroj-
ne do naczelnych organów państwa, pozostających pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospoli-
tej. Ustawa stanowiła, że siły zbrojne stały na straży bezpieczeństwa i praw zwierzchnich Rzeczypospo-
litej. Umniejszona została jednocześnie rola Ministra Spraw Wojskowych na rzecz Generalnego Inspek-
tora Sił Zbrojnych.
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Żandarmerii Wojskowej. Kolejne reformy doprowadziły do uzyskania przez organ 
pełnej samodzielności, a finalnie uzyskania stabilnych podstaw prawnych działalności, 
czyniąc z niego w głównej mierze służbę sądowo-policyjną, pomocniczą dla sądów 
wojskowych i prokuratur wojskowych. Zasadniczym problemem był brak całkowitej 
samodzielności jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, wyrażający się w 
częściowej podległości dowódcom okręgów wojskowych i komendantom garnizonów. 
Zależność obejmowała i  dotyczyła spraw mobilizacyjnych, administracyjnych, 
logistycznych, a także spraw związanych z realizacją przez Żandarmerię Wojskową 
działań wojskowo-policyjnych. Tak było również w Gdyni.

Rozwój floty Marynarki Wojennej wiązał się z koniecznością budowy dla niej 
portu wojennego na Oksywiu. W celu właściwego nadzoru nad tą budową, w latach 
1924-1926, przeniesiono Dowództwo Floty i okręty z Pucka do Gdyni (początkowo 
do Gdyni-Grabówka, finalnie na Oksywie4). W 1932 r. zaczęto rozbudowę portu 
wojennego na Oksywiu oraz bazy na Helu, które poza umocnieniami stałymi na 
Półwyspie Helskim, nie zostały jednak do wybuchu II wojny światowej dostatecznie 
umocnione5. Wybrzeże, a zwłaszcza Hel, miały stanowić samodzielny rejon obrony. 
Zadaniem Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża była głównie obrona rejonu 
Gdyni i Kępy Oksywskiej oraz uniemożliwienie nieprzyjacielowi ustawienia tam 
ciężkiej artylerii do ostrzeliwania Półwyspu Helskiego, przewidzianego na wojenną 
bazę floty6.

W kontekście rozbudowy miasta Gdyni, wzrostu liczby ludności oraz rozwoju 
floty Marynarki Wojennej, zasadnym wydawało się również zwiększenie struktur 
organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. Konsekwencją było przekształcenie 
funkcjonującego w Gdyni posterunku Żandarmerii Wojskowej (wcześniej 
jednostkami nabrzeżnymi Żandarmerii Wojskowej był Pluton Żandarmerii 
Wojskowej w Wejherowie, z podległym posterunkiem Żandarmerii Wojskowej w 
Pucku7, następnie Pluton Żandarmerii Wojskowej w Pucku8), w 1927 r. w większą 
jednostkę organizacyjną, jaką był Pluton Żandarmerii Wojskowej9. Pluton, któremu 
podlegał posterunek Żandarmerii Wojskowej w Pucku, podporządkowany był 
dowództwu 8 Dywizjonu Żandarmerii, mającego siedzibę w Toruniu. Sytuacja 
podporządkowania Żandarmerii Wojskowej w Gdyni pod dowództwo Dywizjonu 
w Toruniu spotkała się z krytyką władz Marynarki Wojennej, dążącej do utworzenia 
samodzielnego jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie 

4 Szerzej: C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992, 
s. 19-20.

5 Szerzej: M. Cieślewicz, A. Rzepniewski, P. Stawecki, J. Wojtasik, M. Wrzosek, Zarys dziejów wojsko-
wości polskiej w latach 1864-1939, Warszawa 1990, s. 582-585.

6 M. Bielski, W. Rezmer, Bitwy na Pomorzu 1109-1945, Gdańsk 1993, s. 250-255.
7 Stan na dzień 1 marca 1921 r. – CAW I, 300.51.44, Dowództwo Dywizjonu ŻW Nr 8 Grudziądz.
8 Stan na dzień 20 marca 1924 r.
9 CAW I, 300.51.38, Rozkaz wykonawczy o wprowadzeniu w życie nowej organizacji żandarmerii na sto-

pie pokojowej nr 2973/Tjn./Żand. Org./26 ze stycznia 1927 r.
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Floty10. W konsekwencji podjętych w tej materii działań, w 1932 r.11 pluton został 
wyłączony ze struktur Dywizjonu Żandarmerii Nr 8 w Grudziądzu, a następnie 
podporządkowany bezpośrednio dowódcy Floty Wybrzeża Morskiego (od kwietnia 
1933 r. pluton podporządkowany został Dowódcy Obrony Wybrzeża Morskiego), 
nosząc od tej chwili miano Morskiego Plutonu Żandarmerii.

        Fot.: kadra 1 morskiego plutonu Żandarmerii w 1933 lub 1934 r.12 

Warto podkreślić, że Morski Pluton Żandarmerii stał się, w strukturze 
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, odrębną jednostką, obok 10 dywizjonów 
Żandarmerii, dywizjonu Korpusu Ochrony Pogranicza i Centrum Wyszkolenia 
Żandarmerii13. Plutonowi podlegały posterunki Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, 
Wejherowie, Pucku i Helu. Obok Morskiego Plutonu Żandarmerii w Gdyni, od 
kwietnia 1934 roku zaczął funkcjonować Morski Pluton Żandarmerii na Helu (w 
miejsce dotychczasowego posterunku), z podporządkowanym mu posterunkiem 
Żandarmerii Wojskowej w Pucku (wcześniej podporządkowanym Morskiemu 
Plutonowi Żandarmerii w Gdyni). 

10 Zob. Pismo szefa kierownictwa MW do dowódcy ŻW nr 1047/Tjn. Org. z 15 maja 1929 roku, CAW 
I, 300.51.39.

11 CAW, MSWojsk, Dow. Żand, utworzenie Morskiego Plutonu Żandarmerii, L. dz. 885/Tjn./Org. z 29 
kwietnia 1932 r. 

12 Fotografia pochodzi ze zbiorów na http://odkrywca.pl/zandarmeria-wojskowa.36115.html, 
udostępnienie 8 lipca 2013 r., godz. 13.00.

13 E. Jaroszuk, Dywizjon Żandarmerii Wojskowej Nr 8. Z kart II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Żandarmerii 
Wojskowej” 2006, nr 12, s. 41.
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     Fot.: żandarmi na tle budynku, gdzie mieścił się posterunek Gdynia-Miasto14 

W związku z koniecznością 
właściwego zabezpieczenia 
infrastruktury Marynarki Wojennej, 
w tym rozbudową portu wojennego, 
15 czerwca 1937 r. utworzono Morski 
Dywizjon Żandarmerii Wojskowej 
w Gdyni, którego dowódcą był 
mjr Władysław Herzok15, w skład 
którego wchodził 1 morski pluton 
w Gdyni Oksywiu (dowódca -  kpt. 
Wilhelm Szafer, następnie por. Marian 
Litwiniak), 2 morski pluton na Helu 
(dowódca - por. Bolesław Żarczyński, 

Fot.: patrol Żandarmerii, Gdynia 1936 r.16  

14 Fotografia pochodzi ze zbiorów na http://odkrywca.pl/zandarmeria-wojskowa.36115.html, 
udostępnienie 8 lipca 2013 r., godz. 13.00.

15 Takie brzmienie nazwiska podaje B. Żarczyński, Wspomnienia ze służby w 2. Morskim Plutonie Żan-
darmerii, przed wojną i w okresie działań wojennych 1939 r., Kraków 1969, maszynopis, Muzeum Mary-
narki Wojennej, sygn. 200, s. 1.; Także A. Chudy, Ocalić od zapomnienia. Żołnierze i marynarze Lądowej 
Obrony Wybrzeża polegli w walkach w czasie 1-19 września 1939 r., materiały Muzeum Marynarki Wo-
jennej, sygn. 619a, brak numeracji stron, maszynopis.

16 Fotografia pochodzi ze zbiorów na http://odkrywca.pl/zandarmeria-wojskowa.36115.html, 
udostępnienie 8 lipca 2013 r., godz. 13.00.
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z podległym posterunkiem w Pucku) i 3 morski pluton w Gdyni (dowódca – por. 
Adam Krzywicki, z podległym posterunkiem w Wejherowie). Morski Dywizjon 
Żandarmerii Wojskowej 1 września 1939 roku wchodził w skład jednostek podległych 
Dowódcy Floty17.

Działalność Żandarmerii Wojskowej okresu XX-lecia wojennego, do czasu 
wejścia w życie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12 grudnia 1930 r. 
o żandarmerji18, oparta była na regulaminach19, instrukcjach20, a także zarządzeniach 
Ministra Spraw Wojskowych21. Na tle innych organów państwowych, w tym zbliżonej 
kompetencyjnie Policji Państwowej22, Żandarmeria Wojskowa do 1930 r. nie posiadała 
właściwie unormowanych podstaw prawnych funkcjonowania. Zgodnie z treścią 
dekretu, Żandarmeria Wojskowa była organem wojskowym, wchodzącym w skład 
sił zbrojnych, przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego. Właściwość rozciągała się na osoby podlegające orzecznictwu sądów 
wojskowych oraz osoby cywilne, co do których była dopuszczalna ingerencja władz 
i organów wojskowych w myśl obowiązujących przepisów. Zgodnie z treścią art. 2 i 
art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia 
w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego 
dla wspólnej siły zbrojnej, z dnia 5 lipca 1912 r.23, właściwości sądów wojskowych 
za przestępstwa, przewidziane w kodeksie karnym wojskowym i za przestępstwa, 
przewidziane w powszechnych ustawach karnych, podlegali: 

•	wojskowi za przestępstwa, popełnione w czynnej służbie w armii lub 
marynarce;

•	dezerterzy, zbiegli ze służby wojskowej;
•	inwalidzi wojskowi, umieszczeni w zakładach dla nich przeznaczonych;
•	jeńcy wojenni i zakładnicy, pozostający pod nadzorem wojskowym;
•	wszystkie osoby, należące do załogi statku wojennego, znajdującego się 

w służbie, albo statku, wcielonego czasowo do marynarki wojennej w razie mobi-
lizacji lub wojny;

•	wszystkie osoby, należące do orszaku oddziału wojskowego zmobilizowane-
go lub przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej;

17 Por.: Relacja ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego, maszynopis, Archiwum MW w Gdyni, sygn. 750 R, s. 1.
18 Dz. U. z 1931 r., Nr 2, poz. 6.
19 Np. Regulamin Żandarmerii Polowej Legionów Polskich z września 1914 r.; Regulamin zewnętrzny żandar-

merii z listopada 1917 roku; CAW, Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw wojskowych Nr 65 z 12 czerwca 
1918 r., poz. 2067; I.300.51.29, Regulamin i Organizacja Żandarmerii Wojskowej z 17 kwietnia 1919 r.

20 Instrukcja specjalna dla Żandarmerii pełniącej służbę w głębi kraju, Warszawa 1919, Sztab General-
ny Oddział VII, s. 3-14, CBW; Instrukcja Żandarmerii, Warszawa 1927, Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych, Ż. 1/1927, CBW.

21 CAW, Dow. Żand. I.300.51.39, Organizacja żandarmerii na stopie pokojowej, L. 600 Org. 25 z 10 
kwietnia 1925 r.

22 Policja Państwowa powołana została ustawą z 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz. Pr. P.P. z 1919 r., 
Nr 61, poz. 363 z późn. zm.).

23 Dz. U. z 1920 r., Nr 59, poz. 368.
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•	inne osoby z mocy specjalnych ustaw.
a także:
•	powołani do służby wojskowej za niesłuchanie rozkazu, powołującego do tej 

służby lub za inne cięższe przestępstwa, popełnione przez niesłuchanie takiego rozkazu;
•	osoby wojskowe, niebędące w czynnej służbie wojskowej, za przestępstwa 

wojskowe, popełnione w czasie zebrań kontrolnych;  
•	niebędący w czynnej służbie wojskowej oficerowie i równorzędni za 

przestępstwa wojskowe, których dopuścili się w mundurze wojskowym; tudzież za 
wszystkie przestępstwa, jakich dopuścili się w mundurze wojskowym przeciw sądom 
i władzom wojskowym, zajętym ściganiem przestępstw, podlegających właściwości 
sądów wojskowych i w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych.
Żandarmeria Wojskowa, w zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw, była or-

ganem wykonawczym wojskowych władz sądowych i prokuratorskich, w granicach 
obowiązujących przepisów postępowania karnego i przepisów szczególnych; w sprawa-
ch tych organy Żandarmerii Wojskowej były uprawnione do bezpośredniego poro-
zumiewania się z władzami, urzędami i organami państwowymi i samorządowymi. 

14 września 1931 r.24, a następnie 17 listopada 1936 r. wydane zostały rozporządzenia 
Ministra Spraw Wojskowych, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i 
Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospo-
litej z 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii25. Rozporządzenia zawierały szereg funkc-
jonalnych unormowań w zakresie służby sądowo-policyjnej, wojskowo-policyjnej, 
ochronnej i asystencyjnej. 

Działalność służbowa Żandarmerii Wojskowej, w zakresie utrzymania porządku, 
spokoju i porządku publicznego polegała na obowiązku zapobiegania i ścigania 
przestępstw popełnionych przez osoby podlegające jej właściwości, obowiązku 
współdziałania z  dowódcami jednostek i miejscowymi władzami wojskowymi, na 
ochronie osób i rzeczy oraz na udzielaniu pomocy władzom cywilnym w ramach 
obowiązujących przepisów o  udzielaniu pomocy wojskowej władzom cywilnym, w 
tym tłumieniu rozruchów, strajków, a także współdziałaniu w razie klęsk żywiołowych. 

W ramach zapobiegania przestępstwom, organy Żandarmerii Wojskowej miały 
eliminować warunki sprzyjające ich popełnianiu, w drodze bezpośrednich in-
terwencji lub informowania kompetentnych władz wojskowych. Zapobieganie 
odbywało się przede wszystkim w drodze patrolowania rejonów służbowych 
powierzonych ochronie temu organowi. W przypadku zaistnienia przestępstwa26, 

24 Dz. U. z 1931 r., Nr 86, poz. 677.
25 Dz. U. z 1936 r., Nr 88, poz. 618.
26 Na marginesie warto nadmienić, że do przestępstw, jakie pozostawały w zainteresowaniu Żandar-

merii, m. in. ze względu na ich charakter, należały przestępstwa przeciwko państwu, sile zbrojnej, wła-
dzom i urzędom (szpiegostwo, naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy wojskowej i państwowej), 
życiu i zdrowiu, dokumentom, zbiegostwa, samouszkodzenia, przekraczania władzy i naruszania obo-
wiązków służbowych; szerzej: H. Skrzeczowski, Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Po-
licją Państwową w II Rzeczypospolitej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003, s. 50-51.
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Żandarmeria Wojskowa miała obowiązek ustalenia stanu faktycznego, wykrycia i za-
bezpieczenia śladów i dowodów oraz ustalenia albo ujęcia sprawcy czynu. Jednostki 
organizacyjne Żandarmerii Wojskowej były właściwe do prowadzenia postępowań o 
czyny popełnione przez osoby wojskowe zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz for-
macji wojskowej. W toku dochodzeń prowadzonych o czyny zaistniałe na zewnątrz 
formacji, dowódcy byli obowiązani do udzielenia Żandarmerii Wojskowej popar-
cia i pomocy. Wewnątrz formacji, w przypadku zaistnienia przestępstw ciężkich i 
zawiłych, dowódcy powinni ograniczyć się do zabezpieczenia dowodów i śladów 
przestępstwa, a także osoby sprawcy, a następnie wezwać wymieniony wojskowy 
organ ścigania. Przy innych przestępstwach mających miejsce wewnątrz formacji, 
dowódcy winni w jak najszerszej mierze korzystać z pomocy Żandarmerii Wojs-
kowej27. Zgodnie z zapisami Kodeksu wojskowego postępowania karnego28, który 
zaczął obowiązywać 1 stycznia 1937 r., jeżeli okoliczności przypadku wymagały  
przeprowadzenia szczególnie dokładnego dochodzenia, przeprowadzenia 
dochodzenia poza obrębem jednostki wojskowej (formacji, zakładu, urzędu), 
zastosowania szczególnych środków celem zebrania dowodów winy lub poszlak 
albo wykrycia lub zabezpieczenia osoby podejrzanego czy też wezwania po-
mocy służbowej cywilnych organów bezpieczeństwa publicznego, władze wojs-
kowe bezzwłocznie poruczały Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenie dalszego 
dochodzenia. Żandarmeria Wojskowa była zobowiązana do niezwłocznego zawi-
adomienia właściwego prokuratora wojskowego o przestępstwie i przedsięwziętych 
czynnościach. W przypadku zaistnienia przestępstwa wewnątrz budynków zajętych 
przez wojsko albo marynarkę wojenną lub w obrębie jednostki wojskowej (for-
macji, zakładu, urzędu), ściganego z urzędu, ale nie należącego do właściwości 
sądów wojskowych, władze wojskowe lub Żandarmeria Wojskowa zobligowane 
były do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa oraz zawiadomienia cywil-
nych organów ścigania o przestępstwie i przedsięwziętych czynnościach. Na mocy 
przepisów Kodeksu wojskowego postępowania karnego, prowadzone przez proku-
ratora wojskowego lub Żandarmerię Wojskową dochodzenie polegało na: 

•	 rozpytywaniu podejrzanych i osób, które mogły coś wiedzieć o przestępstwie 
lub jego sprawcy;

•	 zbieraniu niezbędnych informacji co do osoby podejrzanego, a zwłaszcza 
co do pobudek jego działania, stosunku do pokrzywdzonego, stopnia roz-
woju umysłowego, charakteru, dotychczasowego życia i zachowania się po 
spełnieniu dokonaniu przestępstwa;

•	 dokonywaniu wywiadów i innych czynności, wynikających z istoty 
dochodzenia. 

W trakcie prowadzonego dochodzenia Żandarmeria Wojskowa miała prawo 
do zwracania się do władz i organów wojskowych oraz cywilnych o udzielenie 

27 S. Galos, O żandarmerji, jej obowiązkach i prawach, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1931, nr 3, s. 43.
28 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 września 1936 r. – Kodeks wojskowego postępowania karne-

go (Dz. U.  z 1936 r., Nr 76, poz. 537 z późn. zm.).
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potrzebnych wyjaśnień i wiadomości oraz o realizację poszczególnych czynności 
wynikających z istoty dochodzenia, a także prawo do wzywania osób do stawienia się 
oraz składania wniosku o przymusowe sprowadzenie i ukaranie za niestawiennict-
wo. Z przebiegu czynności podejmowanych w dochodzeniu Żandarmeria Wojskowa 
sporządzała zapiski. Zapiski z przesłuchania podejrzanego i świadków, sporządzone 
przez żandarmów w toku dochodzenia zleconego przez prokuratora wojskowego, 
były odczytywane osobie przesłuchanej i przez nią podpisane. 

Powodem podjęcia czynności dochodzeniowych mogły być informacje własne 
o przestępstwie (obowiązek powiadomienia prokuratora wojskowego), wezwanie do 
podjęcia takich czynności, wyrażone przez przełożonych sprawców czynów albo pol-
ecenie prokuratora wojskowego lub sądu wojskowego. 

W przypadku zaistnienia przestępstwa przeciwko państwu, Żandarmeria Wojs-
kowa obowiązana była do podjęcia współpracy z wojskowymi organami informa-
cyjnymi. Organy Żandarmerii Wojskowej współpracowały również z cywilnymi 
władzami, urzędami i organami powołanymi do prowadzenia dochodzeń i ścigania 
przestępstw, w tym w szczególności Policją Państwową i organami ochrony granic. 
Przedmiotowa współpraca polegała na udzielaniu przez Żandarmerię Wojskową in-
formacji oraz dokonywaniu poszczególnych czynności, związanych z jej uprawnie-
niami, a ze strony innych organów, w  tym w głównej mierze Policji Państwowej, 
na udzielaniu organom Żandarmerii Wojskowej wiadomości ze swoich rejestrów. 
Ponadto organy te dostarczały jednostkom Żandarmerii Wojskowej rejestracji peri-
odycznej dotyczącej inwigilacji ogólnej, dokonywały na rzecz Żandarmerii Wojskowej 
prac laboratoryjnych i ekspertyz fachowych, w zakresie przewidzianym przepisami 
szczególnymi Policji Państwowej. W przypadku wzajemnych asyst, związanych z 
realizacją poszczególnych czynności badawczych lub wykonawczych, współdziałanie 
polegało na udzielaniu pomocy organowi wykonującemu daną czynność przy usuwa-
niu stawianego oporu oraz ochrony tych czynności. Współdziałanie dotyczyło spraw, 
wynikających z powszechnego wymiaru sprawiedliwości, sprawowanego przez cy-
wilne władze sądowe i prokuratorskie oraz spraw związanych z zapobiegawczą i 
wykonawczą służbą bezpieczeństwa publicznego. 

W zakresie służby wojskowo-policyjnej Żandarmeria Wojskowa zobowiązana 
była do zapobiegania naruszaniu przepisów, mających na celu utrzymanie dyscy-
pliny. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń, organy Żandarmerii Wojskowej 
podejmowały czynności w postaci skierowania doniesienia bądź upomnienia lub za-
trzymania sprawcy. Na podstawie zarządzeń komendantów garnizonów, żandarmi 
dokonywali eksmisji osób wojskowych z zajmowanych mieszkań i kwater służbowych. 

Organy Żandarmerii Wojskowej były uprawnione, przy wykonywaniu zadań 
służbowych, do wzywania osób celem ich przesłuchania, dokonywania oględzin, re-
wizji domu i osoby, zwracania się w toku dochodzenia do władz, urzędów, organów 
zarówno wojskowych, jak i cywilnych o udzielenie niezbędnych wyjaśnień, swobod-
nego wchodzenia i  poruszania się na terenach wojskowych i innych, sprawdzania 
tożsamości osób, w tym w drodze daktyloskopowania, wykonywania dokumentacji 
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fotograficznej, a także stosowania środków przymusu, takich jak użycia kajdanek i 
siły fizycznej. Żandarmi mieli ponadto prawo do użycia broni, a także korzystali z 
praw warty wojskowej29. W związku z tym byli uprawnieni do wydawania rozkazów, 
w zakresie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Przedmiotowe obowiązki 
wykonywane były w służbie patrolowej, konwojowej, asystencyjnej oraz w trakcie 
czynności specjalnych (np. czynnościach na polecenie władz sądowych). 

W zakresie służby ochronnej Żandarmeria Wojskowa zabezpieczała sztaby 
wyższych dowództw, obszarów i urządzeń wojskowych, a także wyznaczonych osób. 

Regulacje normatywne spowodowały zakończenie przemian strukturalno-
organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. Żandarmeria Wojskowa stała się 
pełnoprawnym organem ochrony prawnej i bezpieczeństwa armii. Jej liczebność i 
organizacja dostosowane zostały do ogólnej struktury wojska; podlegała Ministrowi 
Spraw Wojskowych, który między innymi dowodził bezpośrednio siłami zbrojnymi 
w czasie pokoju oraz odpowiadał za przygotowanie ich do działań wojennych. 
Dowództwo Żandarmerii Wojskowej podlegało bezpośrednio i było fachowym 
organem dowodzenia I wiceministra spraw wojskowych, opracowującym 
organizację Żandarmerii Wojskowej na stopie pokojowej, kierującym tokiem 
i organizacją wyszkolenia formacji oraz szkolnictwem, a także wydającym 
regulaminy i instrukcje30. Żandarmeria Wojskowa realizowała zadania wynikające 
z właściwie określonych podstaw prawnych działalności. Podejmowane czynności 
skupione były na zapewnianiu bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego w 
zakresie funkcjonowania wojsk i zachowań osób wojskowych. Prowadziła wstępne 
dochodzenia w sprawach karnych o czyny popełnione przez żołnierzy, w szczególności 
w sprawach o dezercje. 

Na wypadek wybuchu działań wojennych, Żandarmeria Wojskowa miała spełniać 
zadania dla wykonywania których została wyszkolona i przygotowana. Dzieliła się 
wtedy na Żandarmerię Krajową i Żandarmerię Polową. Zadania miały być skupione 
na udzielaniu pomocy dowódcom w zapewnieniu dyscypliny i porządku, a także 
zabezpieczeniu przed wypływaniem informacji. W trakcie przemieszczania wojsk 
Żandarmeria Wojskowa była zobligowana do utrzymywania porządku i karności 
kolumn. W tym celu wyłapywała maruderów i włóczących się żołnierzy i odsyłała 
do macierzystych oddziałów odłączających się od kolumn żołnierzy. Żandarmi mieli 
regulować ruch na skrzyżowaniach dróg i podczas przepraw. W czasie postojów i 
stacjonowania Żandarmeria Wojskowa miała chronić i zabezpieczać dowództwa i 
sztaby, patrolować rejon zakwaterowania, przeciwdziałać szpiegostwu oraz chronić 
miejscową ludność cywilną przed napadami żołnierzy. 

W czasie walk żandarmi mieli zabezpieczać tyły walczących wojsk w celu 
zapobiegania samowolnym oddaleniom żołnierzy z pola walki, ochrony rannych 
żołnierzy i kierowania ich do punktów opatrunkowych oraz przeciwdziałania 

29 Szerzej: J. Rogalski, Ochrona czynności służbowych organów żandarmerii w świetle kodeksu karnego 
wojskowego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1937, nr 2, s. 40-47.

30 E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1974, s. 90-91.
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grabieży i niszczeniu zdobyczy wojennych. Ich zadaniem miała być również 
pomoc przy ewakuowaniu ludności, przeszukiwanie terenów opuszczonych przez 
wroga, sprawowanie nadzoru nad ludnością cywilną wykorzystywaną do chowania 
zabitych i zbierania sprzętu wojskowego31. Powyższe zadania mieściły się w ramach 
służby ochronnej, sądowo-policyjnej oraz wojskowo-policyjnej. Jednocześnie nie 
przewidywano udziału Żandarmerii Wojskowej w toczeniu bezpośrednich walk z 
wojskami nieprzyjaciela.

Wybuch II wojny światowej spowodował realizację większości ustawowych zadań 
przez Żandarmerię Wojskową przy jednostkach liniowych. Żandarmi kierowali 
ruchem na drogach, przesłuchiwali dezerterów, dokonywali aresztowań żołnierzy, a 
także ochraniali sztaby i dowództwa32. W Gdyni żandarmi doprowadzali poborowych 
unikających pełnienia służby, a także zatrzymywali podejrzewanych o szpiegostwo. W 
końcowej obronie Gdyni problemem byli natomiast dezerterzy oraz unikający walki, 
tzw. dekownicy33. Maruderzy wysyłani byli na pierwszą linię frontu34. Żandarmi 
pełnili służbę do chwili poddania miasta, a następnie, w zasadzie już na linii frontu, 
działali na Oksywiu i Obłużu35. W Pucku żandarmi miejscowego posterunku toczyli 
walki ogniowe z nieprzyjacielem zdobywającym miasto36.

Na szczególną uwagę w walkach obronnych we wrześniu 1939 r. na Wybrzeżu 
zasługuje działalność Morskiego Plutonu Żandarmerii na Helu, wchodzącego w 
skład Morskiego Dywizjonu Żandarmerii w Gdyni (wcześniej, w latach 1934-
1937, funkcjonował posterunek Żandarmerii na Helu). Powstanie Morskiego 
Plutonu Żandarmerii na Helu wiązało się to z utworzeniem Rejonu Umocnionego 
na Helu, jako obszaru szczególnie istotnego dla obronności państwa37. Właściwość 
miejscowa tej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej rozciągała się na 
Półwysep Helski wraz z Zatoką Gdańską i wodami przybrzeżnymi od strony morza, 
do granic państwa na rzece Piaśnicy, na lądzie od Jeziora Żarnowieckiego do 
granicy z rejonem służbowym 1 Morskiego Plutonu Żandarmerii, który zaczynał 
się 12 km za Puckiem w kierunku Wejherowa. Na terenie Rejonu Umocnionego 
Hel obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa, a także ograniczenia dla 

31 CAW, MSWojsk, Dowództwo Żandarmerii, I.3000.51.157, Przeznaczenie i zasady użycia żandarme-
rii na terenie działań wojennych, Projekt 1932 r.

32 Szerzej: W. Rezmer, Żandarmeria Wojska Polskiego w 1939 roku, „Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości”, T. 35, PAN 1993, s. 297-298; również J. Suliński, Rys historyczny Żandarmerii w kam-
panii wrześniowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego” 2000, nr 1, s. 
215-232.

33 G. Piwnicki, B. Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, Gdynia 2009, s. 214.
34 B. Brzóska, Wspomnienie z walk września 1939 roku o Gdynię i Kępę Oksywską, sporządzone w 

Ustce w 1974 roku, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, maszynopis, s. 14-15.
35 Służba i walka Żandarmerii Wojskowej, wspomnienia plut. Jana Rosta, www.low1939.prv.pl, udo-

stępnienie 8 lipca 2013 r., godz. 13.00.
36 B. Żarczyński, Wspomnienia ze służby…,  49-50.
37 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu półwyspu helskiego za rejon 

umocniony (Dz. U.  z 1936 r., Nr 71, poz. 512).
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ludności cywilnej w zakresie budowy nieruchomości, praw własnościowych, jak 
również pobytu czy zamieszkiwania na tym obszarze. Zezwolenia w obszarze tych 
zagadnień wydawane były przez władze wojskowe38. Wprowadzono szczegółową 
kontrolę ruchu osobowego (w porcie handlowym i na dworcu kolejowym na Helu), 
którą wykonywali żandarmi wchodzący w skład Morskiego Plutonu Żandarmerii 
Wojskowej na Helu. Do jednych z pierwszych i najważniejszych zadań stawianych 
przed żandarmami było przeprowadzenie ewakuacji ludności cywilnej (kobiet, 
dzieci, starych, niedołężnych mężczyzn) z terenu Rejonu Umocnionego po 
ogłoszeniu mobilizacji ogólnej. Warto zaznaczyć, że żandarmi realizowali 
te czynności bez pomocy Policji Państwowej czy władz administracyjnych, 
nieobecnych już wtedy na Półwyspie Helskim. Ewakuacja odbywała się w panice, 
dlatego żandarmi towarzyszyli ewakuowanej ludności również w podróży, aż 
do Gdyni39. W czasie samych walk żandarmi koncentrowali się natomiast na 
zapewnieniu porządku w rejonach stacjonowania wojska oraz w przyfrontowych 
osiedlach. Prowadzili poszukiwania dezerterów, pochodzących głównie z 
rozbitych jednostek pływających, organizując na nich obławy. Nadmienić należy, 
że ujętych szeregowych dezerterów nie przekazywano, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, do Morskiego Sądu Wojennego w Juracie, ale na polecenie dowódcy 
Rejonu Umocnionego, kmdr. Steyera, wysyłano ich na linie frontu, umożliwiając 
w ten sposób dezerterom rehabilitację40. Część zatrzymanych doprowadzano 
do aresztu znajdującego się w siedzibie Żandarmerii. Żandarmi pełnili służbę 
ochronną siedziby dowództwa Rejonu Umocnionego. Służba wojskowo-policyjna 
koncentrowała się natomiast na patrolowaniu osiedli, dworca kolejowego, przystani 
portowej, skrzyżowań dróg, pensjonatów41 oraz legitymowaniu osób wojskowych 
i cywilnych. Pluton czuwał nad zabezpieczeniem Rejonu Umocnionego 
poprzez pełnienie służby patrolowej, realizowanej najczęściej pieszo, konno 
bądź na rowerach, zatrzymywanie podejrzanych osób, legitymowanie w porcie 
pasażerów statków żeglugi przybrzeżnej, a na stacji kolejowej kontrolowanie 
przyjeżdżających lub odjeżdżających. Pluton miał do dyspozycji kompanię 
utworzoną z wartowników cywilnych, którzy strzegli przejść na wydzielonym 
terenie wojskowym42. W zakresie służby sądowo-policyjnej żandarmi realizowali 
czynności pomocnicze na rzecz Morskiego Sądu Wojennego, w szczególności w 
zakresie wykrywania i ścigania przestępstw. Żandarmeria Wojskowa realizowała 
dochodzenia wstępne, przekazując prokuratorowi wojskowemu przestępców 
z dowodami przestępstwa (dominującymi przestępstwami były: samowolne 

38 Wydawanie zezwoleń wynikało z rozporządzenia Rady Ministrów z 8 marca 1937 r. o wprowadze-
niu ograniczeń w rejonie umocnionym Hel (Dz. U. z 1937 r., Nr 21, poz. 133), wydanego na podstawie 
ustawy z 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych 
(Dz. U. z 1932 r., Nr 19, poz. 124).

39 B. Żarczyński, Wspomnienia ze służby… , s. 16-18.
40 Tamże, s. 26-27.
41 Tamże, s. s. 30.
42 R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939, Warszawa 1974, s. 158.
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oddalenia ze stanowisk pozycyjnych, dezercja z pola walki, maruderstwo, włamania 
do mieszkań prywatnych, zaniechania czynności obronnych). Żandarmi udzielali 
pierwszej pomocy na miejscu bombardowań czy ostrzału artyleryjskiego, gasili 
pożary, zabezpieczali mienie poszkodowanych43. Zdarzało się, że sami prowadzili 
ostrzał samolotów zwiadowczych nieprzyjaciela44. W ramach realizowanych 
zadań prowadzili czynności przeciwdywersyjne, tłumili również bunty wśród 
ludności cywilnej niechętnej dalszemu oporowi i wśród żołnierzy45. Żandarmi 
przetrzymywali również nielicznych niemieckich jeńców46, a także rekwirowali 
odbiorniki radiowe w celu uchronienia żołnierzy i ludności cywilnej przed 
wrogą propagandą47. Żandarmeria Wojskowa na Helu współpracowała również z 
organami informacji wojskowej, w zakresie zabezpieczenia tajemnicy państwowej 
i wojskowej. 

W czasie kampanii wrześniowej organy Żandarmerii Wojskowej aktywnie 
uczestniczyły w walkach prowadzonych przez Siły Zbrojne RP na Wybrzeżu. W 
toku dalszych działań wojennych żandarmi realizowali większość zadań okresu 
pokojowego, do chwili rozwiązania formacji w 1947 r. W Gdyni Żandarmeria 
Wojskowa pojawiła się ponownie w 1990 r., gdzie funkcjonowała początkowo w 
strukturze Wydziału, a od 1994 r. w strukturze Oddziału, z podlegającymi mu 
Placówkami Żandarmerii Wojskowej, w tym między innymi na Helu. Od 2011 r. w 
Gdyni funkcjonuje natomiast ponownie Wydział Żandarmerii Wojskowej, podległy 
Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. 

Military Police in defense of Maritime Region 
in September 1939

Summary

At the beginning, the Military Police in Gdynia acted as entities functioning in 
Wejherowo and Puck.  Later on, independent Maritime Platoon of Military Police 
was established and it was directly subordinated to the Commander of the Maritime 
Region. The author describes activity of military policemen before outbreak of the 
War and their role in September 1939 during the defense of Hel Peninsula.

43 B. Żarczyński, Wspomnienia ze służby… , s. 33.
44 J. Walcharz, Mój wrzesień w 1939 r., Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, sygn. 315, s. 6.
45 Zob. W. Pater, Bunty w czasie obrony Helu w 1939 roku, „Przegląd Morski” 1992, nr 1, s. 34-45.
46 Por. A. Seroka, 32 dni obrony Helu, Olsztyn 1979, s. 108 i n.
47 B. Żarczyński, Wspomnienia ze służby… , 54.
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Cierpienia i straty ludności polskiej w okresie okupacji 
niemieckiej 1939-1945 na podstawie relacji 

mieszkańców Gdyni Cisowej

Dzieje społeczności lokalnej w Cisowej sięgają XIII w. Przez wieki tworzyła się tam 
swoista odrębność kulturowa.  Oddziaływały na nią m.in.:  administracja Zakonu 
Krzyżackiego, po pokoju toruńskim - Korona Polska, w okresie zaboru pruskiego 
wielu cisowian służyło w armii pruskiej;  w 1869 r. Cisowa stała się samodzielną 
gminą i wówczas wybudowano tam w 1868 r. pierwszą szkołę; w 1935 r. Cisowa 
została włączona do miasta Gdyni. 

W okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 społeczność cisowska 
doświadczyła cierpień i strat we wszystkich wymiarach, które żywo trwają w 
pamięci najstarszych mieszkańców Cisowej. Dla opisania tematu pozyskano relacje 
najstarszych mieszkańców Cisowej i tych, którzy mieszkają w Baninie, Cisowej, 
Gdyni, Pucku, Rumi, Żarnowcu.  Wszystkim Osobom składam w tym miejscu 
serdeczne podziękowanie.

*   *   *

Migracje do Cisowej w okresie międzywojennym

Na obraz stosunków społecznych miał proces migracyjny do Cisowej, który 
rozpoczął się od 1925 r., a rozwinął się po 1935 r., gdy Cisowa została włączona do 
miasta Gdyni. Ujawnił się napływ ludności robotniczej z Pomorza, zróżnicowanej 
narodowościowo i wyznaniowo – polskiej (kaszubskiej) i niemieckiej, która osiedliła 
się w wybudowanych na początku lat 30. XX w. domach czynszowych. Dotychczas 
ustalono, że właścicielami domów lokatorskich byli: 

- Franciszek Bieschke, który posiadał w Cisowej przy ul. Zbożowej  cztery domy  
mieszkalne; w domu zbudowanym w 1935 r. przy ul. Zbożowej 37 mieszkało 12 
lokatorów, w tym 8 rodzin polskich: Antczak, Biernat,  Furmaniak, Jaskulke, Hallamann, 
Kaczyński, Lietzau, Schröder, Wolf; mieszkał tam również Feliks Schröder mąż Gertrudy 
z d. Bieschke;

„Zeszyty Gdyńskie”
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- Justus Schröder z dziećmi wybudowali dom na Pustkach Cisowskich przy ul. 
Pustki. Dzieci ich to:  Konrad Schröder mąż Elżbiety Garockiej (w 1945 r. uciekli 
statkiem do USA), Józef Schröder mąż Joanny, którzy mieszkali na ul. Wiklinowej na 
Pustkach, Anna Schröder - panna, Aleksander Schröder mąż Berty Szczuka, którzy 
mieszkali razem z Gustawem Schröderem, a następnie w domu przy ul. Berberysowej 
na Pustkach, Jadwiga Schröder wyszła za mąż za krawca Feliksa Dembińskiego z 
Poznania i mieszkali w domu Gustawa Schrödera przy ul. Chylońskiej;

- Adolf Hirsch z Kielna kupił od Kaczmarka dwa domy przy ul. Chylońskiej 107 
i wynajmował rodzinom: Franciszka Grabarczyka, Józefa Meyera, Jana Patoka, 
Gustawa Selonke (Zielonka),  Żyda Lehmanna, Żyda Dziełoszyńskiego z synami 
Józefem i Leonem (prowadził sklep tekstylny);
- Jan Cendrowski (Zingler) posiadał dwa domy przy ul. Zbożowej; mieszkali tam 
m.in. Bachowie, Biernatowie, Joachimscy, Schwistenberg; 
- w domu Józefa Neumanna przy ul. Cisowskiej 12 mieszkali: Kazimierz Repta, 
Raszewska, Alojzy Falkowski;
- u Jana Neumanna i Joanny z d. Barlikowska w domu zbudowanych w 1933 r. 
przy ul. Chylońskiej 238 mieszkali: Brunon Jakusz z trojgiem dzieci, N. Jakusz z 
trojgiem dzieci, Jan i Helena Jarzębińscy z trojgiem dzieci, Poltrock, Stanisław 
i Irena Kostra z dwojgiem dzieci, Paweł i Marta Ewald, Gertruda Kwiatkowska 
z dwojgiem dzieci, Roman i Helena Kohnke z trojgiem dzieci; w budynku tym 
funkcjonował sklep kolonialny;
- w domu Stanisława i Tekli Pranga przy ul. Chylońskiej – nie ustalono 
mieszkańców;
- w domu Pawła Vossa w Cisowej przy rogu  ul. Chylońskiej i Starogrodzkiej – nie 
ustalono mieszkańców; 
- w domu naprzeciw Jana Mayera dom czynszowy przy ul. Chylońskiej i Żytniej 
– nie ustalono mieszkańców;
- w trzech domach Augustyna Potrykusa przy ul. Chylońskiej mieszkali lokatorzy 
i był sklep spożywczy – nie ustalono mieszkańców;
- w domu Franciszka Połoma  przy ul Chylońskiej 215 mieszkała rodzina 
Stanisławy Sosińskiej, prowadził sklep materiałów budowlanych „Ronik” – nie 
ustalono mieszkańców;
- w domu Józefa Barlikowskiego na Pustkach Cisowskich wynajmowała 
mieszkanie rodzina Okrój;
- w domu w Cisowej na rogu ul. Chylońskiej i Gospodarczej (potem Przychodnia 
Zdrowia) – nie ustalono mieszkańców;
- w domu Józefa Waldera na Ćmirowie od 1928 r. mieszkało 5 lokatorów - nie 
ustalono mieszkańców.

Okupacja niemiecka w Cisowej

Okupacja niemiecka zapisała się głęboko w świadomości wszystkich ówczesnych 
mieszkańców Cisowej. Dotychczas żyją w Cisowej naoczni świadkowie wojennych 
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lat i ze wzruszeniem opowiadają o bolesnych faktach. 
Z relacji Bernarda Boyke1 wiadomo, że ostatnie dni sierpnia 1939 r. przeżywane 

były wśród mieszkańców Cisowej w klimacie psychozy wojny. Nakazano przekopać 
rów, coś w rodzaju transzei od ul. Chylońskiej do lasu. Dnia 1 września 1939 r. 
matka Bernarda Boyke – Helena obudziła syna, ubrała go i poleciła, aby udał się 
na poranną Mszę świętą. Skończyły się wakacje, po powrocie do domu, zjedzeniu 
śniadania miał sporo czasu przed pójściem do szkoły. Do Cisowej przyjeżdżał 
handlarz obwoźny z warzywami i owocami. Koło wozu zbierały się kobiety, aby 
zrobić ewentualne zakupy. 1 września 1939 r. przyszły też do wozu dwie sąsiadki 
Heleny i Norberta Boyke z płaczem Bieszkowa i jej teściowa Rompczykowa, które 
zdziwione powiedziały pozostałym kobietom: „To wy nic nie wiecie? Jest wojna!  
Z tą wiedzą Helena Boyke wróciła do domu. Syn Bernard już do szkoły w tym dniu 
nie poszedł2.

Okazało się, że wybuchła II wojna światowa. Rzesza Niemiecka bezprawnie 
napadła na Polskę. 1 września 1939 r. wcześnie rano spadły pierwsze bomby na 
lotnisko w Rumi i na Gdynię. Zmieniło się życie wszystkich mieszkańców. Rodzina 
Boyke zadawała sobie pytanie, skąd kobiety Bieszkowa i Rompczykowa wiedziały, 
że wybuchła wojna? Wielu mieszkańców Cisowej po wkroczeniu Niemców, a w tym 
niektóre osoby mieszkające przy ul. Łubinowej zostały Volksdeutschami3.

W warsztatach portowych Marynarki Wojennej były składy blachy do budowy 
pierwszego statku wojennego. Kiedy wybuchła wojna postanowiono blachę 
wykorzystać do opancerzenia trzech wagonów towarowych i parowozu na wzór 
pociągu pancernego. Składowi wagonów nadano nazwę „Smok Kaszubski”. Skład 
uzbrojony w działa i karabiny maszynowe brał udział w walkach z Niemcami pod 
Wejherowem, Redą, Białą Rzeką i Rumią4. Parowóz prowadził Stefan Hadrzyński 
(1911-1978). 

Nad Cisową i Gdynią codziennie przelatywał niemiecki samolot obserwacyjny, 
którego nazwano „Bocian”. Niemcy codziennie ostrzeliwali niebo szrapnelami, 
co zmusiło m.in. wielu mieszkańców Cisowej do przygotowania sobie schronów 
domowych przed odłamkami pocisków, jedni przy domach, inni w pobliskim 
lesie. Schron obok domu wybudowała także rodzina Boyke. Samoloty niemieckie 
przelatywały nisko nad lasem i ostrzeliwały teren z karabinów maszynowych. 
Mieszkańcy nie mieli pojęcia, gdzie jest linia frontu i jak daleko znajdują się wojska 
niemieckie. Zrzucano wiele bomb blisko zabudowań mieszkalnych, m.in. jedna z nich 

1 Bernard Boyke, ur. 24 listopada 1928 r. w Mezowie, syn Norberta i Heleny z d. Walaszkowska z So-
monina, gdzie posiadali gospodarstwo rolne. Norbert Boyke mieszkał w Pikarni k. Babich Dołów i Żu-
kowa. Mieli dzieci: Alfonsa Klemensa Boyke, który ożenił się z Klarą Konkol z Kobysewa (ślub w Przod-
kowie), Edmunda Józefa Boyke, który ożenił się z Anną Kapuścińską z Krzywulki koło Suwałk, Bernar-
dę Jadwigę Boyke, która wyszła za mąż za Franciszka Zaracha ze Zbysewa i Bernarda Boyke, który oże-
nił się z Feliksą z d. Kapuścińska.

2  Relacja Bernarda Boyke, z dn. 7 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
3 Relacja Bernarda Boyke, z dn. 8 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
4 Relacja Bernarda Boyke, z dn. 9 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
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spadła na puste pole niedaleko zabudowań Boyke. Codziennie zwiększał się ostrzał, 
więc rodzina Boyke udała się na Pustki Cisowskie. Jednak następnego dnia ostrzelano 
tamtą okolicę, zginęła kobieta, a rodzina Boyke wróciła do Cisowej.

W czasie pierwszych dni okupacji niemieckiej ul. Chylońską w Cisowej 
maszerowała kolumna wojsk polskich. Podczas marszu żołnierzy pojawił się samolot 
niemiecki, a po niedługim czasie z nad lasu nadleciały cztery lub pięć samolotów, 
które zaatakowały maszerujących żołnierzy. Wojsko Polskie w mgnieniu oka zeszło 
z szosy i ukryło się w przydrożnych rowach i bruzdach. W tym samym czasie 
nadjechał pociąg pancerny w kierunku Rumi. Samoloty niemieckie przeniosły 
swoje działania i zaatakowały skład kolejowy bombami. Pierwsze dwa wagony od 
strony Rumi oderwały się od składu i spadły z nasypu, trzeci wagon wypadł z szyn 
i jechał po podkładach. Część pociągu wracała do Gdyni obrzucana bombami i 
ostrzeliwana  z broni pokładowej. Jedna osoba – maszynista został ranny od kuli w 
brzuch. Dwie osoby zginęły od bomb, jeden żołnierz w mundurze piechoty został 
pochowany  przy ul. Chylońskiej (po zakończeniu okupacji przeniesiono jego 
ciało na cmentarz w Cisowej). Drugi żołnierz w mundurze Marynarki Wojennej 
został pochowany na parceli koło rodziny Rozalewskich. Dróżnik, który zamiatał 
ulicę, kopiąc w miejscu jego pochówku, napotkał zwłoki i usypał niską mogiłę a 
u wezgłowia wsadził cegłę, na której wydrapał nazwisko żołnierza. Po okupacji 
niemieckiej ciało to przeniesiono na cmentarz wojskowy w Redłowie.  Skład pociągu 
jednak już nie brał udziału w walkach z Niemcami5.

Kolejnego wrześniowego dnia do domu Boyke przyszedł żołnierz obrony 
narodowej i przekazał, żeby opuścić miejsce, ponieważ zbliżają się tu działania 
frontowe. Następnego dnia cała rodzina Boyke udała się na Grabówek, do znajomych 
mieszkających obok obozu emigracyjnego, inne rodziny zakwaterowały się w 
nieukończonym bloku TBO.

Po kilku dniach ukrywania się na Grabówku rano wszyscy zobaczyli pierwszy 
raz żołnierzy niemieckich okopanych w rowach. Wieczorem tego samego dnia do 
rodziny Boyke przyszło kilku żołnierzy niemieckich i aresztowali Norberta Boyke i 
dwóch jego synów Alfonsa i Edmunda. Norbert został jednak zwolniony, gdyż okazał 
dowód, że walczył w pierwszej wojnie światowej w armii niemieckiej. Następnie 
wrócił młodszy syn Edmund, który wylegitymował się książeczką zdrowia, że 
choruje dłuższy czas. Starszy syn nie wrócił. Wszelkie poszukiwania, jakie podjęła 
Helena Boyke, nie dały rezultatu. Poszukiwano go m.in. w obozie emigracyjnym, 
w świątyniach w Gdyni, gdzie również przetrzymywano aresztowanych, ale bez 
rezultatu. Rodzina postanowiła wrócić do Cisowej, ale nikt nie mógł poruszać się po 
ulicach. Pojawiły się trudności z pozyskaniem środków żywnościowych. Rodzina 
nie planowała pobytu poza domem. Teraz chleb kupowali w przewoźnej piekarni, 
którą uruchomili Niemcy. Chleb ten wypiekano na okrętach dla żołnierzy. Zdarzało 
się, że była w nim sieczka. Bochenki chleba były małe, a w kolejkach trzeba było 
stać długo.

5 Relacja Bernarda Boyke, z dn. 10 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
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Dopiero po tygodniu rodzina Boyke otrzymała pozwolenie i udała się do domu 
w Cisowej. W drodze nie zatrzymywano ich do żadnej kontroli. W Cisowej przed 
restauracją Cisowianka stał samochód i żołnierze rozdawali ludziom chleb dla wojska 
tzw. „kominiak”. Podobne akcje propagandowe zdarzały się. 

W domu Boyke zastali wszystko tak, jak zostało zostawione, nawet pies został 
na uwięzi przy budzie, którego nie zdążono zwolnić z łańcucha. Ktoś włożył psu 
pełno chleba do budy. Natomiast mieszkańcy nie mieli prawie nic do jedzenia. 
Niemcy ustawili na podwórku u Pastalenca kuchnię polową. Helena Boyke posyłała 
syna Edmunda z kanką pięciolitrową po zupę. Jak dostał pełną kankę, to wszyscy w 
rodzinie mogli się najeść. Po chleb Boyke chodzili do Rumi, tam sprzedawano biały 
chleb w większej ilości. Cisowianie odczytywali to jako wdzięczność Niemców za to, 
że Rumia przyjęła okupantów hitlerowskimi flagami.

Wszyscy zaczęli sobie zdawać sprawę, że zaczęła się okupacja niemiecka. Zakazano 
używania języka polskiego, ale wielu Polaków łamało ten zakaz. Nazwa Gdyni została 
zmieniona na Gotenhafen. Powstały niemieckie urzędy. Początkowo otwarto sklepy, w 
których można było kupować żywność bez kartek, ale to się szybko zmieniło. Niemcy 
rozpoczęli realizować swoją politykę wobec ludności polskiej. Zaczęto wywozić 
ludność polską, tzw. napływową. Powstał urząd pracy (Arbeitsamt), który wysyłał 
młodych Polaków do pracy u bauerów niemieckich. By tego uniknąć, Edmund Boyke 
zatrudnił się w gospodarstwie Jana Barlikowskiego. Norbert Boyke dostał pracę w 
rzeźni gdyńskiej. Dla starszej młodzieży Niemcy wprowadzili obowiązkowe kursy 
języka niemieckiego. Pojawili się pierwsi volksdeutsche. Otworzono niemiecką 
szkołę ludową (Deutsche Volks Schule), do której uczęszczały dzieci volksdeutsche 
znające język niemiecki. Zarządzono egzamin z języka niemieckiego. Po niedługim 
czasie zarządzono dla wszystkich dzieci, bez względu na narodowość, obowiązek 
stawić się do szkoły i podjąć naukę. Początkowo dzieci uczęszczały do jednej klasy. 
Edukowali polscy nauczyciele znający język niemiecki. Po opanowaniu podstaw z 
języka niemieckiego w szkole pojawili się nauczyciele niemieccy. Podzielono dzieci 
na klasy niemieckie i polskie, które różniły się poziomem nauki, z korzyścią dla dzieci 
niemieckich.

Niemcy przeprowadzali kontrolę i aresztowania Polaków. Pod koniec września 
1939 r. rozeszła się wiadomość, że w Cisowej aresztowano księży, a świątynię 
zamknięto. Kościół był otwierany dopiero, jak przybył do parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego ks. Tadeusz Danielewicz. Duchowny odprawiał Mszę świętą w niedziele. 
Zdarzało się, że po Mszy świętej, gdy wierni wychodzili z kościoła, na chodniku 
lub na poboczu ulicy, przed kościołem ulicą maszerowali ze sztandarem ss-mani, 
a gdy ludzie nie pozdrawiali sztandaru podniesioną ręką – byli bici i zmuszani do 
podnoszenia ręki. Ekscesy te jednak ustały.

Niemcy zaczęli przysyłać mieszkańcom Cisowej wezwania na egzamin celem 
wpisywania na Niemiecką Listę Narodowościową (NLN). Różnie z tym bywało, jedni 
podpisywali i stawali się obywatelami niemieckimi, inni w ogóle nie stawiali się na 
wezwania. Ci wcześniej czy później musieli opuścić swoją posiadłość i ukrywać się. 
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Na ul. Łubinowej, po wysiedleniu niektórych mieszkańców do pustego domu Żaków, 
których wywieziono do Kongresówki (już nie wrócili do Cisowej) wprowadził się 
syn Augustyna Reinhardta - Józef Reinhardt („Burda”), piekarz, który podpisał grupę 
NLN. Posiadał konie i trudnił się furmaństwem. Uprawiał ziemię leżącą między 
Strasznicą a Ćmirowem, obsiewał zbożem, sadził kartofle. Posiadał żarna, pomimo że 
był zakaz ich używania, pozwalał ludziom na ich używanie. Nie zgłaszał też faktu, że 
hoduje świnie. Ujawnienie tego groziło nawet wysłaniem do obozu. Józef Reinhardt 
umiał unikać konsekwencji. Zawsze zabijał dwie świnie, jedną dla siebie, a drugą 
dzielił się z policją niemiecką z Chyloni. Z powodu grupy NLN otrzymał wezwanie, 
by stawić się na komisję poborową do Wehrmachtu.  Za poradą sąsiada przejechał 
sobie stopę kołem od wozu. Przed komisję poborową udał  się  z obandażowaną nogą, 
przy pomocy laski i tak uniknął wojska. 

Dnia 25 września 1944 r. Adolf Hitler powołał nową formację wojskową – 
Volkssturmu – dla obrony granicy Rzeszy Niemieckiej, która miała być afiliowana 
przy NSDAP, ale podczas działań  wojennych żołnierze Volkssturmu podlegali 
dowództwu wojskowemu. Do służby mobilizowano wszystkich mężczyzn zdolnych 
do noszenia broni w wieku od 16 do 60 lat. Powołani nie nosili mundurów, różnili 
się od cywilów  specjalną opaską na ramieniu „Deutscher Volkssturm – Wehrmacht”. 
Józef Reinhardt tym razem wykorzystał wystawione przez żonę ugotowane łupiny dla 
świń i poparzył sobie stopę i tak znowu uniknął poboru do wojska.

Wojsko niemieckie zatrzymywało i kontrolowało napotkanych na drodze cywilów. 
Latem 1944 r. Bernard Boyke, wraz z firmą, w której pracował, miał wykonać w 
zakładzie fryzjerskim w Rumi wodociąg i wyposażenie łazienki. Dojeżdżał pociągiem 
ze stacji Chylonia. W czasie oczekiwania na pociąg zatrzymała go do kontroli Policja 
Ochrony Kolei (Banschuz Polizei). Został poproszony o dowód osobisty i spisany.  
Na jesieni tego samego roku odwiedziło Bernarda Boyke w domu dwóch policjantów 
niemieckich, którzy zabrali go na posterunek w celu przesłuchania. Policjant nie zadał 
mu żadnego pytania, sam wypełnił protokół i zażądał złożenia podpisu. Bernard 
Boyke przeczytał i odmówił podpisu, ale gdy usłyszał, że policja ma sposób na to, żeby 
podpisał – złożył podpis. Następnie został zaprowadzony do aresztu policyjnego, a 
potem do sądu w Gdyni.   W sądzie Niemiec przeczytał Boyke protokół i powiedział, 
że należy mu się za to „zbić dobrze tyłek”. Bernard Boyke wyjaśnił, że został zmuszony 
do podpisu wymienionego protokołu. Opowiedział wszystko, zgodnie z prawdą jak 
było i został zwolniony do domu6.

Dnia 9 października 1943 r. Bernard Boyke pracował w składnicy złomu przy ul. 
Batorego w Gdyni – zakładał z firmą centralne ogrzewanie. W czasie pracy, około 
godziny 14.00, zawyły syreny alarmowe. W niedługim czasie potem przez godzinę 
zaczęła strzelać artyleria przeciwlotnicza i karabiny maszynowe (zenitówki). Na 
Gdynię spadły bomby lotnicze, które uszkodziły m.in. świątynię Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i trakcję trolejbusową. Na Pustkach Cisowskich zrzucono około  
dziesięciu bomb, które spadły m.in. na dom na rogu ulic Kartuskiej i Chylońskiej. 

6 Relacja Bernarda Boyke, z dn. 11 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej. 
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Zginęła tam wówczas cała rodzina. Zginął także od bomby jeden z pracowników, 
który pracował z Bernardem Boyke.

Koniec okupacji niemieckiej pojawił się w głowach ludzi w zimie z 1944 na 1945 r. 
Z Prus Wschodnich nadciągali pierwsi uchodźcy, byli to bogaci gospodarze, którzy 
wieźli parą koni obładowane furmanki okryte plandekami, po nich mniej zamożni 
furmankami z jednym koniem. Na końcu ludność maszerowała ciągnąc swój dobytek 
na sankach lub niosąc na plecach. Przedstawiali przykry widok, szczególnie ci, którzy 
szli z dziećmi. Musieli uciekać, gdyż było polecenie gauleitera Ericha Kocha.

Niemcy polecili jeszcze, aby kopano rowy przeciwczołgowe i okopy obronne. 
Na ulicach stawiano betonowe zapory. Niemcom odcięto drogę lądową z Gdańska, 
Gdyni, Półwyspu Helskiego na Zachód - zostali okrążeni przez Armię Czerwoną. 
Jedyną drogą ewakuacji i ucieczki była droga morska. W lutym 1945 r. na statki 
Wilhelm Gustloff i Goya w Gdyni zaokrętowano przeszło 10000 uchodźców, którzy 
zostali zatopieni przez sowiecką łódź podwodną, pomimo widocznego oznakowania 
okrętów flagami Czerwonego Krzyża7.

W Cisowej, przy ul. Łubinowej pod lasem Niemcy zainstalowali kilka kuchni 
polowych, które zaopatrywały wojsko podczas działań frontowych koło Rumi. Posiłki 
dowożono nocą dorożką na gumowych kołach. W domach kwaterowali żołnierze 
niemieccy. Norbert Boyke z synem Bernardem pozostali w domu w najmniejszym 
pokoju, a reszta rodziny udała się do schronu i tam spała. Zakwaterowani Niemcy 
obsługiwali działa artylerii, które ustawiono obok domów. Obok domu Boyke stała 
haubica, a obok sąsiadów drugie działo, a w kolejne dni - cztery duże armaty.

Niemcy nie strzelali często z armat, ponieważ nie mieli dużo amunicji. Sowieci 
odpowiadali natychmiast ogniem z dział. Niekiedy ostrzał był intensywny, na ulicach 
pojawiło się dużo niewypałów. 

Pod koniec marca 1945 r. do Cisowej przyjechali niemieccy żandarmi z rozkazem, 
aby mężczyźni w wieku 16 do 60 lat stawili się na Oksywiu. Kto rozkazu nie wykona, 
będzie rozstrzelany! Z rodziny Boyke na Oksywie udał się Bernard. Kiedy był blisko 
ul. Chylońskiej, zawróciła go matka, która została powiadomiona przez żołnierza 
artylerii, żeby wrócił do domu. Niemcy już się wycofywali. Ewakuowano działa 
artyleryjskie, spod lasu zniknęły kuchnie niemieckie, ul. Chylońską jechały od czasu 
do czasu samochody wojskowe. 

Wieczorem do domu Boyke wszedł z radiostacją żołnierz SS. Ułożył radiostację 
na schronie Boyke i nadawał szyfrem wiadomość. Godzinę później Niemcy zrzucili 
pociski świetlne, a następnie w Cisowej zrzucono bombę, która spadła na piekarnię 
przy ul. Pszenicznej. Przy świątyni Przemienienia Pańskiego ludność cisowska 
wykopała sobie bunkier obronny. Podczas nalotu niemieckiego spadła tam bomba i 
zabiła kilka osób.

 Z relacji Benedykta Reszki wiadomo, że od pierwszych dni września 1939 r. po 
niemieckich atakach lotniczych wielu mieszkańców Cisowej samorzutnie w trosce o 
swoje bezpieczeństwo i najbliższych rozpoczęło indywidualne budowanie schronów 

7 Relacja Franciszka Schrödera, z dn. 28 marca 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
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– bunkrów na terenie pobliskich lasów, które zapewniały im schronienie8.  
Gdynia ze swoim portem i stoczniami była najbardziej narażona, a także pozycje 

obronne wojska polskiego na Oksywiu oraz przy szosie i linii kolejowej łączącej 
Gdańsk z III Rzeszą. Dlatego mieszkańcy Cisowej podobnie, jak Rumia – Zagórze 
byli narażeni na lotnicze ataki bombowe i z broni pokładowej. Po usłyszeniu 
syreny alarmowej mieszkańcy szukali schronienia w lesie. Spontanicznie kopano 
pierwsze doły, by tylko się skryć. Inni je pogłębiali, a nawet wykładali żerdziami 
z wycinki młodych drzew. Całość przykrywano grubszymi balami z wyciętych 
drzew, pokrywano ściółką leśną, warstwą ziemi i darnią. Łącznie na  20-30 cm 
grubości. Przygotowany schron dawał większy stopień bezpieczeństwa. Budowano 
je w zależności od potrzeb rodziny, najczęściej o wymiarach  2,5x3,0 m,  były też 
3,0x4,0 m dla dwóch lub więcej rodzin. Jeden ze średnich schronów zbudował 
Franciszek Młyński ze swoim synem Janem na wylocie ul. Łubinowej, ok. 30-40 m 
w głąb lasu. W tym rejonie było ich kilkanaście, były to schrony osób mieszkających 
przy tej ulicy. Ulicę, jak i kilka przyległych zabudowań, określano mianem Strasznicy. 
Według miejscowej tradycji stał tam „straszny” pomalowany smołą dom. Podobne 
leśne schrony budowali dla siebie mieszkańcy ul. Jęczmiennej, Żytniej, Pszenicznej, 
Kłosowej i innych ulic przylegających do wschodniej ściany lasu – od strony 
cmentarza i tam, gdzie obecnie znajduje się kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. 
Dalsze znajdowały się w linii brzegowej zalesienia w kierunku Pustek Cisowskich.

Po raz drugi zaczęto z nich korzystać w czasie pierwszych nalotów bombowych na 
Gdynię, począwszy od 1942 r. Jednak najwięcej w czasie działań wojennych w lutym 
i marcu 1945 r. W rejonie Cisowej nie było schronów betonowych z prawdziwego 
zdarzenia przeznaczonych dla cywilnej ludności. Każdy ratował się indywidualnie. 
M.in. Apolonia Młyńska pod koniec okupacji niemieckiej, z małymi przerwami, 
w ich schronie z pięcioosobową rodziną spędziła ponad dwa tygodnie. Rodzina 
Hirszów z Cisowej wybudowała bunkier w pobliżu cmentarza i tam się spotkała m.in. 
z członkami rodziny Młyńskich.

Ponadto bunkry stanowiły bezpieczne, zamaskowane miejsce schronienia przed 
agresywnymi Rosjanami, tych z pierwszej linii dokonujących gwałty i rabunek. 

Z relacji  Apolonii Młyńskiej wiadomo, że bunkrów było kilkadziesiąt.  Z pewnością 
podobne schrony znajdowały się w pozostałych dzielnicach Gdyni, położonych przy 
lesie pokrywającym morenowe wzgórza9.

 Po wojnie bunkry ulegały stopniowej degradacji, jedynym śladem po nich 
zostały niewielkie płytkie doły, które stopniowo zarastają. Minęło 70. lat i przyroda 
skutecznie wchłania pozostałości miejsc schronień. Lepiej widoczne pozostały 
transzeje i stanowiska ogniowe artylerii.

Wyjątkowe miejsce ukrywania się członków rodzin Barlikowskich i Wandtke 
przed Niemcami było zorganizowane w stodole Alfreda Wandtke w Baninie. Jan 

8 Relacja Benedykta Reszke, z dn. 7 lutego 2013 r. zam. w Rumi.
9 Relacja Apolonii Młyńskiej przekazana Benedyktowi Reszke, z dn. 7 lutego 2013 r. zam. w Rumi.
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Barlikowski i Franciszka z d. Potrykus z Cisowej mieli jedenaścioro dzieci, a wśród 
nich syna Jerzego Barlikowskiego, który na początku II wojny światowej poległ w 
okolicach Koleczkowa. Maria z d. Barlikowska  wyszła za mąż za Alfreda Wandtke 
z Banina, który posiadał gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha. W okresie 
międzywojennym Alfred Wandtke służył w pułku ułanów w Grudziądzu. Tam w 
czasie przygotowywania do konkursu wojskowego na koniach został ranny i stracił 
trzy żebra, a po rehabilitacji zatrudnił się do pracy przy budowie torów Gdynia - 
Kościerzyna. Tam poznał przyszłą żonę Marię z d. Barlikowska. Po siedmiu latach 
odnalazł ją i w 1935 r. ożenił się i zamieszkali w Baninie. Tam prowadził gospodarstwo 
rolne, które kupił mu jego ojciec Andrzej Wandtke (we wcześniejszych pokoleniach 
rodzina pracowała w Berlinie, ok. 1880 r. Wandtke wrócili do Gdańska i trudnili się 
kowalstwem artystycznym). 

Andrzej Wandtke zawarł dwa małżeństwa: z pierwszego małżeństwa była 
Stefania Wandtke, która wyszła za mąż za Augustyna Rycherta z Żukowa i mieli 
dwoje dzieci - Jana i Marię; z drugiego małżeństwa z Augustyną było sześcioro 
dzieci: Franciszka Wandtke, która wyszła za mąż za Alberta Armatowskiego 
z Pocztołowa, Alfred Wandtke, który ożenił się z Marią Barlikowską, Jadwiga 
Wandtke, która wyszła za mąż za Maksymiliana Janowskiego z Waplewa koło 
Malborka, Hubert Wandtke, który ożenił się z Gertrudą z Oliwy, Maria Wandtke, 
która wyszła za mąż za Leona Barlikowskiego10.

W 1942 r. Augustyn Rychert z Żukowa, mąż Stefani Barlikowskiej, został 
aresztowany przez gestapo i uwięziony w Gdańsku. Po roku został wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam zginął. Niemcy żądali od Augustyna i 
Stefanii Rychert, aby ich syn  Jan Rychert zgłosił się do armii niemieckiej, to wówczas 
wypuszczą ojca Augustyna z obozu. W 1943 r. Jan Rychert uległ i został wcielony do 
Wehrmachtu (stacjonował we Wrzeszczu). Po niedługim czasie Augustyn Rychert 
został zabity w Oświęcimiu, a syn Jan postanowił zdezerterować z Wehrmachtu. Z 
Wrzeszcza do Banina przewiózł go ukrytego w skrzyni z sieczką na wozie Alfred 
Wandtke i ukrywał do końca okupacji. Nie ustalono czy Jan Rychert przebywał 
wówczas z partyzantami w stodole Wandtke. Po zakończeniu okupacji niemieckiej 
Jan Rychert ożenił się z Heleną Zelewską z Żukowa i mają pięcioro dzieci: Reginę, 
Elżbietę, Marylę, Tadeusza i Witolda.

W 1941 r. Alfred i Maria Wandtke mieli zostać wysiedleni i zesłani do obozu 
w Stutthof. Ocalił ich niemiecki gospodarz, sąsiad z Pępowa, ewangelik Wilhelm 
Heina11. Posiadał on też duże gospodarstwo i bogaty pałac w Pępowie. Przekonał 
Niemców argumentem, że Alfred Wandtke prowadzi w Baninie 25 ha gospodarstwo 

10 Relacja siostry Ireny Wandtke, z dn. 1 lutego 2013 r. zam. w Orliku.
11 Relacja Klary Bejrowskiej z dn. 2 lutego 2013 r. zam. w Pępowie.
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i będzie przydatny dla III Rzeszy12.
W okresie okupacji niemieckiej w stodole Alfreda Wandtke zorganizowano 

miejsce ukrywania się członków rodziny Barlikowskich i Wandtke przed Niemcami. 
Wszystko było urządzone w największej tajemnicy. Nawet Franciszka Barlikowska (zm. 
10 sierpnia 1945 r.) nie wiedziała w tamtym czasie, że w okresie okupacji niemieckiej 
kilku jej synów (Antoni, Alfons, Józef, Leon) ukrywało się w Baninie w wykopanym 
w środku stodoły dużym dole. Pomieszczenie mogło pomieścić i gromadziło czasem 
30 osób. Wśród nich Alfred Wandtke ukrywał partyzantów, którzy prowadzili swoją 
działalność konspiracyjną w lasach w Brentowie koło Gdańska. Rodzina Wandtke 
przygotowywała w tym czasie duże kotły jedzenia dla ukrywających się partyzantów. 
Wandtke zatrudniali dwie osoby - Klarę Pohnke z Pomieczyna, która opiekowała się 
dziećmi, oraz wziętą do niewoli przez Niemców Ukrainkę, która uciekła z obozu we 
Wrzeszczu i została sprowadzona przez partyzantów do Banina - pomagała Wandtke 
w gospodarstwie. Kobiety te nie wiedziały o prowadzonej przez rodzinę Wandtke 
pomocy partyzantom.

Po koniec okupacji niemieckiej, podczas walk wyzwoleńczych, na stodołę spadły 
bomby i została spalona. Właściciele wybudowali na tym samym miejscu nową 
stodołę i zasypali piwnicę ziemią, i zalali betonem13.

Antoni Barlikowski był nauczycielem w Sierakowicach i w 1939 r. poszukiwało go 
gestapo, ponieważ był na Liście Gończej. Dzieci Antoniego - Janina i Zygmunt całą 
okupację przebywali u Barlikowskich w Cisowej, a od stycznia 1945 r. w okresie walk o 
Gdańsk - u Alfreda Wandtke w Baninie. 

Prawie wszyscy członkowie rodziny Barlikowskich nie zostali wpisani na NLN. 
Leon Barlikowski był kupcem i prowadził do 1939 r. sklep w Janowie. W okresie 
okupacji ukrywał się w Baninie, a sklep prowadziła żona Maria Barlikowska z d. 
Wandtke. Kupcem był też Józef Barlikowski, który w czasie wojny, w okresach 
większego zagrożenia, przebywał również w Baninie. Waleska Barlikowska z 
mężem Alojzym Falkowskim okres okupacji spędzili w Cisowej. Waleska pracowała 
w mleczarni (Milchgeschaft) w Chyloni, którą prowadził treiender Artur Schröder. 
Kilka miesięcy była przez Niemców osadzona w więzieniu w Wejherowie, a pod 
koniec okupacji ukrywała sie z córką Teresą w Baninie, a następnie w świątyni w 
Przodkowie, gdzie dwuletnie dziecko zmarło. 

W styczniu 1945 r. cała rodzina Wandtke uciekła przed Niemcami z Banina i 
udała się na okres dwóch tygodni do świątyni w Przodkowie. Alfred Jerzy Wandtke i 
brat Stanisław Wandtke ukrywali się u gospodarzy w Przodkowie, którzy przetrwali 
trudny okres żywiąc się surowymi ziemniakami14. Po zakończeniu okupacji 

12 Relacja Alfreda Jerzego Wandtke z dn. 2 lutego 2013 r. zam. w Baninie.
13 Relacja Alfreda Jerzego Wandtke z dn. 2 lutego 2013 r. zam. w Baninie.
14 Relacja Alfreda Jerzego Wandtke z dn. 3 lutego 2013 r. zam. w Baninie.
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niemieckiej Barlikowscy i Wandtke wrócili do swoich posiadłości.
Jadwiga Barlikowska z Cisowej wyszła za mąż za Teodora Ladmanna z Janowa i 

prowadzili gospodarstwo rolne w Nowym Świeciu k. Osowej. Podpisali oni II grupę 
NLN i syna Alojzego wcielono do Wehrmachtu. Zginął on w lutym 1945 r. Po okupacji 
niemieckiej władze polskie przejęły majątek Ladmannów na Skarb Państwa, a ci udali 
się do Jana Barlikowskiego w Cisowej, a później tam wybudowali sobie dom przy ul. 
Chmielnej. 

W Pępowie stracił własność na rzecz Skarbu Państwa Wilhelm Heina, a w Leźnie 
jego syn Henryk Heina; pozostali synowie w Czaplach i Borczu. Natomiast w Baninie 
na Skarb Państwa przeszły majątki rodzin Giertza i Karschnia15.

Aresztowania i wysiedlenia

Pełna liczba osób aresztowanych i wysiedlonych dotychczas jest trudna do 
ustalenia. Dotąd nie wiadomo dokładnie, jak dużo było mieszkańców w Gdyni, 
ilu było Niemców i Polaków. Cytowane źródła podają różne liczby. W urzędowym 
wykazie gmin dla Rzeszy Niemieckiej, który ukazał się w 1941 r. w Berlinie, ze spisu 
ludności z 1939 r. wynika, że pod koniec 1939 r. było w Gdyni 80000 mieszkańców16.

Według Kalendarza Zachodnio-Pruskiego z 1942 r. ludność Gdyni w grudniu 1939 
r. wynosiła 93517 osób. W 1943 r. została wymieniona liczba 93517 osób, jednakże 
podana była data września 1940 r. Wiosną 1942 r. liczba miała wzrosnąć do 102341. 
W wydaniu grudniowym 1940 r. „Gospodarka i statystyka”, w połowie 1940 r. podano 
80000 mieszkańców. W wydaniu z 1944 r. Kalendarza Zachodnio-Pruskiego, w połowie 
1943 r. liczba mieszkańców wynosiła 108110. Dziennik Urzędowy nadburmistrza 
Gdyni informował, według stanu z 31.07.1942 r., o liczbie 123776 mieszkańców17. 

Prof. W. Jastrzębski na podstawie leksykonu gminnego miejsca zameldowania 
z 30 października 1943 r. stwierdził, że było 105117 stałych mieszkańców i 109908 
osób razem18. 

Przyjmuje się, że w okresie okupacji niemieckiej przebywała w Gdyni ludność 
z różnych krajów i regionów Europy, m.in. Niemcy, robotnicy cudzoziemcy, jeńcy 
wojenni, Polacy, którzy oficjalnie pozostali Polakami i tacy, którzy siłą albo w 
nielicznych przypadkach z przekonania na NLN zostali wpisani. Przynależność do 
Rzeszy albo przeciwny status wroga decydowały o rodzaju egzystencji poszczególnych 
ludzi w Gdyni. Wszystkie grupy osiedleńcze w okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie 
miały stanowić w polityce nazistowskiej nowy typ człowieka, „Niemca Wschodu”. 
Propaganda twierdziła, że „nowy Niemiec na Wschodzie” będzie rolnikiem i 
żołnierzem, kupcem i rzemieślnikiem, twórcą kultury i politykiem, wstawi się mocno 

15 Relacja siostry Ireny Wandtke, z dn. 1 lutego 2013 r. zam. w Orliku.
16 M. Stepko-Pape, Die „wartende Stadt“ , s. 141-143.
17 Tamże.
18 Tamże.
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w krajobraz historyczny swojego kraju19.
Plany okupantów niemieckich nigdy nie stały się rzeczywistością. Została 

jednak zniszczona, uprzednio przez dziesiątki lat budowana, wspólnota narodowa, 
mieszkalna i sąsiedzka. Tysiące osób zostały pozbawione korzeni i nawet nierzadko 
dotychczas nie odzyskali pewności tożsamości narodowej.

Wysiedlenia w Gdyni były prowadzone z powodu przekształcenia miasta w bazę 
niemieckiej marynarki wojennej (Kriegsmarine). Odpowiedzialne za organizację 
wysiedleń były policja bezpieczeństwa i służba bezpieczeństwa. Do przeprowadzenia 
wysiedleń powołano w Gdyni Sztab dla Spraw Przesiedleńczych (Umsiedlungsstab), 
kierowany przez SS-Standartenfiihrera Henschela. Współpracował on ze Sztabem 
Osadniczym (Ansiedlungsstab), powołanym do sprowadzenia i osadzenia Niemców 
z krajów nadbałtyckich, Besarabii i Rzeszy20. 

Początek wysiedleń Polaków nastąpił 12 października 1939 r. w Orłowie. Tego 
dnia prezydent policji wydał zarządzenie: „Ze względu na bezpieczeństwo nakazuję 
ewakuację ludności polskiej dzielnicy Orłowa, z wyłączeniem Kolibek i Małego Kacka 
do czwartku, dnia 12 października 1939 r. o godzinie 9.00. 1. Ludność zbiera się o 
godzinie 9.00 przy ul. Orłowskiej przed gmachem Zarządu Cywilnego. 2. Mieszkania 
należy zostawić otwarte. Klucze muszą pozostać w zamkach drzwi domowych, mieszkań 
i pokoi. Ponowne wejście do mieszkań po godzinie 9.00 uważa się za sabotaż. 3. Zabrać 
wolno zasadniczo tylko bagaż ręczny (ubrania, bieliznę, sztućce i osobiste przedmioty 
wartościowe). Meble i wszystkie do mieszkania należące urządzenia pozostawić należy 
w pomieszczeniach mieszkalnych. 4. Zniszczenia mieszkań i ich urządzeń uważa się za 
sabotaż. 5. Kto dopuści się aktów sabotażu i kto wbrew zakazowi posiada jeszcze broń 
zostanie rozstrzelany”21. 

Wysiedlonych z Orłowa umieszczono w peryferyjnych dzielnicach miasta: 
Grabówku, Chyloni i Witominie. Następnie wywożono transportami kolejowymi 
do Generalnej Guberni w rejon Lublina i Kielc. Część mieszkańców sama wyjechała 
na skutek nawoływania przez władze niemieckie do szybkiego opuszczenia miasta. 
W wyznaczonych posterunkach policyjnych wydawano uprawniające do podróży 
numerowane bilety, z zaznaczoną liczbą osób i miejscem docelowym, stanowiące 
zarazem przepustkę graniczną. 

Dnia 24 października 1939 r. rozlepiono w mieście „Ostatnie rozporządzenie” 
informujące, że kto dobrowolnie nie opuści Gdyni, będzie wysiedlony przymusowo, 
wzywające przy tym pozostałą ludność do jak najszybszego opuszczenia miasta. 
Ewakuowane osoby gromadzono przed dworcem od strony ul. Morskiej i po 
przeprowadzeniu rewizji osobistej wywożono wagonami towarowymi do Generalnej 
Guberni, w kierunku Częstochowy, Kielc, Siedlec i Lublina. Operację tę Niemcy 
nazywali ewakuacją i starali się nadać jej pozory dobrowolnej emigracji spowodowanej 
wojną. Wg „Dziennika Wojennego Dowództwa Wojskowego Gdańsk-Prusy 

19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
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Zachodnie” do dnia 26 października 1939 r. wysiedlono 12271 mieszkańców. Na 
skutek wytworzonej presji propagandowej wyjechało dalszych 38000 mieszkańców. 
Razem więc na jesieni 1939 r. wyjechało z Gdyni ponad 50000 mieszkańców. Później 
wysiedlenia prowadzono z różnym nasileniem. W maju 1940 r. wysiedlono 138 osób. 
We wrześniu i październiku 1940 r. wywieziono ok. 22000 mieszkańców. Na początku 
1941 r. w Gdyni obywatele niemieccy stanowili 30% struktury narodowościowej22. 

Przykłady wysiedleń z Cisowej

W Gdyni akcja internowania ludności polskiej rozpoczęła się bezpośrednio po 
wkroczeniu Wehrmachtu. Przeprowadzili ją wówczas żołnierze i funkcjonariusze 
jednostek SS i policji. We wrześniu internowano po kilka tysięcy osób dziennie. O 
liczbie internowanych informowały sprawozdania 16. oddziału operacyjnego policji 
bezpieczeństwa Einsatzkommando 16. W sprawozdaniu tego oddziału podano, że 16 
września 1939 r. internowano 4000 zakładników, a 15 września 11000 zakładników. 
Internowania trwały do końca miesiąca. Po przebadaniu wszystkich internowanych 
zatrzymano 120 osób jako zakładników, poza tym 130 osób, których nazwiska 
znajdowały się w spisach gończych oraz 2250 osób ze względów zapobiegawczych.

Część internowanych we wrześniu 1939 r. zwolniono po kilku dniach. Pozostałych 
mężczyzn na roboty do Rzeszy, gdzie przetrzymywano ich do połowy grudnia 1939 
r. W tym samym czasie przewieziono grupę urzędników kolejnych z więzienia 
wejherowskiego do Gdańska. Większość aresztowanych wcześniej działaczy 
zamordowano w Piaśnicy. Ogółem zginęło wówczas w lasach Piaśnicy ok. 2000 osób 
z powiatu morskiego oraz powiatów kartuskiego i kościerskiego i Wolnego Miasta 
Gdańska. W okresie od października 1939 r. do kwietnia 1940 r. rozstrzelano w 
Piaśnicy ok. 10 000 ludzi przywiezionych z Rzeszy. Znajdowali się wśród nich Polacy 
z różnych ośrodków polonijnych oraz Niemcy - przeciwnicy reżimu hitlerowskiego. 
Do 16 października 1939 r. zamordowano na Pomorzu ponad 20000 osób. Z okręgu 
Pomorza Gdańskiego w latach 1941 do 1945 wywieziono do obozu w Potulicach ok. 
25000 ludzi. Od września 1942 r. obóz służył władzom niemieckim jednocześnie jako 
obóz pracy dla Polaków23. 

We wrześniu 1939 r. rozpoczęły się wysiedlenia ludności polskiej z Cisowej. 
Spędzeni jak zwierzęta Polacy zostali prowadzeni na Witomino, a stamtąd pieszo 
do Victoria Schule w Gdańsku. Z Gdańska przemaszerowali do Wrzeszcza, gdzie 
przenocowali w pomieszczeniu na betonie. Rano podczas pobytu we Wrzeszczu, 
Niemcy wystawili skrzynkę, do której wszyscy musieli wrzucić zapalniczki, noże, i 
inne rzeczy. Oficer SS powiedział zatrzymanym, że wszyscy udadzą się do pracy. Kto 
nie będzie pracował, ten nie otrzyma jedzenia. 

22 Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 930-931.
23 G. Berendt, Wysiedlenia Polaków i Żydów oraz zmiany struktury narodowościowej ludności na tere-

nie powiatu morskiego w latach II wojny światowej, [w:] "Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-
1945 przez okupanta niemieckiego", Gdynia 2012, s. 35-53.
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Następnie kilka tysięcy mężczyzn przeprowadzono do cywilnego obozu 
pracy do Redłowa („niewola cywilna), w dawnych koszarach wojskowych, m.in. 
Franciszka Grabarczyka (ojca), Franciszka Grabarczyka (syna), Romana Nowackiego 
(zięcia Franciszka Grabarczyka) i Huberta Holmana z Małego Kacka. W Redłowie 
oficerowi SS weryfikowali zatrzymanych Polaków w posiadanych spisach. Stała duża 
kolejka mężczyzn i niektórych Niemcy zwalniali do domu. Wówczas po weryfikacji 
SS zwolniła Franciszka Grabarczyka i jego zięcia Romana Nowackiego. Franciszek 
Grabarczyk (syn) i Hubert Holman przez miesiąc pozostali w obozie pracy. Niemcy 
bili tam więźniów w salach i przy innych okazjach tzw. „bykowcem”, np. Hubert 
Holman goił doznane rany przez 14 dni. Holman nie skorzystał z próby ucieczki, 
ponieważ liczył na zwolnienie z obozu pracy. Ufał, że bedzie miał względy u 
Niemców, ponieważ ojciec Huberta Holmana, który był piekarzem w Starogardzie 
Gdańskim, zgłosił się na ochotnika do wojska pruskiego. 

Starsi zatrzymani mężczyźni zachęcali Grabarczyka i Holmana, aby próbowali 
ucieczki. Ojciec Franciszka Grabarczyka powiedział w domu żonie o synu, że 
przebywa on w Redłowie. Matka, która dostarczała synowi chleb również zachęcała 
Franciszka Grabarczyka do ucieczki. Gdy zauważył w płocie niewielkie dziury, 
postanowił w porze południowej, podczas wydawania posiłku żołnierzom SS, zbiec 
z niewoli w Redłowie. Podobną ucieczkę powzięło kilku innych Polaków. Udali się 
przez otwory w płocie i pobiegli w różnych kierunkach, co uniemożliwiło kilku 
Niemcom zatrzymanie ich. Franciszek Grabarczyk dobiegł do alei Zwycięstwa w 
Orłowie, a tam akurat był ustawiony szpaler Niemców, który ochraniał przejazd 
Adolfa Hitlera do Gdańska. Matka Grabarczyka znała dobrze język niemiecki i 
przekonała żołnierzy niemieckich, którzy pozwolili im przejść na drugą stronę 
drogi i wrócić do domu. Następnie była konieczność załatwienia przepustki dla 
Franciszka Grabarczyka. Matka znowu udała się z synem do Urzędu Miasta w Gdyni 
(Entlaschlung), aby wystarać się o przepustkę. Urzędnik niemiecki wypytywał, gdzie 
Franciszek Grabarczyk przebywał do tej pory. Matka tłumaczyła, że syn leżał w 
łóżku i nie mógł sam przyjść do urzędu. Urzędnicy niemieccy żartowali, że trzeba 
pozostawić Franciszka Grabarczyka, to będzie z niego dobry Volksdeutsch. Wydali 
też przepustkę24. 

W listopadzie 1939 r. w Gdyni i Cisowej rozpoczął się masowy wywóz ludności 
do Generalnej Guberni. Niemcy wywozili ludzi ciężarówkami. Mieszkańcy Cisowej 
mogli zabrać do walizki tylko to, co było najpotrzebniejsze do podróży. Po przyjeździe 
samochodu przed dom każdy miał 15 minut, aby udać się do samochodu. Pozostawiali 
więc całe swoje mienie. Kilka rodzin przekazało Franciszkowi Grabarczykowi 
klucze do mieszkań, że jak wrócą, to odzyskają swoje mienie - ale nikt z nich nie 
wrócił po swoje mienie. Pozostałe mienie przejmowali niemieccy repatrianci, m.in. 
Baltendeutsche. 

Z Gdyni zostali wyrzuceni wszyscy mieszkańcy, najpierw wysiedlono mieszkańców 
Orłowa, ok. 3500 ludzi. Siostra Franciszka Grabarczyka - Anna i Roman Nowaccy z 
córką Leną przenieśli się na okres okupacji z Gdyni do Grabarczyków do Cisowej.

24 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 13 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
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Franciszek Grabarczyk podpisał kontrakt uczniowski pracy z zakładem Fiata w 
Gdyni przy ul. Świętojańskiej 110, który przejęli Niemcy i w ten sposób ocalał przed 
wysiedleniem. Pracował za 3 marki miesięcznie, co nie starczało na artykuły na kartki 
dla Polaków.

Ignacy Potrykus wraz z rodziną (wraz z niezamężnymi dziećmi) do stycznia 1942 r. 
przebywał na swoim gopspodarstwie w Cisowej przy ul. Chylońskiej 189.  Nie uległ 
wcześniejszym namowom Niemców podpisania NLN i rodzina została wysiedlona 
i wywieziona do obozu w Potulicach: Ignacy Potrykus z żoną Otylią, synowie Jan i 
Paweł Potrykusowie, córka Jadwiga Potrykus z mężem Antonim Wawrzynowskim, 
córka Franciszka Potrykus z mężem Stanisławem Janickim z dziećmi: Francisziem i 
Bronisławą, która obozu nie przeżyła. Po około dwóch latach ciężkiej pracy w obozie w 
Potulicach Ignacy Potrykus uległ namowom i podpisał III grupę NLN, co umożliwiło 
powrót rodziny do Cisowej. Niestety, skutkiem tej decyzji było później powołanie 
do Wehrmachtu synów Potrykusa: Tadeusza i Pawła. Nie ustalono, gdzie służbę 
wojskową pełnił Paweł Potrykus. Natomiast z relacji Tadeusza Potrykusa wiadomo, 
że syn Ignacego - Tadeusz Potrykus był na froncie wschodnim, a w 1944 r. dostał się 
do niewoli sowieckiej. Do Cisowej wrócił  po zakończeniu II wojny światowej25.

Czesław Nowicki, syn Józefa Nowickiego i Berty z d. Piekarska posiadali z rodziną w 
Błądzikowie koło Pucka gospodarstwo rolne o powierzchni 32 ha. W okresie okupacji 
niemieckiej na wiosnę 1940 r. Niemcy wezwali Józefa Nowickiego, Józefa Kosa, 
Walentego Potrykusa i Józefa Piepera, aby podpisali II grupę NLN. Wszyscy podpisali 
z wyjątkiem Józefa Nowickiego i za to został wysiedlony z majątku w Błądzikowie. W 
sierpniu 1940 r. musieli się spakować w ciągu 15 minut i zostali wywiezieni do Smolna, 
do opuszczonego mieszkania z dziurawym dachem. Po pięciu dniach przeprowadzili 
się do znajomego kowala Antoniego Krzebietke w Smolnie, który miał III grupę 
NLN. Syn Antoni Krzebietke został powołany do Wehrmachtu i w tym czasie zginął 
na froncie wschodnim. Po dwóch tygodniach Niemcy (z soboty na niedzielę) zbierali 
ludzi na transport do obozów pracy. Wówczas Józefa Nowickiego uprzedził przez 
niedoszłego szwagra Gerarda Siebentrieta, cukiernika z Pucka, żołnierz SS - Józef Kos, 
że rodzina Nowickich przebywająca w Smolnie będzie wywieziona do obozu pracy. 
Józef Kos przekazał, aby jak jest możliwość - uciekali przed wywózką. Wujek Nowickich 
w Smolnie - Józef Cejnowa przetransportował Nowickich wozem do Wejherowa, a z 
Wejherowa Nowiccy udali się do Linii koło Strzepcza, do ciotki Hening i przebywali 
tam tylko tydzień, ponieważ zainteresował się nimi miejscowy Ortsbauerfuhrer. 
Stamtąd udali się na miesiąc do kolejnej ciotki Bernarda Szynszeckiego i Waleski z 
d. Piekarska w Kamienicy Królewskiej. Tam pewna osoba z rodziny pochodzenia 
ukraińskiego powiadomiła miejscowego ortsbauerfuhrera o rodzinie Nowickich 
i musieli znowu uciekać, tym razem do wujka Wiktora Piekarskiego mieszkającego 
dwie wioski od Kamienicy Królewskiej - do Kamienicy Młyny, ale z powodu ciasnoty 
w ich domu przenieśli się na całą zimę 1940/1941 r. do Nowej Huty, do babci Pauliny 
Piekarskiej. W Nowej Hucie Nowiccy rozdzielili się u kilku krewnych, gdzie pomagali w 

25 Relacja Tadeusza Potrykusa na podstawie opowiadania Heleny Potrykus z d. Czerwonka, 
z dn. 8 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.

Cierpienia i straty ludności polskiej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945



118

gospodarstwach. Wtedy do Nowej Huty przyjechał Jan Skielnik z Cisowej, który posiadał 
II grupę NLN. Szukał gospodyni domowej, ponieważ zmarła mu żona Kunegunda 
Kujawa z d. Lubner. Zabrał do Cisowej Reginę Piekarską, późniejszą żonę Leona 
Kujawy w Cisowej. Obiecał wówczas, że znajdzie w Cisowej pracę dla Albina Nowickiego. 
Dotrzymał słowa i po dwóch tygodniach Albin Nowicki rozpoczął pracę w gospodarstwie u 
Bauer Fuhrera Leona Lubnera. Pracował tam około dwóch lat. Zajmował się gospodarstwem 
Leona Lubnera, ponieważ ten brał często udział w akcjach społecznych SA i nie miał zbyt 
wiele czasu na pracę. Po dwóch latach Albin Nowicki został jednak zwolniony przez Leona 
Lubnera, ponieważ władze niemieckie zabroniły mu zatrudniać dwóch pracowników. 
Wówczas Albin Nowicki zgłosił się do niemieckiego urzędu zatrudnienia w Gdyni, który 
wysłał go do pracy przy załadunku amunicji w magazynach na Oksywiu. Pracował tam 
do końca okupacji niemieckiej. Natomiast Czesław Nowicki pracował przez cztery lata, do 
końca wojny, w zakładzie przetwórstwa owoców w Chyloni przy ul. Kartuskiej26.

Leon Lubner był członkiem SA i często widziano go w mundurze z opaską na ręce. Nie 
rozmawiał po polsku, ale nie zabraniał nikomu używać języka polskiego, np. Czesławowi 
Nowickiemu, który nierzadko zwracał się do Leona Lubnera w ojczystym języku. W 
tym względzie bardziej służbowy był Jan Skielnik, który surowo zabraniał używać języka 
polskiego. Czesław Nowicki z siostrą Reginą Piekarską mieszkali u Jana Skielnika, który 
wówczas pracował w straży portowej w Gdyni. Jan Skielnik nie był widziany w mundurze 
niemieckim27. 

Jan Skielnik - gdy kogoś spotkał - pozdrawiał okrzykiem: Heil Hitler! Pewnego 
razu Czesław Nowicki powiedział Janowi Skielnikowi - Heil Moskau!, oraz że Niemcy 
przegrają wojnę. Wówczas Jan Skielnik groził Nowickiemu, że za takie mówienie może 
dostać po pysku i wylądować w obozie Stutthof28.  

Jan Skielnik po śmierci żony Kunegundy Kujawa z d. Lubner, ożenił się z wdową 
Cecylią z d. Potrykus i przeprowadził się do domu przy ul. Chylońskiej (tam gdzie 
mieszkali Mleczarski oraz Leon i Hildegarda Meyer). Do mieszkania Jana Skielnika 
wprowadził się wówczas Leon Kujawa. Córka Jana Skielnika wyszła za mąż za Niemca, 
który chodził w zielonym wojskowym mundurze. Pierwszy mąż prawdopodobnie 
zginął podczas okupacji i Maria Skielnik wyszła za mąż za Brunona Jekę. Wtenczas 
Nowiccy musieli opuścić mieszkanie Skielnika i udali się do mieszkania Jana 
Potrykusa, w którym mieszkał przymusowo Ignacy Potrykus29. 

Ignacy Potrykus posiadał III grupę NLN, ale i syn Tadeusz Potrykus i zięć Paweł 
Sartowski zostali na siłę wcieleni do Wehrmachtu. Według Czesława Nowickiego, 
Tadeusz Potrykus stacjonował w Gdyni w obozie pracy należącym do obozu Stutthof. 
Odwiedzała go tam często żona, a on pozwalał przekazywać więźniom żywność, za 

26 Relacja Czesława Nowickiego (brata Albina Nowickiego z Błądzikowa k. Pucka, który pracował w okre-
sie okupacji niemieckiej u Leona Lubnera w Cisowej), z dn. 27. grudnia 2012 r. zam. w Pucku.

27 Relacja Czesława Nowickiego z dn. 27 grudnia 2012 r. zam. w Pucku.
28 Relacja Czesława Nowickiego z dn. 28 grudnia 2012 r. zam. w Pucku.
29 Relacja Czesława Nowickiego z dn. 29 grudnia 2012 r. zam. w Pucku.
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co mógł ponieść surową karę30. 
Niemcy zarekwirowali Ignacemu Potrykusowi, położone koło świątyni 

pw. Przemienienia Pańskiego w Cisowej gospodarstwo i nakazali mu objąć 
mieszkanie Jana Potrykusa, męża Walerii Lubner (ojca Brunona Potrykusa z 
Chyloni), którzy byli wysiedleni przez Niemców ze swojego mienia i ukrywali 
się u Lubnerów w Cisowej. W gospodarstwie Jana Potrykusa mieszkał wcześniej 
osiedlony tam przez Niemców treuhender Baltendeutsch Paul Heisler, a po nim 
przebywali żołnierze niemieccy (kompania karna gestapo, która w posesji Jana 
Potrykusa prowadziła ogrodnictwo). Niemcy używali tej przestrzeni gospodarczej 
dla koni i tresowanych psów. Żołnierze niemieccy, którzy stacjonowali w posesji 
Jana Potrykusa, jeździli codziennie do Gdyni z transportami żywności, którą 
otrzymywali w porcie. Pod koniec okupacji niemieckiej gospodarstwo Jana 
Potrykusa zajmowali Niemcy przybywający z frontu (oficerowie niemieccy 
przyjeżdżali tam z rodzinami na ok. dwa tygodnie na odpoczynek)31.

Ignacy Potrykus mieszkał na strychu w domu Jana Potrykusa. Leon Kujawa 
załatwił u Ignacego Potrykusa, aby na strychu, w tym samym budynku zamieszkali 
także bracia Albin i Czesław Nowiccy, siostra przyrodnia Regina Piekarska, późniejsza 
żona Leona Kujawy. Mieszkali tam do zakończenia okupacji hitlerowskiej. Albin 
Nowicki był często zapraszany na spotkania organizowane w poseji Leona Lubnera, 
ponieważ umiał grać na harmonii. Przychodziła tam też Bernada z Cisowej32.

W okresie okupacji rodzina Klebbów razem z Janem Potrykusem miała 
być wysiedlona do lagru (niem. lager - obóz), czyli niemieckiego obozu pracy 
przymusowej, ale Leon Klebba podpisał III grupę NLN i został w Cisowej. Pracował 
dalej w porcie gdyńskim jako robotnik. W tym okresie Niemcy powołali Józefa 
Klebbę do Wehrmachtu. Walczył na froncie z Anglikami, którzy go znaleźli żywego, 
zasypanego gruzami piasku. Tak dostał się do armii gen. Władysława Andersa. 
Walczył potem pod Monte Cassino, a po okupacji wrócił z Anglii do Polski33.

Rodzina Jana Bieschke nie podpisała listy i z tego powodu został Jan Bieschke 
wywieziony razem z Edmundem Reinholdem (byli obaj kolejarzami) do obozu 
pracy w Kuthen za Berlinem. Tam Edmund Reinhold ciężko przymusowo i o głodzie 
pracował. Potem zmuszony do podpisania III grupy NLN mógł raz wyjechać na kilka 
dni na urlop do domu, do Suchego Dworu. Gdy wrócił do Kuthen został wcielony 
do Wehrmachtu. Po paru tygodniach zaginął na froncie. Rodzina otrzymała krótką 
informację o zaginięciu. Natomiast Jan Bieschke wrócił po wojnie do domu w Cisowej 
chory na płuca i w krótkim czasie zmarł34. 

W listopadzie 1939 r. rodzeństwo Ewa i Franciszek Reinhardt, dzieci Wojciecha 
Reinhardta (1839-?)  i Franciszki z d. Voss (1854-?)  zostali wyrzuceni ze swego 

30 Relacja Czesława Nowickiego z dn. 27 grudnia 2012 r. zam. w Pucku.
31 Relacja Czesława Nowickiego z dn. 27 grudnia 2012 r. zam. w Pucku.
32 Relacja Czesława Nowickiego z dn. 28 grudnia 2012 r. zam. w Pucku.
33 Relacja Zofii Klebba, z dn. 13 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
34 Relacja Zofii Klebba, z dn. 14 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.

Cierpienia i straty ludności polskiej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945



120

gospodarstwa rolnego i części domu krytego strzechą, położonego w Cisowej przy 
ul. Zbożowej 10. Do drugiej części domu Reinhardtów wprowadził się Niemiec z 
wielodzietną rodziną. Był to prawdopodobnie Polak z NLN. Wówczas, jako obywatel 
niemiecki miał do pomocy przy całym inwentarzu jedną Ukrainkę. Po dwóch 
latach niemiecka rodzina przeprowadziła się na gospodarstwo Jana i Franciszki 
Barlikowskich za torami, a pod koniec wojny zamierzali wypłynąć z Gdyni do 
Niemiec na statku Gustloff35. 

Maria Reinhardt w 1933 r. wyszła za mąż za wdowca Pawła Vossa z Chyloni. 
Posiadał on w okresie pierwszego małżeństwa restaurację w Pucku. Natomiast na 
początku okupacji niemieckiej zajęli oni w Cisowej dom Franciszka i Anieli Połom 
przy ul. Chylońskiej 215. Paweł Voss posiadał grupę NLN i zajął dwa pokoje, a 
Połomom zostawili jeden pokój - sypialnię. Następnie pomieszczenia zajęli na sztab 
wojskowy Niemcy, którzy mieli z tego domu dobry punkt obserwacyjny na okolice 
Oksywia. Z tego powodu dom stał się celem ataków militarnych Wojska Polskiego i 
został częściowo uszkodzony. Jedna duża bomba spadła zaraz obok domu i powstał 
tam wielki lej, który mieszkańcy - sąsiedzi musieli szybko zakopać. Po poddaniu się 
Oksywia sztab niemiecki wyprowadził się. Paweł Voss natomiast z żoną Marią z d. 
Reinhardt mieszkał tam przez całą okupację. Według Władysławy Połom-Czerwińskiej 
Paweł Voss wybierając to miejsce zamieszkania przy ul. Chylońskiej 215 starał się 
pomóc rodzinie Reinhardtów, Połomów i Madyńskich: m.in. dla kupca Franciszka 
Połoma, który przed II wojną światową należał do Ligi Obrony Powietrznej i Gazowej 
i był na liście gończej poszukiwanych przez SS i prawdopodobnie przeznaczony do 
zagłady w Piaśnicy. Taki los spotkał ks. Anastazego Fierka i nauczyciela Bronisława 
Malinowskiego, którzy zostali w tym dniu zabrani i następnie zabici w Piaśnicy. 
Franciszka Połoma ostrzegł Józef Dopierała, który powiedział SS, że Franciszek Połom 
mieszka w dzielnicy Meksyk. Natomiast on, powiadomiony przez Józefa Dopierałę, 
ukrył się i następnego dnia wyjechał do swojej siostry Leokadii z d. Połom i Bronisława 
Brzoskowskich do Dolnej Grupy k. Grudziądza. Po kilku miesiącach Brzoskowscy z 
dziećmi zostali wywiezieni do południowych Niemiec i już stamtąd nie wrócili, ale 
wyjechali do USA. Natomiast Franciszek Połom ukrywał się w Warlubiu, Okolu i 
innych miejscach. Wrócił dopiero po zakończeniu okupacji niemieckiej36.

Franciszek Połom kilka razy przyjeżdżał pociągiem i odwiedzał rodzinę w 
Cisowej. Pomagał mu w tym kolejarz Kunert z Cisowej, który ochraniał go na stacji 
PKP. Obawiano się natomiast blockleitera Jana K. z Cisowej, który pracował na PKP37.

U Pawła Vossa w domu przy ul. Chylońskiej 215 mieszkały rodziny polskie 
wypędzone ze Śródmieścia Gdyni, m.in. Metelska (mąż jej był oficerem polskim 
w Warszawie) z dwiema córkami Anną i Weroniką, zamieszkała na drugim 
piętrze. Na pierwszym piętrze mieszkała Barańska, a na parterze Hinzowa z 
dwojgiem dzieci. Po wkroczeniu Armii Czerwonej cisowianie mieszkający 

35 Relacja Władysławy Połom-Czerwińskiej, z dn. 12 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
36 Relacja Władysławy Połom-Czerwińskiej, z dn. 10 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
37 Relacja Władysławy Połom-Czerwińskiej, z dn. 11 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
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przy ul. Chylońskiej zostali przesiedleni do Wejherowa. Maria i Paweł Voss 
zostali zabrani do więzienia w Wejherowie. Rodzina Połomów, Reinhardtów i 
Madyńskich zamieszkała w domu poniemieckim na rynku w Wejherowie. Razem 
z nimi wypędzony był też ks. Tadeusz Danielewicz, którego spotkano po dwóch 
tygodniach podczas powrotu do Cisowej. Połomowie i Reinhardtowie wrócili do 
domu przy ul. Chylońskiej 215 i zastali tam sztab wojsk sowieckich. Otrzymali w 
swoim domu tylko dwa pokoje. Maria Voss zachorowała na tyfus i zmarła 29 czerwca 
1945 r. Paweł Voss po zakończeniu okupacji chciał wyjechać do Niemiec, ale 
zaginął podczas drogi38.

Gertruda Reinhardt wyszła za mąż za Stefana Madyńskiego z Rumi. Przed wojną 
studiował on we Francji i był  inżynierem architektem. Podczas okupacji niemieckiej 
został wywieziony do obozu Stutthof. Żona Gertruda z dziećmi (Narcyzą i Bogdanem) 
przebywali u Ewy Reinhardt w Cisowej przy ul. Zbożowej 10. Odwiedzali swój dom 
w Rumi, ale więcej czasu spędzali w Cisowej. M.in. kopali i przestawiali torf. Po 
wyzwoleniu obozu Stutthof więźniów prowadzono w kierunku Lęborka i Słupska. 
W jednej wsi niemieccy właściciele gospodarstwa ukryli Stefana Madyńskiego 
pod ziemniakami w szopie. Paweł Voss i Franciszek Reinhardt  załadowali wóz 
ziemniakami i w taki sposób przewieźli go do Cisowej i ukryli na strychu przy 
Chylońskiej 215. Tak przetrwał do zakończenia wojny39.

Problem wysiedlenia dotknął rodziny Peplińskich z Czerska w Borach 
Tucholskich. W 1930 r. Jan Pepliński (ur. w 1900 r.) i żona Maria z d. Kunath  (ur. 
w 1905 r.) przeprowadzili się do Chyloni i zamieszkali u rodziny katolickiej Ficht, 
która wynajmowała mieszkania. Mieli dwoje dzieci: Brunona Peplińskiego (ur. 1933 
r.), który ożenił się z Janiną z d. N i mieli córkę Sylwię Peplińską oraz syna Franciszka 
Peplińskiego (ur. 1937 r.), który ożenił sie z Krystyną Galikowską z Białej w Borach 
Tucholskich40. 

Jan Pepliński pracował na kolei przy budowie torów z Gdyni do Kościerzyny, a 
następnie w porcie gdyńskim. W okresie okupacji został aresztowany przez gestapo 
za przynależność do Związku Zachodniego i więziony przez całą okupację w 
obozie Mathausem Gussen w Austrii.  W okresie okupacji dzieci Jana Peplińskiego 
przebywały u Antoniego Kunatha w Cisowej przy ul. Kotlarskiej. Obóz Mathausem 
Gussen został wyzwolony przez wojska amerykańskie 5 maja 1945 r. i wówczas Jan 
Pepliński mógł powrócić do Chyloni41.

Straty ludnościowe i materialne

Dotychczas nie opracowano dokładnie strat ludnościowych z Cisowej w okresie 
okupacji niemieckiej. Wiadomo, że w Piaśnicy dnia 11 listopada 1939 r. zostali zabici 

38 Relacja Władysławy Połom-Czerwińskiej, z dn. 13 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
39 Relacja Władysławy Połom-Czerwińskiej, z dn. 22 lutego 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
40 Relacja Franciszka Peplińskiego, z dn. 4 grudnia 2012 r. zam. w Rumi.
41 Relacja Franciszka Peplińskiego, z dn. 5 grudnia 2012 r. zam. w Rumi.
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m.in.: Franciszek Grabarczyk, Jan Pawelczyk, Bronisław Malinowski, ks. Anastazy 
Fierek, ks. Leon Rompca. Dnia 2 października 1941 r. zginął Anastazy Sarnowski. 
Podczas nalotów dnia 9 października 1943 r. zginęła rodzina Wittbrodt: Cecylia, 
Bernard, Franciszek, rodzina Magrian – Marta z d. Lademann, Gerhardt, Stanisław i 
Zygmunt, oraz Pelagia Lamk, Bronisława Lamk i Helena Wiśniewska.

W Stutthof w 1944 r. został zamordowany Feliks Kukiełko, zginął Władysław 
Kunath. W obozie w Potulicach zmarła Bronisława Potrykus. W Cisowej dnia 23 marca 
1945 r. przy ul. Chylońskiej w ogrodzie Gustawa Schrödera zginęła siostra Franciszka 
Grabarczyka – Anna Grabarczyk – Nowacka wraz z siedmioletnią córką Leną oraz 
trzech synów Stoltmanna. Dnia 7 kwietnia 1945 r. zginął od miny Jan Bejrowski; od 
miny zginęła Maria Lilla z d. Hallmann. Podczas nalotów - Joachim Rode. Na froncie 
wschodnim polegli jako żołnierze Wehrmachtu: Józef Lubner, Zygmunt Lubner, płk. 
Richard John Bochentin. W obozach niemieckich zginęli Klemens Bochentin i Stefan 
Bochentin; 24 kwietnia 1945 r. zginął Franciszek Formella.

Wojsko sowieckie rozstrzelało w 1945 r. Gustawa Schrödera oficera SA, który 
bronił żony przed zbiorowym gwałtem sowietów. Ciało ofiary zostało zakopane na 
parceli przy ul. Chylońskiej i spoczywa dotychczas42.

Straty materialne ludność cisowska poniosła podczas kampanii wrześniowej w 
1939 r. Dnia 1 września 1939 r. przestrzeń, na której mieszkały w pobliżu torów 
kolejowych rodziny Chlebba i Neumann została zbombardowana, spłonął dom Józefa 
Waldera na Ćmirowie (w listopadzie 1939 r. spadła na dom bomba). Bomba uszkodziła dom 
Franciszka Połoma przy ul. Chylońskiej 215. Straty powstały podczas bombardowań 
samolotów wojsk alianckich w 1943 r. i wkroczenia Armii Czerwonej w 1945 r. 
W trakcie bombardowań została częściowo spalona piekarnia Reinhardta przy ul. 
Chylońskiej.

42 Relacja Franciszka Schrödera, z dn. 5 kwietnia 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
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NLN jako kryterium rozbicia jedności narodowej Polaków

Grupy Niemieckiej Listy Narodowościowej (NLN, niem. Deutsche Volksliste 
DVL) zostały wprowadzone dnia 2 września 1940 r. na podstawie reskryptu 
Heinricha Himmlera. Wpisywanie na NLN na Pomorzu było niezwykle 
skomplikowane, a postawa Kaszubów wobec zamierzeń zniemczenia ludności 
mocno zróżnicowana. Idea obywatelstwa Rzeszy, z naciskiem wprowadzana 
na Pomorzu przez gauleitera Alberta Forstera, była skierowana dla pozyskania 
ludności dla armii niemieckiej i siły roboczej dla gospodarki. Nie wiadomo, jaki 
wpływ na Alberta Forstera wywarły działania Heinricha Himmlera zmierzające 
do wyselekcjonowania Kaszubów. W dniach 3-6 grudnia 1939 r. Albert Foster 
zarządził przeprowadzenie w tym celu spisu ludności, który miał mu dać obraz 
stosunków narodowościowych i etnicznych na Pomorzu Gdańskim. W wyniku 
tego spisu aż 71% ludności Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie podało język 
polski jako język ojczysty, 12% język kaszubski, a jedynie 16,3% język niemiecki. 
Ze spisu wynikało również, że na 188 000 osób, które uznały język kaszubski 
za swoją mowę macierzystą, 100 000 przyznało się do narodowości polskiej, 81 
000 do narodowości kaszubskiej, a 7000 do narodowości niemieckiej. Wyniki 
spisu mocno zawiodły Alberta Forstera, który wobec tego uznał Kaszubów za 
niegodnych uprzywilejowania i niskowartościowych rasowo43.

Kolejnym aktem dotyczącym ludności kaszubskiej było tajne rozporządzenie 
komisarza Rzeszy do umocnienia niemczyzny Heinricha Himmlera, z dnia 12 września 
1940 r., o przebadaniu i kwalifikowaniu ludności ziem wcielonych do Rzeszy. W 
dokumencie tym do grupy ludności nadającej się do zniemczania zaliczono Kaszubów.

Liczne wpisywanie ludności Pomorza na listę nastąpiło w wyniku rozporządzenia 
Heinricha Himmlera z dnia 10 lutego 1942 r. Następstwem rozporządzenia było 
ukazanie się na Pomorzu Gdańskim publicznego rozporządzenia podpisanego przez 
Alberta Forstera, które początkowało przymusową i przyśpieszoną akcję wpisywania 
ludności kaszubskiej na NLN. Nazwiska osób uchylających się były podawane do 
wiadomości Tajnej Policji Państwowej.

NLN należała do najsilniejszych środków rozbicia jedności narodowej Polaków w 
Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Zadaniem propagandy niemieckiej było zachęcenie 
przyjęcia możliwie dużo osób na NLN, aby w ten sposób wykazać mieszkańców 
okręgów, którzy listy nie podpisali, jako element obcy narodowi niemieckiemu, który 
musi być usunięty z nowego narodowo-socjalistycznego społeczeństwa. W marcu 
1941 r. została utworzona w Gdyni specjalna struktura władzy administracyjnej NLN 
z urzędem w gmachu administracji miasta, która odgrywała ważną rolę w politycznej 
i narodowej strukturze okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie44.

43 M. Stepko-Pape, Die „wartende Stadt“ Gdynia – Gotenhafen (1926-1945), Tübingen 2011, s. 124.
44 Tamże, s. 126-128.
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 Tabela nr 1. Grupy NLN i liczby wpisanych osób

Obszar DVL razem DVL 1 DVL 2 DVL 3 DVL 4

Prusy Wschodnie 45 000 8 500 21 500 13 500 1 500

Gdańsk-Prusy Zachodnie 1 153 000 150 000 125 000 870 000 8 000

Kraj Warty 476 000 209 000 191 000 56 000 20 000

Górny Śląsk 1 450 000 120 000 250 000 1 020 000 60 000

Razem 3 124 000 487 500 587 500 1 959 500 89 500

W tabeli nr 25 podano, że w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie wpisano 1153000 
osób, a w tym 150000 do I grupy NLN, 125000 do II grupy NLN, 870000 do III NLN i 
8000 do IV grupy NLN. Na NLN wszystkich grup byli także mieszkańcy Cisowej.

Z relacji mieszkańców Cisowej wiadomo, że  I grupę NLN podpisało ok. 5%  
mieszkańców, II grupę NLN ok. 10% ludności i III grupę NLN podpisało ok. 40%. 
Nie podpisało NLN ok. 30% mieszkańców. Pozostała część społeczeństwa cisowskiego 
została wysiedlona do Generalnej Guberni.

Nie podpisali NLN m.in.: Franciszek Bal, Barlikowscy, Jan Bieschke, Norbert Boyke, 
Draheim, Franciszek Grabarczyk, Antoni Hildebrandt, Franciszek Kuczkowski, Józef 
Neubauer, Ksawery Grzegowski, Kołodziejczyk, Leon Augustyn Kujawa, Leon Meyer, 
Jeżewscy,  Pastelenc, Penkul, Franciszek Połom, Jan Potrykus, Józef  Pranga, Franciszek 
Reinhardt, Ewa Heinhardt, Roda, Rogacki, Józef Rompczyk, Sobczak, Jan Sosiński, Jan 
Wawrzynowski, Józef Wawrzynowski, Mieczysław Wierciński, Żak. 

Członkowie społeczności lokalnej w Cisowej, którzy zostali wpisani na NLN 
traktowani byli jako obywatele III Rzeszy. Mieszkali w Cisowej, pracowali w zakładach 
portu gdyńskiego i często należeli do organizacji niemieckich. Np. w okolicy świątyni 
w Cisowej przy ul. Ślusarskiej mieszkał Gustaw Schröder, który należał do SA. Według 
Franciszka Grabarczyka był wysokim mężczyzną i niesympatycznym człowiekiem, 
miał sztuczne prawe oko. W tym samym domu co rodzina Grabarczyków  przy ul. 
Chylońskiej 107,  mieszkał Patok oraz Józef Mayer, który służył w SS45.

 W domu przy ul. Chylońskiej 107 mieszkał Żyd Lehmann.  Inny Żyd, 
Konstanty Sternfeld, zwany „Sali” prowadził w okresie międzywojennym w 
Cisowej przy ul. Chylońskiej sklep z konfekcją. Niemcy rozstrzelali go dnia 
18 września 1939 r. o godzinie 10.00 na jego parceli przy ul. Puckiej 246. 
Kolejnymi przedstawicielami społeczności mojżeszowej, mieszkającymi z 
Grabarczykami, była rodzina Dziełoszyńskich, która miała dwóch synów - 
Józefa i Leona. Pochodzili z Łodzi, ale Dziełoszyński został wyrzucony przez 
ojca z domu, ponieważ ożenił się z kobietą nieakceptowaną przez rodzinę. 
Otworzył w mieszkaniu w Cisowej sklep tekstylny. Na początku byli bardzo 

45 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 13 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
46 Relacja Henryka Langnera z dn. 11 marca 2013 r. zam. w Gdyni Pustki Cisowskie.
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biedni i często przychodzili do Stefanii Grabarczyk po mąkę i cukier, a towary 
do sklepu nabywali na kredyt. Spożywali wszystkie pokarmy jak chrześcijanie, 
a gdy powiększyli swój dobrobyt, praktykowali zwyczaje żydowskie47.  

Według Franciszka Grabarczyka, przed okupacją niemiecką działało w Cisowej 
środowisko narodowców, które było przeciwne Żydom.  Narodowcy ci udali się 
do proboszcza ks. Anastazego Fierka,  aby z ważnego ekonomicznie miejsca Żyda 
przegonić, który następnie przeniósł się na ul. Chylońską, kilka domów dalej za 
fryzjerem Kalikstem, w kierunku Gdyni, gdzie prowadził sklep. Przed wybuchem 
wojny wypłynął na Batorym do USA i uniknął prześladowań, jakie spotkały Żydów 
mieszkających w Gdyni przy ul. Abrahama. Naziści wywieźli wszystkich Żydów z 
Gdyni do obozu przejściowego do Buszkowa koło Kolbud, a następnie do obozów 
zagłady48. 

W domu przy ul. Chylońskiej 107 mieszkał  Gustaw Selonke (Zielonka), 
który miał braci i jeden z nich - starszy  służył w SS. Rodzice Selonka mieli 
gospodarstwo - dwa konie. Gustaw Zielonka furmanił i pracował w elektrowni, 
a później w porcie na pilotażu. Ojciec Zielonka w czasie okupacji już nie żył49. 

W SS odbywali służbę  Franciszek Troszki z Ćmirowa oraz Jan Stencel,  syn 
mieszanego małżeństwa (ojciec był katolikiem, a matka z córką ewangeliczką). Jan 
Stencel należał do KSM w Cisowej, ożenił się z Anastazją Miąskowską. Obecnie 
Stencel mieszka w Bawarii, gdzie odwiedzał go Stanisław Szczelczyński50. 

 W okresie okupacji niemieckiej w Cisowej przy ul. Zbożowej mieszkała majętna 
rodzina Hansa Cendrowskiego (Zinglera), która posiadała dwa domy. Hans 
Zingler był członkiem SS. W 1945 r. zaginął po aresztowaniu przez żołnierzy Armii 
Czerwonej51. 

W Cisowej na rogu ul. Zbożowej mieszkał Hubert Potrykus, syn Augustyna 
Potrykusa oraz Wenzel, który podpisał NLN i wyjechał po okupacji do Niemiec. 
Cukiernikiem był ewangelik Otto Różycki, mąż Gertrudy Sumińskiej, piekarzem 
- ewangelik Otton Gohliko, mąż Wiktorii Niesiołowskiej i Stefan Bukowski, mąż 
Klementyny Murawa. W 1936 r. listonoszem  był Bernard Dąbk, mąż Marii Bach, a 
następnie Jan Pawelczyk.

Franciszek Grabarczyk przyjaźnił się kolegami Niemcami. Podczas odbywania 
praktyki w zakładzie Fiata w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 110 otrzymywał 5 zł na 
tydzień, które najczęściej wydawał na zabawę w Dworze Lipowym. Właścicielem 
dworu był Paweł Sokołowski. W drugim roku płacono Grabarczykowi 7,50 zł, a 
w trzecim – 10 zł. W czasie  jednego spotkania na zabawie, dnia 3 września 1939 
r. podano komunikat przez głośniki o tym, że Anglia i Francja wypowiedziały 
Niemcom wojnę. Wśród młodzieży polskiej powstała radość i entuzjazm, a koledzy 

47 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 13 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
48 Relacja Henryka Langnera z dn. 11 marca 2013 r. zam. w Gdyni Pustki Cisowskie.
49 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 13 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
50 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 14 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
51 Relacja Włodzimierza Kuczkowskiego, z dn. 4 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
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- Franciszek Pliński  i Ryszard Heitemeyer również wiwatowali, choć okazało się 
później, że w domu mieli mundury SS. Ryszard Heitemeyer (inkasent) mieszkał w 
większym domu obok Franciszka Wawrzynowskiego, naprzeciw Szkoły Podstawowej 
nr 952. 

W pierwszych tygodniu września 1939 r., przed wkroczeniem Niemców do 
Gdyni, wielu mężczyzn, m.in. z Cisowej, zostało zabranych do kopania rowów 
przeciwczołgowych w Janowie, ponieważ Niemcy weszli do Gdyni również od strony 
Janowa i Kazimierza. Franciszek Grabarczyk zaplanował udać się tam z  Franciszkiem 
Plińskim i Ryszardem Heitemeyerem, ale oni już nie przyszli, bo zostali wcześniej 
zmobilizowani przez Niemców do SS53.

Wcielenia do Wehrmachtu

Służba w armii niemieckiej była konsekwencją wpisania Polaków na NLN oraz 
kolejną formą germanizacji. W zarządzeniu Komisarza Rzeszy do Spraw Umocnienia 
Niemczyzny z dnia 9 i 10 lutego 1942 r. stwierdzono, że przyjęci do III grupy NLN 
podlegają obowiązkowej służbie pracy, jak i służbie wojskowej. Pobór Polaków z III 
grupy NLN miał stanowić uzupełnienie strat ludzkich ponoszonych na frontach. 
Straty te wynosiły 30% stanu osobowego wojsk lądowych. Dnia 28 lutego 1942 r. 
straty Wehrmachtu wynosiły 1005636 ludzi, z czego 202251 zabitych, 725642 
rannych i 46511 zaginionych; 112627 było niezdolnych do walki wskutek odmrożeń. 
Pobór do wojska niemieckiego był realizowany jako ogniwo akcji germanizacyjnej 
oraz pod wpływem załamania się taktyki wojny błyskawicznej. Uważano, że NLN jest 
najlepszą formą asymilacji z Niemcami54.

Według ks. dr. Leszka Jażdżewskiego na Pomorzu Gdańskim pierwsze przypadki 
powołania Kaszubów do Wehrmachtu miały miejsce już w 1940 r. W armii niemieckiej 
służyli Kaszubi zamieszkujący tereny kaszubskie należące przed 1939 r. do Niemiec 
(powiaty lęborski, bytowski, człuchowski i słupski). Kaszubi mieszkający w tych 
powiatach posiadali obywatelstwo niemieckie jeszcze przed 1939 r. Fakt powołania 
do wojska niemieckiego nie był dla nich zaskoczeniem, jako obywatele III Rzeszy 
spodziewali się wcielenia do wojska niemieckiego jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej. Aby tego uniknąć, niektórzy mimo grożących represji w stosunku do 
rodzin uciekali na terytorium II Rzeczypospolitej. Kaszubi, służący w Wehrmachcie 
jako obywatele III Rzeszy, często nie byli kierowani na front przeciwko Polsce, 
np. na skutek prośby żołnierza. Przed 1942 r. odbywali służbę wojskową Kaszubi 
zamieszkujący obszar dawnego Wolnego Miasta Gdańska. Masowy i przymusowy 
pobór mężczyzn z III grupy NLN do wojska rozpoczął się w trzeciej dekadzie lutego 

52 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 13 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
53 Relacja Franciszka Grabarczyka z dn. 14 marca 2012 r. zam. w Gdyni Grabówku.
54 L. Jażdżewski, Kaszubi w Wehrmachcie 1942-1945, Gdańsk 1998, s. 68 (maszynopis w posiadaniu 

autora).
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1942 r. i trwał do końca okupacji niemieckiej55.
Rejestracja mężczyzn podlegających służbie wojskowej odbywała się według zasad 

ustalonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przeprowadzały ją władze 
administracyjne. Na szczeblu okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie całością spraw 
związanych z poborem do Wehrmachtu kierował Wojskowy Inspektorat Poborowy - 
Wehrehrersatzinspektion w Gdańsku. Urzędowi temu podlegały rejonowe komendy 
wojskowe - Wehrbezirkskommando. Rejonowe komendy wojskowe dla terenów 
kaszubskich znajdowały się w Gdańsku, Wejherowie i w Starogardzie. W miastach 
powiatowych powołano Wojskowe Urzędy Meldunkowe - Wehrmeldamt. Wojskowym 
Urzędom Meldunkowym podlegały rejonowe obwody poborowe - Musterungsbezirk. 
Poszczególnym komendom rejonowym podlegało kilka wojskowych urzędów 
meldunkowych. Rejonowej komendzie wojskowej w Wejherowie podlegały 3 wojskowe 
urzędy meldunkowe, które znajdowały się w Wejherowie, Gdyni i w Kartuzach56.

Komisja poborowa decydowała, do jakich rodzajów wojsk lub rodzajów broni 
poborowy nadaje się najbardziej. Po badaniu lekarskim podejmowano decyzję o 
wcieleniu poborowego do jednego z trzech podstawowych działów sił zbrojnych, 
sił lądowych - Heer, marynarki wojennej - Kriegsmarine lub lotnictwa - Luftwaffe. 
Rybacy kaszubscy z rejonu nadmorskiego kierowani byli często do Kriegsmarine, 
rzadko do Heer57. 

Otrzymanie karty powołania było wielkim i dramatycznym wydarzeniem dla 
całej rodziny i znajomych. W czasie odjazdów poborowych do jednostek wojskowych 
często śpiewano polskie i kaszubskie pieśni patriotyczne i religijne. Wśród 
najczęściej śpiewanych pieśni były: „Serdeczna Matko”, „Boże, coś Polskę”, „Mazurek 
Dąbrowskiego”, „Hymn Kaszubski” Hieronima Derdowskiego58.

Możliwości prawnego uchylania się od służby wojskowej były bardzo 
ograniczone. Odroczenie od służby wojskowej można było uzyskać na podstawie 
orzeczenia lekarskiego. Znaczna część uchylających się od poboru szukała 
schronienia w lasach, bunkrach, przyłączała się do oddziałów partyzanckich 
(przyjmuje się, że ok. 25%). Uchylający się od służby wojskowej najczęściej 
wchodzili w skład Tajnej Organizacji „Gryf Pomorski”, Armii Krajowej lub 
stanowili oddziały niezwiązane z żadnymi organizacjami konspiracyjnymi 
działającymi na Pomorzu59.

Nie wiadomo jaka była liczba ogólna Kaszubów wcielonych do armii 
niemieckiej. Konrad Ciechanowski szacował liczbę wszystkich Polaków służących 
w Wehrmachcie na 300-350 tys. Według  Jana Szilinga z Okręgu Gdańsk-Prusy 
Zachodnie wcielono w latach 1942-1945 ok. 85-90 tys. Polaków. Czasopismo 
„Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” z grudnia 1942 r. podało liczbę 120 tys. 

55 Tamże, s. 69.
56 Tamże, s. 74.
57 Tamże, s. 76.
58 Tamże, s. 77.
59 Tamże, s. 78.
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Pomorzan w Wehrmachcie, natomiast w styczniu 1944 r. podano liczbę 250 tys. 
osób. W Biuletynie Informacyjnym z dnia 13 kwietnia 1944 r. zapisano liczbę 300 
tys. osób z Pomorza w Wehrmachcie60.

Dotychczas nie ma opracowań dotyczących udziału Polaków z Cisowej w 
Wehrmachcie. Przyjmuje się, że zostało powołanych do armii niemieckiej ok. 45 
mężczyzn z rodzin wpisanych na NLN. Najliczniejszą grupą były zbrojne siły lądowe, 
znacznie mniejsza ilość była wcielona do marynarki wojennej. Przyjmuje się, że ok. 
25% żołnierzy Werhmachtu pochodzących z Pomorza zdezerterowało później do 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Ze względu na fragmentaryczny materiał źródłowy dotyczący udziału cisowian 
w wojsku niemieckim, wybrano kilka z kilkunastu relacji i zapisanych wspomnień 
żołnierzy na szlaku wojskowym.

Najwięcej strat w okresie okupacji niemieckiej doświadczyli członkowie 
rodziny Lubner z Cisowej, którzy byli wpisani na NLN, a następnie powoływani 
byli do armii niemieckiej. W niemieckich zbrojnych siłach lądowych był Józef 
Lubner, syn Leona, który zginął na froncie wschodnim. Podobnie Zygmunt 
Lubner, syn Augustyna - zginął  pod Kijowem. Leon Lubner był wcielony do 
Krigsmarine, zachorował na płuca, 21 maja 1948 r. zmarł na gruźlicę61. Leon 
Lubner zmarł dnia 22 lipca 1945 r. w Gdańsku.

Adolf  Schumann SA, który zamieszkał w szkole w Cisowej, nakłaniał 
Brunona Chlebbę do podpisania NLN.  W tym celu Brunon Chlebba był 
wzywany kilkakrotnie do sztabu gestapo na Kamiennej Górze w Gdyni. 
Odmówił dwa razy, ale za trzecim razem Adolf Schumann zagroził mu 
wywiezieniem do obozu w Stutthof i wówczas podpisał III grupę NLN. Kilka 
dni później Niemcy wcielili Brunona Chlebbę do armii niemieckiej. Odbył 
on przeszkolenie Brauschwieg, a stamtąd udał się z wojskiem niemieckim do 
Caen we Francji. W 1944 r. podczas inwazji angielskiej nad Kanał Lamanche 
Brunon Chlebba dostał się do niewoli i przeszedł do Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Tam, w wojsku polskim, pracował w kancelarii jako urzędnik. 
W 1947 r. wrócił do Polski i rozpoczął pracę w Miejskiej Radzie Narodowej w 
Gdyni jako urzędnik w Wydziale Przemysłu62.

W 1942 r. Niemcy zmusili Antoniego Kaletę  do podpisania 3 grupy NLN, a 
w konsekwencji powołali do Wehrmachtu. W wojsku niemieckim przebywał w 
Czechosłowacji i Rosji. W Rosji na froncie był piekarzem, został lekko ranny w 
twarz63.

W 1943 r. Helena Darznik podpisała NLN i Józef Darznik został powołany do 
Wehrmachtu na front rosyjski. Został tam ranny, a następnie postanowił razem z 
Janem (Hanysem) i Teodorem Kujawą zdezerterować i przejść do tworzonych 

60 Tamże, s. 85.
61 Relacja Franciszka Grabarczyka, z dn. 18 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni Grabówku.
62 Relacja Ireny Chlebba-Śliwińskiej, z dn. 18 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni. 
63 Relacja Bronisławy Westa, z dn. 31 października 2012 r. zam. w Rumi.
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Polskich Sił Zbrojnych poza Krajem.  Dnia 23 marca 1946 r. został odesłany przez 
władze brytyjskie do Polski64.

Nie ustalono, w jakich okolicznościach rodzina Augustyna Radtke podpisała 
III NLN. Niemcy wcielili do Kriegsmarine synów Augustyna Radtke - Augustyna 
i Stanisława. Stanisław pływał na U-botach (łodzie podwodne), a Augustyn Radtke 
pływał na niszczycielach65. 

W czasie okupacji niemieckiej Józef Radtke pracował w kotłowni elektrowni 
TFA i kierował grupą zatrudnionych Włochów. Ożenił się z Marią z d. Miotke, która 
mieszkała w Cisowej przy ul. Chylońskiej w domu Sondej i mieli dwóch synów - Gintera 
i Mariana. Augustyn Radtke ożenił się z Marią Małek z Cisowej przy ul. Chylońskiej 
(w okolicy domów Jana Kujawy i Jana Tesmera); mieli troje dzieci: Karola, Elżbietę i 
Stanisława. Stefan Radtke ożenił się z Łucją N.  z okolic Pucka i mieli córkę Jadwigę. 
Stanisław Radtke po okupacji niemieckiej wyjechał do pracy na ziemiach odzyskanych 
pod Słupsk i tam ożenił się z Henryką Łajca; mieli troje dzieci: Bożenę, Krystynę, Marka66.

Do podpisania NLN została zmuszona rodzina Bochentin. Trzech jej 
przedstawicieli zostało wcielonych do wojska niemieckiego: Klemens Bochentin, syn 
Pawła, który zginął w Niemczech, Stefan Bochentin, syn Pawła, który był w obozie 
koncentracyjnym w Mauthausen, a następnie wysłany na front zginął67. 

Ryszard Jan Bochentin był Niemcem, pochodził z Elbląga. W 1940 r. przyjechał na 
pogrzeb Anny Bochentin i wchodząc do światyni św. Mikołaja w Chyloni powiedział 
głośno przy uczestnikach ceremonii „Heil Hitler!” Został za to przez Pawła Augustyna 
Bochentina z Cisowej wyrzucony z kościoła68. Później wyróżnił się walcząc w armii 
niemieckiej. Dnia 1 stycznia 1940 r. mianowany został plutonowym, 1 lutego 1940 
r. został dowódcą plutonu w walkach we Francji. Następnie brał udział w kampanii 
na wschodzie, gdzie został ranny 7 lipca 1941 r. i był uważany za zabitego. Wrócił do 
swojego pułku i zajmował pozycję dowódcy II Batalionu. W maju 1942 r. Ryszard Bochentin 
brał udział w walkach pod Chełmem i na południe od jeziora Ładoga. Od września 
1942 r. do lutego/marca 1943 r. walczył pod Leningradem i za odwagę otrzymał 12 
lutego 1944 r. stopień podpułkownika i został dowódcą II Pułku Grenadierów 408, aż 
w końcu 25 lutego 1945 r. zginął w walce na Łotwie69. 

Józef Langa z Gościcina, który wszedł do rodziny Hallmann na Pustkach Cisowskich, 
został wcielony do armii niemieckiej. Walczył w Belgii, Francji i Anglii. W Anglii miał 
przestrzelone płuco i był ranny w rękę. Wrócił do Polski i mieszkał na Grabówku70.

Na końcu przedstawiono dzieje dwóch przedstawicieli rodziny Pawelczyk - 
Antoniego Alojzego i Jana Eligiusza. Cierpienia rodziny opisał Kazimierz we 
wspomnieniach: W latach 1942-1943 nasza matka miała 40 lat i była niezdolna do 

64 Relacja Jana Darznika, z dn. 8 grudnia 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.
65 Relacja Gintera Radtke, z dn. 5 lutego 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
66 Relacja Gintera Radtke, z dn. 6 lutego 2013 r. zam. w Gdyni Cisowej.
67 Relacja Sylwii Bochentin-Jańczuk, z dn. 26 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni.
68 Relacja Sylwii Bochentin-Jańczuk, z dn. 27 stycznia 2013 r. zam. w Gdyni.
69 Relacja Sylwii Bochentin-Jańczuk, z dn. 2 lutego 2013 r. zam. w Gdyni.
70 Relacja Marii Stankiewicz, z dn. 2 listopada 2012 r. zam. w Gdyni Cisowej.

Cierpienia i straty ludności polskiej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945



130

jakiejkolwiek pracy; dzieci w wieku od 13 do 19 lat, w tym starsi bracia w wieku 16 i 18 
lat. Chyba nikt z życzliwych nam sąsiadów  nie umiał matce doradzić co dalej. Pozostały 
nam tylko płacz, różaniec, nadzieja, że ojciec wnet wróci, zdrowie dopisze  i że ….ta 
okrutna wojna się skończy. Mówi się, że nadzieja żyje najdłużej. Czy to się sprawdziło w 
naszym przypadku? Policja przesyłała kilka wezwań i ponagleń, a kiedy Niemcy wywiesili 
afisz „Der letzte Aufruf ” – ostatnie wezwanie. Mama w tej beznadziejnej sytuacji, w 
jakiej się znaleźliśmy, ze starszą siostrą i dwoma braćmi, w ostatnim dniu podanym 
przez komisję okupanta podpisała w Dworze Lipowym NLN.  Długo mama ten fakt 
przed sąsiadami i krewnymi trzymała w tajemnicy. Są osoby w naszej rodzinie, które do 
dziś nic nie wiedzą na ten temat. Na pytania niektórym osobom powiedziała nieprawdę, 
ale  dzieciom (tym starszym) mówiła, że należy się spodziewać ciężkich, smutnych chwil 
i momentów, i ta niepewność  może trwać do końca wojny jeśli dożyjemy. Niewiele się 
myliła! Matka mniej martwiła się o nas, czyli o siostry i o mnie. Sen z powiek spędzała jej 
najbliższa przyszłość naszych dwóch braci zbliżających się do wieku pełnoletniości, czyli 
potencjalni kandydaci do służby wojskowej i na front! I tak to się też stało. Pożegnanie 
dwóch braci w niewielkich odstępach czasowych było dramatyczne, nie zapomniane, z 
płaczem, z różańcami w rękach, który po zakończeniu wojny starszy brat, wróciwszy z 
Murmańska w październiku 1946 r. pokazał nam jako dowód opieki niebios. Młodszy 
brat z frontu na zachodzie, po wcieleniu go do armii generała Władysława Andersa i 
przeżyciu walk pod Monte Cassino „wylądował” w Anglii w 1947 r.71.

Antoni Alojzy Pawelczyk (17.1.1926-6.6.2010),  syn Jana i Bronisławy, już 
jako kilkuletni chłopak interesował się wojskiem polskim; zbierał zdjęcia z gazet o 
treści wojskowej. W czasie okupacji niemieckiej pracował w sklepie w artykułami 
metalowymi w Gdyni przy Litzmann Platz (dziś pl. Kaszubski). W 1944  r. został 
wywieziony na roboty do Niemiec w pobliżu miasta Flensburg, tj. blisko granicy 
z Danią. Tu pracował do początku 1945 r. Wkrótce na te tereny wkroczyły wojska 
alianckie. Antoni Pawelczyk skorzystał  z okazji i zgłosił się dowództwa oddziału wojska 
brytyjskiego. Internowano go do ich obozu, gdzie przyznał się, że jest Polakiem. Po 
krótkim przeszkoleniu przydzielono go do 2. Korpusu Polskiego, do oddziału wojsk 
zmechanizowanych, gdzie jako kierowca walczył pod Monte  Cassino. Tam doczekał 
się kapitulacji Niemiec. Dwa lata spędził w obozie wojskowym aż do demobilizacji w 
1947 r., która nastąpiła w Millfeld, tj. blisko wybrzeża wschodniego w Anglii. W latach 
1950-1952 mieszkał  w   Middlesbrough i pracował w stoczni przez 38 lat. Po przejściu 
na emeryturę zamieszkał w Billingham niedaleko Middlesbrough, gdzie zmarł72.

Jan Eligiusz Pawelczyk kilkakrotnie stawał przed Komisją Poborową.  W 1943 r.  
odroczono go ponieważ miał drobną budowę ciała i w dodatku nie miał jeszcze 150 
cm wzrostu.   Dnia 8 lutego 1944 r. ponownie stawił się przed Komisją Poborową i 
wówczas wpisano mu do dokumentów „Fernsprecher”, co oznaczało, że postanowili 
wyszkolić go na telefonistę i skierowali do Strassburga, miasta leżącego w Alzacji/
Lotaryngii w przedwojennej Francji, na nowo okupowanej przez Niemców od 1940 r., 
gdzie stacjonowała 215 Bateria Ciężkiej Artylerii. Znalazł się więc w Artylerii, gdzie 

71 K. Pawelczyk, Wspomnienia (maszynopis w posiadaniu autora).
72 Relacja Kazimierza Pawelczyka, z dn. 2 lutego 2013 r. zam. w Wejherowie.
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działa miały kaliber 18cm, a pociski o wadze 87 kg dobrze zbudowani żołnierze mogli 
je z łatwością dźwignąć. Te groźne działa, a na baterię składały się 4, Niemcy nazywali 
”Schwere Feldhaubitze 18” w tłumaczeniu – „ciężka haubica polowa 18”. Oprócz łączności 
telefonicznej w tej baterii, była również łączność krótkofalowa za pomocą pokaźnych 
rozmiarów skrzynek - aparatów „Berta” wyposażonych w anteny, a noszonych na plecach 
przez żołnierzy nazywanych ”Funker” - krótkofalowiec i przekazujących zakodowane 
wiadomości nadawane w systemie alfabetu Morsa.

Po trzymiesięcznym okresie rekruckim, po wyszkoleniu, otrzymał 14 -dniowy 
„Erholungs Urlaub” – urlop wypoczynkowy i bilet do domu. Niektórzy znajomi i 
sąsiedzi namawiali go: „Nie wracaj! Idź do lasu”, ale za dezercję groził sąd polowy i 
śmierć. Wrócił więc do Strassburga. Tu z miejsca dostał się do tzw. „Marschbatterie”, 
czyli baterii marszowej, co oznaczało – na front.  Alianci wylądowali dnia 6 czerwca 
1944 r. we Francji, w Normandii. Dość szybko zdobywali teren. W tym czasie, do 
chwili pełnego skompletowania baterii, dalej miały miejsce ćwiczenia bojowe. Podczas 
takich jednych ćwiczeń nadleciały nad poligon samoloty amerykańskie i angielskie. 
Jan Pawelczyk rozwijał kabel telefoniczny i chcąc uniknąć siekącego ognia z karabinu 
maszynowego myśliwca, uciekając potknął się i został ranny. Po nalocie, po przyjściu 
do koszar, wezwano go i najpierw w pośpiechu opatrzono ranę, następnie szef baterii, 
a potem zwołana komisja wojskowa postawiła mu zarzut „Selbstverstuemelung”, czyli 
samookaleczenia, co groziło sądem polowym. Po zawiłych niemiecko-polskich i „na 
migi” tłumaczeniach Pawelczyka oraz ostrzeżeniach ze strony komisji „winę” mu 
darowano. Po krótkim jednakże czasie okazało się, że rany nie można bagatelizować, 
ponieważ nastąpiło poważne zakażenie („Phlegmone”). Skierowano go do szpitala 
w malowniczych górach Schwarzwald’u w Donaueschingen w Niemczech. Po 14 
dniach wrócił do jednostki, ale okazało się, że należy mu się jeszcze „Einsatzurlaub”, 
a więc urlop przed samym pójściem na front. Boże Narodzenie 1944 r. świętował w 
domu rodzinnym. Tu był odpowiedni moment, aby udać się „do lasu”, do partyzantki 
na Kaszubach, ale znowu zabrakło mu odwagi, bo po pierwsze odstraszała zima i po 
wtóre postępowanie hitlerowców, którzy bez żadnego miłosierdzia, dla przykładu, bez 
pardonu wieszali nawet swoich żołnierzy na najbliższych słupach ulicznych latarni za 
dezercję z wojska. Przykładów takich było wiele, gdyż hitlerowcy przegrywali wojnę, 
a żołnierzy nie było skąd  rekrutować i szybko wyszkolić. Po powrocie do baterii 
marszowej spostrzegł jak pilnie przygotowywano posiłki dla 715 Dywizji, częściowo 
zmotoryzowanej - pod dowództwem Ferdinanda Schörnera, ostatniego naczelnego 
dowódcy wojsk lądowych III Rzeszy. Załadowano artyleryjską baterię do uzbrojonych 
wagonów towarowych, które kierowano na południe Włoch. Gdy dojechali do 
Innsbrucka, zostali zaatakowani przez dwie eskadry samolotów. Po krótkim 
nalocie działa zostały rozbite i uszkodzone, a bateria zdekompletowana i musiała 
wracać z powrotem do Strassburga. Następnie, dnia 20 marca 1945 r.,  po szybkim 
sformowaniu, z nowymi działami wysłano Jana Pawelczyka na front wschodni. Od 
tego dnia postanowił w kalendarzyku kieszonkowym notować przeżycia wojenne, 
które za zgodą autora zostają częściowo opublikowane:
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Postanowiłem od tego momentu notować moje przeżycia. Pierwsze miasto to
                   Loslau. Niedaleko stąd w Radlinie otrzymaliśmy kwaterę, bardzo przyzwoitą.
21.03.         Kolega mój pochodzi z Saksonii. Mogę się z nim dobrze porozumieć. Dziś 
                   wieczorem mieliśmy już pójść z naszymi działami na front (pierwsza linia)
                   dobrze, że nic z tego. Pozostaliśmy w Radlinie.
22.03. O godz. 14.00  byliśmy gotowi i cała dywizja pomaszerowała do Koenigsdorf.
                   Zaraz wieczorem położyliśmy kabel telef. i już mieliśmy strzelać. Zostałem 
                   w „Feuerstelle”  stanowisko ogniowe).
23.03 Już wczesnym rankiem Rosjanie ostrzeliwali naszą „B – Stelle”
                   (Beobachtungsstelle  w tłum. stanowisko obserwacyjne wysunięte 2 – 3 km
                   przed stanowiskiem ogniowym, gdzie usytuowane były nasze działa – haubice)
                   Musiałem pójść na „Störungssuche”, (czyli szukać miejsca, gdzie  został 
                   uszkodzony kabel), bo nie było łączności.
24.03. 6.30 Rusek położył „Trommelfeuer” (nieustanny ogień – Trommel znaczy bęben)
                   na naszą B – Stelle. Jeden kolega został przy tym ranny. Wieczorem ulotniliśmy
                    się stamtąd przenosząc B-Stelle mniej więcej 1 km w inną stronę. 
25.03          Od dzisiejszego dnia jestem na B-Stelle. Dziś był wielki ogień. Jeden granat padł 3
                   metry ode mnie, ale mi nic nie zrobił.

W tym miejscu chcę wspomnieć, że omal nie zastrzelił mnie dowódca - niemiecki Oberleutnant, 
za to że nie chciałem wykonać rozkazu. Chodziło o to, że zawsze wysyłał mnie naprawiać  
kabel i przywracać łączność, a Niemca, nazywał się Wagenhaeuser, ze Schwabenland’u (z krainy 
Szwabia) też telefonistę - oszczędzał.
 Zbuntowałem się i  gdy zaprotestowałem wyciągnął pistolet i krzyczał: ”Pójdziesz, czy nie?” 
Musiałem  zmęczony znowu pójść na to niebezpieczne „Stoerungssuche”.

26.03. Dziś mieliśmy znowu dwóch rannych, cofnęliśmy się na jedną górkę.
27.03.  Niedaleko jest tor kolejowy, ma to być pierwsza linia, więc trzeba się znowu cofnąć. 
                 W budynku, który zajęliśmy są cztery familie cywilistów.
28.03. Dom ten dostał 3 „Volltreffer”- celne pociski: 1 pocisk z czołgu i 2 inne.
29.03. Rusek przeprowadza jeden atak za drugim, ale Niemcy je odparli. Dziś znów 5
                  „Volltreffer”   z „PAK’u” (armaty przeciwpancernej), z „Panzer’u” (czołgu)
                    dalej artylerii i „Granatwerfer” (granatnika) przeciwnika .
30.03. Objęliśmy nową B – Stellę (miejsce obserwacyjne), dosyć cicho. W nocy strzelanina. 
O godz. 3.00 kładłem kabel do pierwszego rowu. Kule gwizdały, ale mnie nie trafiły.
31.03 Dostałem się do domu, który zajęliśmy. Nic nie mam do roboty. Chcę napisać
                    list do Kowalskiego. Dziś w nocy zmieniliśmy stanowiska. Przydzielono nas na
                   inny odcinek frontowy. Jest tu trochę goręcej, lepszy ogień. Nasza bateria jest 
                   przydzielona do piechoty.
1.04.1945  Utrzymuję łączność między piechotą a artylerią. Już parę razy Rusek nam przerwał
                   kabel pociskami z miotacza granatów. To już pewnie piąty raz dzisiaj. Udało mi 
                    się pomimo wszystko utrzymać połączenie. W święto dano dla każdego kawałek
                   placka, tabliczkę czekolady, 1 drops, a także papierosy i tabakę.

Na tej notatce urywają się moje wspomnienia frontowe. Widocznie nie miałem już okazji pisać, 
bo ciągle uciekaliśmy przed Rosjanami. 

8.05.1945   HURRA!  KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

O godz. 24.00 Zawieszenie broni!
Wszędzie ludzie się radują i weselą bo skończyła się najstraszliwsza wojna w dziejach świata.
Ucierpiały wszystkie narody Europy za wyjątkiem Szwajcarii i Szwecji, bowiem te państwa po-
zostały neutralne, nie przystąpiły do wojny. Na zachodzie ludność niemiecka ucierpiała od cią-
głych nalotów bombowców alianckich. Gdy przebywałem w Strassburgu jeszcze przed otwar-
ciem drugiego, zachodniego frontu w Normandii, a także nieco później widziałem setki samo-
lotów bombowców przelatujących nad nami w kierunku „Ruhrgebiet” -  niemieckiego Zagłębia 
Rury, dokonujących dywanowych nalotów na takie miasta jak Essen, Karlsruhe, Mannheim, 
Stuttgat, Heiligenhafen, czy Heilbronn – wszystkie piękne miasta, które miałem okazję zobaczyć. 
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Alarmy przeciwlotnicze były na porządku dziennym. Wtedy przypomniał mi się też wielki nalot 
na Gdynię w dniu 9 października 1943 roku. Alianci dzięki Polakom mieli doskonały wywiad. 
Znalazłem się wtedy w okolicach ulicy Portowej, gdy nastąpił nalot samolotów angielskich skiero-
wany  głównie na port i stocznie,  gdzie budowano groźne w bitwach na morzu „U – booty”, czy-
li okręty podwodne.

8.05.1945 O godz. 24.00  Zawieszenie broni. Ostatnie walki z Ruskami miały miejsce już na terenie cze-
skim. Komendant baterii zwołał po raz ostatni żołnierzy na Apel i oznajmił, że Hitler nie żyje, 
że koniec wojny i każdy może udać się gdzie chce. Mówił, że radzi uciekać do Amerykanów. Tak 
Komendant sam  zrobił. Wraz z obsługą dział i telefonistami uciekają tej nocy do Amerykanina. 
Zostałem sam, schowałem się w stodole, bo chciałem się przespać i poddać Ruskowi. Przedtem jed-
nak usiłowałem zdobyć od Czechów cywilne ubranie, ale oni widząc mnie Polaka w niemieckim 
mundurze śmiali się  i drwili ze mnie – nie pomogli.

9.05. 1945  Noc przeszła a Rusek nie nadszedł. Postanowiłem dziś jak  wielu innych Polaków 
                 w takiej samej sytuacji przedostać na amerykańską stronę. Słyszeliśmy, że są 
                 niedaleko, bo już w Pradze.

Wsiadłem razem z kolegą, Ślązakiem na wóz pełen konserw, chleba, napojów, czekolady, słodyczy 
i innych dobrych rzeczy – i ... jazda! – do Amerykanów! Musieliśmy się bardzo  śpieszyć, gdyż Czesi 
zezwolili na tę ucieczkę, jednakże jak by na złość wyznaczyli termin 24 godzin na przedostanie się do 
Pragi. Cóż z tego! Tu w Czechach w każdym mieście milicja z karabinami i niestety pozwolono nam 
przejechać spokojnie, ale tylko jedną ulicą. Boczne ulice są pilnie strzeżone. Jedziemy więc zatłoczo-
ną, zablokowaną do ostateczności ulicą: samochody, wozy, konie z tym, że dla pieszych nie ma miej-
sca! Żołnierze bez transportu zmuszeni są uciekać przed Ruskami po obu stronach ulicy – rowami. 
W pewnym momencie widzę nieopodal mego byłego Komendanta pędzącego na koniu przez łąkę.  
A więc i jemu nie udało się jeszcze uciec. Nie tracimy nadziei, lecz tu nagle hałas i krzyki : „ Z drogi!” 
(z drogi) - nagle ze wszystkich stron otaczają nas Rosjanie, ich czołgi, wozy pancerne i sowieccy żoł-
nierze.

10.05.1945  Dziś minął termin 24 godzin i o godz. 10-tej dostałem się do czeskiej niewoli
                   w Chrudimie. Stąd wieczorem dotarliśmy pod strażą do Pardubic.

W Pardubicach, na stadionie dołączyliśmy do ogromnej liczby niewolników już tam zgromadzo-
nych, którzy zajęli wszystkie trybuny. Nam przybyłym pozostała do spania tylko murawa pod go-
łym niebem, co w maju dawało się we znaki, mimo iż miałem koc wojskowy.
Cudzoziemcy w niemieckich mundurach stronili od żołnierzy z Rzeszy i zaczęli naszywać so-
bie na czapkach i furażerkach oraz na ramieniach swoje znaki państwowe – małe flagi  i go-
dła. Okazało się wówczas ile to ludzi różnych nacji zostało zniewolonych do służenia w hitlerow-
skiej armii. Byli tam Czesi, Austriacy,  Madziarzy (Węgrzy), Jugosłowianie, Włosi, Polacy i inni.

11.05.        Ustawiając się do jedzenia spotkałem się z kolegą z naszego rekruckiego czasu
                     w Strassburgu. Pochodzi z powiatu Kartuskiego, nazywa się Jan Główczewski -
                     jest też Kaszubą.
13.05.           Dziś wypuszczono wszystkie kobiety, kolejarzy i listonoszów z niewoli, którzy 
                     byli z nami razem.
16.05.            Zmuszono nas do „Propagandamarsz” – marszu propagandowego do miasta          
                     Prelouc, mającego na celu pokazanie nas Czechom. Było nas około 12 000 
                     niewolników. 
17.05.        W najgorszej gorączce prowadzono nas znowu do Pardubic spowrotem. Tym razem
                    dostaliśmy się do koszar a zarazem oddano nas Ruskom. Jest nas teraz około 24 000.
19.05.         Podzielono nas na kompanie. Pierwszy raz idę do roboty.
                   Dziś całej kompanii obcięto włosy. Wyglądamy wszyscy jak obcięte barany. 
                    Szkoda włosów, ale co robić ?
22.05. O godz. 9.00 odmaszerowaliśmy do Trautenau, ma to być ok. 100 km. Byliśmy
                   mokrzy do nitki. Zrobiliśmy 44 km – Wysoke Mylo.
23.05.    Po16 km mieliśmy odpoczynek. Miejscowość nazywa się Leitomysl. Zostaliśmy                  
                    tu na noc. Śpimy na mokrej ziemi.
24.05.        Po galopp-zupie w nocy wyruszyliśmy na dalszą wędrówkę. Zrobiliśmy dzisiaj 36 km. Jest mniej 

więcej godz. 20.00. Dostaniemy prawdopodobnie kawałek chleba. Maehl Triebau.
25.05.1945 Dziś zrobiliśmy znowu 24 km. Pogoda do dalszego marszu była dobra. Miasteczko,
                    w którym przenocowaliśmy nazywało się Miglice.
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26.05. Nasz dzisiejszy marsz to kolejne 35 km. Nareszcie jesteśmy na miejscu. Jest tu 
                    wielki „Sammellager” (obóz zbiorczy), który pomieści 80 000 jeńców. 

Stąd wysyłani są już na wschód. Jest też połączenie kolejowe i transporty odbywają się pociągami.
27.05.    Dziś każdy musiał stawić się przed ruskim lekarzem, kobietą. Zostaliśmy 
                    zakwalifikowani do 5 klas roboczych. Mimo trudów 135 km marszu zaliczono 
                    mnie do 3-ciej klasy roboczej, a więc do normalnej pracy.
28.05. Dziś nic nadzwyczajnego .Ciepłe jedzenie, które dostaliśmy było dosyć dobre.
                    Dano też jeden bochenek chleba na dwóch jeńców.
29.05.    Dziś dla odmiany nie było normalnego czarnego chleba – wojskowego
                    komiśniaka – a twarde duże kawałki chleba tzw. placek dla psa, którego nie         
                    można było ugryźć. Przeniesiono nas do drugiej części lagru.
30.05. Przed i po południu przepracowałem w magazynie żywnościowym. 
                    Przeładowaliśmy 35 wozów mąki. Była to ciężka praca. Wspomniałem sobie 
                    te słowa z biblii: „W pocie czoła będziesz pracował na chleb Twój”.
1.06. Dziś o godz. 18.00 władowano nas do pociągu towarowego. W jeden mały wagon 50 ludzi. Nie moż-

na ani leżeć ani dobrze siedzieć, tak ciasno tutaj. Jedziemy na wschód – kierunek Oświęcim – wielki 
obóz koncentracyjny.

2.06. Dojechawszy do Schoenbrunn a potem do Mor. Ostrawy- zatrzymaliśmy się. 
                Stoimy już tu przeszło 24 godzin. Dano nam kawałek chleba i wody. Straszna gorączka w tym cia-
snym zamkniętym wagonie. Każdy chwieje się na nogach tak już jest słaby.
3.06.            Tak, staliśmy cały dzień w Mor. Ostrawie. Do jedzenia mieliśmy „Knaeckebrot”, 
                    twardy, suszony chleb – suchary i prawie surowe gotowane kartofle. Dzisiejszy
                     dzień był dla nas bardzo męczący.
4.06. Dziś największa gorączka, zatem chyba najgorszy dzień w wagonie. Dotychczas 
                  też mój najgorszy. Głód mamy i do tego złe powietrze, dzięki Bogu jedziemy dalej.
5.06. Jesteśmy na miejscu – w Oświęcimiu. Po 4 dniach widzieliśmy znowu kawałek 

         chleba. Tu odbierano nam już pewnie po raz 10-ty, a ponadto zegarki, bieliznę, 
         fotografie, pieniądze, nożyczki itd. Wszystkiego i tak Ruskom nie oddałem.

6.06.1945 Zaprowadzono nas wszystkich po kolei do łaźni i do odwszawienia. To już może
                 po raz 5-ty. Tutaj otrzymujemy jeden bochenek chleba dla 4-ch osób i 2 razy
                dziennie pół menażki lub puszkę od konserw cienkiej zupy.
7.06. Niezwykła gorączka dzisiaj. Dziś też zaopatrywano w buty tych, którzy dotychczas 
                chodzili boso oraz płaszcze albo koce. Wpakowano nas do małej salki. Oczekujemy 
                na transport.
8.06. Dziś nic nadzwyczajnego, leżymy w obozie o chlebie i wodzie. Dałby Bóg, aby nas
                 wnet odtransportowano.
9.06. Wieczorem miałem nagle odjechać transportem, ale się od tego wywinąłem. 

            Nie było kolegi, samemu było by źle. Przekradłem się w nocy do innego budynku w obozie.
10.06 Już od rana jestem trochę chorowity i to dokucza mi żołądek – nie mogłem dzisiaj

nic jeść. Rano dano nam tylko rzadką zupę, lepsza byłaby kawa.
11.06. Dziś był pożar w obozie, palił się jeden budynek dla niewolników. 
12.06. Bardzo źle, gdy człowiek musi tak w tej klatce siedzieć albo leżeć. Nie widzi nic jak 
                jak tylko ponury lager.
13.06. Stanęliśmy przed lekarzem w obozie, wybierał z pośród nas chorych. Z 2200 jeńców
                wybrał tylko 58 osób. Zanosi się na transport, na roboty.
14.06. Tak samo jak wczoraj stanęliśmy przed lekarzem. Teraz jestem w grupie chorych
                i nie wiemy, co z nami będzie.
15.06.Już rano przeszliśmy do innego bloku i to do wilgotnej, pachnącą stęchlizną 
                piwnicy. Podłoga jest wysypana piaskiem i kamieniami. Wieczorem przyszliśmy do obozu 
                3 – ciej klasy roboczej.
16.06. Przez cały dzień obozowaliśmy na spalonych murach. Był to ten dom, który spalił 
                się 11.06.  Tragedia! Dziś zmarło około 40 niewolników. Najedli się niby syropu albo miodu, a 
w rzeczywistości była to metalowa beczka pełna tego syropu do muchołapek. Wielu się bardzo dużo tego 
świństwa najadło. Rzucali się po ziemi, krzyczeli, takie mieli boleści. W nocy wszyscy wyzionęli ducha, za-
truli się! 
17.06. Dziś Rosjanie podzielili nas na grupy narodowościowe: Polacy, Czesi, Madziary
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                (Węgrzy), Jugosłowianie, Austriacy, Niemcy itp. Przeniesiono nas znowu do 
                 pierwszego obozu.
18.06.      Wczesnym rankiem stanęliśmy ponownie przed lekarzem . Przydzielił mnie do 
                1 – szej klasy roboczej. Zaprowadzono nas pod zwiększonym nadzorem do bloków,
                 przepełnionych jeńcami. W każdym 2200 ludzi, z braku miejsca trzeba było
                 przenocować w korytarzu. Nie udało się uciec.
19.06. Leżymy dzisiaj już od 4-tej rano na dworzu. Jeden transport już odszedł. Może my 
                 też jeszcze dzisiaj odjedziemy.
21.06. Ruski zmądrzeli. Od powierzchownego badania przez lekarza poprowadzono nas 
                 wprost na transport, aby nikt nie mógł uciec. Pociąg zajechał wprost na bocznicę
                 kolejową  w obozie Oświęcimia .
21.06.1945  W kolumnie, w drodze do pociągu postanowiłem pożegnać się z moim dobrym,
                długo skrywanym zegarkiem. Jeden ruski strażnik dał mi za niego 1 chleb i puszkę
                 wieprzowego mięsa konserwowanego, zwanego po rosyjsku „Tuszonką”. O godz.
                12.00-tej władowano nas do wagonów okratowanych drutem kolczastym 
                 i zamkniętym na cztery spusty. Jak poprzednio w jednym wagonie było nas 50-ciu 
                 jeńców. W rogu wagonu wycięto kwadratowy otwór dla załatwiania potrzeb 
                 fizjologicznych. Świeżego powietrza mamy dosyć, ale straszna gorączka. Czekamy
                 na pożywienie, a zarazem odjazd.
22.06.    Cały dzień stoimy jeszcze w Oświęcimiu. Pod wieczór nareszcie odjechaliśmy,
               jednakowoż niedaleko. Stoimy jakieś 40 km od Krakowa. Transport ten pewnie 
               jedzie do Rosji. W nocy  z 22.06 na 23.06 słychać było strzały! Nagle do naszego
               wagonu z wielką złością wtargnęli ruscy żołnierze i każdego bito kolbą, mnie też                                                                             
                się dostało. Okazało się, że z jednego z ok. 40 wagonów przez otwór w rogu,
                w czasie jazdy,  lądując na torze wydostało się i uciekło 3 jeńców. Byli to 
                prawdopodobnie 3 cywile ze Śląska, którzy dobrze znali teren. Jednym z nich 
                był moim kolegą – Ociepka. Jedzie z nami bardzo dużo cywilów
 23.06..     Skończyłem Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wczesnym rankiem

pociąg zatrzymał się; wygnano nas na wolnym miejscu z wagonów i przeprowadzono kolejną re-
wizję. Odbierano noże, ołówki, lusterka, kremy, nożyczki, cygarniczki i różnego rodzaju pudeł-
ka – niewolnikom takich rzeczy nie trzeba.

24.06. Dziś rano podano nam dobrą, gęstą zupę i do tego kawałek suchego chleba.
25.06.  Jak dotychczas droga prowadzi bez wątpienia na wschód. Jechaliśmy przez Skawinę.
26.06. Jest już zmrok. Jechaliśmy dziś bardzo długo. Mieliśmy mało przystanków. Droga
                 ciągnie się nad Karpatami przez Rabkę, Suchą, Limanową. Obecnie stoimy 
                 w Nowym Sączu.
27.06. Przez szpary i zakratowane okna obserwujemy, gdzie jesteśmy. Dzisiaj jechaliśmy
                 przez Jasło, Krosno i Sanok. Były dosyć długie postoje.
28.06. Przyjechaliśmy na nową granicę polsko-ruską.
29.06. Do południa staliśmy jeszcze na granicy. Potem przewieziono nas do Chirowa, 

gdzie zostaliśmy przeładowani do dużych ruskich wagonów przystosowanych do ich szerokich 
torów. Tym razem jest nas 100 jeńców w jednym dobrze okratowanym wagonie. Pożywienie jest 
bardzo marne, a ponadto przez szpary w dachu pada na nas deszcz.

30.06. Dziś, w sobotę zajechaliśmy do n/ Lwowa. Tutaj staliśmy bardzo długo. Dzień rozpoczął
 się znowu od akcji odwszawiania. Jeńcy jednego wagonu za drugim maszerowali do szatni, 
nago od łaźni do łaźni, a wszystkie ciuchy na jednym haku pod gorącą parę  do odwszawienia, a 
wszy było naprawdę mnóstwo. Wszystko to trwało do aż do niedzieli w południe.

1.07. O godz.12.00 odjazd ze Lwowa. Jechaliśmy przez same równiny, prawdopodobnie 
                przez polską Ukrainę.
2.07.1945 Wczesnym rankiem mieliśmy postój na stacji Zdołbunow, a następnie przejechaliśmy 

przez starą granicę polsko-ruską .Miejscowość ta nazywała się Szepytówka.
3.07. Jedziemy ciągle przez Białoruś i nadal kierunek północ.
4.07. Jechaliśmy przez Witebsk i Nevel. Witebsk to duże miasto, jest bardzo zniszczone
                  przez wojnę. Rozdano znowu mniej chleba.
5.07. Podczas naszej podróży prawie nic nie widzimy - tylko lasy i równiny; ziemie

 leżące odłogiem. Od czasu do czasu widzimy małe osady składające się z 4-ch drewnianych chat. 
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Mijamy teraz właśnie miasto, ale też drewniane chociaż domy niekiedy jedno- i dwupiętrowe.
6.07. Mamy postój w Nowgorowo, jest to niedaleko od Nowgorod. Po południu był

           ulewny deszcz. Można było się w wagonie kąpać „pod prysznicem”. Takie mamy wagony.
7.07. Dla odmiany cały dzień mieliśmy straszną gorączkę. Zatrzymaliśmy się na jakimś

terenie łąkowym, przed stacją kolejową dla pobrania wody z dużych pomp kolejowych, które za-
opatrują w wodę parowozy. Otwarto po kolei każdy wagon (nie wszystkie naraz), wypuszczo-
no nas na wolne powietrze pod strażą żołnierzy NKWD uzbrojonych w karabiny z bagnetami. 
Podstawiając nasze kotły  do zupy zaczerpnęliśmy wodę z pompy, a potem do naszych menażek i 
puszek.
Odetchnęliśmy świeżym powietrzem, ale woda była zielona, taka torfowa. Niestety trzeba było 
ją pić – może była nawet zdrowa? Pod wieczór znaleźliśmy się w większym portowym mieście 
Petrozawodsk. 

8.07.  Jedziemy dzień i noc, ale tak naprawdę nie wiemy - czy to dzień, czy to noc - Tu 
                  o tej porze roku prawdziwej nocy i prawdziwego dnia nie ma . W dzień i w nocy 
                  jest jasno i świeci słońce. Pierwszy raz w życiu przeżywam takie chwile, o których 
                  uczyłem się w szkole: Dni i Noce Polarne, a więc latem nie ma nocy (cały czas 
                  jasno) a zimą nie ma dnia (cały czas ciemno). W dzień też jest o wiele goręcej 
                  niż w tzw. nocy. Przeżywamy też różne momentalne zmiany pogody. Wczoraj 
                  gorąco a dziś zimno jak u nas w listopadzie. To wszystko ma wpływ na tutejszy 
                  klimat i krajobraz. Wszędzie widać jakieś karłowate drzewa i kamienie, duże 
                  i  małe. Na wzgórzach leży śnieg.
9.07.          Jesteśmy na miejscu! Jest to jedno z ruskich  największych miast portowych -
                  MURMAŃSK ! Obóz przeznaczony dla nas jest niedaleko, ale postanowiono nas
                  najpierw poprowadzić przez całe miasto, przez samo centrum, pewnie aby pokazać
                  nas wszystkim mieszkańcom. Byłem zdumiony ! Niektórzy Rosjanie podbiegali 
                  do nas na ulicę i podawali kromki chleba, papierosa skręconego w papierze
                  gazetowym lub sam tytoń to znaczy ich „machorkę”. Dziwne, że wartownicy nas 
                  prowadzący do obozu te rzeczy tolerowali, chociaż do czasu, bo zgłodniali jeńcy 
                  coraz bardziej nadużywali ich tolerancji. Podobno cała nasza kolumna liczy ok.
                 1850. Po tym marszu przyszliśmy do obozu. Jest to nowy obóz specjalnie dla nas
                  zbudowany. Składa się z ogromnej ilości namiotów tworzących jakby baraki. 
                  Każdy taki barak-namiot pomieści 50 niewolników. Łóżka-prycze zamiast słomą
                  wyściełane są twardymi drewnianymi wiórami. 
10.07.1945  Przed południem zadbano o naszą czystość. Zaprowadzono nas naturalnie do 
                    dużej miejskiej łaźni, każdy musiał poddać się porządnej kąpieli i.. odwszawieniu
                    Potem już w obozie rozdano dobre jedzenie. Była to bardzo gęsta ruska kasza, 
                    każdy mógł -po długim czasie głodu-najeść się. Murmańsk, to bardzo ładne, duże 
                    miasto, zwłaszcza port robi wrażenie. Jednakże widać tu też ogromne zniszczenia
                    i ruiny spowodowane podobno częstymi nalotami niemieckich bombowców.
                    Ludzie chodzą tu już lepiej ubrani nie tak jak widzieliśmy jadąc przez Białoruś..
11.07.   Dołączono do nas krawców, szewców, stolarzy. Odszedł od nas kolega Kłos – krawiec.
12.07. Wieczorem po jedzeniu odeszli od nas dalsi rzemieślnicy, sami fachowcy, 
                   a było ich mniej więcej 400-tu, do innego lagru (obozu).
13.07.  Dziś nic nowego.
14.07. Dziś także nic nowego.
15.07. Dwa razy zagnano mnie do roboty. Pierwszy raz enkawudyści poprowadzili nas 

           do roboty od godz. 4.00 – 8.00, a drugi raz od 16.00 – 20.00. Deszcz padał prawie 
           cały dzień i było bardzo zimno jak jesienią. 

Wyprowadzano nas na obszary ruin, które musieliśmy usuwać, następnie niwelować teren i sta-
wiać nowe 2-piętrowe drewniane domy. Na oczyszczonym terenie najpierw trzeba było wykopywać 
doły 1m x 1m i o głębokości -1,5m. Może wszystko byłoby dobrze, ale podłoże najpierw było mięk-
kie a potem bardzo twarde jakby cementowe. Trzeba było posługiwać się nawet kilofami. 
Ruscy nie byli łaskawi. Wyznaczyli  normy czasowe (1 dół w czasie 4-ech godzin) i od wykona-
nej normy uzależniali ilość otrzymywanego chleba dziennie. W ten sposób 60% wykonanej nor-
my to dodatkowo 125g chleba, 80%-200g chleba , a 100% to 300g chleba więcej w myśl ich zasa-
dy: „Budziesz charaszo robotać, tak budziesz charaszo kuszać”, co jak wiadomo oznacza: „Będziesz 
dobrze pracował, będziesz dobrze jadł”. 
Ziemia tak twarda, skalista w dodatku kamienie, że nie mogłem nigdy wykonać normy – najczę-
ściej 60%, rzadko 80%. W wykopane doły wstawialiśmy drewniane zaimpregnowane bloki i na 
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wierzch grube bale razem stanowiące fundament. 
Budowaliśmy dom coraz wyżej, używając coraz cieńszych belek , w końcu o grubości 15cm x 15 
cm. Nadzorujący rosyjscy, cywilni inżynierowie chwalili nas czasem i za dobrą pracę pozwalali za-
bierać odpady drewniane do naszych namiotów, gdzie mieliśmy tzw. „kozy” – małe okrągłe pie-
ce żeleźniaki. Gdy inżynierów nie było w pobliżu produkowaliśmy specjalnie te odpady i niektó-
re dla nich widoczne, ale dużo ich wynosiliśmy pod płaszczem. Jeśli już mowa o żeleźniaku mu-
szę wspomnieć o pewnym wydarzeniu tragicznym. Jeden z moich kolegów obozowych i z mego na-
miotu, Polak, wcześniej polski podoficer o nazwisku Przegiętka, gdzieś zdobył kilkanaście karto-
fli. Wytarłszy te kartofle pokroił je i położył na gorący żeleźniak, ale nie mogąc się doczekać jadł 
je bardzo łapczywie, aby mu je nikt nie zjadł. On zawsze był głodny, tym razem najadł się chyba 
pół-surowych kartofli i dlatego miał okropne bóle i po niedługim czasie zmarł. Żal mi go było bar-
dzo, bo był dobrym inteligentnym kolegą.

18.07  Dziś pracowałem „na normę” od godz. 0.00 – 4.00
19.07. Wczoraj świeciło słońce, pracowaliśmy pół-nago, a dzisiaj każdy ubrał swój wojskowy
            niemiecki płaszcz i sweter, bo było strasznie zimno. Nie do wiary – jaka ta pogoda 
            tutaj jest zmienna.
20.07.1945 Zatrudnia się nas do różnych prac, które podzielono na tak zwane Komanda. 
               Dzisiaj wyznaczono mnie do komanda „Stolarnia”. Jaki ze mnie stolarz? Okazało
               się, że chodziło o prace porządkowe i to dobrze, że wewnątrz stolarni i  obok 
               w drugim ciepłym pomieszczeniu - magazynie. 

Były też i inne komanda: oprócz komanda budowa także komando port i komando las. To 
było najgorsze, bo wywożono grupę 40 jeńców w las, 300 km od obozu w Murmańsku, aż do 
Kandałakszy i w lasy Archangielska, a w dodatku do b. ciężkiej pracy przy wyrębie lasu. Wielu 
Niemców już nie wróciło. Po prostu tam zmarli. Ci, którzy po miesiącu wrócili do obozu wyglą-
dali jak smolarze wycieńczeni, brudni nie do poznania. Pecha miał też jeden Polak, który tam 
pojechał. Nie poznałem go. Kto pojedzie w następnej grupie do lasu? Takie z trwogą zadawali-
śmy sobie pytanie.

24.07.1945 Dziś podzielono nas na grupy narodowościowe, a więc oddzielnie Polacy, oddzielnie Czesi, tak 
samo Austriacy, Węgrzy, Jugosłowianie i inni cudzoziemcy oraz Niemcy, których było rzecz ja-
sna najwięcej, a to spowodowało, że przydzielono nam inny barak-namiot.

25.07. Wezwano nas do lekarza i po raz kolejny dokonano podziału na klasy robocze tak
jak to czyniono w Ołomuńcu i Oświęcimiu.

26.07. Już o godz.8.00 zwołano wszystkich i wyprowadzono 6 km za obóz do roboty 
i pracowaliśmy od godz. 9.00 do 12.30.

27.07. Po południu stawialiśmy płot i do niego przybijaliśmy kolczasty drut. Było to
                  ogrodzenie terenu dla pewnej firmy. Nie była to zbyt ciężka praca.
28.07. Rano składaliśmy w tartaku deski, a po południu pracowaliśmy przy wysypisku 

gruzu po zniszczonych domach w czasie bombardowań. Niektóre domy miały podłoże kamienne 
i były budowane głównie z kamienia; tu najbardziej się napracowałem.

29.07.     Od kilku tygodni trwa tutaj bardzo szczegółowy spis niewolników. Każdy musi 
przedstawić przed komisją NKWD cały swój życiorys. Jest to taki rodzaj śledztwa.  Na tym papier-
ku w różnych miejscach każdy musi 4 razy złożyć swój 
podpis. Po południu pracowaliśmy przy węglu . Rozładowaliśmy 8 wagonów węgla. Mieliśmy 
„bardzo ładną niedzielę”!

30.07.      Przez cały tydzień albo i dwa, to jest do 11. sierpnia nic nowego się nie działo, nic
ciekawego. Pracowaliśmy od 7.00 rano do godz. 19.00,  z  1 i pół godzinną przerwą obiadową. 
Coś się jednak zmieniło. Rosjanie więcej od nas wymagali, zwłaszcza pracy na normę, przy czym 
nam bez przerwy powtarzali: „najpierw pracować  a później jeść „ albo „jak będziesz pracował, 
tak będziesz jadł”. W tych kilku dniach miałem 3 razy nockę. Pracowałem przy węglu, również 
na normę, o dziwo! Osiągnąłem 100%. Resztę dni,  jak już poprzednio, zatrudniono nas przy bu-
dowie domu lub przy niwelowaniu terenu. Napotykamy tam same cegły, bryły cementu i kamie-
nie czyli resztki po zburzonych domach przez niemieckie bombardowania. Na tym terenie ma po-
wstać nowy obóz dla niewolników-jeńców.
Ma tu przyjechać jeszcze parę tysięcy, tak że razem z nami ma być ok. 6500 nieszczęśników. Praca 
już nieopodal wre – jedni budują domy mieszkalne z bali drewnianych ( u Ruska prawie nie wi-
dać budowli ceglanej ), drudzy stawiają baraki-namioty, które pomieszczą  podobnie jak w na-
szych namiotach - 44 osoby.

30.07.1945 W ciągu już wspomnianego czasu 3 dni zatrudniony byłem przy innej pracy,
mianowicie w porcie przy wydobywaniu z wody spławionego drzewa. Była to
bardzo ciężka praca. Przy tej robocie w pierwszym dniu osiągnęliśmy tylko 80% normy – każdy. 
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Otrzymaliśmy  też trochę lepsze jedzenie, a więc 150g chleba więcej i  raz  tej wodnistej zupy wię-
cej. Zamiast 600g komiśniaka-kluchy w tym dniu dostaliśmy 750g. Już w następnych dniach nie-
którzy wykonywali 100% normy, co oznaczało 200g chleba dodatkowo. Co 3 dni zmienia się ta 
norma dla nas,  jeńców. Ciekaw jestem na ile % normy wycenią Ruski moją pracę  tym razem?

11.08.     Ze względu na to, że zaczęliśmy już na dobre pracować, przydzielono nam 40g
tytoniu na 8 dni i nieduży kawałek ruskiego mydła. Do tej pory myliśmy się wodą i piaskiem. 
Nie pamiętam, czy się goliłem albo jak.

12.08.      Dzisiejszą niedzielę mamy wolną od pracy. Cóż z tego, jeśli postanowiono nas
                    zaprowadzić grupami do łaźni, ładnie wykąpać i poddać odwszawieniu. Przy tej 
                    ilości mężczyzn, całego obozu, trwało to bardzo długo i nici z „wolnej niedzieli”.
13.08. Dobra wiadomość. Przydzielają nam wszystkim nowe sienniki i prześcieradła, 

gdyż w naszym baraku jest bardzo zimno. Jest to barak o jednej ścianie z drewna,
a reszta brezent. Dotychczas spaliśmy bezpośrednio na wiórkach drewnianych ze stolarni, przy-
kryci naszymi płaszczami lub już dziurawymi kocami. Mają nas przenieść do innego baraku, 
albo do innych namiotów, ale czy lepszych?

14.08. Nigdy nie wspominałem o częstych rannych apelach przed udaniem się do pracy.
Dziś wyselekcjonowano na apelu mniej więcej 20 Polaków, 5 Austriaków, 5 Francuzów, 
3 Czechów, 1 Jugosłowianina i nawet aż 15 Niemców – oficerów.
Wśród tych osób też się znalazłem. Myślałem, że było to dla nas Polaków długo oczekiwane 
zwolnienie  z obozu do domu. Nic z tego! Pytano każdego z nas, czy nie chcemy podjąć się nad-
zoru nad 15 – 20 Niemcami wychodzących do roboty.
Zgodziłem się i inni moi koledzy Polacy, bo to oznaczało, że nie musimy już ciężko pracować.

17.08. Trzy dni byłem ciężko chory. Przechodziłem niesamowite rozwolnienie, myślałem iż może to być 
czerwonka. Bowiem 6-ciu niewolników zachorowało na tę czerwonkę. Jest to bardzo zaraźliwa i 
niebezpieczna choroba. Miejmy nadzieję, że nie przybierze ona u nas w obozie większych rozmia-
rów.

23.08. Dziś po wieczornym apelu komendant obozu zwołał nas, przyszłych wartowników,  do żoł-
nierskiej, ruskiej jadalni i wybrano 18 Polaków, 2 Czechów, 5 Francuzów, 3 Austriaków, 1 
Jugosłowianina i resztę niemieckich oficerów, tak że jest nas 40 wybrańców. Mamy być nadzorca-
mi Niemców, prowadzić ich do roboty i przyprowadzać z powrotem do obozu. Naszym zadaniem 
ma być pomaganie ruskim żołnierzom-wartownikom w nadzorowaniu tak, aby żaden jeniec nie 
uciekł.

28.08.          Wezwano do jednego pomieszczenia obozowego  wszystkich Polaków. Zebrało
                    się nas 26-ciu. Miał to być rodzaj zebrania, ale wnet pojawiła się ruska referentka
                    kultury, mówiąca do nas łamaną polszczyzną. Przeprowadzała z nami wykład 
                    o faszyzmie i hitleryźmie. Ma to być przygotowanie nas do zwalczania na
                    każdym kroku tych obu przestępczych kierunków nacjonalistycznych organizacji
                    gdy będziemy wolni i powrócimy do kraju.
29.08.        Aby lepiej te szkolenia przeprowadzać, referentka postanowiła powołać z pośród 

nas przewodniczącego tego antyfaszystowskiego związku. Każdy z nas, dla swojego dobra, mu-
siał podpisać deklarację dobrowolnego przystąpienia do związku. Podpisałem, bo co mogło mi 
zaszkodzić?

1.09. Słyszeliśmy już także, że Japonia skapitulowała.
3.09. Dziś na świecie pierwszy dzień pokoju. U Rusków wielkie święto; każdy chodzi 

pijany, ponieważ jak nam mówili wartownicy, w wielu przedsiębiorstwach rozdawano ludziom 
wódkę. Na dacie 3.09.1945 kończą się moje zapiski w pamiętniczku, kalendarzyku z 1945 roku. 
(...)

W trakcie naszej podróży dołączano do naszego pociągu coraz to inne  wagony z byłymi jeńcami, 
Polakami. Po drodze jak przed rokiem przejeżdżaliśmy przez wioski i miasteczka dotąd jeszcze noszące ślady 
wojny - kul na ścianach i mocno uszkodzonych dachów, – domów popadających w ruinę, opuszczonych przez 
mieszkańców, pewnie z braku środków finansowych. Zatrzymywaliśmy się na kilku stacjach kolejowych, rów-
nież raz lub dwa między stacjami w szczerym polu, gdzie były niewielkie zabudowania. Wychodziliśmy z wa-
gonów nieco wyprostować kości i wtedy podchodzili do nas ciekawscy cywile, proponując nam sprzedaż naszej 
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odzieży i nowej bielizny, w zamian oferując używaną i dodatkowo ruble. Niewątpliwie przyczyną była bieda 
na tamtych terenach po wojnie. Żołnierze konwojujący nas do granicy polskiej przyglądali się tym „transak-
cjom”, (kilka miało miejsce) i podśmiewali się, nie interweniowali. Spotkaliśmy się również, ku naszemu za-
skoczeniu, z ich zachętą: „Jeśli ktoś z Was chce może zostać w Związku Radzieckim u nas „toże charaszo” – też 
dobrze. Jakoś nikt z nas nie chciał zostać w takim „Raju” i odtąd pilnował, aby mu pociąg nie uciekł. 

Podróż nie była taka długa do wolności aniżeli na zesłanie, wówczas na Półwysep Kola do Murmańska. 
Mogę jednakże powiedzieć: wreszcie dotarliśmy na naszą nową granicę w Brześciu nad Bugiem. Tu nas 
przyjęto dosyć chłodno, ale nakarmiono i wyładowano z wagonów szeroko-torowych do polskich. Na krót-
ko przed odjazdem w dalszą trasę na Śląsk wszystkie wagony dokładnie zamknięto i ku naszemu zdziwie-
niu zauważyliśmy, owszem, polskich żołnierzy nas eskortujących, ale z bagnetami nasadzonymi na ka-
rabiny. Zadawaliśmy sobie pytanie: ”Co to znaczy, że  tak nas strzegą we własnym kraju ? ”. Po kilkuna-
stu godzinach okazało się, że celem naszej podróży był Obóz Przejściowy w Jaworznie Śląskim. Tu wszyst-
ko stało się jasne, gdy stanęliśmy przed komisją wojskową w „stroju Adama” i oprócz normalnego badania 
lekarskiego kazano nam podnieść ramiona do góry i naprężać skórę pod pachami. Z wielką  uwagą szu-
kano małego niezmywalnego tatuażu oznaczającego grupę krwi: „0”, „A”, „B” etc. jakim oznaczeni byli 
Niemcy w armii hitlerowskiej, służący w jednostkach „SS” („Sturm Staffel) tj: brygada szturmowa, a póź-
niej w „Waffen SS” czyli „Broń SS” - wojsko najbardziej waleczne i wierne Hitlerowi. Nie chciałem wprost 
uwierzyć, gdy w mojej obecności zidentyfikowano 2-ch takich „Polaków”. Byli to chyba niemieccy Ślązacy, 
którzy dobrze znali język polski i podając się za naszych prawdziwych rodaków uciekli z Rosji i mieli za-
miar uciec przed sprawiedliwością. Wiadomo, że do służby w armii niemieckiej zmuszano Polaków z wie-
lu ziem Polski, z Wielkopolski, z Pomorza, ze Śląska, z Łodzi i innych. W naszej grupie miałem kilku do-
brych kolegów Ślązaków i najbardziej utkwili mi w pamięci koledzy Edwin Wilczek, kolega Musioł i kole-
ga Mandrysz – zawsze sobie pomagaliśmy.

Stosunkowo długo przebywaliśmy w obozie w Jaworznie Śląskim, ale przecież musiano nas dokład-
nie „prześwietlić” i przed następną komisją każdy musiał opowiedzieć swój życiorys, gdyż prawie nikt nie 
miał dokumentów tożsamości. Nie obyło się też bez uwiarygodnienia zeznań własnoręcznym podpisem. 
Naturalnie każdy podlegał zaewidencjonowaniu w rejestrze obozowym. Nazywało się w Murmańsku, że 
napewno weźmiemy udział w ważnym, przygotowywanym w kraju Referendum, ale tak się nie stało. Za 
wiele formalności i wymagań. Naprawdę już wolnym, z bezcennym papierkiem zwolnienia w kieszeni - z 
datą 1.07.1946 - poczułem się w pociągu- kierunek DOM. 

Wychodziłem z założenia, że nasza kochana mama, siostry Ela, Bogusia oraz bracia Alojzy i Kazik wie-
dzieli o moim rychłym powrocie z tułaczki po świecie, gdyż w Jaworznie Śl. spotkałem kolegę z ławy szkol-
nej szkoły podstawowej o nazwisku Hoga z Cisowej, który miał szczęście być zwolnionym z obozu i opuścić 
Jaworzno wcześniej. Przyrzekł mi solennie, że Mamę powiadomi o moim lada momencie pojawieniu się.

Wybrałem pociąg przez Toruń, bowiem w kieszeni miałem również dokumenty i fotografie rodzinne kolegi 
Przegiętki, który jak pisałem, zmarł na moich oczach w obozie w Murmańsku w wyniku spożycia nie do koń-
ca dopieczonych na „kozie” kartofli. Rodzina jego mieszkała  właśnie w Toruniu. Bałem się trochę tej przykrej 
misji powiadomienia żony o śmierci jej męża, ale ktoś musiał to uczynić. Moje obawy okazały się słuszne, bo p. 
Przegiętka nie chciała uwierzyć, że mąż nie żyje, mimo iż wręczyłem jej dokumenty i fotografie nieboszczyka. 
Przerwanie podróży w Toruniu stworzyło okazję odwiedzenia po wojnie mego stryja Franciszka i jego rodziny. 
I tu utkwił mi w pamięci wprost zabawny szczegół naszego powitania. Po otwarciu drzwi w progu stanęła moja 
kochana kuzyneczka Femcia i z donośnym krzykiem: „Mamo, Rusek!!!”, uciekła do pokoju. Nic dziwnego, że 
po tylu latach niewidzenia się, mnie nie poznała. Trochę podrosłem, a w dodatku ten ubiór! Miałem na sobie 
kompletny mundur żołnierza rosyjskiego (naturalnie bez jakichkolwiek naszywek), a na wygolonej głowie fura-
żerkę. Wypisz, wymaluj naprawdę Rusek! Uśmiałem się do łez, ale świadczyło to też o tym, jak musieli zacho-
wywać się rosyjscy żołnierze i jak byli przyjmowani przez Polaków, gdy „wyzwalali” nasz kraj. Rodzina stryjka 
bardzo mile mnie przyjęła, rozmowom i wspomnieniom „nie było końca”73.

73 J. Pawelczyk, Wspomnienia (maszynopis w posiadaniu autora).
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Jan Pawelczyk po 2,5 latach wrócił do domu w Cisowej, ożenił się z Ireną 
Borkowicz, córką Bernarda Borkowicza, nauczyciela i kierownika szkoły w Białej 
Rzece k. Redy, a obecnie mieszka w Gdańsku Przymorzu74. Historia, którą przeżył 
jest tylko jedną z setek tysięcy ofiar okupacji niemieckiej.

Specjalny Sąd Karny w Gdańsku

Specjalny Sąd Karny w Gdańsku wyrokiem w dniach od 25 kwietnia do 9 maja i 
od 21 do 31 maja 1946 r. rozpoznawał sprawę zbrodni Johna Paulusa i wspólników 
w obozie Stutthof, a mianowicie Johna Paulusa ur. w 1908 r. w Gdańsku, narodowo-
ści niemieckiej, zam. w Gdańsku, Józefa Reitera ur. w 1907 r. wpisanego do III gru-
py NLN, zam. w Gdyni Cisowej, Wacława Kozłowskiego ur. w 1903 r. we wsi Tuny 
pow. Wagrowiec, Kazimierza Kowalskiego ur. w 1900 r. w Rogowie pow. Żnin, zam. 
w Gdańsku, Wandy Klaff ur. w 1922 r. w Gdańsku, zam. w Gdańsku, Gerdy Steinhof 
ur. w 1922 r. w Gdańsku, Niemki zam. w Gdańsku, Elżbiety Becker ur. w 1923 r. w 
Neuteich, Niemki zam. w Neuteich, Ewy Paradies ur. w 1920 r. w Lęborku, Niemki 
zam. w Lęborku, Jenny Wandy Barkmann ur. w 1922 r. w Gdańsku, Niemki zam. w 
Gdańsku, Aleksego Duzdala ur. w 1911 r. w Łukowie, zam. w Słuchowie, Franciszka 
Szopińskiego ur. w 1895 r. w Dziemianach pow. kościerski, zam. w Dziemianach, 
Tadeusza Kopczyńskiego ur. w 1915 r. w Płoski zam. w Ramburgu, Jana Preisa ur. w 
1920 r. w Bochum zam. w Bydgoszczy, Jana Breita ur. w 1916 r. w Bydgoszczy, zam. w 
Bydgoszczy, Erny Beilhardt ur. w 1907 r. w Neuitich, Niemki, zam. w Gdańsku - oskar-
żonych o to, że w okresie od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w obozie Stutthof, 
idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej i będąc funkcjonariuszami obozu kon-
centracyjnego Stutthof, brali udział w znęcaniu się nad osadzonymi w obozie oso-
bami i w dokonywaniu zabójstw tych osób, a w szczególności, Oberschafuhrera SS 
i kierownika kolumny robotniczej więźniów – przez bicie ich pałką, ranienie i ka-
leczenie ich, masowe zabijanie i strzelanie do nich; Józefa Reitera, kapo, przez bi-
cie kijami i kamieniami, obciążanie nadmierną pracą, kaleczenie więźniów i zabija-
nie, przy czym osobiście zabił ponad 20 osób; Wacława Kozłowskiego, kapo i starszy 
obozowy, przez bicie, kopanie, łamanie kości, duszenie, wieszanie, głodzenie, pozba-
wił życia setki osób; Kazimierza Kowalskiego, jako izbowego, tłumacza i blokowe-
go, przez bicie, wieszanie, a także torturowanie więźniów przy wymuszaniu zeznań 
przez gestapo; Wandy Klaff; Gertrudy Steinhof; Elżbiety Becker; Ewy Paradies; Jenny 
Wandy Barkmann, jako SS Frauen i strażniczki obozu przez bicie więźniarek, głodze-
nie ich, obciążanie nadmierną pracą i wydzielanie osłabionych i niezdolnych do pra-
cy specjalnej grupy, która następnie była niszczona; Aleksego Duzdala, sanitariusza 
i kapo; Franciszka Szopińskiego, kapo przez bicie więźniów i zabijanie ich; Tadeusza 
Kopczyńskiego, kierownika robót murarskich i zastępcy izbowego, przez bicie więź-
niów i głodzenie ich; Jana Preissa, kapo i nadzorcy nad zatrudnionymi przy pracy 
więźniami obozu, przez dokonywanie zabójstw osób spośród osadzonych w obozie 

74 Relacja Jana Eligiusza Pawelczyka, z dn. 3 kwietnia 2013 r. zam. w Gdańsku Przymorzu.
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więźniów, a nadto za pomocą bicia i obciążania nadmierną pracą znęcanie się na bę-
dącymi pod jego nadzorem więźniami; Jana Breita w szpitalu w Stutthof i w cegielni 
Hoppehill oraz w krematorium obozowym brał udział w zabijaniu więźniów w obo-
zie przez wstrzykiwanie im trucizny, spalanie w krematorium ludzi jeszcze z oznaka-
mi życia, przez topienie w wodzie oraz bicie, przy czym pozbawił życia wielu więź-
niów; Erny Beilhardt, członkini NSDAP i SS, która pełniąc obowiązki dozorczyni w 
czasie od sierpnia do listopada 1944 r. w obozie centralnym Stutthof, brała udział w 
znęcaniu się nad przydzielonymi jej do obozu więźniarkami, głodząc je, obciążając 
nadmierną pracą, oraz pobudzając do bicia i tolerując bicie tych więźniarek przez 
podległe dozorczynie, za które to czyny stanowiące zbrodnie z art. 1 § 1 Dekretu 
PKWN z 31 sierpnia 1944 r. w brzmieniu Dekretu PKWN z dnia 16 lutego 1945 r. 
(Dz.U.R.P. Nr 7, poz. 29) postanowił uznać winnymi czynów zarzuconych im aktem 
oskarżenia i skazać ich za powyższe winy na karę śmierci, utratę praw publicznych i 
obywatelskich, praw honorowych na zawsze, konfiskatę całego ich mienia75.

Oskarżonego Kazimierza Kowalskiego uznano winnym tego, że w okresie od 1 lu-
tego 1940 do 1944 r., idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej działał na szko-
dę osób, a w tym ludności cywilnej i jeńców wojennych osadzonych w obozie kon-
centracyjnym Stutthof, bił chorych więźniów, brał udział jako tlumacz w przesłuchi-
waniu Polek przez gestapo, skazał na karę wiezienia na trzy lata, utratę praw publicz-
nych i honorowych praw obywatelskich na trzy lata oraz konfiskatę całego majątku.

Ernę Beilhardt uznano winną za to, że w okresie od października do listopada 
1944 r. idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej przez uczestniczenie w charak-
terze członka w organizacji SS mającej na celu dokonywanie zabójstw i prześladowa-
nie osób spośród ludności polskiej oraz znęcanie się nad tymi osobami i biorąc w ten 
sposób udział w dokonywanych przez tę organizację zbrodniach działając na szkodę 
ludności polskiej i państwa polskiego, dopuściła się przestępstwa, za które skazano ją 
na karę więzienia na pięć lat, utratę praw publicznych i obywatelskich przez pięć lat 
oraz konfiskatę całego jej majątku. 

Natomiast Specjalny Sąd Karny w Gdańsku uniewinnił od zarzutów postawio-
nych im aktem oskarżenia Aleksego Duzdala i Jana Preissa76.

Według Dietera Schenka drugi proces toczył się w Gdańsku od 8 do 11 paździer-
nika 1947 r. przed Sądem Wojewódzkim. Na karę śmierci skazano osoby, które pełni-
ły w obozie Stutthof wyższe funkcje: kierownika wydziału III, SS-hauptsturmfuhrera 
Theodora Meyera; dowódcę obozu żydowskiego, SS-oberscharfuhrera Ewalda Fotha; 
SS-oberscharfuhrera Alberta Paulitza, SS-unterscharfuhrera Fritza Petersa, SS-
oberscharfuhrera Hansa Racha, SS-rottenfuhrera Karla Zurellę, SS-unterscharfuhrera 
Kurta Dietricha, SS-rottenfuhrera Karla Eggerta, SS-rottenfuhrera Paula Wellnitza 
i kapo Alfreda Nicolaysena. Wyroki (z wyjątkiem Nicolaysena, którego ułaskawio-
no) zostały wykonane. Kierownik wydziału politycznego, SS-unterscharfuhrer Erich 
Thun, skazany został na dożywotnie więzienie. Czternastu esesmanów otrzymało 

75 Sąd Rejonowy w Gdyni. Odpis wyroku nr 382/46, z dn. 31 maja 1946 r.
76 Tamże.
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kary pozbawienia wolności od trzech do piętnastu lat. W trzecim i czwartym proce-
sie (5-10 listopada i 19-29 listopada 1947 r.) przed sądem stanęło 39 esesmanów i je-
den więzień funkcyjny. Sąd wydał jeden wyrok dożywotniego więzienia oraz orzekł 
kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do piętnastu lat77.

Wszystkie zbrodnie popełnione w okresie okupacji niemieckiej nigdy nie zostały 
wyjaśnione i osądzone.

Suffering and loses of the Polish society during German 
occupation 1939 – 1945, according to Gdynia Cisowa 

residents’ story

Summary

The before – war Gdynia Cisowa society has suffered a great deal, as every Pole 
during German occupation 1939 – 1945.  Unfortunately, due to passing time and 
witnesses, relevant historical information may never be discovered.  In this context, 
Cisowa residents’ coverage may have a value of utmost importance.

77 D. Schenk, Albert Foster, Gdańsk, 2002, s. 348.
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Represje polityczne w Marynarce Wojennej 
w latach 1945-1956

Celem Stalina w 1939 r., przy współdziałaniu z Niemcami, była całkowita likwidacja 
państwa polskiego, a po wejściu Rosji sowieckiej do koalicji  antyhitlerowskiej – jego 
uzależnienie od ZSRR. Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy RP a ZSRR 
po ujawnieniu zbrodni w Katyniu, sformowanie  na terenie ZSRR armii Andersa, 
a później Dywizji im. T. Kościuszki, konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie, 
powołanie KRN i wejście Armii Czerwonej na teren Polski oraz utworzenie PKWN 
– to realizacja planów Stalina i postawienie sojuszników i Polaków wobec faktów 
dokonanych.

W takich uwarunkowaniach politycznych tworzono w Polsce nową władzę, którą 
komuniści zdobyli dzięki sile ZSRR i dzięki niej utrzymywali ją w swoich rękach. W 
Rozpoczęto radykalnie walczyć z „wrogami ludu”, pozbywano się ludzi niepewnych. 
Zmieniono stosunek do Armii Krajowej, oskarżając o współpracę z hitlerowskim 
okupantem. Po powstaniu Rządu Tymczasowego, to od Stalina zależało, jaka będzie 
po wojnie Polska. Stalin liczył się tylko z siłą militarną, a Polacy nie dysponowali 
takową, zaś Alianci  nie zamierzali bić się o naszą suwerenność. Po uznaniu 
tymczasowego Rządu Jedności Narodowej przez mocarstwa zachodnie, cofnięto 
uznanie i poparcie dla Rządu Polskiego w Londynie. Rozpoczyna się powojenna 
migracja ludności. Do zniszczonych domów, osieroconych rodzin wracają ludzie z 
obozów koncentracyjnych, jenieckich, z przymusowej pracy, żołnierze z Zachodu, 
przesiedleńcy zza Buga. Sfałszowane wybory, powołanie prezydenta i nowego rządu 
w 1947 r. kończy epokę pozorów, choć toczą się jeszcze spory o tradycje i wartości, 
do których powinna się odwoływać nowa Polska. Podziemie antykomunistyczne i 
siły niezależne ponoszą klęskę. Polska i cała Europa Środkowo-Wschodnia znalazła 
się w radzieckiej strefie wpływów. Rozpoczął się proces „sowietyzacji” państw, 
któremu towarzyszył terror, gdyż dla Stalina, „wraz z umacnianiem się ustroju 
socjalistycznego zaostrzała się walka klasowa”. Polskę urządzano wg wzorów 
radzieckich i w aparacie bezpieczeństwa publicznego, olbrzymią rolę odgrywali 
doradcy sowieccy. Metodą faktów dokonanych, nowy rząd, „zaopatrzony w środki  
i wskazówki”, położył fundament pod przyszły ustrój oparty o cenzurę informacji, 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013
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silny aparat policyjny i sądowniczy oraz  polityczną armię, lojalną wobec ZSRR.
Dostęp do Bałtyku po II wojnie światowej, który stał się północną granicą kraju, 

wymusił konieczność odbudowy i rozbudowy sił Marynarki Wojennej. 
Samodzielny Zapasowy Batalion MW obejmuje ochroną  stocznię w Gdańsku i 

port wojenny w Gdyni. Przystąpiono do odtwarzania struktur sił morskich. Powołano 
dowództwo marynarki i powstaje Sztab Główny MW. Kolejno utworzono: Główny 
Port MW, Szkołę Specjalistów Morskich i Dywizjon Okrętów Podwodnych. Z uwagi 
na brak wówczas oficerów polskich, dowództwo marynarki powierzono szefowi misji 
morskiej kadm. Nikołajowi Abramowowi.

Braki kadrowe w korpusie oficerów morskich spowodowały, że później do służby 
powoływano wszystkich oficerów marynarki, powracających z oflagów.  W grudniu 1945 
r., na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej powołano kadm. Adama Mohuczego,  
ale w marynarce nadal pozostawiono ponad 30 oficerów ZSRR /doradca d-cy kmdr  
I. Szylingowski, z-ca ds. polit-wych. kmdr J. Urbanowicz/. Odradzane siły morskie 
dotkliwie odczuwały brak okrętów i kadr do ich obsługi.

25 października 1945 r. powróciły internowane okręty podwodne: OORP „ŻBIK”, 
„RYŚ” i „SĘP” oraz fregata „Dar Pomorza”i kuter strażniczy „Batory”. Sprowadzono 
do kraju odnalezione w portach niemieckich  polskie trałowce OORP „CZAJKA”, 
„RYBITWA”, „MEWA”, „ŻURAW”. Tak okręty podwodne jak i trałowce wymagały  
remontów, by przywrócić im sprawność i efektywność bojową.

ZSRR przekazał Polsce 23 jednostki / 9 trałowców redowych, 12 małych ścigaczy 
okrętów podwodnych, 2 kutry torpedowe/. 

Większość oficerów MW, po powrocie z niewoli, chciała spokojnie żyć i pracować 
dla kraju. Po przybyciu okrętów ze Szwecji i ZSRR braki w korpusie oficerów morskich 
były duże, dlatego decydenci robili wszystko, ażeby chcieli oni dalej pracować. 
Uważano, że przyjdzie czas, aby pozbyć się ich w sposób bezwzględny, ostry i nagły. 
Polityka kadrowa sprawiła, że część oficerów powracających do kraju z niewoli 
niemieckiej, którzy podjęli  służbę z zamiarem powstrzymania postępującej 
sowietyzacji Polski, włączyła się w nurt konspiracji niepodległościowej. Niektórzy  
jak kpt. A. Kadulski, nawiązują kontakt z oddziałami AK. Aresztowany, brawurowo 
ucieka z więzienia za granicę i dociera do W. Brytanii, gdzie wstępuje do PMW. Inni 
nie mają tyle szczęścia. Ppor. mar. Z. Smoleński-Nieczuja i ppor. K. Wróblewski, w 
bitwie z oddziałami NKWD ginie ppor. Wróblewski, zaś ppor. Smoleński-Nieczuja, 
po schwytaniu zostaje rozstrzelany w Bydgoszczy.

Z kadry przedwojennych oficerów morskich korzystano więc „doraźnie” i w 
miarę tworzenia nowych kadr /OSMW/, planowano oczyszczenie MW z „elementów 
niepewnych politycznie”, przy czym „jednostki reakcyjne” należało „usunąć” w trybie 
natychmiastowym. 

Zmobilizowanymi oficerami i podoficerami, od pierwszych dni ich służby, zajął się 
Zarząd Informacji MW. Dochodzi do zbiorowych zwolnień oficerów w 1947 r. 
o przedwojennym rodowodzie, jako „zdecydowani reakcjoniści, wrogowie Polski 
Ludowej” – mimo że byli to obrońcy Helu z 1939 r. Zwolnieni  zostają m.in: kpt. mar. 
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W. Bielinowicz, kpt. mar. E. Pappelbaum, kpt. mar. R. Potocki, kpt. mar. W. Prownas, 
por. mar. T. Jeżewski, por. mar. W. Pławski.
Dochodzi do aresztowania wśród oficerów i podoficerów MW podejrzanych  
o przynależność do organizacji „Semper Fidelis Victoria”, które przeprowadził  
już w maju 1946 r. Oddział Informacji MW. Aresztowano, oskarżono  i skazano:  
	 por. mar. A.Dedio /d-ca ścigacza ORP „Bystry”/ - kara śmierci,
	 ppor. mar. H. Dąbrowskiego - 10 lat więzienia /po amnestii -5 lat/,
	 bosmana E. Menczaka - 8 lat więzienia/ 4 lata/,
	 st. bosmana J. Zbonika - 10 lat więzienia /5 lat/,
	 bosmana F. Piwoniego - 6 lat więzienia /3 lata/,
	 st. bosmana B. Bonka  - 9 lat więzienia /4 lata/.

O ułaskawienie do Prezydenta B. Bieruta pisze por. Dedio i jego matka. Prośbę  
o ułaskawienie syna, matka pisze także do Marszałka Roli Żymirskiego. Jednak opinia 
Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego jest negatywna, z którą zgadza się gen. dyw. 
M.Spychalski. Po otrzymaniu takich opinii B. Bierut  robi adnotację: „ Nie skorzystam 
z prawa łaski”. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 14.04.1947 r.
Inną formą sprzeciwu wobec sowietyzacji Polski były ucieczki na Zachód. 
W latach 1945 - 1949 kraj opuścili: kmdr ppor. W. Antonowicz, kpt. W. Pstruszyński, 
por. M. Janczewski, por. Z. Juszczakiewicz, por. M. Kobierzycki, por. K. Wnorowski.

Problemem wykorzystania przedwojennych specjalistów morskich zajęli 
się „spece” z Informacji MW. Większość przedwojennej kadry  zakwalifikowano do 
„bazy wrogiego elementu”. Łącznie w 1947 r. z MW usunięto 19 przedwojennych 
oficerów. Admirała A. Mohuczego zwolniono ze względu na stan zdrowia. Na własną 
prośbę odchodzi  kmdr H. Sipowicz. Innych zwolniono z powodów politycznych, 
a kompromitujące materiały zgromadziły na nich organa Informacji MW. O 
tendencjach w MW dużo mówiły rozprawy sądowe. I tak kpt. E. Chybińskiego  
skazano na 7 lat więzienia  za nadużycia gospodarcze, a kpt. J.Sławek dostał 10 lat 
więzienia  za niedopełnienie obowiązków. Na miejsce zwolnionego do rezerwy kadm. 
Mohuczego powołano na stanowisko Dowódcy MW kadm. W. Steyera. Ale czas 
tolerowania „specjalistów” dobiegł końca, gdyż z narady aktywu WP wynikało jasne 
polecenie: „wzmocnienie  czujności zwłaszcza w praktyce personalnej”. MW  uznano 
przy tym za najbardziej „zachwaszczoną elementami wrogimi i obcymi”.  Z analizy 
stanu osobowego MW wynikało, że spośród 705 oficerów, tylko 333 jest politycznie 
pewnych, 166 politycznych wrogów i 206 politycznie lojalnych.

Rozpoczęto nasilanie represji wobec oficerów przedwojennych. Zapoczątkowano 
najbardziej ponury  okres w dziejach marynarki. Do ofensywy  przeciwko „elementom 
wrogim i obcym” przystąpił Oddział Informacji MW. Na podstawie zgromadzonych 
i sfabrykowanych przez Informację materiałów, rozpoczęła się długa seria procesów  
oficerów, podoficerów i marynarzy. Wszędzie widziano wroga, co sprowadzało się 
do oskarżeń, aresztowań, brutalnych śledztw i procesów sądowych bez obrońców, 
które kończyły się wyrokami kary śmierci lub wieloletniego więzienia. Brutalnymi 
metodami śledczymi wyróżniali się oficerowie radzieccy (ppłk Prystupa, ppłk 
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Szerszeń, ppłk Charchota). Wrogiego elementu szukano wszędzie. Aresztowano w 
1948 r. kmdr. inż. K. Siemaszko i kmdr inż. W. Sakowicza, za ich rzekome zaniedbania 
w porcie wojennym na Oksywiu. W opinii służbowej kmdr. Siemaszki znalazły 
się zdania: „Reakcjonista, wróg Polski Demokratycznaj, wróg Zw. Radzieckigo. 
Do zdemobilizowania.” Do w/w aresztowanych oficerów dołączył  były dowódca 
MW kadm. A. Mohuczy. Proces ich był zamknięty, bez obrońców i świadków, bez 
prawa zabrania głosu w obronie własnej. Spreparowany akt oskarżenia zarzucał im 
niewłaściwe prowadzenie remontów  okrętów podwodnych „Ryś”, „Żbik”, „Sęp” 
oraz remontów silników typu „Packard”, zamontowanych  na przekazanych Polsce 
ścigaczach, które otrzymaliśmy  od ZSRR w ramach reparacji wojennych.
Rozprawa Najwyższego Sądu Wojskowego potwierdziła „ dopuszczenie się aktów 
sabotażu przez uniemożliwienie i utrudnienie prawidłowego działania urządzeń 
MW służących  obronie państwa polskiego”, zakończyła się skazaniem na długoletnie 
kary więzienia (kadm A. Mohuczy – 13 lat więzienia, zmarł 7.05.1953 r. w więzieniu 
w Sztumie), kmdr inż. K. Siemaszko – 10 lat więzienia, kmdr inż. K. Sipowicz – 12 
lat więzienia. Wyrok o rzekomy sabotaż wydano bez uwzględnienia możliwości 
technicznych polskich stoczni, przemysłu i stanu technicznego okrętów podwodnych, 
które od 1939 r. nie były remontowane. 
O sabotaż uszkodzenia okrętu ORP „Błyskawica” podczas manewru odcumowania 
(uderzenie rufą o drewniany odbijacz i wgniecenie poszycia burty  na 15 cm), skazano 
na 8 lat więzienia kmdr ppor. Węglarza.
Do innych sabotaży zaliczano wypadki, np. pożar na ORP „Kormoran”, sabotaże  
w służbie zdrowia czy  defraudacje finansowe. Z tych oskarżeń wyroki otrzymali: 
kmdr Bielawski – 15 lat więzienia, kpt. Z. Hortyński – kara śmierci, ppor. Lemberg 
– 10 lat, kmdr ppor. S. Winczyk – degradacja do por.+ 1,4 roku więzienia, kpt. M. 
Tronczyński- degradacja + 1,5 roku więzienia, kpt. B. Krysiński – degradacja + 1,8 
roku więzienia, kpt. A. Gajewski – degradacja + 1 rok więzienia. Główną przyczyną 
aresztowań,  miało być wykazanie nieprzydatności przedwojennych oficerów w 
służbie oraz ich szkodliwa działalność. 

Z powodów politycznych miały miejsce rozprawy sądowe  dotykające także marynarzy. 
W lipcu 1949 r. Sąd MW rozpatrywał sprawę 5 marynarzy z DAN w Gdyni, 
oskarżonych o planowanie dezercji i ucieczkę za granicę.
Na  karę śmierci skazano mar. T.  Głogowskiego, inni otrzymali długoletnie więzienie.  
Z eskadry lotniczej w Wicku Morskim, za wypowiedzi skierowane przeciwko  
ZSRR - co mogło - zdaniem sądu wywołać nastrój do popełnienia przestępstwa, 
zostali skazani od 1 do 3 lat więzienia służący tam marynarze. Natomiast st. mar. 
K.Klisiewicz z eskadry lotniczej, uznany został za winnego w nawoływaniu do czynów 
skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej z ZSRR i skazany na 10 lat więzienia.
Informacja MW zajęła się „elementem wrogim i obcym”, a tym stali się byli jeńcy 
oflagu IIc Woldenberg, którzy aktualnie pełnili służbę w Marynarce Wojennej PRL. 
Zaczęto zbierać na nich obciążające materiały i donosy.
Nowy etap  represji wobec byłych oficerów MW II RP rozwinął się w toku „procesu 
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generałów” (TUN), gdyż uzyskano wymuszone zeznania o istnieniu w marynarce, 
pod kierownictwem  kadm. W. Steuera, konspiracyjnych  i antypaństwowych struktur. 
Wymienieni w czasie śledztwa zostali oficerowie z Dowództwa MW. Pod zarzutem 
udziału w konspiracji aresztowano komandorów: S. Mieszkowskiego, M. Wojcieszka, 
J. Staniewicza, komandorów: Z. Przybyszewskiego, R. Kasperskiego, W. Krzywieca, 
K. Kraszewskiego i admirała Steyera zwolniono do rezerwy i przesiedlono do 
Ostrołęki. W stosunku do aresztowanych stosowano metody przymusu fizycznego i 
psychicznego, sugerowano treść składanych zeznań. Nie wytrzymali braku snu, lżenia, 
psychicznego i fizycznego maltretowania – „przyznali się” do nigdy nie popełnionych 
przestępstw (za wyjątkiem kmdr. por. Kasperskiego).
Po 2- letnim śledztwie , odbył się proces przy drzwiach zamkniętych, bez obrony.
Wyrok zapadł 21.07.1952 r. i Najwyższy Sąd Wojskowy skazał kmdr.: Wojcieszka, 
Mieszkowskiego, Przybyszewskiego, Staniewicza i Kasperskiego na karę śmierci, 
Kraszewski i Krzywiec otrzymali kary dożywotniego więzienia. B.Bierut zmienił 
karę śmierci na dożywotne więzienie, ale  odmówił ułaskawienia Mieszkowskiemu, 
Przybyszewskiemu i Staniewiczowi. Zostali oni zabici w więzieniu mokotowskim w 
grudniu 1952 r.

W 1956 r. wszyscy zamordowani i więzieni komandorowie zostali  zrehabilitowani. 
Jednak dokumenty rehabilitacyjne nie wróciły nikomu utraconego zdrowia, a 
tym bardziej życia. Miejsca  pochówku komandorów nie znamy, do dziś szukamy 
ich śmiertelnych szczątków, by godnie pochować je na Oksywiu. Inna historia to 
los kmdr. A. Rychela, aresztowanego w 1951 r., poddany nieludzkiemu śledztwu, 
w stanie obłąkania, leczony psychiatrycznie i w 1953 r. wypuszczony na wolność. 
Aresztowany we wrześniu 1951r. por. mar. Z. Ficek z dywizjonu ścigaczy (podejrzany 
o rzekomy spisek w MW) obrońca Wybrzeża w 1939 r., kawaler Orderu Virtuti 
Militari, został skazany na śmierć i rozstrzelany w Gdańsku (B. Bierut odrzucił prośbę 
o ułaskawienie).

Na miejsce aresztowanych i zwalnianych polskich oficerów do MW  kierowano 
oficerów radzieckich. Proces rusyfikacji marynarki m.in. doprowadził do (na wzór 
radziecki) zmiany umundurowania i flagi kodu sygnałowego, wg wzoru radzieckiego. 
Dochodzi nawet do tego, że MW może dowodzić oficer wojsk lądowych,  pod warunkiem 
by był oficerem ideowym i lojalnym ZSRR. Dlatego w grudniu 1951 r., obowiązki szefa 
Sztabu Głównego MW obejmuje płk J. Wiśniewski, który miał oczyścić  marynarkę 
z wrogiego i niebezpiecznego elementu, zwłaszcza że pojawiło się nowe zagrożenie, 
spowodowane ucieczką kutra HG-11 do Ystad.

Rozpoczynają się brutalne śledztwa w jednostkach, które mają  zapobiegać 
ucieczkom za granicę. W 1948 r. karnie zdjęto ze stanowiska komendanta portu 
wojennego Gdynia kmdr. ppor. W. Wronkę, za ucieczkę do Szwecji kutra „KM8” z 
mar. Z. Grzesiakiem i mar. T. Gacią-obaj z KPW Gdynia.

Ucieczka samolotem „IŁ-2” do Szwecji miała miejsce 21.03.1949 r, gdy pilot 
eskadry morskiej MW, ppor. pil. A. Korobczyński, z mechanikiem, bosmanem 
Z. Kaczorowskim (który wrócił do Polski), wylądował w Szwecji. W poł. 1949 r. por. 
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mar. R. Kamiński przygotowywał ucieczkę do Szwecji na kutrze rybackim. WOP 
udaremnił ucieczkę, a Kamińskiego skazano na karę śmierci, którą B. Bierut  zamienił 
na dożywotnie więzienie.

Możliwości przygotowania ucieczki za granicę na okrętach MW zawsze istniały, czego 
dowodem było uprowadzenie okrętu HG-11 do Szwecji. Już w początkach 1951 r. wdrożono 
śledztwo w stosunku do marynarzy z ORP „Rybitwa”, pod zarzutem „grupowego 
przygotowania zdrady ojczyzny z zamiarem ucieczki  okrętem przez Szwecję do 
Anglii”. 
Wyroki Sądu MW  w sprawie uprowadzenia „HG-11” były bardzo surowe i tak:
kmdr ppor. J .Iwanow  otrzymał 15 lat więzienia, por. mar. A. Ignatowicz - 15 lat, 
ppor. Z. Bogumił - 12 lat.
Grupę marynarzy, która dopuściła się dezercji i pozostała w Szwecji, skazano na 

karę śmierci, którą otrzymali: st. mar. E. Kłusek, st. mar. Z. Chycki, st. mar. J. Sztyler, 
st. mar. H. Szopa, st. mar. R. Przybyła, st. mar. W. Cesarz, st. mar. J. Czarniecki, st. 
mar. W. Pierścionek, st. mar. W. Jabłoński, st. mar. T. Taman, st.mar. H. Barańczak, 
st. mar. J. Leśniak. Natomiast załoga, która wróciła do kraju, została  aresztowana i 
skazana (prócz 3 oficerów) i tak: bosman B. Paprocki - dostał 8 lat więzienia, mat W. 
Dworzyński -10 lat, mat Z. Tutka - 10 lat, mat E. Kurczyński - 9 lat, mat K.Boruta - 
5 lat, mat R. Grubiel  - 7 lat, st. S. Prochnik - 7 lat, mat S. Lampert - 4 lata, mat M. 
Michalski - 2 lata, a mat A. Borgosz  został uniewinniony. 
Po tym incydencie, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni W. Korczyc, nakazał 
„skontrolować wszystkie statki pływające i usunąć wszystkich niepewnych i 
chwiejnych ludzi”.

 Na przełomie lat 1951/1952 nastąpiło w MW „zaostrzenie czujności”. Poszukiwano 
wszędzie „spiskowców –uciekinierów”, czego przykładem jest  „przygotowanie do 
zbiorowej zdrady ojczyzny” wśród marynarzy z trałowców ORP „Albatros” i ORP 
„Czapla”. Aresztowano 16 marynarzy zaokrętowanych na trałowcach. Sąd MW 
skazał: mata K. Martyńskiego na  karę śmierci, st. mar. J.Sulatyckiego - kara śmierci, 
mat J. Pulsara - 15 lat więzienia, mata  T. Latacza - 15 lat, st. mar. B. Eichlera -15 lat, 
mata S. Cieślak a - 15 lat, st. mar. J. Putrzeńskiego - 15 lat, st. mar. J.Gmitera - 15 lat, 
mar. W. Wełpa - 15 lat, mar. F. Branieckiego - 12 lat, mar. Z. Janiszewskiego -12 lat, 
mata W. Staszaka -13 lat, mata J. Wyrwę - 15 lat, st. mar. M. Albrychowicza  - 12 lat, 
st. mar. J. Kuśnierka- 15 lat.

Marynarze z różnych okrętów MW znali się ze szkolenia unitarnego i kursów 
specjalistycznych, a Informacja MW aresztując podejrzanego  i idąc tropem 
kontaktów koleżeńskich, mogła rozszerzyć „spisek” i „podejrzanych” na inne okręty. 

Tak więc Informacja MW, tropiąc „przygotowania do zdrady ojczyzny”, widziała 
spiski wszędzie. Np. na Dywizjonie Okrętów Podwodnych, gdzie aresztowano grupę 
marynarzy z ORP „Sęp”. W trakcie przesłuchań, w czasie których „perswazjami” 
udowodniono im winę i oskarżono o założenie związku mającego „na celu 
opanowanie przemocą okrętu i ucieczkę nim do Szwecji”. Proces odbył się bez udziału 
obrońców przed Sądem MW w Gdyni, który skazał: mata M. Kowala na karę śmierci, 
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mata W. Michnę  na 12 lat więzienia, st. mar. T. Rogozińskiego  - 12 lat, st. mar. R. 
Sobolewskiego - 11 lat, st. mar. M. Kraszewskiego - 11 lat, mata A. Smucynę - 10 lat, 
st. mar. F. Priebę - 5 lat, mat Z. Przysieckiego - 5 lat, st. mar. E. Ławniczaka - 2 lata.

W listopadzie 1951 r. i w kwietniu 1952 r. aresztowano 19 marynarzy z załogi 
ORP”Błyskawica” pod zarzutem zbrojnego opanowania okrętu i przygotowanie 
jednostki do ucieczki na Zachód. Podczas śledztwa „udowodniono” marynarzom 
przygotowanie spisku i branie w nim czynnego udziału. Sąd MW „ustalił” , że 
mat L. Szuba oraz st. mar. J. Nigot i st. mar. M. Sobczyński zorganizowali związek 
i werbowali marynarzy  do organizacji, której celem było sterroryzowanie załogi i 
porwanie okrętu. W procesach ORP „Błyskawica” skazano marynarzy na kary: st. 
mar. J. Nigota na  karę śmierci, st. mar. M. Sobczyńskiego na karę  dożywocia, mata 
L. Szubę na karę 15 lat więzienia, st. mar. L. Grodzkiego - 10 lat, mata K. Sabadasza 
– 15 lat, st. mar. W. Kraskę – 14 lat, st. mar. H. Bielawskiego – 14 lat, st. mar. W. 
Dąbrowskiego - 10 lat, mar. M. Dworskiego - 8 lat, kpr. S. Janusa – 5 lat, mata T. 
Bieleckiego – 6 lat, st. mar. H. Sroczyńskiego– 7 lat, mata B. Cienieckiego – 7 lat, st. 
mar. K. Bączyka - 6 lat,  st. mar. T. Stalskiego - 5 lat, mata M. Peklaka – 7 lat, mar. M. 
Węglarza - 5 lat.
Podobna sprawa miała miejsce na dywizjonie ścigaczy. Dnia 30.09.1951 r. sądzono 
12 marynarzy, oskarżonych o usiłowanie zorganizowania ucieczki do Szwecji. 
Aresztowany bosman M. Skibiński ze ścigacza S-56 skazany został na karę śmierci, 
którą zamieniono później na15 lat pozbawienia wolności. 
Na karę śmierci z S-56 skazano: mar.  mar.  S. Kusińskiego, J.Przybyłowicza, H. Nycka. 
Ponadto aresztowano marynarzy z S-81, tj. st. mar. J. Kwiatkowskiego, st.mar. T. 
Pityńskiego, st. mar. K. Jakubczyka, mata Z. Króla, st.mar. S. Florka, st.mar. T. Łuksę, 
mata F. Wasiutę, st mar.M. Rymarza, st. mar. K. Kellera, którzy otrzymali wyroki od 6 
do 15 lat więzienia. Cała sprawa została spreparowana przez Informację MW.
Przy ścisłym współdziałaniu Zarządu Informacji z Dowództwem MW /radzieccy 
admirałowie Czerokow, Winigradow/ kontynuowano proces „oczyszczania” 
kadry zawodowej i służby zasadniczej. Represje dotknęły słuchaczy OSMW, gdzie 
Informacja dostarczała kompromitujące materiały, co spowodowało usunięcie tylko 
w 1952 r., 23 podchorążych.

Akcje „uzdrawiania” sytuacji w marynarce spowodowały, że w MW pozostało tylko  
6 oficerów z kadry II RP. W latach 1945 -1955 w marynarce represje dotknęły  około 
400 osób kadry zawodowej i 250 marynarzy i podoficerów służby zasadniczej. 
Niektórzy autorzy oceniają, że z rąk organów NKWD i ich następców z Zarządu 
Informacji Wojskowej, straciło życie znacznie więcej oficerów MW aniżeli w 
działaniach wojennych na frontach II wojny światowej.
Poza przedstawionymi wyżej wyimaginowanymi „spiskowcami,” sądzeni byli 
marynarze – członkowie antykomunistycznego podziemia lub grup oporu. 
I tak w czerwcu 1952 r., przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku 
(na sesji wyjazdowej w Gdyni), odbyła się rozprawa (bez udziału obrońców) 
przeciwko podoficerom MW: tj. bosmanowi E. Sternie, bosmanowi  S. Pułrulowi, 
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bosmanmatowi  H. Haponiukowi. Zostali aresztowani przez ludzi Informacji 
pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji podziemnej i dążenia do 
obalenia ustroju. Oskarżeni Sterna (ps.Mściciel) i Pułrul (ps.Gruszka) należeli do 
podziemnego sprzysiężenia Polska Organizacja Podziemna „Wolność”, założonego w 
1950 r. przez B. Tarnowskiego (ps. Wiktor). Grupa ta drukowała ulotki, gromadziła 
broń, detonowała petardy na zebraniach TPP-R, zbierała informacje o charakterze 
gospodarczym, politycznym i wojskowym. Siły bezpieczeństwa rozbiły POW 
„Wolność”, a postępowanie zakończyło się 6 wyrokami śmierci. Po strasznych 
torturach, wyrok śmierci otrzymali: Sterna i Pułrul, a Haponiuk 5 lat więzienia. 
Odnalezione szczątki bosmanmta S. Pułrula uroczyście pochowano w rodzinnej 
miejscowości Młodojewo. Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Stefana Pułrula - 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski.   

Prócz oficerów, podoficerów MW skazanych na najwyższe wyroki  czy długoletnie 
więzienie,  należy też pamiętać o oficerach, którzy przetrzymywani w śledztwie, bez 
wyroków zostali   zwolnieni i wysiedleni z Wybrzeża. Poniżej załączam wykaz tylko 
niektórych z nich:
	 kadm. Włodzimierz Steyer,
	 kmdr por. Bolesław Romanowski,
	 kmdr por. Julian Czerwiński,
	 kmdr por. Eustachy Szczepaniuk,
	 kmdr por. Jerzy Skowroński,
	 kmdr ppor. Władysław Trzciński,
	 kmdr por. Kazimierz Miładowski,
	 kmdr por. Eugeniusz   Jereczek,
	 kmdr por. Tadeusz  Rutkowski,
	 kmdr por. Kazimierz Szczęsny,
	 kmdr ppor. Czesław Małaszkiewicz,
	 kmdr ppor. Bartosz Siemaszko.

 W pracy Pana Piotra Semków „Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945 – 
1957” w tabeli 5 przedstawiony jest wykaz Akt Rozpracowania Pojedynczego (ARP) 
założonych na osoby z MW  i zarejestrowanych przez Informację MW. Wykaz ten 
dotyczy 201 osób. 
„Podstawowym orężem organów Informacji MW był działający system tajnych 
informatorów /TI/ do walki z „maskującym się i przebiegłym wrogiem”. 
Współpracowników nieoficjalnych w Informacji Wojskowej dzielono na trzy 
kategorie:
	 agenci,
	 rezydenci,
	 informatorzy.

W 1947 r. w Marynarce Wojennej było: wśród oficerów  7 agentów, 36 rezydentów, 
69 tajnych informatorów, zaś pośród podoficerów - 3 agentów, 35 rezydentów, 285 
tajnych informatorów. Natomiast stan liczbowy agentów w stosunku do stanu 
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osobowego jednostek MW, w okresie VII – X 1947 r. wyglądał następująco:
Flotylla trałowców       stan osobowy – 201, stan agentury – 15
Dywizjon Okrętów Podwodnych stan osobowy – 102, stan agentury – 11,
Dywizjon Ścigaczy    stan osobowy – 71, stan agentury – 11,
OSMW:     stan osobowy – 223, stan agentury – 19.
Najwięcej osób zwerbowano do agentury „na uczuciach patriotycznych”. Jak podają 
badacze problemu, w latach  1945 – 1956 Informacja Wojskowa  aresztowała 
ponad 6500 osób z powodów  przestępstw politycznych. Dla ogólnego wizerunku 
Informacji MW,  istotną sprawą było nagminne stosowanie wobec aresztowanych, 
najokrutniejszych środków przymusu, tortur fizycznych i psychicznych. Niemalże 
każde  śledztwo miało potwierdzić winę podejrzanego. Tak więc przyznanie się do 
winy było jedynym dowodem.

* * *

Represjonowani oficerowie, podoficerowie i marynarze MW, „Żołnierze Wyklęci”, 
skazani  na śmierć, wieloletnie więzienia, zwolnieni ze służby i wysiedleni z Wybrzeża 
– obecnie mogą liczyć na naszą wieczną pamięć, sprawiedliwość i zadośćuczynienie. 
Ale jeszcze dziś rodziny ciągle poszukują szczątków swoich bliskich, niesłusznie 
przecież zamordowanych i choć zrehabilitowanych, to nadal spoczywających w 
bezimiennych dołach śmierci, w różnych miejscach naszej Ojczyzny.

Political  repressions in Navy in the years 1945-1956  

Summary   

Shortage in staff in the formed after the World War II Navy, made the communists 
call up pre-war officers and petty officers for military service.  The author describes 
situations of using this staff  for rebuilding destroyed fleet, port infrastructure and 
organizational structures of the Navy.  At the same time he emphasizes applied 
towards those people  political repressions including execution of death penalties 
and unknown so far places of their burial.
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Czy zmierzch studiów politologicznych?
Politologia a inne nauki społeczne

Atrakcyjne do tej pory studia politologiczne, od paru lat przestają budzić 
zainteresowanie maturzystów. Na politologię spada nabór studentów, a w niektórych 
uczelniach studia te są nawet zamykane. Stało się tak m.in. w WSKS, uczelni która 
powstała i rozwijała się w zakresie nauk społecznych, z politologią jako wiodącym 
kierunkiem studiów. A przecież trudno sobie wyobrazić życie społeczno-politycznego 
bez nauki o polityce, ukazującej m.in. różne teorie polityczne, systemy polityczne czy 
sposoby funkcjonowania każdej władzy i jakiegokolwiek państwa, oraz tak ważne 
dziś prawa człowieka i  obowiązki obywatelskie. Do tego dochodzi interdyscyplinarny 
wymiar nauki o polityce i właśnie te zagadnienia są tematem poniższych rozważań.

* * *

O odrębności poszczególnych nauk społecznych decyduje ich specyficzny charakter  
i metody badawcze. Często spotyka się dyscypliny, których przedmiot badań pokrywa 
się lub jest trudny do rozgraniczenia. Przedstawiciele tych dyscyplin dążą do ich 
hierarchizacji, uwypuklając nadrzędność jednych nauk nad innymi1.

Poszukując argumentów na rzecz nauki o polityce jako wyodrębnionej 
dyscypliny naukowej, politologowie z reguły porównują tę dyscyplinę z naukami 
pokrewnymi. Stawiając pytanie, czy lub w jakim stopniu politologia dzieli 
przedmiot albo metodę badawczą z takimi dyscyplinami, jak: socjologia, historia, 
filozofia, prawoznawstwo, ekonomia, psychologia, a także, na czym polega różnica 
między politologią a wymienionymi dyscyplinami od dawna mającymi status 
uniwersytecki2.

W wypowiedziach politologów na temat elementów wspólnych oraz różnic 
występujących w nauce o polityce i innych naukach społecznych wyczuwa się 
niekiedy postawę apologetyczno-polemiczną wobec możliwych zarzutów, że wraz z 
pojawieniem się w wyższych szkołach placówek politologicznych nic się właściwie 
nie zmieniło w rodzinie nauk społecznych, że w rzeczywistości funkcje politologii 

1 A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, s. 31.
2 A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 15-28.
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sprowadzają się do ideologicznej indoktrynacji; w tym celu przecież powołano 
katedry politologiczne3.

W Polsce taki okres był w latach 1946 – 1956 i częściowo do 1989 r.4.
Na pytanie czy od tamtych czasów politologia nie wyzwoliła się z jednostronności 

polityczno-propagandowej, czy nie posunęła się naprzód na drodze poszukiwań 
własnego miejsca w rodzinie nauk społecznych, nie można odpowiedzieć 
jednoznacznie negatywnie.5 Mimo licznych braków i słabości w teoretycznym 
uzasadnieniu samodzielnego statusu politologii, mimo wielu kontrowersji w 
określaniu miejsca politologii w rzędzie innych nauk, politologowie wnoszą wiele 
istotnych uwag na temat ustalania stosunku między ich dyscypliną a innymi naukami 
społecznymi.

Stosunkowo najmniejsza różnica zdań występuje przy określaniu stosunku 
politologii do historii, mimo że obie te dyscypliny są ze sobą dość ściśle powiązane i 
że wielu politologów jest z wykształcenia historykami.

Podkreśla się na ogół zgodnie, że tematyczny zakres zainteresowań 
badawczych politologów i historyków jest w dużej części wspólny, z tym że 
historycy zajmują się raczej przeszłością, natomiast politologowie kierują 
swe zainteresowania przede wszystkim ku problemom współczesnym. Ta 
różnica powoduje skutki natury metodologicznej. Politologowie sięgają po 
szerszy niż historycy zestaw metod badawczych. Odmienne są też cele, które 
przyświecają badaniom historyków, w porównaniu z celami, które przyjmują  
w swych pracach politologowie.

3 Nauka o polityce (politologia) nie jest czymś nowym w Polsce. Nie utworzyła jej żadna władza poli-
tyczna, czy też partia polityczna w okresie PRL. Ma własne, rodzime tradycje polskie. Oto kilka przykła-
dów: W 1662 r. została zorganizowana przez księdza Kazimierza Wojsznarowicza pierwsza Katedra Po-
lityki Akademii Wileńskiej. W 1784 r. powołano pierwszą Katedrę Umiejętności Politycznych w utwo-
rzonym we Lwowie Cesarsko-Królewskim Uniwersytecie. W roku akademickim 1801 – 1802 na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia Katedrę Umiejętności Politycznych.

W 1803 r. Akademia Wileńska, przekształcona w Imperatorski Wileński Uniwersytet, miała w skła-
dzie Fakultet Nauk Moralnych i Politycznych. W 1919 r. na Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie wy-
kładane były podstawowe umiejętności polityczne. W 1820 r. prof. Fryderyk Skarbek w odczycie O po-
lityce używał pojęcia „nauka polityki”. W 1902 r. powstała we Lwowie pierwsza Szkoła Nauk Politycz-
nych, a wraz z nią Towarzystwo Szkoły Nauk Politycznych. W 1909 roku został zatwierdzony Statut To-
warzystwa Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie. W Krakowie powstała również druga Szko-
ła Nauk Społeczno-Politycznych. W 1917 r. w Szkole Nauk Społecznych i Handlowych został powoła-
ny Wydział Nauk Politycznych oraz Wydział Publicystyczno-Dziennikarski. W 1918 r. szkoła ta uzyska-
ła nazwę Szkoły Nauk Politycznych. W latach niepodległości 1918–1939 – rozwijano placówki polito-
logiczne, tak w ramach uniwersytetów jak i w innych placówkach, w tym prywatnych. W 1928 r. zosta-
ła zatwierdzona Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie – jako wyższa szkoła prywatna. W 1925 r. zo-
stała utworzona filia w Łodzi. W 1939 r. została ta szkoła przekształcona w Akademię Nauk Politycz-
nych. W 1921 r. została reaktywowana w Krakowie Szkoła Nauk Politycznych. Podobną szkołę powoła-
no w roku 1931 w Wilnie. Te przykłady świadczą o tym, że Polska doceniała kształcenie politologiczne.

4 A. Walicki, Idee i ludzie próba autobiografii, passim, Warszawa 2010.
5 Cz. Mojsiewicz, Od polityki do politologii, Toruń 2005, s. 230-256.
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Mimo różnic dzielących politologię od historii, politologowie nie tylko nie odcinają 
się od współpracy z historykami, lecz przeciwnie uważają ją za bardzo pożyteczną dla 
siebie. Płaszczyzną sporów kompetencyjnych między tymi dwiema dyscyplinami staje 
się najczęściej pole badawcze politologów i historyków zajmujących się tzw. historią 
współczesną. Tu najtrudniej dochodzi do uzgadniania stanowisk, lecz trudności  
w rozgraniczeniu politologii od historii współczesnej nie powodują większych zakłóceń  
w ustalaniu naukowej odrębności obu tych dyscyplin6.

Należy podkreślić, że sposób, w jaki poszczególni politologowie wyznaczają granicę 
między ich nauką a innymi dyscyplinami (w tym historią), zależy w pewnej mierze  
od koncepcji politologii, jakiej hołdują, uważają, że wspólnym przedmiotem 
zainteresowań politologii i historii jest „porządek i zapewnienie dobra ogólnego”, 
co wynika z przyjętego sposobu pojmowania polityki jako przedmiotu badań nad 
polityką. Swoisty, właściwy konkretnemu politologowi sposób rozgraniczenia 
politologii od historii nie powoduje dalej idących konsekwencji w na ogół zgodnej 
wśród nich ocenie wzajemnego stosunku tych dyscyplin. W swoich pracach wykazał 
to Teodor Filipiak7, gdzie w relacji zachodzących między politologią a nauką historii 
jest analiza historii, przedmiotu, celu i metodologii obu dyscyplin.

Nawracanie do takich zagadnień jak samodzielność politologii, jej przedmiot 
czy metodologia, wydaje się jednak trudne do uniknięcia, ponieważ wszelkie 
prace teoretyczne, podejmujące próbę wyznaczenia granicy między pokrewnymi 
dyscyplinami, muszą uwzględniać tak istotne czynniki, jak definicja, przedmiot czy 
metodologia danej dyscypliny8.

W formule zakresu polityki przypisuje się znaczenie działaniom i decyzjom 
politycznym jednostek. Politologia i historia, w przeciwieństwie do socjologii, nie 
powinny poprzestawać na badaniu społecznych uwarunkowań ustroju, lecz wychodząc 
poza te uwarunkowania, powinny badać motywacje i cele działających podmiotów, jeśli 
nawet kryją się one za anonimową zasłoną interesów takich czy innych ugrupowań. Nauka 
polityczna w swym zorientowaniu na problemy działania politycznego, związanego  
z podejmowaniem decyzji najściślej łączy się z historią. Obie dyscypliny zajmują się 
przede wszystkim analizą i opisem indywidualnych aktów woli i indywidualnych 
motywacji.

Polityka i historia występują wszędzie tam, gdzie wola konkretnych jednostek 
i grup zmierza ku przemianom środowiska społecznego i gdzie wola ta nie jest 
czymś abstrakcyjnym, jest nie tylko nadbudową wobec czynników gospodarczych 
i społecznych, lecz ma charakter im przeciwstawnej woli jednostki. Definicja ta nie 
oznacza bagatelizowania uwarunkowań społecznych, w jakich podejmowany jest akt 

6  T. Filipiak, Historia i tradycja jako kultura polityczna, [w:] „Studia politologiczne”, pod red. A. Ma-
gierskiej, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 2, Warszawa 1997, s. 11-41, 
Tenże, Strefa władzy i polityki – wartości kultury politycznej oraz kwestie odpowiedzialności (maszyno-
pis), Warszawa 1998, passim.

7 B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa – Poznań 1985, passim.
8 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 55 i nast.
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woli jednostkowej. Uwarunkowania te mają istotny wpływ na możliwość powodzenia 
decyzji działającego podmiotu, przesądzają często o tym czy decyzja jest „realna”, 
ale w ostatecznym wyniku zadaniem politologii i historii jest analiza roli jednostek i 
grup w całokształcie procesu politycznego.

Znacząca część politologów wypowiada się przeciwko zawężaniu pojęcia polityki  
do zakresu spraw związanych z wykonywaniem władzy. Jako przykład takiego 
zawężania przytaczają następującą definicję: praktyczna polityka wiąże się z prostym 
faktem, że rządzić może tylko władza. Rządzić, znaczy wykonywać władzę, a władzę 
może wykonywać tylko ten, który ją ma. Ten bezpośredni związek między władzą 
a rządzeniem stanowi podstawową prawdę wszelkiej polityki i jest kluczem całej 
historii9. Bezkrytyczne akceptowanie władzy jako jedynego sprawczego czynnika 
historii jest wynikiem przyjęcia w nauce historii kanonów pozytywizmu oraz 
weberowskiej zasady sądów wolnych od wartościowania10.

Badać można tylko to, co już się wydarzyło. Wprawdzie niektórzy historycy 
uważają, że tylko to, co należy do odleglejszej przeszłości można badać w sposób 
naukowo obiektywny dzięki dystansowi, z jakim podchodzi się do dokumentów 
historycznych, ale zapominają oni, że historyk zajmujący się współczesnością 
dysponuje empiryczną metodą krytycznej analizy źródeł, której nie mają historycy 
badający odleglejszą przeszłość, dla niego przedmiotem analizy są nie tylko archiwa, 
zawierające ślady własnych ocen podmiotu działającego i jemu współczesnych, lecz 
podmiotem tym jest również sam współcześnie działający (podmiot historii). To co 
różni naukę historii od politologii dotyczy przede wszystkim zakresu zainteresowań 
obu tych dyscyplin. Bezpośrednim obiektem poznawczym historyka jest to, co 
jednostkowe, natomiast nauka o polityce dąży do poznania tego, co ogólne. Jednakże 
bez sprawdzenia tego, co indywidualne, politologia nie mogłaby sprawdzić swych 
wypowiedzi, a z kolei bez oparcia się na kategoriach systematycznych nauka 
historii nie mogłaby zrozumieć tego, co indywidualne. Celem nauki historii winno 
być opracowanie historii systematycznej, tzn. opracowanie materiału za pomocą 
systematyzujących kategorii nauki o polityce, socjologii i ekonomii. Natomiast 

9 Poglądy takie były forsowane w Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii w XIX wieku jako fundament 
tzw. „realpolityk”. Był to pragmatyczny sposób uprawiania polityki, zakładający, że zamiar osiągnię-

cia istotnych celów bądź ich zagrożenie upoważnia podmiot polityki do stosowania wszelakich skutecz-
nych metod i środków działania. W węższym ujęciu istotą tej polityki jest stosowanie polityki siły, czy-
li nieetycznych form przymusu i przemocy (środków zbrojnych). W ujęciu szerszym oznacza to podej-
mowanie działań sprawnie realizujących interesy podmiotu, co jest uzależnione od: a) rzetelnej anali-
zy rzeczywistości społecznej; b) trafnego określenia rozkładu sił politycznych w systemie politycznym i 
jego otoczeniu; c) podejmowania decyzji na podstawie obiektywnych faktów a nie emocjonalnego i ży-
czeniowego myślenia; d) dostosowania metod i środków działania do istniejących warunków, w tym po-
sługiwania się manipulacją. Grożeniem użycia przemocy lub faktycznym użyciem siły. Nierespektowa-
nia norm etycznych, religijnych, ideologicznych itp., jeśli utrudniają bądź uniemożliwiają sprawne osią-
gnięcie celów politycznych.

10 Por. M. Orzechowski, Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984; R. Simon 
Yves, Władza, Warszawa 1999.
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zadaniem nauki o polityce jest stałe sprawdzanie swych systematyzujących 
wypowiedzi w świetle doświadczeń historycznych. Aktualnie wśród politologów 
panuje przekonanie, że mimo wszystkich różnic nauka polityczna i historia są zdane 
na współpracę.

To, co interesuje politologa, stanowi dla historyka część jego przedmiotu 
badawczego. Historyk nie poprzestaje jednak na badaniu politycznych funkcji 
społecznego życia, lecz rozciąga swe zainteresowanie na wszystkie dziedziny życia 
badanego społeczeństwa. Politolog nie może ograniczać swych zainteresowań 
do badań tylko tego, co minione, interesuje go przede wszystkim teraźniejszość. 
Może posługiwać się metodami socjologii, niedostępnymi dla historyka czasów 
odleglejszych, np. metodą ankietowania.

Istnieją różnice w celach przeświecających badaniom politologów i historyków. 
Historyk stawia pytanie, co wydarzyło się w określonym czasie, w określonym 
miejscu, czyli indywidualizuje, politolog pyta o następstwa, jakie z poszczególnych 
wydarzeń wynikają dla politycznych postaw ludzi oraz dla ogólnego funkcjonowania 
instytucji politycznych, politolog więc generalizuje. Historyk pozostaje z dala od 
tworzenia teorii w celu sprawdzenia poszczególnych zjawisk do kategorii związków 
współzależności czy sporządzenia prognozy.

Zdarza się, że historycy zbliżają się niekiedy do pozycji politologii w próbach 
uogólniania pewnych zjawisk, ale są to odosobnione wypadki.

Ścisła współpraca między politologią a nauką historii jest nieodzowna w 
interesie obu dyscyplin. Stwierdzenie to można zobrazować tym, że historiografia 
zajmuje się opisem tego, co w znacznej mierze jest wynikiem politycznego działania, 
politologii są potrzebne prace historyków jako materiał potrzebny do uogólnień, 
historyk ze swej strony nie może nie korzystać z ogólnych pojęć wypracowanych 
przez politologię. Politologowi nieodzowna jest znajomość krytyczno-źródłowej 
metody historyka, ponieważ bez niej nie mógłby ocenić wartości poszczególnych 
rozpraw historycznych. Znajomość ta jest mu potrzebna w fazie wstępnych badań 
historycznych, niezbędnych w opracowaniu określonego tematu politologicznego.

Znajomość historii jest warunkiem rozumienia współczesności, która jest 
przedmiotem zainteresowań politologii.

Trudniejsza do osiągnięcia przez politologów jest zgodność opinii w sprawie 
korelacji występujących w nauce o polityce i socjologii.

Socjologię jako naukę empiryczną, która bada podstawy struktur i zmian  
w społeczeństwie w interdependentnym związku z kulturą i osobowością 
człowieka. Dystansuje się ona od spekulatywnej filozofii socjologicznej 
czy historycznej. Politologia zaś jest nauką, która bada ład panujący 
w społeczności politycznej i kształtujące go zasady11.  Obejmuje ona 
całość zjawisk procesu politycznego, który w wyniku narodowego  
i międzynarodowego układu sił oraz ustrojowych struktur władzy kształtuje 
polityczną egzystencję człowieka w społeczeństwie.

11 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2004, s. 196-209.
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Oba te zakresy nasuwają zastrzeżenia, odrywają bowiem socjologię od 
uwarunkowań filozoficzno-socjologicznych i historycznych.

Uczeni tych dyscyplin przyznają, że nie potrafią tych dwóch nauk dokładnie 
rozdzielić od siebie, gdyż dokładne oddzielenie obu nauk ze względu na ich rzeczywisty 
podział i wielorakie powiązania specyficznego sposobu stawiania problemów nie 
jest możliwe bez popadania w arbitralność. Jeszcze trudniej jest oddzielić socjologię 
polityczną od politologii. Socjologię polityczną rozumie się jako socjologię 
szczegółową, socjologię postaw politycznych i grup politycznych, która udostępnia 
politologii socjologiczne metody badania społecznych podstaw zjawisk władzy i jej 
wykonywania. Trudność rozgraniczenia socjologii od nauki o polityce rozciąga na 
cały obszar nauk społecznych, których nie można rozgraniczać przez przydzielanie 
im jako przedmiotu badawczego określonych zakresów kultury czy instytucji 
społecznych, jak np. instytucji państwa – politologii, społeczeństwa – socjologii, 
gospodarki – nauce ekonomii, ale fakt współzależności tych nauk nie przekreśla ich 
samodzielności12. To co stanowi odrębności poszczególnych nauk społecznych, a 
wśród nich części politologii i socjologii – to nie wydzielone odcinki przedmiotu 
badawczego, lecz specyficzny sposób stawiania problemów badawczych, zaplanowany 
cel określonych badań, zróżnicowane funkcje dydaktyczne, a także odmienne drogi 
historycznego rozwoju tych nauk. Rozważania sprowadzają się do wniosku, że obie 
dyscypliny od chwili swego powstania w wyniku specyficznego stawiania problemów 
są ze sobą najściślej związane problematyką społecznej i politycznej współczesności. 
Ich wysiłek badawczy skierowany jest na poznanie kompleksowej i dynamicznej 
współczesności, lecz na tym nie poprzestaje. Socjologia próbuje ponadto konstruować 
uogólnienia, które mogłyby obowiązywać wszystkie społeczeństwa i kultury oraz 
ich przemiany historyczne, natomiast politologia wypracowuje ogólne pryncypia 
politycznego ładu w historycznym uwarunkowaniu. Te różnice w rodowodzie  
i historycznym rozwoju spowodowały, że nauka polityczna dotychczas skłania się raczej  
ku problemom związanym z państwem oraz jego instytucjami i decyzjami, 
reprezentuje więc w swych badaniach kierunek normatywno-instytucjonalny13. 

Natomiast socjologia wyrosła z doświadczeń społeczeństwa, które dążyło do 
rozwoju według własnych praw, usiłowało się wyłamać lub przeciwstawić władztwu 
państwa w drodze emancypacji najpierw mieszczańskiej, a następnie proletariackiej 
i uwikłało władzę państwową w jej wewnętrzne konflikty. Dlatego socjologia jeszcze 
obecnie hołduje stanowisku krytycznemu, a równocześnie opozycyjnemu wobec 
instytucji, a w każdym razie jest zorientowana na teorię konfliktów14.

Proces zbliżenia się obu dyscyplin widzi się jako wynik wzajemnego przenikania 
się państwa i społeczeństwa. Wraz z zacieraniem się podziału na rządzących i 
rządzonych zaczęła też zanikać tradycja odrębności tych nauk społecznych, które 
nawiązywały w swych profilach badawczych do dualizmu, jaki występował w układzie 

12 E. Babbie, op. cit., s. 55-56.
13 J. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005, s. 70-85.
14 W. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące oblicze współczesnego świata, Olsztyn 2008, s. 19-28.
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państwo – społeczeństwo. Stopienie się państwa i społeczeństwa w całość, która już 
nie pozwala państwu jako czynnikowi nadrzędnemu stać poza społeczeństwem, a 
społeczeństwu wyznaczać zadania politycznej samointegracji, zdaje się być bliskie 
jakiejś wspólnej nauce o stosunku społeczeństwa wobec polityki.

Kolejny problem dla politologii to ustalenie granicy między politologią a nauką 
prawa, okazuje się, że rozgraniczenie nauki o polityce i nauki prawa, zwłaszcza prawa 
państwowego, napotyka również na dylematy. Wszystkie nauki prawne mają charakter 
nauk politycznych i każda z nich na swoim odcinku spełnia wycinkową funkcję 
polityczną, z reguły związaną z określoną koncepcją ustroju społeczno-politycznego, 
jednakże prawo państwowe jako kierunek nauki prawa jest bezpośrednio związane z 
całokształtem problemów politycznych państwa i dlatego w swych zainteresowaniach 
badawczych spotyka się w szerokim zakresie z nauką o polityce15.

Pamiętając o politycznym charakterze innych subdyscyplin prawa, takich jak prawo 
karne, cywilne, administracyjne itp., w tym miejscu ograniczymy się do problemów 
komparatystycznych, występujących na styku nauki o polityce i prawa państwowego.  
To ograniczenie tematyczne wynika nie tylko ze szczególnie bezpośredniego związku 
występującego między nauką prawa państwowego a polityką, lecz także ze względu 
na długoletnią tradycję i doniosłą rolę, jaką prawo państwowe odegrało w dziejach 
europejskich narodów politycznych.

Nauka o polityce i nauka prawa państwowego nie powinny być zwrócone przeciwko 
sobie, lecz współżyć ze sobą, że nauka o polityce, która stapia się z socjologią polityczną, 
swój zasadniczy przedmiot badawczy musi zatracić, jeśli nie wykaże zainteresowania dla 
rzeczywistości życia państwowego i jego porządku prawnego. Politolog może widzieć 
swe główne zadanie w analizie sposobu pracy instytucji politycznych w badaniach nad 
całościowym procesem rządzenia i kształtowania woli, jednak nie może przy tym nie 
uwzględniać prawa. Z drugiej strony przedstawiciel prawa publicznego, a nawet prawa  
w ogóle może upatrywać swe główne zadanie w poznawaniu, wyjaśnianiu i wykładni 
prawa, nie będzie on jednak dostrzegał treści prawa i jego polityczno-socjologicznej 
funkcji, jeśli nie będzie uwzględniał politycznej i społecznej rzeczywistości. Z powyższych 
stwierdzeń wynika, że ma miejsce ścisły związek nauki prawa państwowego z politologią.

Prawo państwowe uznaje konieczność badania instytucji prawnych w świetle 
konkretnie zachodzących zjawisk politycznych, a nauka o polityce nie może 
przechodzić do porządku nad prawnymi stronami życia politycznego, coraz bardziej 
zaciera się granica między obu dyscyplinami naukowymi, tym bardziej że ich 
przedmiot badawczy jest wspólny.

Prawnik, który nie starałby się poznać rzeczywistości stosunków politycznych  
w układzie wewnętrznym czy międzynarodowym, nie mógłby utrzymać się na 
wysokości swych prawniczych zadań, ponieważ obok przepisów prawa pozytywnego 

15 Por. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002, passim; W. Lamentowicz, 
Państwo współczesne, Warszawa 1996; J. Sobczak, Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Poznań 2002; 
Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, pod red. S. Wronkowskiej i M. Zmierczak, 
Warszawa 2005.
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życie opiera się również na niepisanych prawach, na regułach nieformalnych. Ten 
nieskodyfikowany obszar zjawisk politycznych kwalifikuje się w sposób szczególnie 
dobitny jako przedmiot wspólnych zainteresowań politologów i prawników16.

Różnice istniejące między tymi naukami wynikają z odmienności celów i metod 
badawczych. Prawnik jest zainteresowany zakresem formalnego porządku prawnego, 
politolog zakresem materialnego systemu społecznego. Prawnik rozpatruje problem 
normatywnie. Pyta o prawa i obowiązki obywatela ustanowione przez normy prawne  
o pełnomocnictwa czynników władzy publicznej wyprowadzane z norm 
prawnych, stosunki prawne między instytucjami politycznymi. Życie 
publiczne widzi on jako zdeterminowany system norm prawnych i bada, jakie 
możliwości politycznego działania te normy dopuszczają, a jakie normy są 
przez określone działanie naruszone. Sposób rozpatrywania problemu przez 
politologa jest natomiast zorientowany w mniejszej mierze na normy prawne niż  
na rzeczywistość ustrojową. Spostrzega w normach prawnych ważny czynnik 
określający granicę politycznego działania, lecz wie, że normy prawne mogą rozmijać się  
z rzeczywistością i że życie publiczne oprócz uwarunkowań normatywno-prawnych  
ma również uwarunkowanie społeczne, ekonomiczne i duchowe. Ponadto, nauka prawa  
ma tendencje wynikające ze statycznego charakteru norm prawnych do statycznego 
sposobu rozpatrywania problemów i przechodzi przy tym obok istotnych stron życia 
publicznego. Życie polityczne jest procesem, który można ogarnąć jedynie posługując 
się dynamicznymi kategoriami17.

Politolog powinien znać podstawy prawa publicznego, aby móc ocenić przesłanki  
i prawne następstwa politycznego działania, tak jak prawnik nie może mieć oczu 
zamkniętych na rzeczywistość społeczno-polityczną.

Przy omawianiu stosunku politologii do innych nauk politycznych nie 
sposób pominąć wzajemnych relacji między politologią a filozofią. Jak to zostało 
wielokrotnie podkreślone, nauka o polityce jest w jej historycznym rozwoju ściśle 
związana z filozofią. Genezie w czasach antycznych, tak jak późniejszemu rozwojowi 
nauki o polityce, przez cały czas towarzyszyła refleksja filozoficzna, której podstawy 
wypracowane zostały już w szkole Arystotelesa jako źródło inspiracji i koncepcji 
nowej nauki o polityce18.

Podkreśla się m.in., że filozofia określa granice i możliwości poznania dla 
poszczególnych nauk (teoria poznania i epistemologia), wyjaśnia problem „struktury 
rzeczywistości” (analiza ontologiczna), udziela wskazań w zakresie etycznego działania 
(antropologia i etyka). Teoria poznania i naukoznawstwo są dla politologii pomocą  
w rozstrzyganiu problemów metodologicznych, ontologia zaś ułatwia politologom 
rozwiązywanie problemów transcendentalnych, takich jak problem idei politycznych, 
natomiast gdy chodzi o ustalenie celów działalności politycznej (np. tzw. dobro 

16 I. Pankevych, Współczesne demokratyczne problemy Ukrainy: Wymiar prawno-polityczny, [w:] 
Współczesne oblicza demokracji, pod red. D. Gizieckiej, Toruń 2010, s. 105-120.

17 L. Dubiel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009, passim.
18 J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 72 i nast.
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ogólne), niezbędne jest oparcie się na wynikach badań antropologii i etyki19. 
Politologia bowiem nie może stronić od sądów wartościujących, od wypowiedzi na 
temat swego rozumienia takich pojęć jak sprawiedliwość, dobre życie, pomyślność 
ogółu itp., jeśli chce udzielać wskazówek w zakresie praktycznej działalności 
politycznej. Jeśli zrezygnuje z oparcia się na wypracowanym przez antropologię i 
etykę obrazie człowieka i z niego wynikających wskazaniach dotyczących porządku 
publicznego, wówczas stanie się przedłużonym ramieniem każdorazowego władcy 
i wykopie przez to własny grób. Politologia może bowiem istnieć jedynie w 
warunkach wolnościowych, które dopuszczają wypowiadanie obiektywnych sądów 
na temat politycznego działania. Jest ona bowiem nauką o wolności i dla wolności.  
Z pewnością wolność badań naukowych jest warunkiem ich skuteczności i 
powodzenia, ale miarą obiektywności sądów politologicznych nie są i nie mogą 
być kategorie filozoficzne wypracowane w warsztatach filozofii idealistycznej. W 
rzeczywistości zwolennikom idealistycznej filozofii Arystotelesa20 w politologii nie tyle 
chodzi o obiektywizm ich wyników naukowych, ile o rozprawienie się z podstawami 
nauki marksizmu-leninizmu i polityczną praktyką państw socjalistycznych powstałą 
na podstawie tej nauki.

Filozofia jest dyscypliną naukową zajmującą się ogólnymi rozważaniami 
dotyczącymi istoty i struktury bytu, źródeł i prawomocności ludzkiego poznania, 
zasad wartościowania, sensu życia i sposobów jego godnego prowadzenia, zagadnień 
dotyczących poglądu na świat i miejsca człowieka w świecie.

Przez pojęcie filozofia rozumie się również najwyższe uogólnienie danej dyscypliny 
lub gałęzi wiedzy, np. filozofia państwa, filozofia społeczeństwa, filozofia prawa, filozofia 
religii;  oraz  dział  nauki   zajmujący się  tymi   uogólnieniami  i  związanymi z nimi  problemami  
i pojęciami.

Przedmiot filozofii na przestrzeni wieków ulegał ciągłym przemianom. Powodowało  
to rozszerzający się zakres poznawanych i badanych przedmiotów oraz zmieniająca się ich 
ocena. Był okres, gdy tylko przyroda była przedmiotem filozofii, bo nie zwracano wówczas 
uwagi na żadne zjawiska poza przyrodniczymi; były okresy, gdy główny jej przedmiot 
stanowiły normy moralne, Bóg i dusza, bo tylko ich zbadanie wydawało się ważne dla 
ludzkości. Przedmiot filozofii zmieniał się wraz z poglądem na naturę poznania oraz  
w zależności od tego, gdzie przeprowadzono granice wiedzy.

Współcześnie rozumiana filozofia obejmuje swym zakresem takie subdyscypliny, 
jak: historia filozofii, ontologia (teoria bytu), gnozeologia (teoria poznania), logika, 
antropologia filozoficzna (filozofia człowieka), etyka, estetyka.

Historia filozofii zajmuje się badaniem form kształtowania się i rozwoju świadomości 
filozoficznej. Stosując metody historyczne bada ona historię poszczególnych kierunków  
i szkół filozoficznych w powiązaniu z ogólną historią społeczeństwa, historią 
kultury i nauki. Jednym z podstawowych problemów historii filozofii jest ustalenie 

19 U. Eco, Semidogia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996, s. 86 i nast.
20 L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, pod red. P. Nowaka i M. Wiśniewskiego, Warszawa 

2010, s. 138 i nast.
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periodyzacji dziejów filozofii. Najczęściej wyróżnia się następujące okresy: filozofia 
starożytna, średniowieczna, nowożytna i współczesna.

Ontologia zajmuje się rozważeniami nad bytem istniejącym obiektywnie, to 
znaczy poza i niezależnie od świadomości. Istotne kategorie z tego zakresu to: czas i 
przestrzeń, ruch, skończoność i nieskończoność świata, determinizm, konieczność, 
przypadek, przyczyna, skutek.

Gnozeologia, zwana też epistemologią, zajmuje się prawami i istotą poznania 
ludzkiego. Poszczególne zagadnienia gnozeologii dotyczą genezy ludzkiej wiedzy, 
przedmiotu i granic poznania, uwarunkowań procesu poznania oraz definicji i 
kryterium prawdy21.

Logika jest nauką o prawach i formach poprawnego myślenia, zwłaszcza dowodzenia, 
wnioskowania, wyjaśniania i uzasadniania; jako subdyscyplina filozoficzna obejmuje 
swym zasięgiem: logikę formalną (reguły i formy poprawnego wnioskowania), logiczną 
teorię języka (semiotyka i semantyka), teorię definicji, metodologię.

Antropologia filozoficzna zajmuje się rozważaniami dotyczącymi istoty, natury 
człowieka, jego powołania, sensu życia i działania, stosunku do wytworów ludzkich 
działań, społeczeństwa i dziejów.

Etyka jest subdyscypliną naukową, której przedmiotem badań i refleksji jest 
moralność, czyli postępowanie mniej lub bardziej zgodne z normami etycznymi 
(ogółem ocen i norm przyjętych w danej zbiorowości społecznej).

Estetyka jest subdyscypliną naukową o pięknie, zajmuje się badaniem wartości 
artystycznej oraz ocen estetycznych, dociekając przyczyn ich kształtowania się oraz 
ustalając kryteria tych wartości i ocen.

Filozofia, dając ogólny obraz świata, stwarza punkt wyjścia rozstrzygnięć 
przedmiotowych politologii i jednocześnie znajduje konkretyzację w filozofii polityki.  
Dla politologii istotne znaczenie mają rozstrzygnięcia epistemologiczne i 
metodologiczne, dające ogólne pojęcie o zasadach i warunkach poznania, a także 
takie działy, jak etyka (dostarczająca politologii danych uogólnień dotyczących 
systemów wartości, norm, ocen i wzorów postępowania) oraz ontologia22.

Teoretycy politologii dostrzegają obecnie również związki zachodzące między ich 
dyscypliną a nauką ekonomii, choć według dawnych liberalistycznych schematów 
myślowych, życie gospodarcze stanowiło jakoby wyodrębnioną sferę działalności 
ludzkiej nie mającą żadnego istotnego związku z życiem politycznym, a w 
szczególności z zakresem działania państwa.

Dziś na ogół odrzuca się wprawdzie wpływ stosunków ekonomicznych  
na życie polityczne jako marksistowski monokauzalizm, jednakże przyznaje się, że 
istnieją związki między polityką a działalnością i strukturą gospodarczą. Zazwyczaj 
podkreśla się, że ekonomia osiągnęła znacznie wyższy poziom ścisłości swych 
wyników badawczych niż politologia, ponieważ zjawiska życia gospodarczego łatwiej 
jest ujmować w kategoriach dokładnie skwantyfikowanych (towar, pieniądz itp..). 

21 A. Chodubski, op. cit., s. 36.
22 Tamże, s. 37.
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Niezależnie jednak od różnic występujących w przedmiocie i metodach badawczych 
obu dyscyplin współpraca między nimi oceniana jest jako pożyteczna i konieczna do 
uzyskania pełnego obrazu rzeczywistości politycznej. Uważa się, że współzależność 
między politologią a nauką ekonomii stała się centralnym punktem w badaniach 
obu tych dyscyplin, przy czym został przezwyciężony jak również rozwinięty 
w marksizmie monokauzalizm, jak również rozwinięty w pewnych wersjach 
liberalizmu automatyzm gospodarczy. Tak jak sytuacja gospodarcza ma wpływ  
na działalność polityczną – instytucje polityczne czy działalność polityczną wywierają 
wpływ na gospodarkę.

Podkreślając wysoki stopień rozwoju nauki ekonomii, m.in. fakt wypracowania 
przez tę naukę – w przeciwieństwie do niektórych nauk społecznych – własnej teorii, 
stwierdził równocześnie, że jej aparat pojęciowy i metody zawodzą jednak, gdy 
chodzi o określenie nie samych danych ekonomicznych, lecz o analizę elementów 
władzy gospodarczej czy politycznej. Tradycyjna ekonomia nie jest zdolna 
należycie wyjaśnić zjawisk postępującej ingerencji państwa w życie gospodarcze, 
coraz ściślejszej współzależności między państwem a gospodarką23. To wielkie 
zadanie przypada właśnie nauce politycznej. Politolog interesuje się przede 
wszystkim zmiennym stosunkiem między państwem a gospodarką24. Pyta on, 
w jaki sposób zapadają decyzje gospodarczo-polityczne, w jakim stopniu pozostają 
one pod wpływem związku interesu, czy, jak i w jakim zakresie wywierany jest wpływ 
polityczny przez czynniki władzy gospodarczej, pyta ponadto o oddziaływanie 
polityczne zdarzeń gospodarczo-politycznych, przy czym musi badać także 
ich następstwa gospodarcze. Pozostawiając ekonomistom badania nad czysto 
ekonomicznymi zjawiskami, politolog musi na tyle opanować naukę ekonomii, aby 
przynajmniej rozumieć treść badań ekonomicznych.

Ze względu na zakres ekonomia dzieli się na ekonomiki szczegółowe; według 
kryterium branżowego (krajowego i zagranicznego) dzieli się m.in. na: ekonomikę 
przemysłu, rolnictwa, handlu, komunikacji; na podstawie kryterium podmiotowego 
– na ekonomikę finansów, inwestycji, mieszkalnictwa itp. Ekonomiki szczegółowe 
badają zjawiska i prawidłowości występujące w poszczególnych działach gospodarki 
narodowej. Ich rodzaje uzależnione są od działów występujących w gospodarce 
narodowej.

Poznanie ekonomiczne ściśle wiąże się z politologicznym. Dla politologii ważne  
są procesy produkcji i wymiany dóbr materialnych, rozpatrywane zwłaszcza 
w kontekście integracji państwa w życie gospodarcze społeczeństwa (polityka 
ekonomiczna, społeczna, socjalna).

23 Wielkim problemem jest również wyjaśnienie przez nią procesów globalizacji gospodarki świato-
wej, jej skutków dla różnych kontynentów, a zwłaszcza kryzysów ekonomicznych w obecnej dobie, które  
dotknęły USA i Unię Europejską.

24 Bada i rozpoznaje relacje we współczesnym ładzie międzynarodowym, który staje się niezwykle 
szybki i płynny w nowych konfiguracjach (konflikty zbrojne, sojusze, powstawanie nowych mocarstw 
ekonomicznych, itd.).
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Badania ekonomiczne dostarczają danych do ustalenia gospodarczej genezy 
większości procesów politycznych, są też istotne z punktu widzenia poznania istoty 
władzy – podstawowej kategorii politologicznej, dlatego też ogólnoteoretyczna 
część ekonomii nazywa się ekonomią polityczną. W ogóle działalność państwa i 
jego organizacja mająca na celu rozwijanie stosunków produkcji oraz gospodarki 
narodowej stanowi przedmiot badań politologii, a zwłaszcza jej subdyscypliny – 
polityki ekonomicznej25.

Z innych nauk społecznych wymienia się także psychologię, zwłaszcza polityczną, 
jako tę dyscyplinę, z którą politologia pozostawać powinna w ścisłych związkach 
naukowo-badawczych26. Według poglądów wielu politologów, psychologiczna 
analiza podmiotów władzy politycznej jak i grup społecznych przyczynia się do 
wyjaśnienia różnych zjawisk politycznych. Przykładem praktycznego zastosowania 
tej tezy są stosunkowo liczne publikacje podejmujące próby wytłumaczenia zjawiska 
terroryzmu światowego na podstawie dociekań psychologicznych, a także prace 
opierające się na teoretycznych założeniach behawioryzmu.

Do innych dyscyplin naukowych, z których czerpie politologia, należą również 
geografia, teoria organizacji, demografia, nauka o cywilizacji.

Geografia interesuje się przede wszystkim przestrzennym rozłożeniem na Ziemi 
pewnych zjawisk i obiektów. Wypracowała kilka działów szczegółowych zajmujących się 
istotnymi dla analizy procesu politycznego faktami i warunkami (geografia polityczna  
i gospodarcza). Geografia polityczna bada zjawiska przestrzennego uwarunkowania 
procesów politycznych, wpływ ukształtowania naturalnego Ziemi na te procesy 
i odwrotnie. Geografia gospodarcza kładzie szczególny nacisk na środowisko 
przestrzenne, uwarunkowania działalności gospodarczej i na jej skutki środowiskowe. 
Zakres uwarunkowań geograficznych polityki nazywa się często geopolityką.

Teoria organizacji zajmuje się wykrywaniem prawidłowości procesu 
podporządkowania się działań indywidualnych celom całości; dostarcza przesłanek  
do uzyskania społecznego kontekstu racjonalności działań podmiotów politycznych, 
ich uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Demografia zajmuje się jakościowym i ilościowym badaniem ludzkości, jej struktury  
i rozwoju w określonych warunkach historycznych na podstawie danych 
statystycznych; bada zjawiska zachodzące w zbiorowościach ludzkich, zmieniające 
się ich rozmiary i strukturę.

Nauka o cywilizacji zajmuje się poznaniem poziomu rozwoju społeczeństwa 
w danym okresie historycznym, mierzonego wytworami jego kultury materialnej, 
stopniem opanowania przyrody oraz stanem nagromadzonych dóbr materialnych, 
środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych.

Politologia, zajmuje się całym polem praktyki politycznej jako przedmiotem 
badawczym, traktuje inne dyscypliny naukowe jako pomocnicze o charakterze 
politycznym27.

25 A. Chodubski, op. cit., s. 38.
26 Por. Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, Poznań 2002, passim.
27 A. Chodubski, op. cit., s. 39. 
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Układ ten daje się przedstawić graficznie następująco:

Powyższy krótki przegląd związków nauki o polityce z innymi naukami politycznymi 
wskazuje, jak ambitne zadania stawiają przed sobą politologowie. Znajomość przedmiotu  
i metod badawczych różnych nauk pokrewnych, współpraca i wykorzystanie 
wyników badań tych dyscyplin naukowych jest z pewnością postulatem godnym 
aprobaty. Dotychczasowa praktyka nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy 
i w jakim zakresie politologia może podjąć się roli czynnika scalającego wyniki 
badań różnych dyscyplin w celu uzyskania pełnego, wszechstronnie naświetlanego 
(synopsis) obrazu rzeczywistości politycznej. Prac politologicznych opublikowanych 
jest bardzo wiele, lecz w długim spisie tych publikacji trudno byłoby wskazać pozycje 
spełniające warunki postulatowe przez teoretyków politologii.

*  *  *

Krótko podsumowując można to uogólnić następującym stwierdzeniem: 
Politologia to wiedza o właściwościach analitycznych, dostarczająca informacji, 
przemyśleń i wniosków o składnikach polityki, ogniwach politycznego łańcucha. 
Dostarcza ona budulca do konstrukcji stworzonej przez teorię polityki. Tym 
budulcem są m.in.: antropologia polityki (naturalna polityczność człowieka), władza, 
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państwo, system polityczny, nauki społeczne pokrewne, kultura polityczna, decyzje 
polityczne, świadomość polityczna, konsens polityczny28.

O ile teoria polityki tworzy względnie stałą konstrukcję gmachu politycznego 
obiektu badanego, którego elementy są syntezami wiedzy o polityce, to politologia 
dysponuje większą dynamiką rozpoznawania i oceniania zjawisk i procesów 
politycznych, co czyni ją rozległą dyscypliną wiedzy o polityce, dzięki czemu gmach 
nauki o polityce staje się źródłem poznania wszystkiego co ma związek z polityką.

Is it dusk of Political Science? 
Political and other Social Sciences

Summary

Decreasing the interest of candidates in Political Science, the author shows its 
interdisciplinary character. He describes relationships of Political Science and other 
Social Sciences what makes possible to learn among others : how political structures 
function, how to analyze political consciousness or finally cognition of civil rights 
and duties.

28 J. Muszyński, Podstawy teorii i praktyki polityki, Toruń 2007, s. 24.
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Przestrzeń miejska Gdyni w twórczości filmowej

Przestrzeń jest skomplikowanym pojęciem, szczególnie jeżeli chodzi o jej relacje 
pomiędzy sztuką a światem rzeczywistym. Czasoprzestrzeń w sztuce jest tworem 
fikcyjnym, istnieje na zasadzie mimesis, a więc imituje rzeczywistością dobrze nam 
znaną. Te dwa rodzaje czasoprzestrzeni, a więc tej rzeczywistej i imitowanej przez 
sztukę, „nie są ze sobą w żadnym razie tożsame. Nie znaczy to jednak, że nie łączą ich 
żadne relacje”1.  Teoretycy kina wskazują dwa tego typu przekazy. Pierwszy z nich, 
jest oparty na szukaniu analogii pomiędzy światem ekranowym a rzeczywistym, 
co nazywane jest realizmem przestrzennym, drugi z nich wskazuje specyficzne 
cechy przestrzeni artystycznej wykreowanej przez twórców (więc siła ciężkości jest 
przeniesiona na sam wykreowany świat), co jest określane jako przestrzeń ekspresji. 

Analizując, określmy to, gdyńską filmografię, można ją podzielić na dwa 
zasadnicze rodzaje pod względem przestrzeni. Pierwszy z nich będzie tym, w 
którym tereny miejskie zostały wykorzystane jako specyficzne, dzięki czemu mogą 
służyć jako imitacja innych miejsc, miało to miejsce już w „Czarnej perle” z 1934 r., 
gdzie plaża miejska posłużyła jako imitacja tropikalnej wyspy (ostatnio tego typu 
rozwiązanie podjęto w jednym odcinku serialu „Niania”). Drugi rodzaj to przestrzeń 
miejska będąca częścią miasta Gdyni, a ten dzieli się na dwie kategorie: na filmy, w 
których nie zostaje określona pojawiająca się na ekranie przestrzeń, a więc pozostaje 
to już tylko w domyśle wprawionego widza, lub samych mieszkańców miasta, aby na 
ekranie rozpoznać charakterystyczne miejsca. Natomiast druga dotyczy filmów, w 
których nie ukrywa się tożsamości Gdyni, gdzie przestrzeń świadomie wykorzystano 
informując wcześniej o tym widza.  

Polska kinematografia korzysta z możliwości scenograficznych, jakie daje 
przestrzeń miejska w Gdyni, nie jest to jednak aż nadto częste, nawet jeśli sprawdzimy 
długą listę tytułów związanych z tym miastem. Lista ta skraca się do kilku pozycji, 
jeśli wyodrębnimy takie, które całkowicie, lub w większym stopniu rozgrywały się 
w Gdyni (jak np. „Załoga”, „Orzeł”, „Ostatni kurs”, „Miasto z morza”, czy „Czarny 
czwartek”). 

Pierwszy rodzaj, to filmy, które imitują inną przestrzeń poprzez wykorzystanie 
terenu należącego do Gdyni. Jednym z takich filmów, którego część akcji rozgrywa 

1 E. Ostrowska, Przestrzeń filmowa, Kraków 2000, s. 13
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się w Gdyni, jest komedia Stanisława Barei „Żona dla Australijczyka” zrealizowana 
w 1963 r. Ostatnia scena rozgrywa się na plaży orłowskiej. To tam para głównych 
bohaterów rozstaje się, a Wiesław Gołas odchodzi plażą w miejsce, gdzie niedługo 
potem zostanie wybudowany bulwar nadmorski. W scenariuszu miejsce akcji zostało 
opisane jako „okolice Gdańska”, z czego była niezadowolona ówczesna widownia 
gdyńska.  

W jednym z odcinków „Stawki większej niż życie”(11), bulwar imituje drogę do 
nadmorskiego St. Pierre we Francji, w innym odcinku (4) pasaż pomiędzy dworcem 
podmiejskim a głównym udawał turecki dworzec w Istambule.  W 1990 r. powstał 
film chilijskiego reżysera Alejandro Jodorowskiego, który jest znany z wyszukanego 
kina, pełnego surrealistycznych wizji. Był  to „Złodziej tęczy”, przedstawiający historię 
księcia, który rezygnuje z bogactwa i postanawia zamieszkać w miejskich kanałach, 
gdzie zaprzyjaźnia się ze sprytnym złodziejem. W rolach głównych wystąpili 
Peter O’ Toole, oraz Omar Szarif. Film kręcono na terenie Gdańska. Jodorowski 
poszukiwał miejsc opuszczonych i w taki sposób zostały wykorzystane redłowskie 
baseny, które zakończyły swoją działalność w latach 80. i powoli popadały w ruinę. 
Miejsce zachwyciło reżysera, ponieważ pasowało do wizji opisanej w scenariuszu. 
30 lat wcześniej Polanka Redłowska, korty tenisowe oraz baseny są tłem akcji filmu 
Aleksandra Ścibor-Rylskiego pod tytułem „Jutro Meksyk”, gdzie można zobaczyć jak 
wyglądały w okresie ich największego rozkwitu.   

W czasie wojny w 1941 r. prawdopodobnie u wybrzeży Gdyni nakręcono 
nazistowski film „Titanic”. Pierwotnie reżyser Herbert Selpin, wraz z ekipą, miał 
kręcić film w Hamburgu, ale miasto było zniszczone po bombardowaniu i ekipa 
przyjechała do Gdyni. Nie ma jednak dokładnych notatek związanych z tą realizacją, 
w filmie nie znajdują się żadne ujęcia Gdyni, pozostaje tylko przypuszczenie, że 
na naszych wodach nakręcono sekwencje rozgrywające się na otwartym morzu. 
Do kwatery głównej w III Rzeszy dochodziły głównie informacje związane z 
kłótniami, do jakich dochodziło pomiędzy reżyserem a jego współpracownikami, 
co zakończyło się zamknięciem w areszcie reżysera, który kilka dni później został 
odnaleziony martwy w celi. Film ukończył Werner Klinger, ale Gobbeles nie był 
zadowolony z rezultatu. „Titanic” w sposób propagandowy krytykował angielskiego 
kapitana, który za wszelką cenę dążył do pobicia rekordu prędkości statku, natomiast 
jedynym rozsądnym człowiekiem na pokładzie był Niemiec, który przestrzegał przed 
wiszącą w powietrzu katastrofą. W 1958 r. ujęcia z tego filmu zostały powtórzone w 
brytyjskiej wersji „Titanica”. Niektórzy również dopatrują się podobnych ujęć oraz 
rozwiązań scenariuszowych w „Titanicu” Jamesa Camerona, który prawdopodobnie 
widział jedną z tych wcześniejszych wersji, nazistowską bądź brytyjską, co mogło go 
zainspirować, ale to pozostaje spekulacją. 

Kolejna kategoria to filmy, które rozgrywają się w Gdyni, gdzie jej tożsamość 
miejska nie została zatajona. Tu pojawiają się charakterystyczne miejsca jak night-
club Maxim, który pojawił się w jednym odcinku „07 zgłoś się” (8). Jest to pierwsze 
miejsce, do którego przychodzą po powrocie do kraju bohaterowie filmu „Smażalnia 

Mariusz Hybiak



169

Story” Józefa Gębskiego. W jednym odcinku „Czterdziestolatek. 20 lat później” 
rozgrywają się w tym miejscu wybory Miss Mokrego Podkoszulka. Reżyserem tego 
serialu jest związany z Gdynią twórca Jerzy Gruza, który wspomina, że „Maxim był 
wtedy symbolem erotyzmu i nocnych zabaw. Legendy o nim krążyły”2. 

Plaża z kolei jest miejscem, gdzie dochodzi do spotkań zakochanych, czasem ich 
rozstań. I tak mamy: „Wolne miasto” (1958, Stanisław Różewicz), gdzie zakochani spędzają 
ostatnie szczęśliwe chwile przed wojną, „Skarb kapitana Mastersa” (1957), plaża staje się 
świadkiem rozkwitającej miłości pomiędzy zakochaną parą, w „Mewach” (1986 r.) 
Jerzego Passendorfera, Kostek fotografuje swoją ukochaną wśród rybackich łodzi. 
W „Sztosie” (1997, Olaf Lubaszenko) to miejsce randki cinkciarza Synka i Beaty. Na 
szczycie orłowskiego klifu dochodzi również do rodzinnego pojednania pomiędzy 
skłóconymi  kuzynami w „Trójkącie Bermudzkim” (1988) Wojciecha Wójcika. 

Miejscem tajemniczych spotkań jest z kolei Kamienna Góra. W „Ostatnim kursie” 
Jana Batorego, kryminale o tajemniczych morderstwach, na Kamiennej Górze, 
morderczyni spotyka kolejną ofiarę. W innych serialach kryminalnych jak „SOS” 
Morgensterna, czy  „Czwarta władza” Witolda Adamka Kamienna Góra staje się 
miejscem, gdzie w spokoju można porozmawiać,i wymienić tajemne informacje.

Kolejnym ważnym miejscem jest skwer i port. „Załoga” z 1952 r. jest filmem 
w reżyserii Jana Fethke opowiadającym o szkolnym rejsie studentów Państwowej 
Szkoły Morskiej, zwanej dzisiaj Akademią Morską. Statkiem, na którym płyną, 
jest oczywiście Dar Pomorza.  Bohaterem jest kapitan Kaper, grany przez Leona 
Łuszczewskiego, który przed „egzaminem udostępnia swemu leniwemu pupilowi 
rozwiązania zadań z nawigacji, w wyniku czego w trakcie rejsu niedouczony prymus 
o mało nie doprowadza do katastrofy szkolnego statku”3.

Filmem, o którym warto wspomnieć jest „Orzeł” z 1958 r. w reżyserii Leonarda 
Buczkowskiego, który przed wojną zrealizował „Rapsodię Bałtycką”. „Orzeł” 
przedstawiał bohaterską historię okrętu podwodnego, który brał udział w walkach 
we wrześniu 1939 r., internowany w Tallinie, skąd uciekł topiąc po drodze niemiecki 
transportowiec z wojskiem, dotarł do Wielkiej Brytanii. Jeszcze w 1940 r. znany 
brytyjski reżyser i producent Ian Dalrymple zaproponował przebywającemu w 
Londynie reżyserowi, Eugeniuszowi Cękalskiemu zrealizowanie fabularyzowanego 
dokumentu o „Orle”. Plany te przekreślił fakt tajemniczego zatonięcia okrętu w czasie 
patrolu bojowego koło Helgolandu. Konsultantem historycznym na planie „Orła” był 
jeden z najznakomitszych przywódców podwodnej floty polskiej w czasie II wojny 
światowej – komandor Bolesław Romanowski. Cenny materiał dokumentacyjny 
znaleźli twórcy scenariusza w zachowanym dzienniku pokładowym zastępcy 
dowódcy Orła, kapitana Grudzińskiego. Tytułową rolę „Orła” zagrał bliźniaczy okręt 
ORP Sęp4 – internowany z załogą w czasie wojny w Szwecji. 

Patrząc na obrazy filmowe powstające na przestrzeni wielu lat, widać, że przede 

2 K. Fryc-Hyży, Filmowy spacerownik po Trójmieście, Warszawa 2009, s. 122.
3 T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009, s. 151.
4 Historia filmu polskiego, Tom 4, pod. red.  J. Toeplitza, Warszawa 1980,  s. 96.
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wszystkim filmowców interesuje teren Gdyni w miejscu, gdzie styka się z Morzem 
Bałtyckim. I tak mamy wybrzeże orłowskie, bulwar, plaża miejska, skwer, port 
jachtowy, następnie stocznia, Marynarka Wojenna na Oksywiu. To te najbardziej 
charakterystyczne miejsca pojawiają się na wielkim ekranie. 

Nie wspomniałem o najważniejszych filmach z punktu historycznego. Przede 
wszystkim mam tu na myśli najsłynniejszą scenę filmową, jaka powstała w Gdyni, 
przy dworcu Stocznia Gdynia (na ulicy Janka Wiśniewskiego, gdzie w 1980 r. Andrzej 
Wajda zrealizował krótkie ujęcia do  „Człowieka z żelaza”, przedstawiające wydarzenia 
grudnia 1970.  Reżyser  wspomina ten moment: 

Ze scenariusza wynikało, że musimy pokazać tragiczną strzelaninę na kolejowym 
wiadukcie w Gdyni. W zdjęciach nie uczestniczyły nie tylko czołgi, których odmówił 
mi generał Jaruzelski, nie brał w nich również udział żaden mundurowy funkcjonariusz 
MO, choć filmowaliśmy na ulicach i w pociągach, nie zatrzymując ruchu. Nie było 
rady, musieliśmy ryzykować wystawieniem własnych, przebranych w mundury MO 
sił zbrojnych, co nie zdarzyło się  nigdy przedtem w dziejach naszej kinematografii. 
Jakim sposobem Barbara Ślesicka zdobyła tych kilkadziesiąt mundurów, pozostanie 
jej tajemnicą. Pożyczone od prywatnych właścicieli samochody, motocykle zostały 
bez ich wiedzy przemalowane wodną farbą na szary kolor, a cała ta operacja odbyła 
się w całkowitej tajemnicy w ciągu niewielu godzin w pobliskiej bazie samochodowej.

O oznaczonej godzinie, gdy kamery były gotowe, otworzyła się brama i cała 
kawalkada ruszyła na wyznaczone miejsce, pozorując akcję milicji. Dwie kamery 
zarejestrowały to bezbłędnie, łącząc z akcją aktorów. Dałem znak i kolumna w szyku 
powróciła do bazy, gdzie Allan Starski czekał już ze swoimi ludźmi, aby natychmiast 
zatrzeć „ślady zbrodni”: z pojazdów zniknął przykry szary kolor i odklejono duże 
białe litery MO.  Za chwilę właściciele przykręcali już swoje tablice rejestracyjne 
i pojedynczo wymykali się za bramę, zabierając ze sobą przebranych w cywilne 
ubrania statystów. Cała operacja utrwalenia przez kamerę tej sceny trwała nie więcej 
niż piętnaście minut5.

 W 2010 r. szansę na dokładne odtworzenie tych wydarzeń otrzymał Antoni 
Krauze, który pod tym względem wywiązał się należycie. Przy okazji powstawania 
tego filmu można mówić o innego rodzaju zjawisku. Tym razem to filmowcy 
wkroczyli w przestrzeń miejską, zmieniając miasto na potrzeby filmu. Przy filmie 
pracuje duża ilość statystów. Poza planem wielu ludzi, przypadkowych przechodniów, 
przypatrywało  się procesowi powstawania filmu, tym bardziej że realizowano go 
na głównych ulicach. Wpływ tego momentu jest wartym odnotowania, a nawet 
zanalizowania w szerszym kontekście, między innymi socjologicznym. Jak zjawisko 
powstawania filmu, który odtwarza wydarzenie historyczne, nie tak odległe, bo 
będące w pamięci wielu mieszkańców, oddziałuje na jej przypadkowych widzów? 
Dochodziło bowiem do różnorodnych odczuć, ludzie byli poruszeni, stwierdzali, że 
to się dzieje dokładnie tak samo jak w tamtych pamiętnych czasach. Powstające sceny 
robiły wrażenie również na młodszych, gdyż mogli przyjrzeć się wydarzeniom tak 

5 A. Wajda, Kino i reszta świata, Kraków 2000, s. 227.

Mariusz Hybiak



171

bardzo związanym z ich miastem. Co wytworzyło zupełnie inną atmosferę, a przy 
tym i wykreowało wówczas zupełnie inną przestrzeń. W tym momencie można było 
poczuć atmosferę i ducha walki, jaki panował w tamtych ludziach tego okresu.  

Sumując. Filmy mają wartość historyczną, bo pokazują jak Gdynia się zmieniała 
przez lata. Przestrzeń miejska daje wiele możliwości do wykorzystania przez 
kinematografię, zarówno jako scenografia imitująca obce tereny, jak i same miasto 
reprezentuje swoją przestrzenią bogaty i zróżnicowany teren. Są to miejsca łączące 
się z ważnymi wydarzeniami historycznymi, ale jest jeszcze wiele terenów, do których 
oko kamery nie dotarło, a zawierające równie ciekawe dzieje.  Historia Gdyni jak 
wiemy, to nie tylko te 87 lat miasta, to również teren geograficzny, którego losy sięgają 
wiele wieków wstecz. Wciąż pozostaje sporo wydarzeń historycznych związanych 
z Gdynią, nieprzytaczanych w kinie, mamy wielu bohaterów oraz wspomnień 
mieszkańców, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w obrazie filmowym. Z 
mnogiej ilości pomysłów mogę przytoczyć dwa, jak historia smoka kaszubskiego 
dowodzona przez mieszkającego w Gdyni Jerzego Tadeusza Błeszyńskiego, czy dla 
tych, którzy wolą fantastykę w kinie dobrym punktem wyjścia jest rzekome zdarzenie 
z 21 stycznia 1959 r., kiedy to niezidentyfikowany obiekt latający miał wpaść do 
basenu portowego. Gdynia z roku na rok wciąż otwiera się na filmowców i trzeba im 
wskazywać, że również to miejsce jest kopalnią niesamowitych historii. 

Gdynia urban space in film - making

Summary

Urban space in Gdynia is portrayed in the movies in two ways. Firstly, it mirrors 
foreign places as for instance, the town beach imitates tropical island or a desert. 
Secondly, Gdynia plays itself in the films. 

Some characteristic places are presented, often in association with the history 
of the city. The residents still remember very tragical incidents of December 1970. 
Excerpt of these events appeared in Andrzej Wajda’s film entiteled “Człowiek z żelaza” 
(1981). In 2010, Antoni Krauze made a film “Czarny czwartek”, exactly in the places 
where these events happened. 

Przestrzeń miejska Gdyni w twórczości filmowej





Lucyna Przybylska

Dawne i współczesne formy obiektów sakralnych 
w Gdyni i innych miastach

Wprowadzenie

Każdy proces społeczny ma różne czynniki i uwarunkowania. Różne determinanty 
wpływają na manifestację wiary w przestrzeni i tym samym wykształcenia się tzw. 
przestrzeni sakralnej. Założono, że obraz przestrzeni sakralnej jest wyrazem potrzeb 
i możliwości wyrażania przekonań religijnych. Różne formy obiektów i zachowań 
religijnych wzbogacające od 30 lat przestrzeń Polski są wypadkową tych dwóch 
podstawowych czynników. Z jednej strony wzrastające od lat 80. XX w. możliwości, 
np. polityczne i ekonomiczne (czynnik zewnętrzny), z drugiej wysoka religijność 
dość jednolitego pod względem struktury wyznaniowej społeczeństwa (czynnik 
wewnętrzny) składają się na ogólne uwarunkowania przestrzeni sakralnej, zwanej 
zamiennie krajobrazem religijnym lub sakralnym1. 

W niniejszej publikacji skupiono się po pierwsze na genezie takich elementów 
przestrzeni sakralnej jak świątynia, kaplica, kapliczka i krzyż spotykanych dawniej 
i współcześnie w Polsce i innych krajach europejskich. Zarysowano także czynniki 
i tendencje współczesnych przemian tych form obiektów sfery sacrum w polskich 
miastach, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni. Zakres badań zawężono do religii 
rzymskokatolickiej, do której w okresie powojennym należało w kraju powyżej 
90% ludności2. Pominięto inwentaryzację dawnej i obecnej liczby poszczególnych 
form obiektów sakralnych w Gdyni, czym w dużym stopniu charakteryzowała się 
książka autorki z 2008 r.3. Opracowanie jest częścią projektu finansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 
DEC-2011/03/B/HS1/00394.

1  E. Klima Przestrzeń religijna miasta, Łódź 2011.
2 E. Bilska-Wodecka, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku 

XXI wieku, Kraków 2012.
3 L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Regiony Nadmorskie 14, Gdynia-Pelplin 

2008; B. Mikołajczuk, M. Zakroczymska, Gdyńskie kapliczki, figury i krzyże, Studia i Materiały Muzeum 
Miasta Gdyni, seria III, Katalog nr 1, Gdynia 2011.
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 Kościoły

Różne cywilizacje wznosiły budowle przeznaczone dla obcowania z sacrum. 
Zazwyczaj, z racji wielkości, szczególne miejsce w krajobrazie odgrywały świątynie. 
Również współcześnie w Polsce kościoły w pierwszej kolejności za cmentarzami i 
kapliczkami przydrożnymi pełnią pierwszorzędną rolę  dla wiernych w obcowaniu z 
Bogiem, na co wskazują badania przestrzeni religijnej miasta E. Klimy4. 

Przez wieki zmieniały się poglądy na najlepszy budynek dla kultu. Najstarsze 
miasta są dziś swoistą księgą stylów architektonicznych, z różnymi typami  świątyń, 
lokalizowanych odmiennie w zależności od kultury i epoki. I tak usytuowanie świątyń 
starożytnych kultur Bliskiego Wschodu związane było ze wzniesieniami i połączone 
z centrum władzy świeckiej. Już w V tysiącleciu przed Chrystusem miasto Uruk 
miało zwartą zabudowę, dobrze rozwiniętą sieć ulic, zespół świątynny składający 
się z miejsca kultu oraz zabudowań, które współcześnie nazwalibyśmy usługowo-
administracyjnym5. Podobnie Żydzi, Grecy i Rzymianie  przeznaczali szczególne 
miejsca dla Boga i bogów i łączyli funkcje administracyjne z religijnymi. 

Inaczej początkowo chrześcijaństwo. Wzmianki o miejscach modlitwy w Dziejach 
Apostolskich mówią o modlitwie za bramami miasta i w prywatnych domach, więc 
trudno mówić o jakimś specjalnym zaznaczeniu ich obecności w ówczesnej tkance 
urbanistycznej. Słowo kościół (ecclesiae) oznaczało w tym czasie zgromadzenie 
wiernych, nie gmach. Sytuacja zmieniła się, gdy prześladowania pierwszych 
chrześcijan przez trzy wieki zostały zakończone oficjalnym uznaniem tej religii 
przez cesarza Konstantyna. Zaczęto wznosić pierwsze bazyliki wzorując się na sztuce 
antyku. Później, w średniowieczu, kościół farny lub katedra i jego otoczenie stanowiły 
najważniejszą przestrzeń miasta. Zdecydowane odejście od układów bazylikowych w 
kościołach nastąpiło dopiero w XX wieku, po Soborze Watykańskim II. Poczuciu 
jedności wiernych miał sprzyjać plan koła i inne mu pochodne, jak na przykład 
elipsa, czyli przestrzeń nie podzielona jak uprzednio kolumnami. Pod względem 
wspomnianych założeń w Gdyni spotykamy i stare, i nowe formy. Najbardziej 
spektakularnym przykładem są sąsiadujące ze sobą świątynie przy ul. Świętojańskiej, 
czyli tzw. stary i nowy kościół NMP Królowej Polski.

Głównym czynnikiem lokalizacji kościołów były i są potrzeby sakralne 
ludności, w związku z czym ogromna większość świątyń położona jest w centrach 
osadniczych6. Takie usytuowanie sprawiało łatwą jego dostępność. Ponieważ 
dawniej pełnił rolę najważniejszego budynku osady, zlokalizowany był w sposób 
naturalny w jej centrum; najstarsze kościoły pełniły także funkcje obronne.  Duże 
zmiany lokalizacyjne kościołów zaczęły zachodzić od renesansu, z nasileniem  po 
Rewolucji Francuskiej. W Europie, w przestrzeniach publicznych, zaczęły pojawiać 

4 E. Klima, Przestrzeń religijna...
5 Tamże.
6  J. Balon, K. German, Kościoły w środowisku geograficznym Podhala, [w:] pod red. B. Domańskiego, 

S. Skiby, Geografia i Sacrum, t. 2, Kraków 2005, s. 137-150.
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się inne spektakularne budowle świeckie, jak teatry, szkoły, muzea czy fabryki. Ranga 
kościołów chrześcijańskiego kontynentu w przestrzeni miejskiej malała, szczególnie 
w porównaniu do okresu średniowiecza. Dowodem może być koncepcja miast-
ogrodów z przełomu XIX i XX wieku, których centrum stanowił ogród, a nie katedra. 
Dopiero w trzecim pasie okalającym projekt E. Howarda znalazł się kościół wraz ze 
szkołami i placami zabaw, po pasie sklepów i mieszkań.

Najbardziej radykalny pomysł oddzielenia sfer sacrum i profanum nastąpił w 
koncepcjach socjalistycznych, gdzie na nowych osiedlach blokowych w ogóle nie 
planowano budowy kościołów. To, że zaczęły się pojawiać i to niemal wyłącznie w 
Polsce „wynikało z nacisków społecznych i zmian, które zachodziły w relacjach 
Kościół-państwo, szczególnie w latach 70.”7. Uwarunkowania polityczne okresu 
socjalizmu odcisnęły również piętno na formie ówczesnych kościołów. Gdy już udało 
się uzyskać zgodę na budowę, często w miastach wznoszono dwukondygnacyjne 
świątynie z wieloma pomieszczeniami katechetycznymi jakby „na zapas”, nie mając 
pewności co do przyszłości poczynań politycznych względem Kościoła.  Z tego okresu 
pochodzą np.: w Śródmieściu kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i kościół oo. 
Redemptorystów czy witomiński św. Maksymiliana Kolbego. Współcześnie wznoszone 
kościoły, jak np. Św. Jadwigi Królowej, są średniej wielkości, „skrojone na miarę”. 

Warto zauważyć, że począwszy od średniowiecza w Polsce budowane są i duże, i 
małe świątynie, na co wpływ ma splot wielu czynników.  B. Domański, K. Gwosdz, L. 
Luchter  upatrują aż 9 przyczyn i uwarunkowań rozwoju sieci parafialnej w gminach 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i okolic. Jako pierwsze wymieniają tempo 
wzrostu ludnościowego, następnie politykę państwa, dalej standard życia mieszkańców, 
aktywność mieszkańców, postawę właścicieli ziemskich, samorząd lokalny, postawę 
proboszczów, sieć osadniczą i pełnione przez miasta i osady funkcje8. Chociaż 
tendencja  do wznoszenia wielkich, okazałych obiektów sakralnych w Polsce dotyczy 
tylko jednostkowych obiektów, nawet nie jednego rocznie, ale w obliczu zamykanych 
kościołów w innych krajach jest ona zauważalna i zastanawiająca architektów oraz 
badaczy społecznych. W ostatnich dwu dekadach powstały majestatyczne kościoły 
w Krakowie i Licheniu. Nadal w budowie jest świątynia w Warszawie, a rozpoczęto 
już budowę sanktuarium bł. Jana Pawła II, tuż obok, także okazałego, sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. W Gdyni brak tego typu inwestycji 
oraz w ogóle sanktuariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Erygowane 
zostało natomiast sanktuarium regionalne – archidiecezjalne sanktuarium M. B. 
Królowej Matki Nadziei i św. Maksymiliana Marii Kolbe przy kościele św. Antoniego 
na Wzgórzu św. Maksymiliana. 

W ciągu wieków zmieniało się także respektowanie reguł wznoszenia budynków 
kultu według stron świata. Do kanonu budowy świątyni chrześcijańskich należało 
wznoszenie jej według osi wschód-zachód. Orientowanie kościołów, czyli 

7 E. Klima, Przestrzeń religijna..., s. 61.
8 B. Domański, K. Gwosdz, L. Luchter, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju sieci parafii w regionie prze-

mysłowym,  [w:] pod red. B. Domańskiego, S. Skiby, Geografia i sacrum, t. 2, Kraków 2005, s. 207-218.
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umiejscowienie ołtarza po wschodniej stronie, a wejścia do świątyni zazwyczaj po 
przeciwnej, zachodniej praktykowano bardzo długo. Orientowanie kościołów od 
najdawniejszych czasów jest dowodem uwrażliwienia na drogę przebywaną przez 
słońce. Większość postdoryckich świątyń była zorientowana na wschód, który 
to kierunek kojarzył się ze światłem, niebem, wznoszeniem się. Chrześcijaństwo 
zaadaptowało starożytny kult słońca, nazywając Chrystusa „światłością wschodzącą 
na wschodzie”9.

W polskich wsiach i miasteczkach spotyka się stare kościoły, do których wcho-
dzi się jakby „od tyłu”. Przykładowo, idąc od strony rynku do najstarszego kościo-
ła w Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie) czy Wąsoszu (podlaskie) trzeba okrążyć ko-
ściół, aby do niego wejść. W miastach europejskich już w baroku zdarzały się odstęp-
stwa od tej reguły, jednakże masowo odchodzono od tej tradycji dopiero w XX wie-
ku. Dziś powstające kościoły na wsi czy na osiedlach miejskich przede wszystkim do-
stosowują się do istniejących warunków topograficznych, układu zabudowy, wygo-
dy mieszkańców, pomysłów architektów i inwestorów. W Gdyni wśród kościołów po-
wstałych w latach 1945-2002 mniej niż 1/4 została zorientowana. Natomiast te, któ-
rych korzenie sięgają kilkuset lat, były budowane, tak jak inne świątynie chrześcijań-
skie w tamtych czasach, w osi wschód- zachód. Zarówno kościół Matki Boskiej Bo-
lesnej, św. Michała Archanioła, św. Wawrzyńca oraz św. Mikołaja były orientowane, 
z klasycznym westwerkiem, czyli wieżą wtopioną w bryłę z zachodu. W kościele św. 
Mikołaja ołtarz główny skierowany został na północ od 1987 r., kiedy dobudowano 
do niego nawę, mimo że pozostawiono dawne, tradycyjne wejście do kościoła od za-
chodu. Tradycyjnym  układem wschód-zachód charakteryzują się ponadto kościół 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chry-
stusa Króla, św. Stanisława Kostki oraz św. Maksymiliana Kolbe. 

Dawniej i współcześnie budynkom kultu często towarzyszy roślinność. W pra-
cy o kościołach Podhala zwrócono uwagę na roślinność przykościelną, której no-
vum są obsadzenia wyłącznie iglakami lub trawą10. Uwagę tę rozciągnąć można na 
inne obszary Polski i dotyczy nie tylko kościołów, ale zagospodarowania terenu wo-
kół budynków świeckich. Takie są upodobania osób zarządzających danym terenem: 
mało wymagająca tuja wygrywa  z tradycyjnymi różami czy rodzimymi drzewami i 
krzewami żywopłotowymi. Trzeba pamiętać, że zaniechanie zabiegów pielęgnacyj-
nych, szczególnie  w przypadku drzew liściastych, może spowodować z czasem sil-
ne zasłonięcie obiektu, nawet do całkowitego, jak ma to miejsce wokół kościoła św. 
Anny w Nowym Targu. We wnioskach badacze kościołów podhalańskich zwracają 
wręcz uwagę na konflikt roślinności przykościelnej z funkcją krajobrazową kościo-
łów; intencja upiększenia terenu wokół świątyni roślinnością może przynieść skutek 
odwrotny.  

9 Y. F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 126.
10  J. Balon, K. German, Kościoły w środowisku...
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Natomiast nową formą w religijnym krajobrazie polskim są różnego rodzaju na-
pisy. Swoista sakralizacja nomenklaturowa może przybrać niemal gigantyczne formy, 
czego przykładem jest pojawienie się na przełomie roku 2012 i 2013 na płocie bu-
dynków wiejskich przy autostradzie A1 w okolicach Tczewa tablic z napisem „Jezus 
Mistrzem. Prawda. Droga. Życie. Żyj Słowem Bożym”. Napisy towarzyszą też kościo-
łom. Uwagę wchodzących do sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie, 
w woj. kujawsko-pomorskim, przykuwa ogromnych rozmiarów napis „Sanktuarium 
Maryjne” na elewacji budynku parafialnego. Gdyńskim przykładem, o mniej narzu-
cającej się jednak wielkości, jest napis „Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” umiesz-
czony nad wejściem do nowego kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
przy ul. Świętojańskiej oraz wykorzystanie  elewacji zachodniej wspomnianej świąty-
ni do zmiennej informacji na banerze i stałego napisu „Do końca ich umiłował”, od-
noszącym się do Jezusa (ryc. 1).

  

Ponadto od około 10  lat powszechnie spotykane są tablice reklamowe 
zamontowane na elewacjach kościołów.  Przykładowo, na kościele Franciszkanów 
w Gdyni tego typu tablica jest zauważalna dla wchodzących do świątyni oraz dla 
przechodniów zmierzających z tej części dzielnicy Wzgórza św. Maksymiliana w 
kierunku dworca kolejki podmiejskiej. Wiosną 2012 roku widniał napis  „Módlcie 
się” z wizerunkiem zamyślonego Jana Pawła II obok r. Matki Boskiej Fatimskiej. 
Wcześniej, przez kilka miesięcy, od założenia sanktuarium maryjnego w tym miejscu, 
wisiał wielce wymowny napis z ukoronowanym obrazem Maryi: „Maryjo Królowo, 
Matko Nadziei, miej w opiece nasze miasto”. Swoiste reklamy sacrum, nowoczesne 
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Ryc. 1. Przykład napisów religijnych na świątyniach Gdyni: kościół NMP  
Królowej Polski przy ul. Świętojańskiej.
Źródło: fotografia autorki.
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narzędzia ewangelizacyjne to także niewątpliwie nowe tendencje wyglądu polskich 
świątyń. Pojawiły się one w związku z dwoma przemianami kulturowymi: wzrostem 
stopnia alfabetyzacji społeczeństwa (w niepiśmiennych społecznościach nie miałyby 
sensu) i upowszechnieniem „świata mass mediów”, w tym szczególnie reklam 
zewnętrznych.  

Kaplice i kapliczki przydrożne

Początków tradycji wznoszenia kapliczek i krzyży przydrożnych w Polsce 
należy szukać u zarania chrześcijaństwa w X wieku11. Zanim jednak zwyczaj ów 
dotarł na ziemie Słowian, krystalizował się w Europie Południowej i Zachodniej 
przez wieki. Słowo „kaplica” pochodzi od nazwy łacińskiej „capella”. Ten ostatni 
termin nawiązuje do płaszcza (łac. cappa) św. Marcina, biskupa z Tours, żyjącego 
w IV wieku. Płaszcz świętego wdziewali jako tarczę ochronną królowie frankońscy 
podczas wypraw wojennych12. Miejsce, gdzie przechowywano tę relikwię, nazwano 
capellą, a jego strażnika kapelanem. Formy kaplicy ewoluowały w dwóch kierunkach. 
Z jednej strony budowano kaplice – przypominające mniejsze kościółki, tak liczne 
np. na Malcie13. Współczesną odmianą owych kaplic są obecne w każdym dużym 
mieście polskim kaplice cmentarne, a po 1989 r. także szpitalne i lotniskowe – choć 
te dwie ostatnie kategorie często są niewyodrębnione w bryle instytucji publicznej, 
zajmując jedno z wielu pomieszczeń. Notabene nie spotyka się (jeszcze?) w kraju 
odpowiedników niemieckich kaplic-kościołów przy parkingach na autostradach tzw. 
Autobahnkirche.

Z drugiej strony dawniej jak i współcześnie powstawały bardzo małe obiekty 
religijne, „do których nie można wejść”, współcześnie nazywane zdrobniale 
„kapliczkami”. Te ostatnie nawiązują jeszcze do odleglejszych wieków i zwyczaju 
budowania niewielkich obiektów religijnych obecnego także poza kręgiem kultury 
chrześcijańskiej14. W starożytności „kapliczki” były niezwykle liczne i pełniły funkcje 
analogiczne do współczesnych. Przy drogach prowadzących do miast Cesarstwa 
Rzymskiego stawiane były grobowce, posągi bóstw, kamienie milowe, obiekty 
symboliczne, na przykład ku czci Apollona słup – betyl. Ponieważ z ówczesnymi 
wierzeniami związany był zwyczaj  składania ofiar bóstwom, ówczesne świątki 
zawierały ołtarzyki.  Współczesne w kraju kapliczki słupowe według T. Czerwińskiego 
nawiązują do słupów kultowych plemion ruskich15.   

11 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże przydrożne polskiego Podkarpacia, Warszawa 1999.
12 T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958.
13  Kilin (pseudonim bez imienia, właściwie Michael Spiteri), A Hundred Wayside Chapels of Malta 

and Gozo, Malta 2000.
14 P. Madejski, Kapliczki w starożytnym Rzymie i jego okolicach, [w:] pod red. J. Adamowskiego, M. 

Wójcickiej, Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, Lublin 
2011, s. 43-50.

15 T. Czerwiński, Krzyże i kapliczki przydrożne w Polsce, Warszawa 2012. 
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W Polsce stawianie przydrożnych kapliczek, podobnie jak i krzyży, masową 
formę przybrało w XVII w. w związku z kontrreformacją, a także podniesieniem się 
stopy życiowej na wsi16. W kolejnym wieku obecność tych małych form architektury 
sakralnej w krajobrazie urosła niemal do rangi symbolu narodowego, i z tego powodu 
nierzadko niszczono je w czasach zaborów i okupacji hitlerowskiej. Przykładowo rok 
1939 przyniósł zniszczenie kilku kapliczek opisanych w albumie B. Mikołajczuk i 
M. Zakroczymskiej, w tym św. Jana Nepomucena, stojącej obecnie przy przystanku 
komunikacji miejskiej „Wzgórze św. Maksymiliana-Figurka”17.  

Zmiany mentalności Europejczyków od renesansu miały swoje odzwierciedlenie 
nie tylko w architekturze i układach urbanistycznych w odniesieniu do kościołów. 
Warszawski pomnik Zygmunta III Wazy wzniesiony w 1644 r. był bodaj pierwszym 
od czasów starożytnych, który wyłamał się z obowiązującej tradycji chrześcijańskiej 
uwieczniania na wywyższonych kolumnach wyłącznie Chrystusa, Jego Matki i 
postaci świętych. Budził też sprzeciw ówczesnego nuncjusza, aby nie deifikować osób 
świeckich18. 

Autorzy publikacji o kapliczkach, jak i o krzyżach przydrożnych, starają się 
grupować opisywane obiekty; nierzadko prezentują typologie oparte na ich 
fizjonomii.  Bardzo rozbudowaną, obejmującą cztery podstawowe typy kapliczek 
(domkowe, szafkowe, wnękowe, figury przydrożne) oraz wiele ich wariantów znaleźć 
można we wspomnianej już  pozycji U. Janickiej-Krzywdy, a także w klasycznej już 
pracy T. Seweryna i najnowszej T. Czerwińskiego19. W poprzedniej pracy autorki 
kapliczkami przydrożnymi nazwano figury zakryte różnego rodzaju formami, 
zaś wolnostojące – po prostu figurami przydrożnymi20. Kryterium może być także 
czas powstania obiektów oraz potwierdzony przez konserwatora ich zabytkowy 
lub nie charakter, a także materiał, z którego zostały wykonane (kapliczki i krzyże 
drewniane, żeliwne, betonowe, o mieszanej konstrukcji).  Dawniejsze drewniane, 
a nawet kłodowe, wykonane z jednego pnia, zastępowane są często współcześnie 
murowanymi. Podobnie umieszczone w nich figury: drewniane zastępowane są 
gipsowymi, polichromowanymi. 

Autorzy licznych o nich opracowań z różnych regionów kraju są zgodni, że 
przeważają w Polsce kapliczki i figury maryjne21. Postaci świętych i błogosławionych 
rzadziej są wybierani, w tym najczęściej spotykane to figury św. Jana Nepomucena, 
św. Antoniego Padewskiego, św. Floriana, spotykanego przy lub na budynkach 
Straży Pożarnej oraz św. Józefa, opiekuna Jezusa. Co więcej, zauważa się pewną 

16 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże..., T. Seweryn, Kapliczki i krzyże...
17 B. Mikołajczuk, M. Zakroczymska, Gdyńskie kapliczki...
18 M. Madurowicz, s. 121.
19 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże...,  T. Seweryn, Kapliczki i krzyże ...; T. Czerwiński, Krzyże 

i kapliczki...
20 L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni... 
21  Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, pod red. J. Adamowskiego, 

M. Wójcickiej, Lublin 2011.
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unifikację przedstawień Maryi w ostatnich latach: niemal wyłącznie w białej sukni 
i niebieskim płaszczu. Ponadto obserwuje się w wielu miejscach kraju nasilenie 
zjawiska zwielokrotnienia przedstawień Matki Jezusa i świętych w pojedynczej 
kapliczce. Obok kontynuacji dawnego obyczaju stawiania kilku większych figur w 
jednej kapliczce zauważa się we wnętrzach przydrożnych kapliczek liczne figury, 
plakietki i fotografie świętych przyniesione z likwidowanych ołtarzyków domowych. 
Czy podobne zjawisko zachodzi też w Gdyni, wymaga badań terenowych, aczkolwiek 
wnioskując z opisu kapliczek przydrożnych B. Mikołajczuk i M. Zakroczymskiej 
odpowiedź będzie negatywna22. 

K. Godek, badając region sądecki i podkarpacki, zauważyła, że miejskie kapliczki 
stanowią przede wszystkim miejsce świadectwa ważnych wydarzeń historycznych 
i zbiorowych, natomiast wiejskie są „indywidualnym wyrazem ekspresji, obrazując 
jednostkowe wydarzenia typu: uzdrowienie, śmierć, powrót z wojny, budowę domu, 
zbrodnię”23. Ponadto wiejskie od miejskich kapliczek wyróżnia wielkość i kolorystyka 
– te pierwsze są mniejsze, liczniejsze i bardziej kolorowe. Jedne i drugie należały 
do zadbanych, podobnie jest i w Gdyni. Kapliczki i krzyże przydrożne zdaniem 
M. Jechny i A. Cirlić „w świadomości społecznej znajdują się na granicy tego, co 
publiczne i prywatne” i chociaż często stoją na prywatnych posesjach, nigdy nie są 
traktowane w pełni jako prywatne, lecz jako dobro ogółu mieszkańców24.  

Niektóre obiekty sakralne nazywane bywają pomnikami. Pomnik jest 
„materializacją ważnych grupowych symboli”25. Nośnikiem pamięci może być każdy 
obiekt - potencjalny pomnik. Jednak za pomniki uznaje się przede wszystkim obiekty 
intencjonalnie wzniesione w celu upamiętnienia jakiejś osoby, procesu i zdarzenia 
lub też celowo „ochrzczone”, w trakcie publicznego ceremoniału jako pomniki; są to 
zarówno obiekty sztuczne, jak i przyrodnicze. Nazwanie czegoś pomnikiem włącza 
dany obiekt do systemu pomników pełniącego ważne funkcje społeczne. 

Pomnik  poświęcony Matce Bożej na skwerze u zbiegu ulic Wielkokackiej i 
Stawnej w Witominie Leśniczówce jest przykładem licznych w polskich miastach 
tzw. milenijnych pomników (ryc. 2). Na tablicach pamiątkowych znajdują się dwie 
dedykacje: „Na chwałę Boga w Trójcy jedynemu na progu trzeciego tysiąclecia” oraz 
„Maryi –   Bogarodzicy Pani Świata i naszej królowej mieszkańcy Gdyni”. Uroczyste 
poświęcenie pomnika nastąpiło 22 czerwca 2002 r., tydzień po umieszczeniu na 
niższych „piętrach” cokołu postaci św. Wojciecha i Jana Pawła II. Ta ostatnia figura, 

22 B. Mikołajczuk, M. Zakroczymska, Gdyńskie kapliczki...
23 K. Godek, Kapliczki i krzyże przydrożne-znaki pamięci i religijności (na przykładzie regionu sądec-

kiego i podkarpackiego), [w:] pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej, Krzyże i kapliczki przydrożne 
jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, Lublin 2011, s. 243-255.

24 M. Jechna, A. Cirlić, Kapliczki jako miejsca „odwieczne”. Społeczna egzystencja kapliczek i krzyży 
przydrożnych w okolicy wsi Ostałówek koło Szydłowca, [w:] pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej, 
Krzyże i kapliczki..., s 257-264.

25 L. M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 
Warszawa 2006, s. 66.
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razem z pierwszym pomnikiem papieża-Polaka w Gdyni przy ul. Świętojańskiej, 
wpisuje się w trwający od 1980 r. ogólnopolski pomysł upamiętnienia wielkiego 
rodaka pod różnymi sposobami, w tym w postaci ewenementu na skalę światową  - 
ponad 640 pomników postawionych w jednym kraju.     

Zamieszczona obok pomnika witomińskiego fotografia kapliczki maryjnej 
w Chwarznie-Wiczlinie przy ul. Łanowej 28 kontrastuje skalą z pomnikowymi 
założeniami (ryc. 3). Tak jak i w przypadku kościołów, obecnie spotykane są w 
krajobrazie miejskim i duże, i małe figury świętych i błogosławionych. Jedne i drugie 
są z jednej strony wyrazem potrzeb wznoszących je osób, a z drugiej możliwości ich 
wyrażania wypływającymi z uwarunkowań politycznych, finansowych, technicznych, 
planistycznych i innych. Zdaje się, że zdobycze techniczne ostatnich lat pomagają w 
realizacji dużych, spektakularnych założeń, jak w przypadku najwyższych na świecie 
posągów Chrystusa Króla w Świebodzinie (33 m) i bł. Jana Pawła II w Częstochowie 
(13,8 m). Natomiast upowszechnienie: tańszych materiałów konstrukcyjnych, 
masowo produkowanych dewocjonaliów oraz turystyki religijnej złożyły się na 
tendencje unifikacji nowo powstających obiektów małej architektury sakralnej, do 
której zaliczane są obok kapliczek, także dalej omawiane krzyże przydrożne.  

Ryc. 3. ukazuje inny charakterystyczny proces, jaki zachodzi w otoczeniu 
różnych obiektów (nie tylko sakralnych) w Polsce, który autorka nazwała „flagizacją” 
przestrzeni. Widoczna na fotografii za kapliczką maryjną flaga kaszubska, maryjna 
i polska to przykład upowszechniania się od około 15 lat zwyczaju eksponowania 

Dawne i współczesne formy obiektów sakralnych w Gdyni i innych miastach

Ryc. 2 i 3. Figury maryjne w Gdyni: z lewej pomnik Matki Bożej Gdyńskiej (Witomino 
Leśniczówka), z prawej kapliczka na stawie (Chwarzno-Wiczlino).
Źródło: fotografie autorki.
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różnego rodzaju flag nie tylko, jak dawniej, w niektóre dni roku i nie tylko przy 
budynkach użyteczności publicznej. Flagi jako element dekoracyjnej reklamy jedne z 
pierwszych w latach 90. XX w. masowo zaczęły stosować wchodzące na nowo otwarty 
rynek koncerny światowe jak np. McDonalds; obecnie także wiele średnich firm je 
stosuje, montując nawet poziome drzewce, aby flagi stale, nie tylko jak wieje wiatr, 
dumnie się prezentowały. Kościół oo. Franciszkanów w Gdyni jest także przykładem 
upowszechnienia tego zwyczaju. Do krzyża misyjnego dostawiono w 2012 r. dwa 
wysokie drzewce z flagą watykańską (biało-żółtą) i maryjną (biało-niebieską), a przy 
wejściu do klasztoru, obok nowej figury św. Maksymiliana Kolbego stoją 3 flagi, obok 
wymienionych kościelnych, także biało-czerwona.      

Krzyże przydrożne

Badania archeologiczne potwierdzają występowanie krzyża jako symbolu 
religijnego i dekoracyjnego w wielu dawnych kulturach Bliskiego Wschodu, Egiptu, 
Chin, a także u Majów i Azteków. W wierzeniach ludów indoeuropejskich znak 
krzyża – w formie równoramiennego wpisanego w okrąg - związany był z kultem 
sił przyrody, a zwłaszcza słońca26. Zarys historii używania symbolu krzyża D. 
Ostrowski  przewrotnie zaczyna następującym zdaniem: „Gdy Chrystus umierał na 
krzyżu, nikomu nie przyszłaby do głowy myśl, aby nosić krzyżyk na szyi jak biżuterię, 
wieszać go na ścianie jak ozdobę lub przystrajać kwiatami krzyż stojący w polu”27.  
W starożytności krzyż był narzędziem do wykonywania wyroków śmierci i to w 
sposób najbardziej upokarzający, stawiając je przy drogach wiodących do miast lub 
wzgórzach, tak aby wzbudzić w widzach przerażenie i odstraszać od popełniania 
zbrodni.  Z tego właśnie powodu w pierwszych wiekach chrześcijanie raczej nie 
legitymowali się tym znakiem, jak to robią współcześnie, ale powszechnie używali 
symbolu ryby. 

Używanie materialnego znaku krzyża w chrześcijaństwie zostało wywołane przez 
następujące wydarzenia: nawrócenie cesarza Konstantyna, odnalezienie  krzyża, na 
którym został ukrzyżowany Jezus oraz średniowieczne wyprawy krzyżowe28. Pierwsze 
dwa miały miejsce na początku IV wieku. W przeddzień bitwy o tron cesarski w 312 
r. Konstantynowi „we śnie ukazał się świetlisty krzyż z napisem: In hoc signo vinces 
(w tym znaku zwyciężysz)”29. Konstantyn umieścił ów znak na sztandarach, odniósł 
zwycięstwo i przejął władzę w Cesarstwie Rzymskim. Od tego też czasu krzyż przestał 
być upokarzającym znakiem odrzucenia przez Boga i ludzi, ale znakiem zwycięstwa; 
zaczął się także związek władców z religią chrześcijańską w Europie. 

Drugim wydarzeniem z tego okresu, które wpłynęło na zmianę nastawienia wobec 
krzyża było odnalezienie w Jerozolimie przez matkę  cesarza, Helenę, późniejszą 

26  T. Czerwiński, Krzyże i kapliczki... 
27 D. Ostrowski, Znak nadziei. Opowieść o polskich krzyżach, Kraków 2010, s. 6.
28 G. S. Tyack, The Cross in Ritual, Architecture and Art., London 1896, s. 3.
29 D. Ostrowski, Znak nadziei..., s. 6.
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świętą, krzyża, na którym miał umrzeć sam Jezus, a którego autentyczność potwierdził 
cud uzdrowienia epileptyczki po dotknięciu tego, a nie innych równocześnie z nim 
wydobytych krzyży z I w. Cała ówczesna społeczność chrześcijańska uznała owo 
wydarzenie za prawdziwe. Odnaleziony krzyż następnie podzielono na kawałki i 
rozesłano w różne miejsca ówczesnej ekumeny, które z czasem stały się ośrodkami 
pielgrzymkowymi. Takim też miejscem był klasztor benedyktyński w najstarszym 
polskim paśmie górskim, które swą nazwę zawdzięcza relikwiom Krzyża Świętego, 
podarowanym przez księcia węgierskiego, być może już w 1006 r. Dzisiaj na Łysej 
Górze, przed wejściem do klasztoru stoi bardzo wysoki krzyż, z daleka widoczny, jak 
wiele innym ustawianych w ostatnich dekadach na wzgórzach w całym kraju.

Wyprawy krzyżowe do Jerozolimy po odzyskanie świętych miejsc i najświętszej 
relikwii – krzyża Jezusa także przyczyniły się do rozpowszechnienia wizerunku 
krzyża. Pod tym znakiem, choć w różnych kolorach i proporcjach przedstawianym, 
organizowały się i legitymowały się nim ówczesne zakony rycerskie. Krzyże zaczęły 
być włączane również do innych świeckich sfer życia i zaczęły upowszechniać się 
w krajach europejskich, w miarę jak postępowała ich chrystianizacja. Obok krzyży 
stojących na placu przykościelnym, wznoszono je na rynkach miejskich, gdzie służyły 
jako miejsce kazań, przemów władców, ogłoszeń, ważnych spotkań, odbywania 
publicznej pokuty. Krzyżami oznaczano granice w terenie, upamiętniano także 
ważne wydarzenia lub (częściej) osobę. W średniowieczu powszechny był prawny 
zwyczaj fundowania kamiennych krzyży pokutnych, stawianych własnoręcznie w 
miejscu zbrodni m. in. w celu oznaczenia miejsca skażonego, niebezpiecznego, gdzie 
może „błąkać” się dusza zamordowanego. 

Krajobraz Europy naznaczony znakiem krzyża zaczął przechodzić zmiany w 
czasie reformacji. Od XVI wieku w krajach, które opowiedziały się za Lutrem i innymi 
reformatorami nie rozwijała się na taką skalę mała architektura sakralna jak w krajach 
katolickich. Widoczne symbole wiary: krzyże, krucyfiksy, przydrożne kapliczki są do 
dzisiaj popularne w religii rzymskokatolickiej i wschodniego prawosławia, a rzadkie 
w obszarach zdominowanych przez protestantów, na co zwrócił uwagę geograf 
amerykański C.C. Park i badacze innych dyscyplin30.   

Okoliczności wystawienia krzyży, jak i wcześniej omawianych kapliczek 
przydrożnych w minionych wiekach w Polsce były różnorodne; mogły być 
wystawiane indywidualnie lub przez większą zbiorowość. Przykładowo w Gdyni-
Pogórze motywem wzniesienia na początku lat 50. kapliczki maryjnej przy ul. Złotej 
40 i krzyża betonowego przy ul. Płk. Dąbka 345 było ocalenie w czasie II wojny 
światowej31. Typologia krzyży T. Seweryna według intencji wystawienia obejmuje 
krzyże cmentarne, wzniesione w celu wspomożenia duszy niewinnie zabitego, pokutne 
i dziękczynne32. Rzadko już spotykanym w kraju jest krzyż z dwiema przecznicami 

30 C. C. Park, Sacred Worlds. An Introduction to Geography and Religion, Routledge, London and New 
York 1994; T. Seweryn, Kapliczki i krzyże...; J. Adamowski, M. Wójcicka, Krzyże i kapliczki...

31 B. Mikołajczuk, M. Zakroczymska, Gdyńskie kapliczki...
32 T. Seweryn, Kapliczki i krzyże...
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zwany karawaną wznoszony dawniej przeciw zarazie, z czasem przeciw gruźlicy. 
Dziesiątki przykładów motywacji wystawienia krzyża, jak i wcześniej omawianych 
kapliczek, zawiera publikacja pokonferencyjna „Krzyże i kapliczki przydrożne jako 
znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci”33. 

Autorzy wspomnianej publikacji donoszą o przemianach formy krzyża 
przydrożnego. Dawniej przeważały drewniane, których z początku charakterystyczną 
cechą była ich wysokość, sięgająca nawet 10 metrów. Do wykonania krzyża 
przeznaczano najwyższą w okolicy sosnę nasączoną żywicą, aby w miarę gnicia 
w ziemi można było, odciąwszy część zgniłą, wielokrotnie na nowo zakopywać.  
Współcześnie drewniane zastępowane są metalowymi, wykonanymi z rur i szyn. Ich 
cechą jest prostota i brak elementów dekoracyjnych, liczy się trwałość. Niekiedy jedyną 
formą zdobienia ich jest malowanie farbą olejną. Nadal kontynuowany jest zwyczaj 
grodzenia krzyża oraz ozdabiania kwiatami i wstążkami rozpościerającymi się od 
krzyża do barierki płotu. Transformacji natomiast ulega floralne otoczenie krzyży jak 
i kapliczek przydrożnych: odchodzi się od nasadzeń drzew wysokich, liściastych na 
rzecz niskich, zimozielonych krzewów i roślin płożących. Według J. Paczos następuje 
wręcz desakralizacja krajobrazu kulturowego wsi poprzez zanikanie stosowania 
bogatej symboliki kompozycji i doboru gatunkowego roślin wzmacniających funkcje 
obiektów małej architektury sakralnej (np. drzewo-opiekun, drzewo-baldachim)34. 
Warto zbadać, czy owe tendencje dotyczą też krzyży w miastach.  

33  J. Adamowski, M. Wójcicka, Krzyże i kapliczki...
34 J. Paczos, Floralne otoczenie przydrożnych krzyży, [w:] J. Adamowski, M. Wójcicka, Krzyże i kapliczki..., 

s. 57-67.
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Ryc. 4 i 5. Krzyże w Gdyni: z lewej przy kościele św. bp. Józefa Sebastiana 
Pelczara (Chwarzno-Wiczlino), z prawej przy ul. Morskiej (Chylonia).
Źródło: fotografie autorki.
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Ze względu na lokalizację krzyży spotyka się w Polsce kilka charakterystycznych 
miejsc, gdzie bez względu na region, obszar wiejski czy miejski, najprawdopodobniej 
będą stały. Krzyże dawniej jak i współcześnie stawiane są przy domach mieszkalnych, 
na cmentarzach, na wzniesieniach, na skrzyżowaniach dróg, przy kościołach (tzw. 
misyjne, stawiane na pamiątkę cyklicznie głoszonych nauk - misji parafialnych) 
oraz w pasie drogowym jako krzyże powypadkowe. Przykłady tych dwóch ostatnich 
typów ukazują ryc. 4. i 5. 

Niewielkich rozmiarów krzyże, do 1 m wysokości, ustawione przy drogach i 
ulicach w Polsce i innych krajach są odmianą krzyży przydrożnych. O ile badacze 
krzyży  i kapliczek przydrożnych wyróżniają wiele motywacji ich wystawienia, to w 
tym przypadku jest tylko jeden powód – śmierć w wyniku wypadku przy drodze. 
Krzyże ustawione w takim miejscu zwane są w literaturze angielskojęzycznej krzyżami 
pamięci (memorial crosses), w Polsce także powypadkowymi i należą według E. 
Klimy do elementu efemerycznego przestrzeni religijnej miasta35. 

Dowodem jak głęboko osadzone jest w tradycji polskiej zjawisko krzyży 
ustawianych w miejscu tragicznej śmierci jest także scena z filmu „Człowiek z 
żelaza” Andrzeja Wajdy. Główny bohater wbija metalowy krzyż przy jednej z ulic 
w Gdyni, po tym jak odkrywa, iż mogiła pochowanego na cmentarzu ojca, który 
zginął w zamieszkach antyrządowych w grudniu 1970 r., została zastąpiona innymi 
nagrobkami. Film fabularny o wypadkach grudniowych i tych z  sierpnia 1980 r. 
kończy się przy owym miejscu pamięci śmierci, przy jezdni w pobliżu Stoczni 
Gdyńskiej, dziś ulicy Janka Wiśniewskiego, noszącej imię jednego z ówczesnych 
poległych uczestników manifestacji robotniczej.  

Spontaniczne uczczenie czyjejś tragedii poprzez złożenie w danym miejscu 
kwiatów, zniczy, symboli religijnych i innych przedmiotów związanych  z ofiarą 
było praktykowane w socjalizmie i stanowiło wtedy dodatkowo, obok wyrazu żalu 
i solidarności międzyludzkiej,  wyraz buntu wobec władzy. Współcześnie te formy 
komunikacji społecznej nadal występują w całej Europie, o czym świadczą zachowania 
na wieść o tragicznej śmierci księżnej Diany i papieża Jana Pawła II w 2005 r., 
prezydenta państwa Lecha Kaczyńskiego w 2010 r.,  piosenkarki Amy Winehouse i 
dzieci w Norwegii  w 2011 r. Szwedzka badaczka, A. Petersson, zwraca uwagę, że w 
ciągu ostatnich 20 lat zjawisko spontanicznych upamiętnień miejsc śmierci zaczęło 
narastać; podaje bogaty wybór anglojęzycznych prac etnologów, geografów kultury, 
socjologów, badaczy religii i problematyki związanej ze śmiercią (tzw. death studies)36. 

Z kolei N. Diasio badając obszar Rzymu i okolic, rozpatruje te ślady śmierci jako 
przykład „estetyzacji żałoby prywatnej w przestrzeniach publicznych”37. Autorka 

35 E. Klima, Przestrzeń religijna..., 
36 A. Petersson, The Production of a Memorial Place: Materialising Expressions of Grief, [in:] Maddrell 

A., Sidaway J. D. (eds), Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance, Ashgate, 
Uinited Kingdom 2010, p. 141-159.

37 N. Diasio, Pamięć nietrwała. Estetyzacja żałoby prywatnej w przestrzeniach publicznych, [w:] pod 
red. J. Borzyszkowskiego, Nekropolie Pomorza, Gdańsk 2011, s. 619-628.
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zwraca uwagę na fakt, iż różnego rodzaju pomniki upamiętniające ofiary wypadków 
samochodowych, na skuterach czy motorach, ofiary mitu prędkości lub po prostu 
zaniedbań publicznych, wzmacniają więzi między żyjącymi nie tylko w relacjach 
rodzinnych, ale także w obrębie całej dzielnicy; traktuje je jako „pola produkcyjne 
symboli, gdzie łączą się dawne obyczaje i nowe”. Badacze współczesnego fenomenu 
tworzenia spontanicznych miejsc pamięci w przestrzeni publicznej wskazują, że są 
one materialnym wyrazem żalu, umożliwiającym oswojenie się ze śmiercią, wręcz 
narzędziami, przy pomocy których ludzie radzą sobie z intensywnymi emocjami 
smutku i innymi trudnymi myślami związanymi z wypadkiem. Pomagają przemienić 
negatywne uczucia bólu i bezsilności w coś nieco bardziej uchwytnego i możliwego 
do zniesienia. 

Czasami wytworzenie się spontanicznych pamiątek jest wynikiem niezadowolenia 
osób z powodu panujących zwyczajów pogrzebowych, surowych wymagań 
regulaminów cmentarzy albo nawet sprzeciwem wobec tego czym jest „właściwe 
miejsce śmierci”. Miejsca pamięci ustawione przy drogach mogą być także rozumiane 
następująco: jako reakcja na śmierć - niewidzialne zjawisko w nowoczesnym 
społeczeństwie, międzynarodowe i zbiorowe doświadczenie kultury motoryzacji i 
mediów, rozwój postmodernistycznych zachowań ze skupieniem się na tożsamości 
jednostki, wreszcie jako wyraz melanżu kulturowego współczesnego świata z powodu 
ruchów migracyjnych i zakładania domów pośród innych, nieznanych środowisk. 
Badania prowadzone w Szwecji pokazały, że ostatnio ustawiane przy drogach miejsca 
pamięci  są konstelacją zarówno minionej, jak i współczesnej kultury, tradycji i 
ideologii; zjawiskiem, które wciąż może być doświadczane jako coś nowego38. 

Obok małych krzyży powypadkowych i ustawionych na grobach cmentarnych, 
średnich przykościelnych (misyjnych), przydomowych i stojących na skrzyżowaniach, 
nowością w przestrzeni kraju są monumentalne krzyże-pomniki.  Najbardziej znanym 
monumentalnym krzyżem  polskich wzgórz i gór jest tatrzański krzyż, ustawiony 
w 1901 r., rok po obchodzonym w Kościele rzymskokatolickim Jubileuszu narodzin 
Zbawiciela. Wznosi się on 15 metrów ponad szczyt Giewontu (1894 m n p m), a 
jego metalowa konstrukcja jest widoczna z rozłożonego u podnóża Tatr Zakopanego. 
Wśród górali pomysł ustawienia krzyża zrodził się po opowieściach ówczesnego 
proboszcza Zakopanego na temat zwyczaju ustawiania krzyży milenijnych na 
wzniesieniach we Włoszech. 

Na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego jest wzmianka o innych 
krzyżach ustawionych na wzniesieniach polskiego Podtatrza, a których to powstanie 
było zainspirowane właśnie krzyżem Giewontu39. Część z nich powstała przed stu 
laty, jak np. wykonany w 1902 r. dla Szczawnicy i postawiony na Bryjarce. Kolejny 
przełom wieków i obchody setnej rocznicy krzyża Giewontu wzbogaciły Podhale o 
kolejne repliki krzyża: obok kościoła Pallotynów na Krzeptówkach, a Ziemię Spiską 
na Gogolowej Grapie – Litwince, obok wsi Czarna Góra. Krzyż giewoncki wrósł 

38  A. Petersson, The Production of a Memorial...
39  W. Wilczek, Krzyż na Giewoncie, www.tpn.pl/dziedzictwo/news/156. dostęp 30.12.2011.
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w świadomość całego polskiego społeczeństwa, gdyż jego repliki powstają do dziś 
także na północy kraju np. na Polach Lednickich (wielkopolskie),  w Pustkowiu 
(zachodniopomorskie) czy przy kościele parafialnym w Sopocie-Kamiennym 
Potoku, stanowiąc dar zakopiańskiego samorządu z okazji 100-lecia miasta Sopotu. 
Znamienne, że we wspomnianym Pustkowiu, wsi letniskowej na zachodnim 
wybrzeżu, replika krzyża ustawiona w 2007 r. jest nawet większa od oryginału, bo 
ponad 20 metrowa. Wspomniane krzyże giewonckie są dowodem żywotności w 
chrześcijaństwie starego procesu kopiowania miejsc kultu, którego podłożem jest 
migracja ludności i związana z nią wymiana idei.

W Polsce obok giewonckich krzyży-pomników stoi wiele pomników o wymowie 
patriotyczno-religijnej, w których to przeważa symbolika krzyża. Półtoraroczna 
działalność NSZZ Solidarność przyczyniła się do powstania tego typu upamiętnień 
w polskich miastach, np. w Gdańsku czy Poznaniu. Po „pierwszej  fali” pomników w 
latach 1980-1981, kolejne wznoszono dopiero po transformacji ustrojowej. Ilustracją 
tego zjawiska mogą być przykłady krzyży-pomników ustawionych w 1991 roku, 
upamiętniających tragiczną śmierć różnych ofiar systemu totalitarnego w różnych 
częściach kraju jak krzyże-pomniki przed Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” 
w Katowicach i krzyż  we Włocławku nad brzegiem Wisły, gdzie zginął ks. Jerzy 
Popiełuszko.

Podobnie w miejscach publicznych Gdyni stoją duże, stalowe krzyże-pomniki, 
które powstały w pierwszej poł. lat 90. Największym krzyżem w mieście jest 
25-metrowy stalowy krzyż ustawiony na szczycie Kamiennej Górze, poświęcony 
3. 05. 1994 r. Zastępuje on czterech swoich drewnianych poprzedników40. Pierwszy 
stanął w 1931 r., gdy zaczęto czynić starania o budowę Bazyliki Morskiej. W 1934 r. 
podczas poświęcenia kamienia węgielnego pod jej budowę postawiono drugi krzyż, 
oświetlony o zmroku i z dala widoczny. Krzyż ten został zrąbany przez Niemców 
na początku II wojny światowej. Latem 1945 r. proboszcz parafii Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski razem z wiernymi wniósł 20 metrowy krzyż, który w 1961 r. 
na polecenie władz został usunięty41. Dnia 10. 11. 1990 wierni z wymienionej parafii 
przenieśli z placu przykościelnego drewniany krzyż, który stał do czasu zastąpienia 
go w 1994 roku wcześniej opisanym stalowym krzyżem.
Niewiele mniejszy krzyż, bo 18 metrowy, stoi przed Urzędem Miasta, przy alei 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyście odsłonięty 17 grudnia 1993 r. poświęcony 
jest „zabitym dnia 17 grudnia 1970 r. w pochodzie ku nadziei na wolność Polaków 
w Ojczyźnie”, jak głosi napis na cokole pomnika. Na uwagę zasługuje także krzyż-
pomnik stojący w Orłowie  na skrzyżowaniu alei Zwycięstwa z ul. Spółdzielczą. 
Kilkunastometrowy stalowy krzyż ustawiono w 1990 r. na pamiątkę dawnego kościoła 
św. Józefa w Kolibkach. Jak głosi pamiątkowa tablica pod krzyżem, ustawiony został 

40 K. Małkowski, Bedeker gdyński, Gdańsk 1995, s. 116.
41 K. Małkowski (Bedeker..., s. 116) podaje rok usunięcia krzyża z Kamiennej Góry 1961, a J. Więckowiak 

1962 r. J. Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni, Pelplin 2000.
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w 10 rocznicę powstania „Solidarności”, a w imieniu żołnierzy z II Morskiego Pułku 
Strzelców z inicjatywą odbudowy dawnego kościoła wystąpił J. Halbryt.
  

Zakończenie

Miasto, zwraca uwagę M. Madurowicz, powstało jako kolebka sacrum42. 
Świątynie górowały nad pozostałymi budynkami, zawsze sąsiadując z placem, agorą, 
forum, czyli z miejscem spotkań ludzi i bogów, wymiany myśli i idei, punktem 
zgromadzeń lub dialogu społecznego. Dziś miasto przeobraziło się w kolebkę 
nowoczesności, zaczyna być „pęcherzem świeckości”, gdzie myśl podporządkowana 
zaczyna być prawom ekonomii, formalizowana i standaryzowana. Zamiast dawnej 
esencjonalności i ducha panuje funkcjonalizm. Najwyższymi punktami w mieście od 
czasów industrializacji są często kominy, do których dołączyły w XX wieku wieżowce 
i modne apartamentowce oraz biurowce o kilkudziesięciu piętrach. 

Opisane zmiany obserwować można także w Gdyni. Wyróżniający się i 
dominujący nad okolicą przyszłych terenów miasta Gdyni oksywski kościółek św. 
Michała Archanioła został zastąpiony przez dźwigi portowe i gigantyczną suwnicę, 
a współcześnie  symbolicznie przez wysokościowiec Sea Towers. Mimo dużych, 
cywilizacyjnych zmian, w przypadku Gdyni można doszukać się dążenia do 
równowagi krajobrazowej tradycyjnych sfer życia. Według M. Madurowicza  miasto 
„pozostanie zdrowym organizmem społecznym pod warunkiem, że nie dopuści do 
skrajności władzy absolutnej sacrum albo profanum”43. Przedwojennym pomysłem 
owego „niedopuszczenia do skrajności” był projekt Bazyliki Morskiej na szczycie 
Kamiennej Góry, a współczesny monumentalny, stalowy krzyż zdaje się wypełniać 
tę właśnie rolę. Choć znacznie mniejszy od współczesnych apartamentowców, inne 
cechy położenia pomagają mu pełnić tę ukrytą funkcję: z racji wyeksponowanej 
lokalizacji pod względem wysokości (na wzgórzu), prestiżu (centrum miasta, park, 
punkt widokowy)  i iluminacji w godzinach wieczornych zapewnioną ma widoczność 
z wielu miejsc, a nawet z Zatoki.

Baczny obserwator zauważy, że współcześnie krajobraz krajów chrześcijańskich 
złożony jest  z trzech, wyróżniających się wielkością, odmian obiektów sakralnych. 
Obok tradycyjnych rozmiarów kościołów, kaplic, krzyży i kapliczek przydrożnych, 
spotyka się z jednej strony monumentalne krzyże-pomniki i figury-pomniki, a z 
drugiej strony kontrastujące niewielkimi rozmiarami  miejsca pamięci ofiar różnego 
typu wypadków śmiertelnych z umieszczonymi nierzadko symbolami krzyża. Nie 
inaczej jest w Gdyni.

Wymienione w artykule przykłady form obiektów sakralnych (kościół, kaplica, 
kapliczka, krzyż) w ciągu wieków dorobiły się licznych rodzajów, jak i wiele czynników 

42 M. Madurowicz, Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Warszawa 2002, s. 135.
43 Tamże, s. 134.
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wpłynęło na ich rozpowszechnienie i kierunki zmian. Do najważniejszych czynników 
wpływających na kształtowanie przestrzeni sakralnej dawniej i współcześnie należą 
w pierwszej kolejności grupy czynników religijnych i politycznych, w dalszej zaś 
ekonomicznych, technicznych, społecznych i przyrodniczych. Wśród zupełnie 
nowych i powszechnie występujących tendencji w krajobrazie religijnym polskich 
miast ostatnich 3 dekad należy według autorki nasycanie jej napisami religijnymi, 
flagami oraz krzyżami powypadkowymi. 

Wznoszone dawniej i obecnie obiekty sakralne stały się bardzo czytelnym 
elementem krajobrazu kulturowego. Wielu autorów podkreśla, że kapliczki, 
podobnie jak i krzyże, są nieodłączną częścią krajobrazu Polski. Można powiedzieć, 
że doceniono współcześnie ich funkcję krajobrazową, bowiem chętnie prezentowane 
są w publikacjach albumowych, np. ze względu na  duże walory artystyczne, oraz 
dlatego, że wpisują się malowniczo w krajobraz44. O ile stare, tradycyjne, wysokie 
krzyże, figury i kapliczki przydrożne są uznawane za chlubne dziedzictwo lokalnej 
społeczności, a przynajmniej dodają folkloru coraz bardziej homogenizującemu się 
współczesnemu krajobrazowi miast doby globalizacji, to już rola ich monumentalnych 
odmian, a tym bardziej ich wersji „mini”, czyli krzyży powypadkowych, jest 
niejednoznacznie oceniana; podobnie nie wszystkim podobają się nowe, wielkie 
świątynie w Warszawie i Licheniu. 

Rozważając polski krajobraz religijny warto pamiętać, że na tle Europy nie 
tylko mnogość obiektów sakralnych stanowi o  unikalności rodzimego krajobrazu 
kulturowego. Według A. Jackowskiego, zasłużonego krakowskiego geografa religii, 
sanktuaria polskie warte wręcz są międzynarodowej promocji45. Są szansą na 
rozwijanie specjalistycznej formy turystyki religijnej, gdyż dane na temat ruchu 
pielgrzymkowego są znaczące. Współcześnie prawie  1,5 miliona zagranicznych 
pielgrzymów odwiedza Polskę każdego roku, z czego jedna trzecia  z nich przybywa 
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w dodatku aż z 90 
krajów wszystkich kontynentów (do słynnego Lourdes z 70). Co więcej, przedstawione 
formy i rodzaje obiektów sakralnych, powszechnie spotykane w przestrzeniach miast 
polskich, świadczą o swoistej, polskiej sakralizacji architektonicznej przestrzeni 
publicznych ostatnich kilku dekad oraz wpisują się w ogólnoświatowe tendencje 
powrotu religii do krajobrazu i debaty publicznej, na co zwraca uwagę i dokumentuje 
to zjawisko brytyjska socjolog religii G. Davie46.

44 Przykładem współczesnego wydawnictwa regionalnego prezentującego setki fotografii krzyży i ka-
pliczek przydrożnych na Kaszubach jest album J. Borzyszkowski, A. Klejna, Boże męki. Krzyże i kaplicz-
ki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk-Pelplin 2004. Natomiast album D. Ostrowskiego Znak nadziei..., 
dokumentuje formy obecności znaku krzyża w różnych miejscach kraju.

45 A. Jackowski, Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego, Pra-
ce Geograficzne 117, 2007, s. 239-257.

46 G. Davie, Socjologia religii, Kraków 2010. 
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Old and new forms of sacral objects in Gdynia and 
other cities

Summary

Churches, chapels, wayside figures and crosses are the visible sign of social, 
cultural, religious and political factors influencing cultural landscapes.  The 
paper is focused on genesis of sacral objects and an attempt to explain changes 
observed in their surroundings during the last three decades in Poland. The 
range of the article is limited to Roman Catholic sacral objects, mostly in 
Gdynia. 



Elżbieta Makowska

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dwudziesty wiek przyniósł ze sobą zmiany, sięgające szczególnie głęboko w 
struktury społeczne, moralne, ekonomiczne. Pokolenie, którego udziałem były obie 
wojny światowe, w latach siedemdziesiątych weszło w wiek emerytalny. Dla tych 
ludzi „z innej epoki” skończyły się obowiązki zawodowe i rodzicielskie. Zanikła 
struktura rodzin wielopokoleniowych, odeszli najbliżsi, pozostała samotność. 
Zmiany te  najbardziej dotknęły  kobiet.

Rodziny, kiedyś wielopokoleniowe, obecnie są najwyżej dwupokoleniowymi tj. 
rodzice plus dzieci. W takich społecznych modelach rodzinnych nie ma miejsca na 
starość. Młodość ma swoje prawa, nie ogląda się za siebie, spieszy się, nie dostrzega 
starszego pokolenia, nie docenia jego wiedzy i doświadczenia. Dziś starszy człowiek 
pozostawiony  jest  sam sobie i stanowi problem społeczny.

Dostrzegł to profesor prawa międzynarodowego Pierre Vallas, tworząc w 1973 r., 
w Tuluzie pierwszy w świecie uniwersytet trzeciego wieku. Celami, jakimi- według 
P. Vallas’a -powinny kierować się powstające, kolejne uniwersytety trzeciego wieku 
(UTW) to:

• przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
• potrzeba zagospodarowania wolnego czasu emerytom,
• zaspokojenie chęci samorealizacji osób starszych,
• nobilitacja seniorów korzystających z oferty UTW,
• propagowanie wiedzy na temat utrzymywania zdrowia w wieku starczym,
• upowszechnianie wiedzy o kulturze, wzbogacone o doświadczenie i wiedzę 
ludzi starszych,
• mobilizacja potencjału badawczego do rozwiązywania problemów osób 
starszych oraz szeroko rozumianego problemu starości.
Idee P. Vallas’a szybko znalazły naśladownictwo w innych krajach europejskich. 
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych UTW zaczęły powstawać 

m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Portugalii. 
W Polsce inicjatywa UTW znajduje zainteresowanie i poparcie u Haliny 

Szwarc, prof. nauk medycznych, specjalisty gerontologii. Prof. Szwarc z 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013
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bliska obserwuje życie ludzi starszych i w 1975 r., przy Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, z jej inicjatywy powstaje 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, będący pierwszą taką placówką w Polsce i jedną 
z pierwszych w Europie. W następnych latach, prof. Szwarc jest inicjatorką 
powołania  kolejnych tego typu uniwersytetów: w 1976 r. we Wrocławiu, w 
1977 r. w Opolu, w 1978 r. w Szczecinie, a nieco później w Łodzi i kilku innych 
większych miastach. 

UTW działają obecnie w różnych formach organizacyjnych pod auspicjami 
uczelni wyższych, przy organizacjach samorządowych, stowarzyszeniach, domach 
kultury. Większość słuchaczy UTW stanowi dziś pokolenie wyżu demograficznego, 
pokolenie z wykształceniem średnim i wyższym, osoby świadome zmian 
zachodzących w społeczeństwie. 

UTW dają możliwości realizacji marzeń, których nie można było realizować 
wcześniej. Dziś, gdy inne obowiązki zostały z tyłu, jest czas aby pomyśleć  o sobie. 
To właśnie UTW umożliwiają „realizację marzeń”, często bardzo skrytych, ambicji, 
które odezwały się z chwilą możliwości ich realizacji. Niebagatelnym atutem 
UTW jest kipiące w nich „życie towarzyskie”, które tocząc się często nieoficjalnie 
z boku, nadaje uniwersytetom „duszę” i smak życia studenckiego. Odnajdują się 
stare znajomości, często jeszcze szkolne, nawiązują się nowe i gdyby nie metryka, 
to niczym się to życie nie różni od życia typowego żaka akademickiego; może w 
jednym, słuchacze UTW uczęszczają na wykłady bo chcą, a uczą się nie dla oceny, 
lecz dla własnej satysfakcji.

 Dostrzegając zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie Gdyni, 
władze miasta  poparły oddolną inicjatywę utworzenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, instytucji, która nie tylko zaktywizuje społecznie, intelektualnie i ruchowo 
swoich słuchaczy, ale także zmieni do nich nastawienie środowiska, w którym 
żyją. 

  Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (GUTW)  powołano do życia w 
2004 r. Szczegółowe zasady funkcjonowania zostały określone w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2004 r. Pierwszym koordynatorem i 
dobrym duchem tej inicjatywy była Pani Maria Tomaszewska. Jej szczególną 
zasługą było skupienie wokół siebie grona wykładowców – wolontariuszy, 
ludzi chętnych do współpracy. To od nich zależało czy ta inicjatywa wzbudzi 
zainteresowanie wśród mieszkańców Gdyni. W 2004 r., na pierwszy semestr 
GUTW zapisało się  697 słuchaczy, choć przewidywano jedynie około 200 
miejsc.

Elżbieta Makowska
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Tab.1. Struktura uczestników zajęć GUTW w pierwszym okresie działalności
Rok urodzenia Liczba słuchaczy Wykształcenie Dzielnice

1919-1920 1

Podstawowe - 1
Zawodowe - 21
Średnie - 352
Wyższe - 312

- Śródmieście - 20%
- Witomino - 10%
- Wzgórze Św. 

Maksymiliana - 9%
- Obłuże - 9%
- Karwiny - 8%
- Chylonia - 7%

1921-1930 74

1931-1940 233

1941-1950 339

1951-1954 50

  Źródło: opracowanie na podstawie danych OD P. Marii Tomaszewskiej

 Początkowo zadania GUTW realizował Związek Młodzieży Chrześcijańskiej 
„Polska YMCA”. W maju 2005 r. powołano Centrum Aktywności Seniora (CAS), 
jednostkę budżetową Urzędu Miasta Gdynia, koordynującą i wspierającą wszelkie 
działania na rzecz aktywizacji osób starszych. Pierwszym dyrektorem CAS została 
Pani Aleksandra Oksiuta- Borowska. CAS od momentu utworzenia prowadzi m.in. 
działalność edukacyjną, w której realizacja projektu Gdyński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest jednym z głównych zadań.

Ryc. 1. Struktura organizacyjna Centrum Aktywności Seniora

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Wykłady w GUTW są prowadzone w systemie dwóch semestrów. Rok akademicki 
zaczyna się w październiku, a kończy w czerwcu następnego roku kalendarzowego. 
Zajęcia w GUTW mają formę wykładów oraz zajęć warsztatowych, uporządkowanych 
w następujących blokach tematycznych:

•	 literackim,
•	 językowym,
•	 historycznym,
•	 socjologicznym,
•	 prawnym,
•	 psychologicznym,
•	 prozdrowotnym,
•	 muzycznym,
•	 naukowym.

Wykłady z poszczególnych przedmiotów organizowane są raz lub dwa razy w 
tygodniu i prowadzone w grupach od 20 do 180 osób, a w systemie warsztatowym, od 
10 do 15 osób. Kadrę GUTW stanowią nauczyciele, wykładowcy akademiccy, ludzie 
kultury i sztuki, specjaliści o uznanych kwalifikacjach, w większości związani są z GUTW 
od pierwszego roku działalności. Duży wpływ na strukturę  i wybór zajęć mają sami 
słuchacze, poprzez wyrażenie swoich zainteresowań i zgłaszanie ich do dyrekcji CAS.       

Studentami GUTW są mieszkańcy Gdyni, którzy ukończyli 60. rok życia. 
Najstarszy student liczy 92 lata, a najmłodszy 59 ( tzw. rok zerowy), 80 % studentów 
to kobiety. 

Skalę zainteresowania mieszkańców Gdyni Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w 
kolejnych latach obrazuje poniższy diagram.

Elżbieta Makowska

Ryc. 2. Liczba zapisanych studentów GUTW w poszczególnych latach działalności.
Źródło: opracowanie na podstawie danych z CAS. 
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W roku 2011 i 2012 liczba studentów GUTW nieco zmalała, a stało się tak  ze 
względu na poszerzenie oferty edukacyjnej przez Fundację „FLY” oraz Związek 
Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” – Akademia Srebrnego Wieku, 
prowadzonej jako odrębnych jednostek organizacyjnych, i w pewien sposób 
konkurencyjnych do GUTW. Spadek ten nie oznacza, że zmalało zainteresowanie  
działalnością GUTW, gdyż dla wszystkich oferowanych zajęć, jest ono nadal na 
poziomie około 2100 studentów rocznie. 

Najwyższa frekwencja słuchaczy skupia się na następujących przedmiotach:
•	 muzyka klasyczna,
•	 symbolika biblijna,    
•	 historia sztuki,
•	 historia Gdyni,
•	 kobiecość w jesieni życia,
•	 prawo,
•	 archeologia,
•	 Francja – kultura i obyczaje,
•	 wybrane zagadnienia z historii Pomorza Wiślanego,
•	 psychologia,
•	 elementarz literatury ojczystej,
•	 polszczyzna piękna i poprawna,
•	 historia powszechna. 

Zasadną jest teza, że tak szeroki tematyczny zakres wiedzy, jaki proponuje GUTW 
stawia go wysoko w rankingu i hierarchii gdyńskich uczelni wyższych.  

Seniorzy, po zakończeniu roku akademickiego, wypełniają ankiety ewaluacyjne i 
sugerują ewentualne zmiany programowe i organizacyjne. Ambicje seniorów rosną 
w miarę czasu studiowania i w miarę zdobywanej wiedzy. Współpraca z wyższymi 
uczelniami trójmiejskimi, kontakt z kreatywnymi i wykwalifikowanymi wykładowcami 
spoza  GUTW, umożliwia sprostać prowadzącym projekt,  coraz to wyższym aspiracjom 
słuchaczy.

Osoby współpracujące z GUTW, wykładowcy – wolontariusze, to często także 
emeryci, którzy swoją wiedzą dzielą się ze słuchaczami, angażując się całym sercem w 
pracę. Do współpracy z GUTW zgłaszają się także młodzi ludzie, którzy prowadząc 
zajęcia nabywają doświadczenia zawodowego, korzystając z wiedzy i doświadczenia 
słuchaczy, a także starszych kolegów wykładowców.

Obecnie wykłady i warsztaty GUTW odbywają się w różnych siedzibach:
•	 w salach wykładowych Centrum Aktywności Seniora,
•	 w sali wykładowej Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
•	 w sali wykładowej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
•	 w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej,
•	 w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej,
•	 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu,
•	 w pracowniach komputerowych czterech szkół na terenie Gdyni.

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Od kilku lat pieczę nad Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprawuje 
dyrektor Centrum Aktywności Seniora, Pani Bożena Zglińska. O ciągłości życia, 
jakie toczy się w pomieszczeniach CAS przy ulicy 3 Maja w Gdyni, świadczyć może 
zwykły zbieg okoliczności – to w tych samych pomieszczeniach mieściło się tu przed 
laty gdyńskie przedszkole. Niejeden z obecnych studentów GUTW, był przed laty 
wychowankiem tamtej „uczelni”. Dzisiaj, w tym samym miejscu, z nie mniejszą pasją 
są nadal twórczy i kreatywni, czują swoją wartość i czują się potrzebni, uwierzyli, że 
„życie zaczyna się po sześćdziesiątce”! 

Gdynia University of the Third Age

Summary

From the article we can learn how Univeristies of  the Third Age in Europe and in 
Poland originated and what where the circumstances of initiating this organization 
in Gdynia.  Presently University of the Third Age functions as part of  the Senior’s 
Activity Centre which is an organizational entity of City Council.
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Problematyka mierzenia rozwoju lokalnego w kontekście 
badania rozwoju Gdyni

Wprowadzenie 

Lokalny rozwój społeczno – gospodarczy jest procesem złożonych i trudno 
mierzalnym przy użyciu metod statystycznych. Ów proces zależy od czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnętrznych, gdyż opiera się na działalności 
inwestycyjnej i funkcji organizatorsko - planistycznej samorządu terytorialnego 
(np. miasta). Efektywne inwestowanie wpływa na jego atrakcyjność gospodarczą 
i na poprawę jakości życia mieszkańców. Zewnętrznej, bo dynamika globalizacji 
oraz kondycja gospodarki krajowej oddziaływuje bezpośrednio na stan  lokalnej 
gospodarki. 

W literaturze nie opracowano kompleksowej i uniwersalnej metodologii, która 
agregowałaby i interpretowała wartości liczbowe w odniesieniu do oceny procesu 
rozwoju lokalnego. Istniejące  metody z kolei, koncentrują się na dużej liczbie danych 
i zwykle nie prezentują kontekstu, barier i możliwości społeczno - gospodarczych1. 
Można je jednak wykorzystać jako „dobre praktyki” przy badaniu lokalnego rozwoju.   

Gdynia jest interesującym przedmiotem badań nad rozwojem lokalnym. To 
dynamicznie rozwijające się miasto średniej wielkości o znaczącym potencjale 
ekonomicznym i społeczeństwie „nastawionym na preferencję do wysokiej jakości 
życia”2.W prezentacji wyników badania pn. „Diagnoza Społeczna 2013”, ponad 41% 
gdynian oceniło, że jest zadowolonych z miejsca, w którym żyją3.

Celem poniższego eseju jest przedstawienie problematyki  oceny lokalnego 
rozwoju społeczno – gospodarczego w odniesieniu do badań nad rozwojem Gdyni.

1 “Życie bowiem nie toczy się w komputerowych modelach, lecz szybko biegnie w konkretnej kulturo-
wej, społecznej i politycznej rzeczywistości (…)”,  G. W. Kołodko, Dokąd zmierza świat, czyli ekonomia 
polityczna przyszłości, Warszawa 2013, s. 409.

2 M. Graban, Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX I XXI wieku. Ewolucja czynników rozwo-
ju miasta, Gdynia 2012, s. 239.

3 “Gdynia – tu się po prostu dobrze żyje”, http://www.gdynia.pl/ratusz/7790_86569.html (dostęp z dn. 
1.06.2013 r.).

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013
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1. Istota lokalnego rozwoju społeczno - gospodarczego

Istotą lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego jest podniesienie ogólnego 
standardu życia danej społeczności. Standard życia odnosi się do wielu aspektów 
życia i gospodarowania – możliwości podejmowania działalności gospodarczej, 
zdrowia, bezpieczeństwa, a także dostępu do ważnych usług – ochrony zdrowia czy 
turystyki.  Podnoszenie standardu jest jednak procesem. Wymaga aktywności lokalnej 
społeczności, a także właściwej polityki gospodarczej i społecznej władzy lokalnej 
przy uwzględnieniu wewnętrznych (tj. położenie geograficzne, kapitał społeczny, 
powierzchnia, infrastruktura techniczna itp.) i zewnętrznych (tj. bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, finansowanie zewnętrzne) czynników rozwojowych. Proces 
rozwoju lokalnego należy więc definiować jako ciąg zmian jakościowych i ilościowych 
o charakterze strukturalnym. Celem tego procesu jest zaspokojenie podstawowych 
potrzeb wspólnoty lokalnej. 

Kluczową rolę w procesie rozwoju lokalnego odgrywa samorząd terytorialny jako 
siła sprawcza kształtująca kierunki i warunki tegoż rozwoju. Podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego w Polsce jest gmina (w odniesieniu do miasta Gdyni – gmina 
na prawach powiatu). To w ramach jej struktur dokonuje się rozwój odczuwalny przez 
ludzi. Gmina działa na podstawie ram prawno – administracyjnych wyznaczonych 
przez ustawę. Poprzez realizację swoich zadań (własnych i zleconych) oraz działania 
inwestycyjne, przyczynia się do rozwoju w każdej dziedzinie życia gminy4.

2. Problematyka mierzenia lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego

Mierzenie rozwoju gospodarczego danej organizacji publicznej tj. państwa 
czy samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) jest zadaniem 
niełatwym. Rozwój gospodarczy państwa opiera się co do zasady na wskaźniku 
Produktu Krajowego Brutto (PKB), który mówi o syntetycznej wartości produkcji i 
usług wytworzonej przez gospodarkę państwa w ostatnim roku. Jak jednak wskazuje 
J. Stiglitz, PKB nie obrazuje jakości życia ludzi. Stanowi jedynie narzędzie polityki 
wpływającej na rozwój społeczeństwa, gospodarki jak i na funkcjonowanie rynków5. 

4 A. Katoła, Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin, „Gospodarka. Za-
rządzanie, Środowisko”, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Szczecin 
2011, s.4.

5 J. Stiglitz, Report by the Commission on the Measurment of Economic Performance and Social Pro-
gress, s. 21, 2010. R. Kennedy stwierdził: GDP measures everything in short, except that which makes life 
worthwhile, http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/may/24/robert-kennedy-gdp (dostęp z 
dn. 1.06.2013 r.). Wzrost PKB to środek do celu, a nie cel. Najwyższy czas w krajach wysoko rozwiniętych 
odchodzić od maksymalizacji dochodu, przede wszystkim od śrubowania w górę produktu krajowego 
brutto. Jeśli zwiększające się przez pół wieku dochody nie wpłynęły na wzrost satysfakcji z życia Ame-
rykanów, po co tak się męczyć i ponosić dodatkowe koszty, także w postaci wydłużania czasu pracy (...).  
G. W. Kołodko, Dokąd zmierza..., s. 386.
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W świetle postępującej obecnie rewolucji technologicznej (naukowo – technicznej), 
której symbolem jest Internet, zmienia się sposób pojmowania świata przez ludzi 
i ich priorytety rozwoju. Ważne jest nie tylko to, „ile” i „co” wyprodukowano 
(tradycyjne czynniki produkcji), ale również „jak” i „dla kogo”. Liczą się więc realne 
efekty produkcji (wzrostu gospodarczego), którą mogą mieć wpływ na zaspokojenie 
potrzeb ludzi.  Zatem  mierzenie nie - stricte ekonomicznych oraz jakościowych 
aspektów rozwoju6 ma dzisiaj zasadnicze znaczenie7.

Mierzenie rozwoju samorządu jest również intelektualnym dylematem, gdyż 
dynamika zmian ekonomicznych jest nie mniej znacząca niż na poziomie państwa. 
Dylemat polega na wpisaniu konkretnych wartości liczbowych w  kontekst 
gospodarczy i społeczny samorządu w ramach mierników oceny jego rozwoju. Owe 
mierniki muszą być przypisane wskaźnikom  celów wytyczonym w samorządowym 
dokumencie strategicznym. Dla przykładu, celem strategicznym gminy jest wysoki 
poziom kształcenia w gminie, m.in. poprzez osiągnięcie najwyższych wyników 
w egzaminie gimnazjalnym w województwie. Jeśli  ta gmina przeznacza 30% 
swoich wydatków na cele oświatowe a odsetek młodzieży zdających z wysoką 
notą egzamin gimnazjalny jest niższy niż średni wynik w województwie i niższy 
niż wskaźnik wyznaczony w celu strategicznym, to czy można mówić o rozwoju? 
Niewątpliwie, jeśli wskaźnik jest niższy, to w ramach przyjętej metodologii, postęp 
w tej dziedzinie życia samorządu się nie dokonał. Powstaje również pytanie, jaka 
jest efektywność tych wydatków publicznych? Ma to znaczenie w aspekcie nadania 
charakteru danemu wskaźnikowi – stymulantem będzie wzrost ogólnej liczby 
zdających egzamin gimnazjalny; destymulantem natomiast, niższe wyniki egzaminu 
niż średnia wojewódzka. Innym dylematem jest, czy wskaźniki rozwoju powinny 
opierać się na danych ilościowych, czy jakościowych? Dane ilościowe odnoszą się 
bowiem do liczb oficjalnych statystykach (np. Baza Danych Lokalnych GUS), a 
jakościowe to najczęściej opinie ludzi w badaniach ankietowych (prowadzonych np. 
przez TNS Polska – Ośrodek Badania Opinii Publicznej). 

Mierzenie rozwoju gospodarczego samorządu terytorialnego, winno dać 
odpowiedź na następujące pytanie: jak efektywnie wykorzystać zasoby samorządu 
(przestrzenne, ludnościowe, intelektualne, infrastrukturalne), aby zaspokoić 

6 Jak zauważa J. Stiglitz, (…) the time is ripe for our measurement system to shift emphasis from measu-
ring economic production to measuring people’s well being. And measures of well being should be put in a 
context of sustainability.  Report by the Commission on the Measurment of Economic Performance and 
Social Progress, 2011, s. 12

7 Wspomniana rewolucja naukowo – techniczna jest podstawą tworzenia się tzw. społeczeństwa po-
przemysłowego, gdzie, dzięki wysokiej automatyzacji gospodarki, nie produkcja przemysłowa a usłu-
gi stanowią główne źródło dochodu. Wielkość dochodów nie stanowi również jedynego miernika do-
brostanu ludzi i rozwoju społeczeństw. Więcej o cechach społeczeństwa poprzemysłowego: Daniel Bell 
on post industrial society, http://newlearningonline.com/new-learning/chapter-3-learning-for-work/da-
niel-bell-on-the-post-industrial-society/ (dostęp z dn. 1.08.2013 r.).

Problematyka mierzenia rozwoju lokalnego w kontekście badania rozwoju Gdyni
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potrzeby wspólnoty samorządowej? Odpowiedź zależy od przyjętej formuły działań 
samorządu. Wymaga właściwego planowania (strategii, w tym diagnozy stanu 
istniejącego oraz przedstawienia zależności między czynnikami rozwoju)8, realizacji 
polityki gospodarczej przy wykorzystaniu określonych instrumentów tej polityki9, 
monitoringu podejmowanych działań, a także ewaluacji efektów mających wpływ 
na długofalowy rozwój samorządu. Jak jednak ocenić efekty rozwoju gospodarczego 
samorządu?  Samorząd powinien określić metodologię oceny realizacji swojej 
strategii rozwoju.

Pewne wskazówki co do możliwości mierzenia lokalnego rozwoju gospodarczego 
daje literatura anglosaska. Trzeba przy tym pamiętać, że w podstawowym celem 
strukturalnym polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych na poziomie 
państwowym, federalnym i lokalnym jest utrzymywanie wysokiego poziomu 
zatrudnienia. Wykorzystuje się do tego przede wszystkim własne czynniki 
produkcji, podejmując działania w szerokim spektrum współpracy – administracji 
publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Mierzenie lokalnego rozwoju 
gospodarczego w modelu amerykańskim powinno opierać się nie tylko na wsparciu 
dla lokalnego biznesu (potencjalnego zysku dla przedsiębiorców), ale również na 
bezpośrednich korzyściach dla społeczności w ramach których to wsparcie występuje, 
tzn. powstania miejsc pracy oraz dochodu dla samorządu. Najłatwiejszymi do oceny 
efektami lokalnego rozwoju gospodarczego są: liczba nowopowstałych firm (business 
start – ups), wzrost liczby miejsc pracy oraz wzrost produktywności lokalnych 
firm10. Zebrane dane powinny być wsparte badaniami jakościowymi dot. specyfiki 
potrzeb lokalnych przedsiębiorców – aktualnych warunków do prowadzenia biznesu, 
dostępnych lokalnych zasobów pracy, rządowych wymogów dla firm, dostępności 
źródeł finansowania oraz regulacji usprawniających lub ograniczających działalność 
gospodarczą11.

Mierzenie rozwoju społecznego samorządu jest również procesem i wyzwaniem. 
Procesem, gdyż wraz z rozwojem gospodarczym samorządu, zaspokajaniem 

8 Zaproponowano następujące instrumenty programowania rozwoju gminy: sporządzenie dokumentu 
diagnozy, sondaż rozwoju firm, sondaż opinii publicznej, identyfikacja problemów rozwojowych, seg-
mentacja danych diagnostycznych, diagnoza prospektywna, analiza czynników rozwojowych, analiza 
luki rozwojowej, prognozowanie, A. Węgrzyn, Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce, 
rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. 
Oscara Langego, Wrocław 2004, s. 63-66.

9 Sformułowano następujące filary nowoczesnej polityki miejskiej: pozytywne planowanie (tworzenie 
warunków do rozwoju), przedsiębiorczość urbanistyczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz za-
rządzanie przyszłością – Metodologia badania kapitału intelektualnego miast w Polsce, Ernst & Young, 
Warszawa 2011, s. 

10 Measures of Local Economic Development (LED), Briefing Note – January 2013, Ford Foundation, 
Studies in Poverty and Inequality Institute, s. 5.

11 Measures of Local Economic Development (LED), op. cit., s. 6.
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podstawowych potrzeb i  bogaceniem się wspólnoty lokalnej, kształtuje się jej opinia 
co do poziomu życia w samorządzie. Wyzwaniem, bowiem nie ukształtowały się w 
literaturze uniwersalne reguły mierzenia rozwoju społecznego, a więc metodologia 
badań12. Bardzo istotnym czynnikiem wiarygodności badań jest również wartość 
danych poddawanych analizie i interpretacji, rzetelność badań naukowych, 
właściwe ujęcie kontekstu społeczno – gospodarczego samorządu terytorialnego, a 
także wiarygodności samego autora badań. Prakseologicznie rzecz ujmując, rozwój 
społeczny pojęty jako dynamiczny proces, winien być najpierw zdiagnozowany, 
tzn. opierać się na rozpoznaniu sytuacji, a następnie bazować na stosownym 
sformułowaniu celów.  W uwarunkowaniach  polskich badań nad rozwojem 
społecznym ważną rolę odgrywają co roczne projekty naukowe pn. „Diagnoza 
Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków” pod kier. J. Czapińskiego. Jak trafnie 
zauważa J. Czapiński, żaden sposób opisu życia społeczeństwa nie jest wystarczający. 
Ważne jednak, aby postawić dobrą diagnozę poziomu rozwoju społecznego w 
celu minimalizowania kosztów społecznych zmian i tworzenia warunków do 
lepszego życia ludzi13. Metodologia „Diagnozy Społecznej” opiera się na metodach 
wypracowanych w statystyce społecznej (sondażowych badaniach opinii) oraz 
metodach socjologicznych14.

W rozważaniach nad szukaniem standaryzacji metodologii oceny rozwoju 
samorządu, warto zwrócić uwagę na przykład Szczecina. Dokonano tam bowiem 
w 2010 r. odważnej próby oceny rozwoju społecznego i gospodarczego miasta w 
dokumencie pn. „Diagnoza społeczno – gospodarcza Szczecina”. Diagnozę oparto o 
sfery – społeczną, gospodarczą i przestrzenną, podzielone na obszary  diagnostyczne: 

12 Firma konsultingowa PwC zebrała jednak dotychczasowe doświadczenia mierzenia poziomu rozwo-
ju społecznego m.in. samorządów w dokumencie „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaź-
nikowe”, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Warszawa 2008. Badając potencjał rozwojowy wybranych miast, 
określono tzw. 7 kapitałów rozwojowych miast (ludzki i społeczny, jakość życia, kultury i wizerunku, in-
stytucjonalno – demokratyczny, techniczny i infrastrukturalny, źródeł finansowania, atrakcyjności in-
westycyjnej), do których przyporządkowano konkretne cechy i wskaźniki pomiaru. 

13 Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Opracowanie pod red. J. Czapiński i 
T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 13, www.diagnoza.com (dostęp z dn. 
1.08.2013 r.). Ten projekt badawczy obejmuje w gruncie rzeczy trzy obszary badawcze: strukturę demo-
graficzno – społeczną gospodarstw domowych, warunki życia gospodarstw domowych oraz jakość, styl 
życia i cechy indywidualne obywateli.

14 O ile jednak projekt badawczy “Diagnoza Społeczna 2011” można uznać za swoiste opus magnum, 
to prezentacja wyników nowej „Diagnozy Społecznej 2013” w czerwcu 2013 r. jest sprzeczna z zasadami 
prowadzenia badań naukowych. Udostępniono bowiem (tylko selektywne) dane (jakkolwiek prawdziwe 
i wiarygodne) przed oficjalną publikacją dzieła. Ponadto, przedstawiono tylko częściowe wyniki przez za-
kończeniem badań. Więcej: http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/874798,Diagnoza-Spoleczna-
2013-Polska-to-kraj-szczesliwych-ludzi-w-nieszczesliwym-spoleczenstwie (dostęp z dn. 1.08.2013 r.).
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Tab. 1 Podział obszarów diagnostycznych na strefy w Diagnozie społeczno – 
gospodarczej Szczecina (2010 r.)

1. Strefa społeczne 2. Strefa gospodarcza 3. Strefa przestrzenna

1.1. Bezpieczeństwo 
publiczne

2.1. Struktura branżowa 
gospodarki

3.1. Ład przestrzenny

1.2. Pomoc społeczna i 
ochrona zdrowia

2.2. Działalność 
inwestycyjna

3.2. Gospodarka 
nieruchomościami

1.3. Edukacja i 
wychowanie

2.3. Nauka i innowacje 3.3. Infrastruktura 
techniczna

1.4. Sport i rekreacja 2.4. Otoczenie biznesu 3.4. Środowisko 
przyrodnicze

1.5. Kultura i sztuka 2.5. Turystyka 3.5. Obszar 
metropolitalny

1.6. Demografia i praca 2.6. Transport
Źródło: opracowanie własne na podst. Diagnozy społeczno – gospodarczej Szczecina 
(2010 r.).

W przedstawionym w tab. 1 podziale, każdy z obszarów diagnostycznych został 
opisany na podstawie danych ilościowych (statystycznych) oraz specjalnie 
zaprojektowanych mierników.  Metodologia prac nad diagnozą była następująca 
(kolejność porządkowa):
	19 spotkań z ekspertami w zakresie obszarów diagnostycznych z zastosowaniem 

techniki metaplanów (konkluzje ze spotkań zostały wykorzystane w diagnozie)
	Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców dot. atutów i wad 

SzczecinaPorównanie faktów wynikających z diagnozy z opiniami mieszkańców
	Przeprowadzenie analizy benchmarkingowej celem uzyskania procentowego 

miernika rozwoju w odniesieniu do porównywalnego miasta idealnego
	Opracowanie analizy SWOT
	Opracowanie macierzy powiązań  w ramach SWOT
	Opracowanie analizy PEST
	Opracowanie scenariuszy mających wpływ na rozwój miasta
	Opracowanie wniosków i rekomendacji15.

Zastosowana metodologia diagnozy łączy zatem dane ilościowe jak i jakościowe w 
aspekcie mierzenia rozwoju Szczecina.

Najważniejszymi wnioskiem dokumentu jest fakt, iż zaobserwowano niższą 
dynamikę rozwoju społeczno – gospodarczego w porównaniu do wybranych miast. 

15 Diagnoza społeczno – gospodarcza Szczecina, Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina, maj 2010 r., 
s. 6–10.
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Rekomendacją z kolei stwierdzenie, że gospodarka jest receptą do rozwiązania 
wszystkich problemów miasta16.

3. Gdynia jako przedmiot badań nad lokalnym rozwojem społeczno – 
gospodarczym

W tab. 2 przedstawiono najważniejsze dane dot. potencjału gospodarczego i 
społecznego Gdyni w 2013 r.

Tab. 2 Wybrane dane potencjału społeczno – gospodarczego Gdyni w 2013 r.

Liczba ludności 248 557 

Powierzchnia 13 514 ha

Budżet 1 198 004, 90 PLN
Struktura wydatków budżetu z 2013 r.

wg  6 najważniejszych działów (w 
proc.)

Oświata –                            29,28 
Transport –                         25,10
Opieka społeczna –             9,11
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska -        6,92
Działalność usługowa –       6,49
Administracja publiczna –  5,91
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego –                       5,14

Liczba przedsiębiorstw 36 472

Przychody podmiotów gospodarczych 10,2 mld PLN

Pracujący (wg. innego podziału niż 
PKD)

67 678

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
(brutto)

3 938,74 PLN

Stopa bezrobocia 6,4 %

Przyrost naturalny (na 1000 ludności) - 0,7

Udział ludności w wieku 
produkcyjnym (w proc.)

62,6

Źródło: dane UM Gdyni, Bank Danych Lokalnych GUS na www.stat.gov.pl

16 Tamże, s. 259-260.
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Gdynia ma zatem duży potencjał społeczno – gospodarczy. Duży budżet miasta 
w 2013 r. rozdysponowywany jest na kluczowe obszary rozwoju lokalnego – oświatę 
oraz transport – które stanowią ponad 50 % wszystkich wydatków budżetowych. Taka 
struktura wydatków budżetowych z dominującą pozycją ww. działów budżetowych, 
jest kształtowana od początku funkcjonowania gdyńskiego samorządu (różnią 
się tylko proporcje). Zwraca również uwagę liczba firm w mieście - w znakomitej 
większości są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

W tab. 3 przedstawiono charakterystykę Gdyni w 2013 r. wg. podziału na cele 
strategiczne Strategii Rozwoju Gdyni 2003 – 2013.

Tab. 3 Charakterystyka Gdyni wg podziału priorytetów Strategii Rozwoju Gdyni  
Lp. Cel 

strategiczny
Charakterystyka (wyszczególnienie pozytywne/

negatywne)

1. Gospodarka

- znaczący budżet miasta 
- progresywna struktura wydatków budżetowych 
- inwestycje w nową infrastrukturę drogową i naukowo 
– techniczną
- nowoczesny i efektywny transport miejski
- duża liczba przedsiębiorców (systematyczny wzrost 
liczby firm)
-wzrost konkurencyjności Portu Gdynia i dobre wyniki 
finansowe przedsiębiorstw gospodarki morskiej
- inwestycje w dawną infrastrukturę stoczniową 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.
- niska dostępność transportowa
- upadek przemysłu stoczniowego
- upadek branży rybołówstwa

2. Gdynianie

- znaczny udział ludzi w wieku produkcyjnym w ogólnej 
liczbie ludności
- niskie bezrobocie w porównaniu do wskaźników 
wojewódzkich i krajowych
- duża liczba organizacji pozarządowych 
- duża aktywność obywatelska mieszkańców 
- wysoki poziom edukacji publicznej
- pozytywny wizerunek miasta 
- dobra opinia mieszkańców nt. jakości życia w mieście
- ujemny przyrost naturalny
- zmniejszająca się liczba ludności (systematycznie od 
2003 r.)
- starzenie się społeczeństwa

Michał Tuszyński
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3. Przestrzeń

- bardzo dobry stan środowiska 
- walory turystyczno – przyrodnicze decydujące o 
atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej
- tworzenie struktur metropolitalnych z sąsiadującymi 
gminami 
- rozwój infrastruktury technicznej
- duże rezerwy terenowe umożliwiające poprawę 
funkcjonalności i spójności przestrzeni publicznej
- dbałość o modernistyczny styl śródmieścia miasta
- brak polityki kształtowania przestrzeni publicznej 
- jedynie 25 % obszaru miasta objętych miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego
- niepełne uzbrojenie obszaru miasta w infrastrukturę 
techniczną, w tym kanalizację sanitarną i burzową
- niewyjaśniony stan własnościowy dużej liczby 
nieruchomości w mieście

      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Gdyni

Gdynia jest miastem postindustrialnym, które po upadku wiodących 
przedsiębiorstw z działu gospodarki morskiej, próbuje odnaleźć swoją nową 
tożsamość. Bardzo duże znaczenie w aspekcie konkurencyjności Gdyni ma jednak 
wciąż Port Gdynia oraz branże bezpośrednio z nim związane. Niewątpliwy jest 
bowiem wpływ portu na sytuację gospodarczą miasta17.

Samorząd gdyński prowadzi politykę lokalną nastawioną na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców i stałe podwyższanie ich standardu życia. 
Coraz większą rolę odgrywają z kolei  miejskie inwestycje w koncepcję tzw. 
inteligentnego miasta. Polega ona na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii 
teleinformatycznych i infrastrukturalnych jako narzędzi osiągnięcia celów 
strategicznych. Przykładami tej koncepcji w Gdyni są m.in.:  System Zintegrowanego 
Sterowania Ruchem TRISTAR, możliwość elektronicznego załatwiania spraw 
ludzi (ePUAP, projekt „Wirtualny Urzędnik”),  proekologiczny system transportu 
zbiorowego, czy budowa Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego18.

Na pytanie, czy Gdynia obrała właściwy kierunek rozwoju gospodarczego 
wpływającego na jakość życia mieszkańców, może dać Lokalny Wskaźnik Rozwoju 
Społecznego (Local Human Development Index - LHDI). Jest to oryginalny wskaźnik 

17 Patrz: Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno – gospodar-
czą w województwie pomorskim, Actia Forum, Gdynia 2011 r.

18 Memorandum Gdyni, Agencja Rozwoju Gdyni, 2013 r., s. 12.
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opracowany przez polską agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych19.
Metodologia badań LHDI opiera się na czynnikach  mających wpływ  na jakość 

życia w powiatach20 w Polsce. Są to tzw. czynniki  niematerialne stanowiące wskaźniki 
cząstkowe wskaźnika głównego LHDI, tzn.  długość życia, wiedza (edukacja) oraz 
zamożność (standard pozwalający  na godne życie) mieszkańców danego powiatu. W 
aspekcie „długości życia” (zdrowia) zagregowano dane do współczynnika zgonów na 
nowotwory i choroby serca oraz oczekiwaną dalszą długość trwania życia noworodków. 
W czynniku „wiedza” wykorzystano dane dot. udziału procentowego dzieci w edukacji 
przedszkolnej (w przedziale wiekowym 3 - 4 lata) oraz średniej z wyników egzaminu 
gimnazjalnego (części matematyczno – przyrodniczej). W czynniku „zamożność” 
wzięto pod uwagę średni poziom zamożności mieszkańców21. Należy podkreślić, że 
ww. czynniki uwzględniają polską specyfikę, np. główne przyczyny zgonów w Polsce 
(choroby układu krążenia i nowotwory)22. Kontrowersyjnym pozostaje odpowiedź 
na pytanie, dlaczego autorzy LHDI wybrali właśnie takie a nie inne aspekty życia 
społecznego. Uznano jednak, że wpływają one na poziom życia.

Tab. 4 Zestawienie wybranych powiatów wg najwyższej osiągniętej wartości LHDI

Lp. Powiat Pozycja 
wg LHDI LHDI

HI
(Health Index 
– Wskaźnik 

Zdrowia)

EI
(Education Index 

– Wskaźnik 
Edukacji)

WI
(Wealth 
Index – 

Wskaźnik 
Zamożności)

1. Warszawa 1 87,63 68,97 97,75 99,83

2. Gdynia 9 69,55 75,60 77,53 57,40

3. Leszno 30 60,11 62,92 66,09 52,23

Źródło: opracowanie własne na podst. Podsumowania Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym. 
Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012, s. 14.

19 Polski wskaźnik jest kontynuacją i odniesieniem do oryginalnego Wskaźnika Rozwoju Społeczne-
go (Human Development Index - HDI), stworzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ra-
mach Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych w 1990 r. HDI powstał z naukowej potrzeby szer-
szego podejścia do standardowego ekonomicznego mierzenia  rozwoju krajów. Określono wówczas de-
finicję rozwoju społecznego jako proces dający ludziom wybór, podkreślając wolność do bycia zdro-
wym, wykształconym i satysfakcji z godnego standardu życia – Human Development Report 2010, 20th 
Anniversary Edition. The Real Whealth of Nations, s. 6 -15. Raport dot. HDI publikowany jest rok rocz-
nie – do tej pory powstało 13 edycji.

20 Bardziej odpowiednim poziomem terytorialnym  do podjęcia badań nad lokalnym  rozwojem byłaby 
gmina. Nie podjęto się  jednak  tego zadania z powodu szczegółowości, zmienności i niskiej dostępności  
danych z gmin.

21 Pomimo tego, że zamożność jest czynnikiem materialnym, traktuje się go jako środek do osiągnięcia 
wyższej stopy życia. 

22 Zakres danych do obliczeń LHDI był ograniczony, zwłaszcza dot. dochodów obywateli i zdrowia – Krajo-
wy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny – UNDP, Warszawa 2012, s. 31.
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W tab. 4 przedstawiono wyniki LHDI w ujęciu porównawczym – powiatów o 
najwyższej wartości LHDI (Warszawa), najniższej wartości (Leszno) oraz Gdyni.

W zestawieniu powiatów zauważalne są różnice osiągniętej wartości LHDI. 
O ile różnica pomiędzy pierwszą w zestawieniu Warszawą a ostatnim Lesznem 
jest oczywista, o tyle zwraca uwagę niewielka różnica między Gdynią a Lesznem 
(9,44 jedn.). Wysoka pozycja Gdyni w rankingu ma również znaczenie z punktu 
widzenia innych miast województwa pomorskiego. Dla porównania, Sopot zajął 
pozycję 8, a Gdańsk 15 spośród powiatów o najwyższej wartości LHDI. Interesujące 
są również główne wnioski wynikające z badania LHDI. Zagregowane wartości 
wskaźnika wskazują, że najwyższy poziom rozwoju społecznego występuje w 
metropoliach. Ponadto, zamożność mieszkańców nie jest zasadniczą przesłanką 
rozwoju społecznego – o poziomie tegoż decyduje w równej mierze poziom 
edukacji w powiecie23. W tym kontekście, należy nadmienić, że jednym z celów 
strategicznych Gdyni jest rozwój społeczno – gospodarczy poprzez inwestowanie 
w szeroko pojętą edukację24.

Podsumowanie

Mierzenie lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego jest problematyką, 
co do której nie ma ujednoliconego i uniwersalnego podejścia badawczego. Ważne 
jest jednak, aby przy wyborze metodologii wziąć pod uwagę kontekst społeczno 
– gospodarczy danej wspólnoty lokalnej. W literaturze dostępnych jest wiele 
„dobrych praktyk” metodologicznych rozwoju lokalnego, które mają niewątpliwy 
walor diagnostyczny w odniesieniu do zmian jakościowych rozwoju. Najlepszym 
przykładem jest dokument diagnozy rozwoju Szczecina. 

Przy prowadzeniu badań nad rozwojem lokalnym należy uwzględnić również 
trendy światowe, a mianowicie odejście od wykorzystywania tylko danych 
ilościowych. Równie ważne są dane jakościowe, tj. np. wyniki z sondażowych 
badań opinii, które stanowią bezpośredni efekt  gospodarczej działalności 
człowieka. W tym kontekście, Gdynia jako rozwijające się miasto o dużym 
potencjale gospodarczym, prowadzi politykę miejską nastawioną na zapewnienie 
wysokiego standardu życia. Dlatego też jakość życia w mieście jest bardzo dobrze 
oceniana przez  mieszkańców.

23 Tamże, s. 12.
24 Strategia Rozwoju Gdyni 2003 – 2013, zał. do Uchwały nr IX Rady Miasta Gdyni z dn.25.06.2003 r. 

ws. przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gdyni”.
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Measuring local development in the context of study on 
Gdynia’s development

Summary

The predominant objective of the essay is depicting problematic aspects of 
measuring local economic and social development. Those aspects have much in 
common with the incumbent global dilemma of measuring economic production 
excluding opinions upon people’s well - being. Nowadays, not only quantitative, but 
also qualitative data matters. In this context, Gdynia is a well prospering middle – 
sized city where local policy is aiming at securing a high standard of living confirmed 
by its residents positive opinions.

Michał Tuszyński



Beata Banaszek, Karol Pająk

Wybrane aspekty tożsamości emigrantów 
polskich w Wielkiej Brytanii

Cechą charakterystyczną współczesnej, zglobalizowanej rzeczywistości, są 
migracje na niespotykaną dotychczas skalę. Zmiana miejsca pobytu i zamieszkania 
charakteryzuje ludzkość właściwie od zawsze, ale czasy współczesne mogą być 
postrzegane jako historia wędrówek ludów czy migracji1.

Motywacja do migracji musi być na tyle silna, by osoba zdecydowana na ten krok 
pokonała problemy, które się pojawiają na drodze do wyjazdu. Motywem wyjazdu 
jest często splot różnych okoliczności, które sprawiają, że ludzie decydują się opuścić 
dobrze sobie znane środowisko, często też rodzinę, znajomych, swoją pracę i wybierają 
nową, nieznaną i niepewną przyszłość2.

Migracje możemy podzielić na dobrowolną i przymusową. Wśród głównych 
motywów migracji dobrowolnej wyróżniamy m.in. czynniki takie jak: ambicja i 
oczekiwanie lepszych warunków pracy, nadzieja na lepszą przyszłość dla dzieci, 
odwaga, chęć rozpoczęcia nowego życia i przeżycia przygody, poprawa warunków 
ekonomicznych3. Emigrację przymusową wyróżniają takie czynniki jak: deportacja, 
wygnanie, ucieczka przed wojną i prześladowaniami, handel niewolnikami 4. 

Osiedlaniu się Polaków w Wielkiej Brytanii sprzyjały nie tylko różnice w poziomie 
dobrobytu w kraju i Wielkiej Brytanii, dużą rolę odegrały tu także zawirowania natury 
politycznej (wojny, wysiedlenia). Geneza polskiej populacji w Wielkiej Brytanii ma 
źródło w dwóch okresach gwałtownej imigracji. 
Po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii było duże zapotrzebowanie na siłę 
roboczą, związane z odbudową kraju. Na mocy Ustawy o przesiedleniach Polaków z 
1947 r. (The Polish Resettlement Act) polscy żołnierze walczący na Zachodzie mogli 
pozostać w Wielkiej Brytanii, zaś Polakom przebywającym w innych państwach 
umożliwiono przyjazd do tego kraju. Do roku 1951 w Wielkiej Brytanii osiedliło się 

1 A. Sakson, Migracje – Fenomen XX i XXI wieku, Przegląd Zachodni 2008, nr 2.
2 B. Sakson, Źródła pionierskiego łańcucha migracyjnego, [w:] pod red. E. Jaźwińskiej,  M. Okólskiego, 

Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa 2001, s. 213-218.
3 Z. Mach, Migracja i społeczne konstruowanie tożsamości, „Przegląd Socjologiczny” 1993, t. 42, s. 67.
4 Tamże.

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013
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ponad 160 tys. polskich uchodźców5. 
Niewiele spośród tych osób początkowo planowało migrację na stałe, ale powrót 

do Polski wydał im się zbyt niebezpieczny po przejęciu władzy przez komunistów i 
powstaniu Żelaznej Kurtyny6. Ponadto zmiany granic Polski po wojnie doprowadziły 
do tego, że rodzinne miejscowości, niektórych spośród tych osób, znalazły się  
w Związku Radzieckim. W okresie od późnych lat 1940., do upadku rządów 
komunistycznych w Europie Wschodniej, kilkanaście tysięcy polskich imigrantów 
przybyło do Wielkiej Brytanii, by połączyć się z rodziną, zawrzeć  związek małżeński, 
podjąć studia lub uniknąć prześladowań na tle politycznym. 
Według brytyjskiego spisu powszechnego, populacja osób urodzonych w Polsce, a 
zamieszkujących w Wielkiej Brytanii, zmniejszyła się w drugiej połowie XX w. W 
roku 1991 liczba osób urodzonych w Polsce, a mieszkających na terenie Wielkiej 
Brytanii wynosiła 73,7 tys., zaś w roku 2004- 85,6 tys.7.

Drugi okres gwałtownego wzrostu zaczął się z początkiem XXI w., kiedy to nasz 
kraj przygotowywał się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Polska została członkiem 
UE w maju 2004 r., ale dwanaście spośród istniejących państw członkowskich, 
podtrzymało surowe ograniczenia w kwestii migracji zarobkowej. Wyjątki stanowiły 
tu: Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. W rezultacie ogromna większość Polaków 
poszukujących pracy na terenie Unii Europejskiej podjęła wyjazd do Wielkiej 
Brytanii lub Irlandii, a skala tego napływu ma istotne skutki ekonomiczne i 
polityczne dla obu państw przyjmujących. Otwarcie rynku pracy dla obywateli 
nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, w maju 2004 r. zainicjowało 
największą falę imigracji (w której Polacy stanowią największą jak dotąd grupę 
imigrantów), jaka kiedykolwiek miała miejsce na Wyspach Brytyjskich. Wśród 
migrantów zarobkowych przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, coraz większą rolę 
odgrywać zaczęli obywatele krajów UE-88. 

Warto wymienić najważniejsze miejsca, w których osiedlają się imigranci z Polski. 
Przede wszystkim są to okręgi administracyjne Londynu (Ealing, Brent, Haringey), 
jak również Edynburg, Southampton (port ze znaczącymi zakładami dostawczymi), 
Luton oraz główne miasta: Manchester, Birmingham, Leicester i Glasgow. Około 
roku 2000 wnioski o NINo zgłaszano w Peterborough i Northampton, rejonach o 
wysokim zatrudnieniu w dystrybucji i o wysokim skupisku biur pracy. Warto również 
wymienić takie miasta jak: Boston, South Holland, Crewe i Nantwich oraz Corby.

5 J. E. Zamojski, Migracje po II wojnie światowej, [w:] pod red. J. E. Zamojskiego, Migracje i społeczeństwo, 
t. 3, Warszawa 1999, s. 46.

6 Żelazna kurtyna, potocznie podział Europy po II wojnie światowej na: niekomunistyczne państwa 
zachodnioeuropejskie i wschodnioeuropejskie pozostające w sferze wpływów Związku Radzieckiego, 
określenie narzuconej izolacji obszarów pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego 
świata. Żelazna kurtyna uległa likwidacji po przemianach jesieni narodów 1989. http://portalwiedzy.
onet.pl/[data dostępu 07.06.2013 r.].

7 UK National Statistics: Usual resident population and population density, local authorities in the 
United Kingdom/ http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html [data dostępu 07.06.2013 r.].

8 Tamże.
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Naród to „złożona wspólnota komunikowania wyobrażona i realizowana 
przez kulturę”9. Tożsamość narodowa to „zjawisko zbiorowe, na które składają 
się syndromy identyfikacji jednostkowych skierowanych zarówno na siebie, 
jak i do innych członków grup narodowych, będące odzwierciedleniem 
układu wartości kulturowych badanych społeczności danego obszaru”10. 
Według E. H. Eriksona tożsamość danego narodu jest pochodną tego, jak 
historia konfrontowała ze sobą rozmaite przeciwstawne możliwości oraz 
sposobów, „w jakie przekształcała ona to przeciwstawienie w swoisty styl 
danej cywilizacji”11.

Pojęcie tożsamość narodowa (z ang. identity) jest stosunkowo nowe, choć 
problemy z tego zakresu istniały od zawsze. W obecnym świecie, gdzie porządek 
społeczny jest chwiejny i z jednej strony grupy etniczne walczą o własną tożsamość, a 
z drugiej postępują procesy integracji europejskiej i globalizacji, człowiek poszukuje 
odpowiedzi na pytanie, „kim jestem?”.

Tożsamość to subiektywny, samozwrotny aspekt osobowości, jej 
kształtowanie następuje w oparciu o trzy istotne elementy, którymi są: 
organizm człowieka, jego świadomość i obecność w grupach społecznych12.

Barbara Skarga, w swojej pracy o tożsamości zbiorowej, podkreśla, 
iż tożsamość narodową wyznaczają i wzmacniają następujące czynniki: 
„idea narodowego ducha, pamięć historyczna, antycypacja terytorium, 
umiejscowienie w czasie początku powstania danej zbiorowości narodowej”13.

Zainteresowanie autorów niniejszego opracowania skoncentrowało się 
na kwestii  określenia wielu zależności tożsamościowych, występujących 
w profilu demograficznym Polaków, aktualnie mieszkających w Wielkiej 
Brytanii. W tym celu, wśród polonii brytyjskiej, przeprowadzono wywiad w 
formie ankiety. Przebadana grupa liczyła tysiąc sześćset osób, w tym liczba 
osób pochodzących z województwa pomorskiego, wyniosła 276, a w niej 87 
osób stanowiły kobiety.

Po określeniu podstawowej charakterystyki emigrantów należy przyjrzeć się 
dokładniej procesowi emigracji tych osób, aby wyodrębnić powody opuszczenia 
Polski, czy decyzja była dobrowolna, czy też nie. Te dwa główne typy dzielą się 
jeszcze na podkategorie w zależności od tego, jakie motywy kierowały migrantami w 
podjęciu decyzji o emigracji.

9 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 103.
10 A. Sadowski, M. Czerniawska, Tożsamość Polaków na pograniczach, Białystok 1999, s. 25.
11 E. H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 2000, s. 299.
12 Tamże, s. 156.
13 B. Skarga, Zbiorowa Tożsamość i zagrożenia z nią związane, „Kultura i społeczeństwo” 1998, nr 3, s. 3.

Wybrane aspekty tożsamości emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii



212

Tabela nr 1. Mieszkańcy województwa pomorskiego

Miasto lub miejscowość Ogółem W tym kobiety

Województwo pomorskie
W tym:

276 87

Gdańsk 127 32

Gdynia 85 36

Sopot 64 19
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet

  
Na podstawie odpowiedzi respondentów i założeń teoretycznych zostały 

utworzone podkategorie, pozwalające analizować ilościowo uzyskane wyniki. 
Wielu respondentów podawało więcej niż jeden powód emigracji dobrowolnej, 
dlatego wartości tej kategorii nie sumują się do 100%. Ostateczne wyniki prezentuje 
przedstawiona poniżej tabela.

Tabela nr 2. Powody emigracji wskazane przez migrantów z woj. pomorskiego
Typ

emigracji
Ilość
osób Motywy emigracji Liczba

wskazań

Emigracja
dobrowolna 273

Ambicje, oczekiwanie lepszej pracy 121

Nadzieja na lepszą przyszłość dla dzieci 59

Poprawa warunków ekonomicznych 193

Połączenie rodziny 52

Chęć rozpoczęcia nowego życia, przeżycia przygody 120

Związek/ ślub z Brytyjczykiem 27

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski 162

Sytuacja polityczna Polski przed 1989 rokiem 29

Wyjazd w celach turystycznych i pozostanie na stałe 41

Wyjazd w dzieciństwie z rodzicami 17

Emigracja 
przymusowa 3

Prześladowania polityczne 2

Ucieczka przed wojną 1
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet
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Drugą, pod względem największej częstotliwości, kategorią motywów dobrowolnej 
emigracji są ambicje, oczekiwanie lepszej pracy, kolejnym sytuacja społeczno-
gospodarcza Polski i poprawa warunków ekonomicznych. Wielu respondentów 
podkreśla, iż do emigracji popchnęła ich ciekawość świata, chęć poznania nowego 
kraju, nowego języka. Motyw ten przeważa wśród emigrantów po 2004 r., ale 
występował też u osób emigrujących we wcześniejszym okresie i często łączony był 
z motywem ekonomicznym. Niewątpliwie podjęcie decyzji opartej o tę motywację 
ułatwiał młody wiek emigrujących, energia i pozytywne nastawienie do życia. 

W latach 2006-2012 dominującym motywem wyjazdów jest poszukiwanie 
stabilności życiowej. Wyjeżdżający to osoby młode, najczęściej w wieku 20-30 lat, 
które emigrują, bo nie widzą dla siebie perspektyw na dobrą pracę w Polsce, bez 
konieczności pracy ponad siły
i za niskie wynagrodzenie. Osoby te nie mają własnego mieszkania, nie są w 
stanie go kupić i do pozostania w Polsce zniechęca je bezrobocie oraz wysoka 
stopa przestępczości. Są to głównie respondenci z wyższym wykształceniem, 
profesjonalnymi kwalifikacjami i znajomością przynajmniej dwóch języków obcych.
Wyjazdy kwalifikowane jako połączenie rodziny najczęściej dotyczą kobiet, 
wyjeżdżających z dziećmi do swoich mężów, którzy wcześniej przyjechali do Wielkiej 
Brytanii, znaleźli tam pracę i zbudowali podstawy do nowego życia swojej rodziny. 
Kilka przypadków dotyczyło też ślubu z osobami o obywatelstwie brytyjskim, często 
polskiego pochodzenia.
Kilka osób, zanim osiedliło się w Wielkiej Brytanii, mieszkało dłużej w innych 
krajach, np. we Francji, w Niemczech, ale wybrało Wielką Brytanię kierując się chęcią 
poznania nowego kraju i innego życia.
W badanej próbie znalazł się także respondent, który wyemigrował dobrowolnie do 
Wielkiej Brytanii w 1947 r., ale wcześniej wraz z ojcem wyjechał w 1939 do Holandii, 
uciekając z Polski przed wojną, a potem, z obawy przed rządami komunistów, nie 
wrócił już do kraju i osiadł w Wielkiej Brytanii.

Kategoria emigracji przymusowej rozpatrywana jest odrębnie, ponieważ 
głównym motywem wyjazdu, czyli czynnikiem wypychającym, nie była dobrowolna 
decyzja respondenta, ale pewien przymus, który powodował podjęcie decyzji o 
opuszczeniu Polski. W badaniu było trzy takie przypadki, dlatego każdy z nich należy 
przeanalizować odrębnie.
Przypadek pierwszy to mężczyzna, który przez pięć lat działał w opozycji i w 
pewnym okresie został postawiony przed alternatywą, czy zostać w Polsce i narazić 
swoją rodzinę na niebezpieczeństwo i na możliwość jej rozpadu, czy też wyjechać dla 
rodziny i tym samym odciąć się od działalności konspiracyjnej. Respondent wyjechał 
z Polski w 1984 r.
Natomiast drugi przypadek to historia najstarszego respondenta, urodzonego w 
1923 r., który najpierw został deportowany przez Rosjan z Pińska do Kazachstanu w 
1940 r., potem służył w Armii gen. Andersa, w 1947 roku, osiadł na stałe w Wielkiej 
Brytanii.
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Trzeci przypadek to również mężczyzna, który po odbyciu kary pozbawienia 
wolności za działalność w Solidarności, z powodu braku możliwości znalezienia 
pracy w swoim zawodzie, i po otrzymaniu eksmisji z mieszkania, został zmuszony do 
emigracji wraz z żoną i dziećmi. Także w ostatnim przypadku wyjazd respondenta 
nastąpił z powodów politycznych, w 1988 r. 

Wśród osób migrujących z kraju z rodziną najczęściej towarzyszem emigracji był 
mąż lub żona (59 wskazań) oraz dzieci (25 wskazań). Osobą towarzyszącą w emigracji 
w siedemnastu przypadkach byli rodzice (emigranci wyjechali z kraju jako dzieci), a 
w pięciu inni krewni.  Szesnaście z badanych osób, wyjechało z Polski samotnie. 

Problemy z jakimi zmagają się Polacy na emigracji, stanowią kolejny istotny 
wątek, który pozwala szerzej spojrzeć na ich sytuację migracyjną. Problemy te nie 
są zjawiskiem rzadkim, zwłaszcza w pierwszych latach po przybyciu. Zagadnienie 
to można badać nie tylko wprost, ale również pytając o zadowolenie z decyzji o 
emigracji, jednak najdokładniejsze dane przynosi bezpośrednia analiza pytania o 
problemy, na jakie natrafili po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. 

Kolejnym istotnym wskaźnikiem, który ukazuje problemy emigranta jest pytanie 
o samoocenę sytuacji materialnej. Wśród badanych sto sześćdziesiąt cztery osoby są 
zadowolone z decyzji o emigracji, sześciu osobom trudno ocenić bilans zadowolenia, 
a sto cztery odpowiedziały, że decyzja o wyjeździe nie była właściwa i nie przyniosła 
im satysfakcji w ostatecznym rozrachunku. Zadowoleni ze swojej decyzji wskazywali 
przede wszystkim na stabilną sytuację materialną, którą daje Wielka Brytania, na 
życie bez strachu o jutro, lepsze i spokojniejsze niż w Polsce oraz na bardziej stabilny 
ustrój, warunki bytu chronione przez system pomocy socjalnej i szanse zawodowe, 
jakich nie daje Polska. Aspekt lepszej jakości życia był w wielu przypadkach 
podstawowym argumentem „za”, ale wskazywano również na bardziej przyjazne 
i lepiej zorganizowane społeczeństwo, na życzliwość i uczciwość ludzi oraz lepsze 
możliwości realizacji planów osobistych. 

Niektóre osoby wskazywały bardzo osobiste powody zadowolenia, na przykład dla 
jednej z respondentek pomoc lekarska, jaką otrzymała w Wielkiej Brytanii (w latach 
80. poziom medycyny dostępnej dla przeciętnego obywatela był tam znacznie wyższy 
niż w Polsce) była jedyną szansą na uratowanie chorego syna. Ostatecznie większość 
zadowolonych z podjętej decyzji o migracji podkreślała, że życie w Wielkiej Brytanii 
dało im większą swobodę wyboru, życie bez uprzedzeń rasowych i szerszy dostęp do 
pracy. 

Osoby, którym trudno jednoznacznie ocenić swoją decyzję o opuszczeniu Polski 
wskazywały na to, iż gdyby w czasie ich emigracji Polska była „normalnym krajem”, to 
by nie wyemigrowały. Pojawiły się również głosy, że gdyby respondenci od początku 
wiedzieli dokładnie, jakie jest życie w Wielkiej Brytanii, to też by się nie zdecydowali 
na wyjazd.

Więcej opinii zadowolenia z emigracji pojawia się wśród emigrantów sprzed 
2004 r., dla których Wielka Brytania była miejscem realizacji życiowych ambicji i 
marzeń, i którym udzielano bardzo szerokiej pomocy po przyjeździe. Natomiast 
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więcej negatywnych opinii wyrażają emigranci po 2004 roku. Szczególnie emigranci 
po 2004 r. wskazują na brak pracy w początkowym okresie pobytu. 

Argumentem negatywnej oceny decyzji o wyjeździe jest brak poczucia bycia 
u siebie, bycia w domu oraz negatywny stosunek do imigrantów panujący w 
społeczeństwie brytyjskim. 

Na istnienie problemów po przyjeździe do Wielkiej Brytanii wskazało sześćdziesiąt 
jeden osób, a pozostałe piętnaście uznało, iż nie miało problemów, lub że zaistniałe 
chwilowe trudności, nie są warte szczególnego podkreślania. Osoby, które wyjechały 
w wieku 20-stu i 30-stu lat często podkreślały, iż problemy nie były przeszkodą, ale 
raczej wyzwaniem (challenges). 

Główne problemy po przyjeździe do Wielkiej Brytanii wskazywane w 
odpowiedziach, to bariera językowa (trzydzieści pięć osób), tęsknota za rodziną, 
przyjaciółmi i Polską (trzydzieści osób), brak pracy (szesnaście osób) oraz 
trudności z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości (dwanaście osób). 
Rzadziej wskazywano na problemy rodzinne (np. rozwody, przemoc w domu, 
samotne wychowywanie dziecka i biurokrację (po sześć wskazań), problemy natury 
ekonomicznej (cztery wskazania), brak pomocy (trzy wskazania), brak przyjaciół i 
znajomych (dwa wskazania) oraz mieszkaniowe i trudności z uznaniem kwalifikacji 
(po jednym wskazaniu). 

Niektórzy respondenci w szerszych wypowiedziach opisywali, jak trudno było 
im przebić się przez barierę „emigranta” i starać się o akceptację angielskiego 
społeczeństwa. Wiele osób podkreślało, iż najtrudniejsze były pierwsze dwa lata 
pobytu i często związane było to z poczuciem niższości, z koniecznością polegania 
tylko na sobie samym w nowym i obcym środowisku.

Wiele różnorodnych trudności mieści się w określeniu „problemy z 
przystosowaniem do nowej rzeczywistości”. Polacy, którzy do Wielkiej Brytanii 
emigrowali w latach 70. i 80. opisywali, iż często brakowało im doświadczenia w 
życiu na terenie zachodniej demokracji, nie znali na przykład procedur składania 
podań o pracę. Kłopotliwa była nie tylko inna kultura dnia codziennego, ale też brak 
zrozumiałych informacji, problemy w inteligentnym wyrażaniu siebie, inny system 
struktury zawodowej oraz lęk przed przyszłością.

Niewątpliwie niektórym osobom bardzo doskwierał brak wykształcenia, który 
powodował konieczność pracy jako niewykwalifikowany pracownik fizyczny, 
ale równie trudno było emigrantom zaakceptować konieczność pracy fizycznej 
w przypadku posiadania wyższego wykształcenia, ale przy braku lokalnego 
doświadczenia. Zmiana zawodu, czy też praca w zupełnie innym zawodzie niż 
wyuczony nie była rzadkością i dla niektórych stanowiło to problem, a dla innych 
przeciwnie, było szansą na rozwój i nowym wyzwaniem.
Niektórzy respondenci opisywali również trudności jakie napotkali w uznaniu 
ich kwalifikacji zdobytych w Polsce, ale nie były to sytuacje częste. Dużo rzadziej 
respondenci wskazywali na niemiłe przyjęcie przez „starą” Polonię i brak pomocy z 
jej strony. 
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Respondentka, która wyemigrowała jako dziecko z rodzicami trafnie ujęła problem, 
który dotyka wielu dzieci emigrantów. W jej przekonaniu dzieci te muszą szybko 
wydorośleć, ponieważ bardzo szybko uczą się języka i rodzice obarczają je dużą 
odpowiedzialnością, na przykład za tłumaczenie dla rodziców i znajomych, 
załatwianie spraw, o których dzieci w wieku 12-15 lat w normalnej sytuacji nic nie 
wiedzą. Inna respondentka napisała, że jej emigracja w sensie mentalnym zaczęła 
się dopiero od rozpadu małżeństwa, bo wcześniej nie odczuwała swojej sytuacji jako 
bycia na emigracji.

Badani zapytani o ocenę własnej sytuacji materialnej ocenili ją w większości jako 
dobrą (czterdzieści jeden wskazań) i bardzo dobrą (czternaście wskazań). Ocena 
na poziomie przeciętnym charakteryzuje dwudziestu badanych, z których nikt nie 
ocenia swojej sytuacji jako złej lub bardzo złej. Większość migrantów wskazała w 
ankiecie, że stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb (zakup żywności, opłaty, 
życie kulturalne, edukacja dzieci), jak i potrzeb ponadpodstawowych (wyjazd na 
urlop, remonty itp.). 

Pozwala to stwierdzić, że mimo różnorodnych problemów, na jakie natrafiali 
przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, w większości odnieśli na emigracji sukces i jeśli 
mają problemy, to nie wynikają one bezpośrednio z faktu emigracji. Z pewnością 
sytuacja jednostek, które określiły, iż nie stać je na zaspokojenie potrzeb podstawowych 
jest trudna, ale również w tym przypadku nie należy upatrywać przyczyn w samym 
procesie emigracji.

W ankiecie znalazł się również blok pytań otwartych, które miały zdiagnozować 
sytuację Polaków w społeczeństwie brytyjskim, która łączy się z powyżej omówionymi 
problemami emigrantów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, jak czują się respondenci 
w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem odczuć związanych ze społeczną akceptacją 
i aklimatyzacją do nowych warunków. Pięćdziesiąt jeden osób odpowiedziało, iż 
zdecydowanie czuje się w Wielkiej Brytanii „jak u siebie”, czternaście osób nie ma 
wyraźnie określonego zdania na ten temat, znajdując i plusy i minusy życia w tym 
kraju, a tylko osiem osób odpowiedziało, że Wielka Brytania zdecydowanie nie jest 
ich domem i nie czują się tu dobrze. Pytanie było pytaniem otwartym i pozwalało 
respondentom na dłuższą wypowiedź w ogólnie zarysowanej kwestii „jak się Pan/ 
Pani czuje w społeczeństwie brytyjskim?”.

Wiele badanych osób podkreślało, że proces oswajania się z kulturą i zadomawiania 
się jest rozłożony w czasie i nawet emigranci z lat 80-tych przyznawali, że do dziś 
niektóre elementy brytyjskiej kultury są im obce. Poczucie „bycia u siebie” ułatwia to, 
iż Wielka Brytania jest krajem emigrantów, a więc większość mieszkańców tego kraju 
jest w podobnej sytuacji.

Wiele osób za swój dom obecnie, po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach na 
emigracji, uznaje Wielką Brytanię, a Polska stała się krajem do odwiedzin rodziny i 
wakacyjnych wyjazdów. Badani podkreślają, że uczucie obcości i braku zakorzenienia 
w jakimkolwiek kraju dominuje w początkowym okresie bycia na emigracji, ale z 
czasem, gdy zaakceptuje się miejscową kulturę, można czuć się w Wielkiej Brytanii 
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dobrze, zwłaszcza, że stosunkowo łatwo się tu odnaleźć. Świadomość, że ma się 
takie same problemy jak inni Brytyjczycy wzmacnia poczucie bycia członkiem tego 
społeczeństwa, dlatego respondenci podkreślali, iż bardzo istotnym czynnikiem w 
tej kwestii jest otwieranie się na nowych ludzi z innych kultur i nie zamykanie się w 
kręgu własnej narodowości. 

Respondenci, którzy czują się źle i mają poczucie odrzucenia w brytyjskim 
społeczeństwie, najczęściej zamykają się w kręgu własnej grupy narodowościowej, 
nie nawiązują bliższych kontaktów z obcokrajowcami i nie dostrzegają wspólnych 
wartości, które mogłyby ich łączyć. Niektórzy twierdzą, że w Wielkiej Brytanii żyją 
i pracują, ale to nie jest ich dom i nie czują się tu dobrze. Częstym argumentem jest 
to, że Wielka Brytania nie jest krajem, w którym dorastali, a żyją tam tylko dlatego, 
że w Polsce nie da się żyć godnie. Niektórzy respondenci silnie odczuwają to, że są 
emigrantami, o czym świadczy wypowiedź jednej respondentki, która czuje się jak 
„przybłęda”.

Stwierdzenia, iż dana osoba nie czuje się jeszcze w Wielkiej Brytanii jak u siebie 
padały najczęściej ze strony respondentów, którzy mieszkają tu relatywnie krótko. 
Osoby te jeszcze porównują Wielką Brytanię z Polską, silnie tęsknią za rodziną 
i ojczyzną. Niewątpliwie w takim przeświadczeniu może utwierdzać tworzenie 
sobie własnego zamkniętego świata, który ogranicza się do najbliższej rodziny i 
polonijnych znajomych. Obracanie się w kręgach wyłącznie emigranckich może 
łagodzić poczucie izolacji, ale nie sprzyja akceptowaniu brytyjskiej rzeczywistości i 
nie kształtuje przywiązania do tego kraju.

W opinii pięćdziesięciu jeden respondentów pochodzenie z Polski jest traktowane 
pozytywnie, natomiast dwadzieścia dwie osoby uznały, że jest ono traktowane 
obojętnie. Tylko trzy osoby uznały, że pochodzenie z Polski jest odbierane 
negatywnie. Respondenci, którzy wskazywali na pozytywne traktowanie polskiego 
pochodzenia, podkreślali, że w Wielka Brytania, która jest krajem emigrantów, 
kultura i społeczeństwo są otwarte na różne pochodzenie etniczne. Dla tych 
respondentów brytyjskie społeczeństwo to przykład wielokulturowej społeczności, 
w której nie ma problemów rasowych i dyskryminacji. Zaznaczano, iż najczęściej w 
kontaktach międzyludzkich dominuje ciekawość wobec polskiej kultury i polskiego 
pochodzenia. Polacy maja dobrą opinię, ponieważ są oceniani jako ludzie przyjaźni, 
ceniący życie rodzinne, pomocni, tolerancyjni, gościnni oraz dbający o dzieci i religię. 
W kwestii zawodowej są postrzegani jako uczciwi, pracowici i dobrze wykształceni 
fachowcy oraz specjaliści. Docenia się głównie polskich mechaników, pielęgniarki i 
rzemieślników.

Negatywna opinia na temat traktowania polskiego pochodzenia, sprowadza się do 
stwierdzenia, że pomimo oficjalnej wykładni polityki wielokulturowość w praktyce 
„różnie bywa” z równością i dlatego „im większa i silniejsza grupa etniczna, tym 
lepiej sobie radzi i niejako „wymusza” szacunek dla siebie”. Respondenci nie czuli 
się w pełni akceptowani, jako iż grupa polska nie wywiera tak silnego wpływu w 
Wielkiej Brytanii.
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218

Badani emigranci zostali poproszeni również o ocenę różnych stwierdzeń 
dotyczących niektórych aspektów życia na emigracji. Jako bardzo ważne oceniono 
przede wszystkim więzy rodzinne. Za ważne uznano posiadanie przyjaciół z własnej 
grupy etnicznej, wnoszenie wkładu do brytyjskiej wielokulturowości, a także 
małżeństwo w obrębie własnej grupy etnicznej oraz kontakty z własną społecznością 
etniczną. 

Takie oceny wskazują na silne przywiązanie do własnej grupy etnicznej i 
niejako dążenie do zamykania się w jej obrębie pomimo wymagania by brytyjskie 
społeczeństwo było otwarte i w pełni akceptowało grupę polską. Działania te są formą 
ochrony tożsamości polskiej, szczególnie poprzez popieranie małżeństw wewnątrz 
etnicznych. 

Ostatnim punktem analizy wyników ankiety stanowi poznanie poglądów 
emigrantów na to, kim powinny stać się ich dzieci, a także na funkcjonowanie 
dzieci polskich w szkolnictwie brytyjskim. Spośród przebadanych respondentów 
pięćdziesiąt trzy osoby mają dzieci. Wśród nich czterdzieści dwoje urodziło się w 
Polsce, dziewięcioro w Wielkiej Brytanii.

Respondentom zadano pytanie, do jakiej szkoły uczęszczają dzieci, nie 
uwzględniając szkół już ukończonych. Pięcioro dzieci uczęszcza do państwowej 
szkoły podstawowej, ośmioro do wyznaniowej szkoły na tym poziomie, a jedno 
dziecko do prywatnej. Ośmioro dzieci uczęszcza do państwowej szkoły średniej, 
sześcioro do wyznaniowej, a troje do prywatnej. 

Rodzice zostali poproszeni o ocenę poziomu nauczania w szkołach dzieci i 
spośród nich trzydzieści pięć osób oceniło poziom nauczania jako wysoki i dobry, ale 
osiem zaznaczyło, iż jest to poziom niższy niż w Polsce. Pięć osób postrzega poziom 
nauczania jako przeciętny, a dwie jako zły i niski.

W pozytywnych ocenach nauczania respondenci podkreślali bardzo wysoki 
poziom w przygotowaniu do życia, nauczanie skierowane na samodzielne szukanie 
informacji, a nie na zapamiętywanie oraz bardzo dobre podejście do problemów 
dziecka w szkole. Pozytywnie oceniono również elastyczność wykształcenia, 
wielość dróg osiągania zawodu i specjalizacji, różnorodność zajęć fakultatywnych i 
sportowych oraz liczne wycieczki szkolne. Według respondentów lepiej niż szkoły 
prywatne, zwłaszcza na poziomie podstawowym, funkcjonują szkoły państwowe.

Porównania do polskiego systemu kształcenia najczęściej przynoszą refleksję, iż 
poziom nauczania choć dobry, jest niższy niż w Polsce, głównie z powodu braku 
geografii i historii jako odrębnych przedmiotów i także z powodu zbyt słabego 
nacisku na nauki ścisłe. Respondenci negatywnie oceniają też możliwość zdawania 
jako jednego z przedmiotów maturalnych muzyki lub sportu.

Niski poziomu nauczania w opinii respondentów oznacza niższe wymagania 
stawiane przez szkołę, nauczanie bezstresowe oraz zbytnią swobodę dzieci w 
negocjowaniu pozycji nauczyciela. Rodzice krytykowali również to, że nauczyciele 
inwestują swoje zaangażowanie tylko w te dzieci, które chcą cos robić i które są 
zdolne, a od reszty oczekują nie przeszkadzania w lekcjach. 

Opinia rodziców negatywnie oceniających szkoły jest taka, iż w takim systemie 
nauczania, gdzie panuje zasada „up to you” silniejsi wygrywają i nie sprzyja to 
rozwojowi dziecka.

Beata Banaszek, Karol Pająk
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Respondenci byli pytani również o to, z którą kulturą według nich powinny 
identyfikować się ich dzieci. Najwięcej respondentów odpowiedziało, że ich dzieci 
powinny identyfikować się w równym stopniu z kulturą polską i brytyjską (czterdzieści 
jeden osób). Tylko cztery osoby wolałyby by ich dzieci identyfikowały się głównie 
z kulturą polską, a siedem osób głownie z brytyjską. Żaden z respondentów, który 
ma dzieci nie zdeklarował, że nie przekazuje swoim dzieciom polskiej kultury w 
jakiejkolwiek formie. 

Niewątpliwie bardzo istotnym elementem tego przekazu jest język polski używany 
w domu; nie wszyscy respondenci wskazywali ten element bezpośrednio, bowiem 
uznali za coś oczywistego, że skoro kultywuje się polską tradycję w domu to język 
polski jest głównym językiem rozmów z dziećmi. Niektórzy respondenci podkreślali, 
że w domach rygorystycznie przestrzegają zasady mówienia tylko po polsku, z kolei 
inni zastrzegali, że elementy polskiej kultury akceptuje się u nich tylko w gronie 
rodzinnym. 

Z licznych i obszernych wypowiedzi na temat sposobów przekazu kultury 
polskiej dzieciom utworzono osiem głównych kategorii, które najczęściej wymieniali 
respondenci. 

Ważnym elementem przekazu polskości dzieciom są opowieści o Polsce, na które 
składają się wspomnienia, przeżycia rodziców oraz uświadamianie dzieciom, z czego 
i dlaczego Polacy mogą być dumni jako naród. W wielu domach panuje zasada 
„wszystko, co polskie jest cenne, piękne i godne zachowania”. Także Kościół Katolicki 
odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu w dzieciach świadomości kultury polskiej. 
W tym aspekcie respondenci wymieniali chrzest w polskim kościele, obchodzenie 
tradycyjnej polskiej wigilii, śpiewanie kolęd i udział w pasterce, udział w polskiej 
parafii, czy też niedzielne msze w polskim kościele.
Badani zachęcają swoje dzieci do udziału w polskich festynach, do kontaktów z 
Polonią, do oglądania polskiej telewizji satelitarnej, czy choćby w zbieraniu grzybów, 
mając świadomość, że jeśli nie zaszczepią w swoich dzieciach polskiej kultury w 
dzieciństwie, to nie przekażą dziedzictwa swoich korzeni następnym pokoleniom.
 Uogólniając myśli analityczne, na podstawie obszernego materiału badawczego 
uzyskanego z ankiet, w celu określenia tożsamości emigranta polskiego w Wielkiej 
Brytanii, można stwierdzić, że: 

1. Osoby pozostające na emigracji do dwóch lat identyfikują się tylko z polską 
tożsamością narodową, czyli potwierdza to hipotezę, iż czas przebywania na emigracji 
wpływa na walencję kulturową jednostek. Osoby najkrócej przebywające w Wielkiej 
Brytanii są uniwalentne i wykazują przede wszystkim tożsamość polską.

2. W kwestii rozważania powrotu do Polski istotne jest poczucie związku zarówno 
z Polską, jak i z Wielką Brytanią, co potwierdza wcześniej postawiona hipotezę. W 
grupie osób deklarujących powrót, większość określiła swój związek z Polską jako 
bardzo silny. Natomiast respondenci, którzy nie planują w przyszłości powrócić na 
stałe do Polski, deklarują silniejsze przywiązanie do Wielkiej Brytanii. Osoby, które 
w tej kwestii wahają się są równie silnie związane z Polską, jak i z Wielką Brytanią.

3. Niezależnie od wyboru tożsamości narodowej i innych czynników, takich jak 
zadowolenie z emigracji, czy powód opuszczenia Polski, najczęściej jako ojczyznę 
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respondenci wskazywali Polskę. Wiąże się to z tym, iż wybór kraju uznawanego za 
ojczyznę nie jest warunkowany przez siłę związku z danym krajem. 

4. Zachowywanie poszczególnych elementów polskiej kultury jest bardzo istotne.
5. Emigranci, którzy silniej utożsamiają się z polską tożsamością narodową w 

gronie rodziny najczęściej używają języka polskiego. 
6. Polscy emigranci utrzymujący kontakty z rodziną przebywającą w Polsce mają 

silniejsze poczucie polskiej tożsamości narodowej.
7. Kultywowanie tradycji narodowych i przekaz polskiej kultury wśród dzieci 

emigrantów, są zależne od samoidentyfikacji narodowej.
8. Polak, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii, w początkowym okresie pobytu 

jest skoncentrowany na zaspokojeniu podstawowych potrzeb swoich i swojej rodziny, 
dąży do ustabilizowania  sytuacji życiowej. 

9. Początkowe lata emigracji, to czas przeplatania się zadowolenia i poczucia 
sukcesu, z lękiem, niepewnością i poczuciem obcości. 

10. Język polskie przez całe lata pobytu na emigracji, jest podstawowym językiem 
kontaktów rodzinnych, językiem myśli i wyrażania emocji. Zachowanie języka przez 
większość osób, jest uznawane za wartość nadrzędną wobec pozostałych elementów kultury.

11. Młodzi emigranci, w wieku około 30-35 lat, to osoby silniej deklarujące 
zadowolenie z wyjazdu, ponieważ uznają one, że trudności, które pojawiły się w 
początkowym okresie były raczej wyzwaniami, niż przeciwnościami losu. 

12. Samotność jest nieodłącznym towarzyszem emigracji, zwłaszcza w pierwszych 
latach. Wyrazem tęsknoty może być częsty kontakt z rodziną, odnawianie więzi, które 
w Polsce nie były zbyt silne. 

Some aspects of the identity of Polish immigrants in the UK

Summary

The tradition of Polish migration is very long. Settlement of Poles in Great Britain 
encouraged not only by differences in the level of prosperity in the country and the 
United Kingdom, a major role was played by the political turmoil. Genesis of the 
Polish population in the UK has its source in two periods of rapid immigration. The 
first was World War II, second only to 1st may 2004. In a world where the social order 
is shaky with one hand ethnic groups fighting for their own identity, on the other 
progressing process of European integration and globalization, man seeks to answer 
the question, “Who am I?”. Who, then, is a Polish immigrant living in the UK, you 
still have Polish or British.

Beata Banaszek, Karol Pająk
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Miasto wobec kryzysu na początku XXI wieku

Cały czas mamy do czynienia ze wzrastającą rolą miasta w przestrzeni publicznej. 
Miasta, bądź całe urbanistyczne kompleksy, z różnych powodów zintegrowane, 
osiągają coraz większą dynamikę i rośnie ich polityczne, społeczne i ekonomiczne 
znaczenie, jako centrów rozwoju, lokalnego, bądź regionalnego. W różnych regionach 
i w różnych kulturach różnie funkcjonują. Ta różnorodność w wymiarze globalnym 
pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, mając nadzieję, na alternatywny 
rozwój.

 Tradycyjnie, różnorodna Europa pokazuje, jak różnie mogą się rozwijać różne 
regiony, a w nich  miasta, wchłaniające coraz bardziej rozległe peryferia. Również 
Polska jest przykładem różnorodności funkcji miast i miejskich aglomeracji. 
Na północy, nad morzem, aglomeracja trójmiejska, z różniącymi się znacznie 
Gdańskiem, Gdynią i Sopotem, z gospodarką morską i turystyką, ma swoją specyfikę, 
która powinna sprzyjać  elastycznemu rozwojowi. Trójmiasto, oprócz walorów 
ekonomicznych związanych  z gospodarką morską, jest atrakcyjnym terenem 
turystycznym głównie latem, a przez cały rok ma bardzo atrakcyjne otoczenie, 
niezwykle malowniczego regionu Kaszub. Jest także silnym i znaczącym ośrodkiem 
akademickim. 

Czas kryzysu jest testem do zdolności przetrwania miejskich konstelacji, których 
rozwój jest zwykle wielorako uwarunkowany.  W trudnych czasach padają usługi 
zorientowane na rozrywkę i zagospodarowanie czasu wolnego. Spadają nakłady na 
sport i kulturę. Miasto musi mieć sektory gospodarcze, które funkcją w każdych 
czasach, zarówno jeśli chodzi o wytwórczość jak i o usługi.    Rosja i Stany Zjednoczone 
są przykładem sytuacji, gdzie miasta powstałe w oparciu o jakąś monokulturę, w 
pewnym momencie stają na krawędzi katastrofy tak, jak to ma miejsce obecnie z 
Detroit. Przedtem, na krawędzi katastrofy znalazło się Chicago, miasto - legenda, 
gdzie budowano pierwsze autostrady oraz legendarną drogę 66, którą Amerykanie 
podążali na zachód, w kierunku Kalifornii i Los Angeles. Zresztą, Kalifornia za czasów  
gubernatora Arnolda Schwarzenegera również stanęła na krawędzi katastrofy, z 
powodu zadłużenia. 

W dawnym ZSRR wiele miast powstało także wokół wielkich ośrodków 
przemysłowych, co w perspektywie skazywało je na zagładę, z powodu monokultury. 

„Zeszyty Gdyńskie”
nr 8, 2013
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Rosjanie próbowali budować wielkie ośrodki miejskie  nawet w warunkach 
ekstremalnych, czego przykładem mogą być miasta Syberii czy Dalekiego Wschodu, 
albo na północy  Norylsk, gdzie na wiecznej zmarzlinie stawiano imponujące gmachy 
użyteczności publicznej. Było to możliwe dzięki  systemowi politycznemu i  gospodarce 
planowanej centralnie. Mogli zawracać rzeki, burzyć góry i realizować dowolne 
projekty z zakresu  budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, powstającego  
wokół kopalń, hut czy fabryk. Amerykanie zasłynęli dzięki inżynierii ekstremalnej, 
realizowanej w centrach wielkich miast, budowie autostrad, gigantycznych mostów 
czy elektrowni. Amerykanie byli dla świata przykładem odwagi i dynamiki w 
pokonywaniu trudności, wdrażaniu nowych  technologii, organizacji, logistyki.

Gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo w znacznym stopniu zależały 
od tego jak i jaki funkcjonował, lub funkcjonuje, system polityczny w danym kraju 
czy w określonym regionie. Obecnie skrajnym przykładem takiego uwarunkowania 
mogą być Chiny, gdzie dokonuje się na ogromna skalę eksperymentów z zakresu 
inżynierii społecznej, co obejmuje również kształtowania przestrzeni publicznej 
i projektowania miast czy aglomeracji miejskich. W scentralizowanym chińskim 
systemie politycznym, możliwe są rozwiązania przestrzenne, wykraczające poza znane 
standardy. Można wysiedlić ludzi z dowolnej liczby wsi lub małych miejscowości 
i osiedlić ich w centralnie zaplanowanym mieście, którego forma i standard są 
narzucone z góry. Miejsce osiedlenia się mieszkańców nie jest z nimi uzgadniane. 
Muszą się dostosować. Nowe miasto oznacza dla nich społeczny awans w tym sensie, 
że w zamian za przeprowadzkę, zyskują  pracę w ogóle, co daje im środki do życia, 
których do tej pory nie mieli.  Jednak w przypadku kryzysu czy decentralizacji lub 
dekompozycji władzy, są trwale odcięci od korzeni. Nie mają drogi powrotu. Są 
zakładnikami systemu politycznego, który dopóty działa, ma zdolność zapewnienia 
stabilności egzystencji nowych aglomeracji. Dokąd wszystko działa, ludzie mogą się 
czuć bezpieczni, ale znaleźli się w sytuacji, kiedy w konsekwencji sami są zainteresowani 
powodzeniem systemu, gdyż od jego stabilności i wydolności zależy ich los. Kolektyw 
został politycznie spięty ciasnym systemem zależności. Poddani zyskali względne 
bezpieczeństwo kosztem wolności. Stracili możliwość wyboru, ale nie muszą ponosić 
odpowiedzialności za dokonywane wybory, ponieważ odpowiedzialność została ściśle 
ukierunkowana. Odpowiadają wobec kolektywu. Przedtem, na wsi, też  był  sekretarz 
partii, który miał głos decydujący i był podporządkowany swojemu politycznemu 
zwierzchnictwu, ale zwykle to był ich człowiek, razem z nimi gospodarujący na 
swoim, spośród nich się wywodzący. Co do „gospodarowania na swoim”, to jest w 
tym pewna umowność, ponieważ ziemia w Chinach należy do narodu i jeśli ktoś na 
niej gospodaruje to „dla narodu” i „z woli narodu”. 

To, co robią Chińczycy w jakiś sposób przystaje do ich kultury, która wykształciła 
się w warunkach dramatycznych przemian na przestrzeni XX w. Nie wiadomo 
jak sprawy dalej się potoczą. Doświadczenia z autorytaryzmem, centralizmem i 
kolektywizmem pokazały, że są to systemy, które odzierają ludzi z wolności i zwykle 
kończy się to tragicznie.

Miron Kłusak
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Specjaliści od gospodarki globalnej porównują Chiny, w obecnej sytuacji 
gospodarczej, do Stanów Zjednoczonych w roku 2008. Gospodarka zwolniła i należy 
zapomnieć o wzroście około 10%. Rośnie bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. 
Boom budowlany trwa, zwłaszcza w miastach – 60% wszystkich światowych inwestycji 
w tym sektorze realizuje się w Chinach.1 Dostęp do tanich kredytów spowodował 
boom inwestycyjny, ale developerzy nastawili się nie na budownictwo masowe, 
lecz na budowę luksusowych apartamentowców. Na spowolnienie gospodarki, 
Chińczycy reagują wypróbowanym sposobem czyli stymulowaniem inwestycji. Tą 
metodą budowane były, nawet od zera, całe miejscowości jak Ordos, miasto-symbol 
w zamożnym górniczym regionie Mongolii Wewnętrznej. Miasto latami stało puste, 
przynosząc ogromne straty. Banki udzieliły zbyt wielu pożyczek, które nie zostaną 
spłacone. Analogiczne problemy jak miasto Ordos ma  największa prywatna stocznia  
Rongsheng, która nie sprzedaje statków, bo nikt ich nie chce kupować. Na początku 
lipca 2013 stocznia zwolniła 8 tysięcy z zatrudnionych 24 tysięcy robotników. 
Mimo tak drastycznych cięć ma małe szanse na wyjście z ogromnego zadłużenia. 
Nowy premier Li Keqiang usiłuje powstrzymywać modę na stymulowanie rozwoju 
kolejnymi pożyczkami, nawet za cenę ograniczenia eksportu, bankructw zadłużonych 
przedsiębiorstw i masowych zwolnień pracowniczych. Ekonomiści szacują, że 
spowolnienie wzrostu w Chinach przełoży się na spowolnienie globalnego wzrostu o 
0.3% i najsilniej konsekwencje tego odczuje  Daleki Wschód – Singapur, Hongkong, 
Taiwan, a w drugiej kolejności państwa żyjące  ze sprzedaży bogactw naturalnych 
m.in. Rosja, Australia oraz kraje Ameryki Południowej i Afryki2. Należy mieć na 
uwadze, że Chiny są znaczącym partnerem handlowym dla ponad setki państw. 
Porządki premiera Li napotykają na duży opór tradycyjnego aparatu partyjnego i 
administracji, ponieważ znacznie łatwiej funkcjonować szarej strefie, kiedy regulacje 
są niejasne i nie zawsze egzekwowane. Jeśli nie można stawiać na eksport i inwestycje, 
to premier Li postanowił postawić na zwiększenie popytu wewnętrznego, czyli 
Chińczycy muszą więcej kupować. W chińskiej gospodarce planowej przewiduje 
się, że w obowiązującym właśnie planie, udział konsumpcji w PKB ma wzrosnąć z 
obecnych 35% do 40% w 2018 i do 45% w 2023 r.3. 

 W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi to bardzo nie wiele, ponieważ w USA 
70% gospodarki pracuje na rynek wewnętrzny.

Polityka nowego kierownictwa chińskiej partii komunistycznej ma istotne 
znaczenia dla migracji ludności. W roku 2012, po raz pierwszy w kilkutysięcznej 
historii Chin, nastąpiła liczebna przewaga  mieszkańców miast w stosunku do 
mieszkańców wsi. W dodatku między miastami, a prowincją krąży 260 milionowa 
armia robotników, która do roku 2030 może wzrosnąć do 300 mln. Robotnicy 
zarabiają w miastach, ale na wsi pozostały ich rodziny. Swobodę migracji ogranicza 
polityka meldunkowa, która decyduje w jaki sposób rodzina ma korzystać z dostępu 

1 Polityka nr 31 z 31 VII – 6 VIII. 2013 r., s. 42.
2 Tamże.
3 Tamże, s. 43
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do szkolnictwa i służby zdrowia. Specjaliści od prognoz  przewidują, że Chinczykom 
może się opłacić przeprowadzka do miast dla ok. 0.25 mld ludzi4. W Europie proces 
ten zajął ludziom kilka stuleci, w Chinach ma być zrealizowany w ciągu 12 lat, tak 
by w miastach, w 2025 r. zamieszkało 900 milionów obywateli. Warto również 
zauważyć, że jakiekolwiek europejskie miary nie przystają do chińskiej skali również 
w odniesieniu do miast. W Chinach miast ponad milionowych jest 160. 

Z gwałtownym rozrostem miast, będzie musiał się rozwijać szybko sektor usług. 
Tysiące wsi zginie bezpowrotnie wraz z tysiącletnimi tradycjami, wierzeniami, 
zwyczajami, religiami. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co może wyniknąć z tak 
radykalnej inżynierii społecznej. Nie wiadomo również czy Chińczycy będą  w 
stanie wyleczyć się z podatności, na różnego rodzaju ideologiczne szaleństwa, 
które pozbawiają ten wielki  naród, podstawowych zasad i zdrowego rozsądku. 
Masowa urbanizacja i wtłaczanie milionów ludzi ze wsi do miejskich bloków, będzie 
musiało spowodować wielkie napięcia i z wielkim prawdopodobieństwem można 
przypuszczać, że te wielomilionowe rzesze proletariuszy wyjdą na ulice, ale nie będą 
mogli się upomnieć o to, co stracili, bo tego już nie będzie. Co oni wówczas zrobią i 
jak się oni wówczas zachowają, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. 

Jest to wielka zagadka dla Chin, ale również i dla świata. Kontynuowana jest 
ideologiczna wizja Deng Xiaopinga i jego następców, natomiast już  premier Li i jego 
ekipa mogą ponieść realne ich konsekwencje.

Po drugiej stronie wielkiej wody, Amerykanie drastycznie odczuwają 
konsekwencje kryzysu i zadłużenia, pogrążając się w stagnacji i recesji. Kryzys ma 
wymiar globalny i USA stosunkowo dobrze  sobie radzą, dysponując dolarem, który 
jest pieniądzem światowym i za dodrukowanie tej waluty płacą inni. Podobnie jak w 
dawnym Związku Radzieckim, miasta funkcjonujące w oparciu o monokulturę, po 
jakimś czasie skazywane są na upadek.  Z powodu kryzysu i mało odpowiedzialnej 
polityki gubernatora Schwarzenegera, na krawędzi bankructwa znalazła się cała 
Kalifornia. 

Ofiarą monokultury przemysłu motoryzacyjnego stało się miasto Detroit, kiedyś  
dynamiczne rozwijające się  miasto – legenda. 

Obecnie, dług tej  metropolii, wynosi 18.5 mld dolarów i 18 lipca 2013 r., miasto 
ogłosiło bankructwo, co  oznacza, że sędzia federalny z jednej strony będzie chronił 
miasto przed natarczywością wierzycieli, ale też będzie arbitralnie decydował jak, 
kiedy i komu trzeba spłacać zobowiązania. 

Potężny ośrodek przemysłowy, siedziba wielkiej trójki, czyli Chryslera, Forda i 
General Motors, w ciągu ostatniego półwiecza, stracił ponad 65% ludności; liczba 
mieszkańców spadła z 2 milionów do 700 tysięcy. Pustych stoi 80 tysięcy budynków, 
blisko połowa oświetlenia miasta nie działa, a policja po wezwaniu, w razie zagrożenia, 
przyjeżdża po godzinie. Przez ostatnie 5 lat, miasto wydawało 100 mln dolarów 
rocznie więcej niż miało przychody z podatków.5 

4 Tamże.
5 Newsweek, 29 VII – 4 VIII 2013, str  47.
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Znacznie gorzej jest z zobowiązaniami długoterminowym. Fundusze emerytalne 
strażaków, policjantów oraz innych pracowników budżetówki, obciążone są 
długiem w wysokości 3.5 mld dolarów,  zaś fundusze opieki zdrowotnej zalegają 6 
miliardów dolarów.  Mieszkańcy Detroit biednieją i starzeją się, więc fundusze na 
opiekę  zdrowotną i opiekę społeczną stale rosną. Ogłoszenie bankructwa okazało 
się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Świadczenia emerytalne zostaną odgórnie 
ograniczone, a posiadacze miejskich obligacji będą musieli pogodzić się ze stratami. 
Władze miasta zastanawiają się nad sprzedażą jego najcenniejszych substancji takich, 
jak parki, inwestycyjnie atrakcyjne działki i inne nieruchomości, co  w  upadającym 
mieście może nie znaleźć nabywców. Miasto decyduje się nawet na wyprzedaż 
swoich najcenniejszych precjozów, z najbardziej prestiżowej kolekcji dzieł sztuki na 
świecie, przechowywanych i eksponowanych w Detroit Institute of Art. (DIA), gdzie 
zgromadzono ponad 60 tysięcy eksponatów takich jak: arcydzieła Michała Anioła, 
Tycjana, Rembrandta, Rubensa, Bruegla, a także francuskich postimpresjonistów, jak 
Degas, Ce’zanne i Seurat. Tak daleko posunięta desperacja, dowodzi skrajnie trudnej 
sytuacji tego miasta.

Detroit rozrastało się razem z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego. Przed 110 
laty Henry Ford założył w Dearborn, na przedmieściach miasta, pierwszą fabrykę 
samochodów, która w czasach największego rozkwitu, zatrudniała ok. 100 tysięcy 
pracowników. To w tej fabryce, wdrożony został system taśmowy, sprzyjający 
wydajności, gdzie każdy na swoim miejscu wykonywał jedną, stale powtarzającą 
się czynność. Dzięki temu Ford T stał się legendą przemysłu samochodowego, jako 
auto na każdą kieszeń. Pierwszy samochód opuścił fabrykę w 1908 r., a ostatni,  
konstrukcyjnie niemal identyczny do pierwszego,  19 lat później. To u Forda można 
było kupić każdy samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że to był kolor 
czarny. W latach dwudziestych minionego wieku, samochód u Forda kosztował 
500 dolarów, czyli tyle ile wynosiły dwie miesięczne pensje robotnika Ford Motor 
Company. Imponuje pomysłowość i wydajność tej pierwszej machiny do produkcji 
samochodów. Obecnie, nikt na świecie nie jest w stanie wyprodukować samochodu, 
w cenie dwóch miesięcznych płac robotnika.

W tym samym czasie rozwijały się fabryki Chrysler i General Motors, pochłaniając 
mniejsze firmy. GM Motors, wykupił Oldsmobile’a i Cadillaca, Chrysler – Fargo i 
Dodge’a. Świetnie prosperujące fabryki, przyciągały bezrobotnych z całego kraju oraz 
licznych imigrantów.

W dynamicznie rozwijającym się mieście znakomicie czuli się gangsterzy, którzy 
zresztą wybudowali zachodnią część miasta i tam właśnie byli u siebie. Często 
dochodziło do starć z policją, a 23 lipca 1967 r. miały miejsce ogromne zamieszki, 
które zaczęła się od „nalotu” na melinę policji u zbiegu 12 ulicy i Clairmont. Musiało 
interweniować wojsko. Mimo gigantycznego rozmiaru tej miejskiej rebelii, zginęły 
tylko 43 osoby, rannych zostało 7200 osób, a ok. 7000  trafiło do więzienia. Spłonęło 
2000 budynków. Mogło się to wydarzyć tylko w Ameryce, a jeśli w Ameryce, to 
właśnie tylko w Detroit, w tym szalonym mieście, gdzie dzielnica, w której doszło do 
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rozruchów miała złą sławę. W czasach prohibicji, dzielnica kontrolowana była przez 
żydowską mafię Chłopaków z Purpurowego Gangu (Purple Gang) braci Bernsteinów. 
Przed żydowskim gangiem respekt mieli nawet ludzie Al. Capona. Po II wojnie 
światowej, dzielnica zasiedlona została głównie przez murzynów i 12 ulica stała 
się multikulti; koszerne sklepy sąsiadowały ze spelunami, burdelami, nielegalnymi 
kasynami, a wśród tego wszystkiego kłębiły się tłumy przyjezdnych z Ohio, Indiany, 
Kentucky, alfonsów, dilerów, prostytutek, gejów, transwestytów i wszelkiej maści 
poszukiwaczy mocnych wrażeń. To gigantyczne, wielokolorowe targowisko dało 
światu początki masowej, proletariackiej popkultury. To właśnie tutaj w początkach 
lat 60. rozpoczynał karierę  Iggy Pop z formacją The Stooges.

Hałaśliwa i tandetna muzyka, oparta na prymitywnych, wulgarnych i 
prowokujących tekstach, szokujących zachowaniach na scenie wokalistów, z 
samookaleczeniami włącznie, to było hałaśliwe i prowokujące wyzwanie, rzucone 
społeczeństwu dobrobytu, stabilności i kultury. Wywarło ogromny wpływ na rozwój 
i zachowania brytyjskich punkowców ze środowiska The Sex Pistols.

W połowie lat 70. Iggy leczył się z uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Do 
czynnego życia powrócił, dzięki pomocy Davida Bowiego, producenta kilku jego 
płyt. Bowie jest z kolei znany z hitu „Panic in Detroit” nagranego w 1973 r., później 
wielokrotnie wykonywany przez kolejne lata. W piosence wspomniany jest John 
Sinclair, poeta, buntownik, założyciel ruchu Białe Pantery, solidaryzujący się z ruchem 
Czarnych Panter. W latach 1966–1969 Sinclair był też menadżerem protopunkowej 
grupy MC5 (skrót od Motor City Five). Jej płyta „Kick out The James” jest uznawana 
za jeden najlepszych albumów w dziejach rocka.

Przemysłowy i proletariacki charakter miasta znajdował wyraz w kulturalnej 
ekspresji. Najbardziej liczącą się firmą płytową była Motown (Motor Town). Jej 
legendarny założyciel Berry Gordy, nadzorował pierwsze kroki takich późniejszych 
gwiazd jak: Diana Ross & The Supremes, Stevie Wonder, The Jackson 5, Marvin Gaye. 
Status złotych lub platynowych płyt uzyskało trzy czwarte krążków wydawanych 
przez Motown między 1961 a 1971 r. Prawie wszystkich tych utalentowanych 
artystów, Gordy wyszukał w getcie Detroit. Wzorem dla producenta był Henry Ford. 
Motown miało być „fabryką przebojów”. Kolejne hity w tej „fabryce” schodziły jeden 
za drugim, jak z taśmy Forda.

Później  Detroit stało się także ważnym ośrodkiem muzyki elektronicznej. To 
tu narodziło się techno, zainspirowane technicznymi i mechanicznymi odgłosami 
otoczenia. Tu były również początki hip-hopu. W roku 2002 wielką karierę zrobił 
film „Ósma mila” z Eminemem w roli głównej, pokazujący postindustrialną pustynię, 
rzesze bezrobotnych, uliczne burdy i strzelaniny, z  dilerami narkotyków na każdym 
rogu ulicy. Akcja osadzona została w wyznaczonej przez 8. Mile Road, która oddziela 
białe przedmieścia, od czarnego getta. Już wtedy pokazywały się wyraźne symptomy 
chaosu i degradacji. Coraz wyraźniej było widać, że w Detroit dzieje się źle. Statystycy 
z FBI już w latach 2008–2011 zauważali, że Detroit było najbardziej niebezpiecznym 
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miastem w całych Stanach Zjednoczonych. W 2013 r. sytuuje się na 3 miejscu, ale nadal 
jest pierwsze wśród wielkich aglomeracji. W 2012 r. dokonano tam 181 morderstw. 
65–70% to efekt porachunków między handlarzami narkotyków. Policja ujęła tylko 
ok. jedna trzecią sprawców. Większość miała miejsce na południe od 8. Mile Road, w 
getcie kolorowych. Wskaźniki przestępczości na białych przedmieściach są poniżej 
średniej krajowej. Problem w tym, że biali obecnie stanowią ok. 10.6% populacji, zaś 
Afroamerykanie – 82.7%6.

W rezultacie chaosu i degradacji, Detroit jest obecnie (2013 r.) najbardziej  rasowo 
podzielonym miastem. Północ i Południe to dwa, zupełnie kulturowo różne światy, 
zupełnie sobie obce. Biali pracują jako informatycy, finansiści, prawnicy, zatrudniani 
w prestiżowych wieżowcach śródmieścia. Na peryferiach jest nędza, brud, rudery, 
alkohol, narkotyki, przemoc i przestępczość. Atmosferę tego wszystkiego pokazał Clint 
Eastwood w filmie „Gran Torino”. Weteran wojny koreańskiej, Walt Kowalski, całymi 
dniami przesiaduje na werandzie, popija piwo, pali papierosy i z czułością przygląda 
się  swojemu  krążownikowi szos, który kiedyś sam zmontował przy taśmie Ford 
Motor Company. Za upadek miasta wini oczywiście kolorowych, a przede wszystkim 
„żółtków”, którzy wprowadzili się do jego dawniej, białej dzielnicy. Sąsiedzi Kowalskiego 
to Hmongowie – azjatycka grupa etniczna, która nigdy nie miała własnego państwa, 
a w USA najliczniej się osiedlili właśnie w Detroit. Początkowo zdecydowany rasista, 
okazał się poczciwcem o gołębim sercu, który zaprzyjaźnia się z Hmongami, a na 
koniec ryzykuje życie, żeby ochronić młodego Hmonga przed zemstą lokalnego gangu. 

Można przy tym powiedzieć, że upadek Detroit to rezultat również, niemożliwych 
do zrealizowania przez władze, zobowiązań wobec takich obywateli jak Walt Kowalski. 
W przemysłowym Detroit wyrosły najsilniejsze w USA związki zawodowe: American 
Federation of Labor. United Auto Workers. Teamsters. Ich siła hamowała dynamikę 
rozwoju gospodarki miasta, a w tym czasie agresywnie wdarły się na rynek azjatyckie 
tygrysy: firmy japońskie, a potem koreańskie. Żeby z nimi skutecznie konkurować, 
Amerykanie musieli postawić na eksport i wielka trójka została zmuszona do 
eksportu miejsc pracy do Azji i Ameryki Łacińskiej. Bardziej dynamiczna i młodsza 
część ludności wyjechała w poszukiwaniu pracy, a w mieście zostali mniej zaradni, 
starzy i kolorowi. Nastrój czasów, które nastały można znaleźć w muzyce  grupy 
Insane Clown Posse. Jej twórczość – rap na hardcorowym podkładzie gitar – ociera 
się o szpital psychiatryczny. Fani zespołu wcielają w życie to, co słyszą na płytach i 
napadają w przebraniach clownów, na zwykłych przechodniów, siejąc popłoch  wśród 
ludzi, którzy lekkomyślnie wyszli wieczorem na ulicę czy do parku. Ich szaleństwa 
mają fundament w anarchistycznej ideologii i różnego rodzaju radykalnych 
hasłach. Swoim  ofiarom grożą obcięciem głowy maczetą, okradają przypadkowych 
przechodniów z pieniędzy, kart kredytowych, telefonów, a na koniec  dotkliwie biją. 
Obłąkany clown z maczetą, jest ikoną zespołu Insane Clown Posse. Jego przesłanie 
jest traktowane dosłownie i służy jako instrukcja do akcji bojowych.

6 Tamże.
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Los Detroit opowiedziany tu celowo, ze szczegółami z zakresu antropologii kultury, 
pokazuje jak zaostrza się znaczenie czynników socjokulturowych, w miarę narastania 
degradacji, chaosu i przemocy. Miasto jest strukturą dynamiczną, jego rozwój jest 
uwarunkowany wieloprzyczynowo. Detroit na początku miało ogromną dynamikę 
wzrostu z powodu naturalnych uwarunkowań, sprzyjających rozwojowi. Zaczynała 
się era samochodu. W różnych miejscach zaczęły się pojawiać centra produkcji  
samochodów, ponieważ zapotrzebowanie na nie rosło. Rynek się różnicował i 
rosła konkurencja. Detroit jest doskonałym przykładem żywej struktury, której 
dynamiczny rozwój i równie dynamiczny upadek rozegrał się właściwie na przestrzeni 
ok. 100 lat. Nauka z tego wynikająca, polegałaby na konieczności rozumienia, że 
monokultura, nawet z początku niezwykle sprzyjająca, może być zalążkiem klęski. 
Ta żywa struktura właściwie reaguje prawie jak człowiek, który także musi w siebie 
zainwestować, w sposób pozwalający mu  z powodzeniem znaleźć się na rynku i  
przetrwać trudne czasy. Szczególnie nobilitująca jest zdolność adaptacji do trudnych 
sytuacji i zdolność ich przetrwania. Kryzys jest  testem na umiejętność przetrwania. 
Jest okazją do likwidacji przerostów i eliminacji tego, co zbędne bądź niepotrzebne i 
dostosowania się do nowych warunków. Sprzyja temu wiedza i doświadczenie. Brak 
zdolności dostosowania, powoduje napięcia, konflikty, chaos; pojawia się przemoc i 
patologia. 

Polskie miasta również nie są odporne na kryzys i zmiany demograficzne. 
Bydgoszcz w ciągu ostatnich dziesięciu lat straciła osiem tysięcy mieszkańców. Toruń 
stracił cztery tysiące. Tyleż samo straciła  Gdynia. Miastom spadają dochody. Sporo 
ludzi wyprowadza się z mieszkań w blokach,  na obrzeża miast, budując lub kupując 
domy, ponieważ dopiero dom i obszar wokół niego, daje możliwość urządzenia się, w 
sposób odpowiadający rodzinie. Luksus takiej sytuacji zawsze wymaga powierzchni, 
obszaru, na którym można się zorganizować, uwzględniając indywidualne 
potrzeby. A budowa siedliska, jest jednym z najważniejszych życiowych wyborów i 
najdroższych, wymaga bowiem uwzględnienia wielu uwarunkowań. Poczynając od 
wyboru miejsca i projektu, aż po koszty. Jest to bardzo wciągająca gra, kształcąca i 
ucząca odpowiedzialności.

Miasta cierpią, bo spadają im dochody. Samorządy walczą o inwestorów, 
mogących zwiększyć  dochody komunalne. Zwykle z kredytów inwestują w 
infrastrukturę, budując drogi, a wzdłuż dróg instalacje energetyczne, wodociągowe, 
sanitarne, gazowe, co powoduje, że ludzie mobilni, o ustabilizowanych dochodach, 
przy spadku cen ziemi kupują  duże parcele budowlane. Dla tej kategorii ludzi, kryzys 
nie ma żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie,  bessa na rynku  sprzyja ich aktywności  
inwestycyjnej. 

W naukach społecznych zwraca się uwagę, na rosnące znaczenie miast, jako 
dynamicznych centrów władzy, logistyki i innowacyjności. Miasto oferuje w 
wymiarze kompleksowym, wszelkie możliwości w przygotowaniu się do życia 
aktywnego. Jest również bezpiecznym schronieniem dla ludzi mniej wymagających i 
mniej aktywnych.
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Połowa światowej populacji, a wiec około 3.5 miliarda ludzi mieszka dziś w 
miastach. Przewiduje się, że za ok. 20 lat, w miastach będzie mieszkało już ponad 60% 
populacji, czyli ok. 5 miliardów ludzi.  Specjaliści nazywają to „zmianą tektoniczną”7. 
Miasta będą rosły wszędzie – od Bangladeszu przez Nigerię, Brazylię po Stany 
Zjednoczone.

W Polsce, w prognozie Komisji Europejskiej na temat starzenia się społeczeństw 
przewiduje się, że w 2060 r. w miejsce dzisiejszych 38.2 mln mieszkańców będzie nas 
tylko 32.6 mln8. Zamiast 13.5% osób powyżej 65 roku życia,  będzie 34.6% ludzi w 
wieku poprodukcyjnym9.  W takiej sytuacji państwo zmuszone zostanie do redukcji  
świadczeń społecznych  w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia, edukacja czy 
transport. W związku z tym, rząd przyjął w połowie lipca 2013 r., projekt Krajowej 
Polityki Miejskiej. Przewiduje się szeroko rozbudowane programy rewitalizacji 
obszarów miejskich, co miałoby zachęcać do osiedlania się i pozostawania w miastach. 
Aktualnie, narastającym problemem jest deficyt mieszkań, szczególnie dla ludzi 
młodych, rozpoczynających dorosłe życie. Pomoc państwa w  poprawie warunków 
mieszkaniowych, jest najbardziej kosztownym elementem polityki społecznej i budzi 
najwięcej  kontrowersji. Przy odpowiedniej polityce ze strony państwa , można 
by zachęcić developerów do budowy mieszkań na wynajem, jednak prawo w zbyt 
dużym stopniu chroni najemcę, co czyni tego rodzaju inwestycje zbyt ryzykownymi i 
nieopłacalnymi. Ponadto  labilność uregulowań prawnych, nie zachęca developerów 
do podejmowania ryzyka. 

Miasta na całym świecie walczą o przetrwanie, proponując różnego rodzaju 
możliwości i atrakcje, aby przyciągnąć nowe technologie i talenty do ich praktycznego 
wykorzystania. Póki co, oferta miasta jest dominująca i bardzo zróżnicowana, 
pozwalająca na poszukiwanie szans, na karierę  młodych ludzi. Polska musi aktywnie 
brać udział w tym wyścigu, ponieważ w razie zapóźnień, młodzi ludzie poszukają  
szans za granicą. Warszawa jest najbardziej chłonną centralną aglomeracją, będącą 
przez cały czas pompą ssącą i aktywnie rozbudowującą swój potencjał. Sprzyjały temu 
wcześniej czasy PRL, kiedy najpierw odbudowana została wysiłkiem całego narodu, a 
potem była centralnym ośrodkiem decyzyjnym w ówczesnym systemie politycznym. 
Obecnie, oprócz Warszawy rozbudowują się i aktywizują aglomeracje regionalne 
jak np. Wrocław, który jest drugim po Warszawie miastem, mającym stale dodatnie 
saldo migracyjne. Trójmiasto ma także  pozytywny współczynnik migracyjny, który 
w ostatnich latach niestety spada. 

Jak wcześniej powiedziano, w polityce miejskiej  dużo uwagi przywiązuje się do 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Często mieszkańcy burzą się przeciwko 
temu, bo z różnych powodów jest to dla niech niewygodne, bądź uciążliwe. W 
Gdańsku np. nieustannie trwają dyskusje na temat lokalizacji wieżowców;  czy mogą 
być budowane w pasie nadmorskim, a jeśli tak, to w jakiej odległości od morza. Dla 

7 Gazeta Wyborcza  z 2 VIII 2013 r, s. 7.
8 2012 Ageing Report, s.  442.
9 Tamże.
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ludzi z głębi kraju widok z mieszkania na morze warty jest dodatkowych pieniędzy. 
Sensowne są nakłady na rewitalizacje centrów miast, ponieważ rozbudowa peryferii 
znacznie inwestycje podraża i rozciąga w czasie. Peryferie to wcześniejsze nakłady 
na kosztowną infrastrukturę, komunikację, i inne usługi, niezbędne w codziennym 
życiu. Centrum sprzyja funkcjonalności struktury miasta pod warunkiem, że jest 
kompatybilna i dobrze zorganizowana. Większość usług jest na wyciągnięcie ręki. 
Koncentracja centrum, to  ogromne oszczędności i wysoki poziom funkcjonalności. 
Dlatego tam inwestorzy chcą budować wieżowce i biurowce, z lokalami użytkowymi 
w parterze.

Wiele polskich miast ponosi znaczne koszty związane z reprywatyzacją. Warszawa 
np. w 2013 r. będzie z tego tytułu musiała wypłacić pół miliarda złotych odszkodowań, 
a w latach następnych będzie to jeszcze większa kwota. W prognozach przewiduje 
się, że suma roszczeń może przekroczyć 20 mld złotych. Jest to mniej więcej tyle, 
ile kosztuje budowa  paru linii metra. Władze miasta usiłują się przed tym bronić 
regulacjami ustawowymi, co prawdopodobnie spowoduje, że wygranymi będą ci, 
którzy już wyegzekwowali swoje należności; przede wszystkim Kościół, potomkowie 
starej arystokracji, potomkowie przedwojennej burżuazji, zawodowi macherzy od 
reprywatyzacji, a ci, którzy stawiali bierny opór będą się musieli zadowolić ok. 20% 
tego, co im się należało.  

Krajowa Rada Narodowa, na czele której stał Bolesław Bierut, wydała w 1945 r. dekret, 
decydujący o przejęciu na rzecz Warszawy  25 tysięcy nieruchomości położonych na 
jej terenie. 80% budynków stolicy było zniszczonych. Poszkodowanym obiecywano 
odszkodowania, działki w innych miejscach, obligacje, ale nic z tego nie spełniono. 
Władze, grabiąc prywatne, nie zadbały, żeby nabytki wpisać do Ksiąg Wieczystych, 
co obecnie, na drodze procedur administracyjnych, otwiera drogę do roszczeń 
właścicieli lub ich spadkobierców. Podobne problemy spotykamy w Gdyni, która 
zawsze była miastem prywatnym, gdyż ok. 80% nieruchomości należało do osób 
prywatnych. Tu także mamy do czynienie z powojennymi porządkami „władzy 
ludowej”, która wywłaszczała z nieruchomości, rezerwując je na cele społeczne. 
Wiele tych wywłaszczeń nigdy nie zostało wykorzystanych wg przeznaczenia, i 
do dziś zdarzają się przypadki, że wywłaszczony właściciel nadal obciążany jest 
podatkiem od nie swojej przecież nieruchomości. Wszyscy żądają zwrotu zabranych 
nieruchomości lub odszkodowań, liczonych wg dzisiejszych cen rynkowych. Tak się 
dzieje np. z atrakcyjnym terenem w Gdyni, gdzie dziś jest Park Rady Europy, a na 
którym  planowana jest budowa  wielkiego Forum Kultury.

Kryzys powoduje, że problemy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
schodzą na dalszy plan. Miasta muszą walczyć o przetrwanie, co oznacza inwestowanie 
tylko w to, co jest konieczne i opłacalne oraz pozytywnie rokuje na przyszłość. Kryzys 
również zmusza do przestrzegania rachunku ekonomicznego, a mimo to wszystkie 
niemal wielkie miasta maja potężne długi. 

Niniejsze opracowanie powstaje w Gdyni i miasto to jest także poddane globalnym 
wpływom oraz kryzysowi ekonomicznemu. W takich okolicznościach tworzone 
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są  różnego rodzaju opracowania i studia rozwoju regionalnego oraz lokalnego, 
zorientowane jednak na potrzeby gremiów decyzyjnych, bądź opiniodawczych.  
Należy  do nich odnosić się ostrożnie, ponieważ zwykle wybiegają naprzeciw 
oczekiwaniom tych, dla których są przeznaczone.10 Patrząc jednak na dokonania i 
przyglądając się kierunkowi przemian cywilizacyjnych Gdyni, widać w polityce 
miasta jakiś pomysł i sens, z którego wynika pożytek dla mieszkańców. To z Gdyni, 
z trasy Kwiatkowskiego łączącej port morski z obwodnicą trójmiejską, praktycznie 
zaczyna się  autostrada A1, choć na mapach droga ta zaznaczona jest dopiero od 
Gdańska. Sporo jest ciekawej architektury z wieżowcem Sea Towers  na czele. 
Dużo inwestuje się w kulturę. Silnej pozycji prezydenta Gdyni  nie zburzyła nawet 
upadająca w 2009 r. stocznia, co skutkowało przecież utratą pracy ok. 5 tysięcy ludzi, 
głównie mieszkańców Gdyni. Dystansujący się od polityki prezydent miasta stawia 
na „partię Gdynia”, deklarując pełne zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta. Miasto 
zdecydowało się nawet na ruch tak ryzykowny, jak własne lotnisko w Babich Dołach, 
co zostało z wielu stron odebrane jako przesadny indywidualizm i egoizm. Gdynia 
nie weszła, do powołanego przez prezydenta Gdańska, stowarzyszenia pod nazwą-
Gdański Obszar Metropolitalny, do którego przynależą 43 samorządy województwa. 
W odpowiedzi, prezydent Gdyni utworzył nieformalną strukturę pod nazwą 
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów  NORDA z 
21 samorządami, niekoniecznie sąsiadującymi z Gdynią. Prezydent Gdyni widziałby 
sens współpracy nie w gdańskim, a w trójmiejskim obszarze metropolitalnym. Póki 
co,  w jednym regionie są dwie struktury metropolitalne, co nie musi dobrze rokować 
dla aglomeracji trójmiejskiej.

W Gdyni samorząd miasta musi się zająć koordynacją wdrażania strategii i 
dostosować do tego budżet. Dla monitorowania strategii, prezydent miasta powołał 
Radę ds. Strategii, której owoce pracy nie są  jednak znane. A przecież tworzenie i 
monitorowanie realizacji strategii to proces społeczny, w którym im więcej podmiotów 
reprezentujących różne interesy mieszkańców, tym skuteczniejsza polityka miejska.  
Tylko w ten sposób samorząd ma możliwości modyfikowania i korygowania działań 
różnego rodzaju podmiotów, biorących aktywny udział w pracach na rzecz miasta. 

Mimo kryzysu, samorządy lokalne i regionalne podejmują różnego rodzaju 
inicjatywy, mające na celu ożywienie gospodarki. Pomnażanie zasobów na drodze 
realizowania dynamicznej strategii w każdej skali, jest najbardziej skutecznym 
narzędziem walki z kryzysem. Oczywistość tego wymogu na różne sposoby jest 
respektowana w różnych punktach globu, a miasta są wdzięcznym poligonem do 
ćwiczenia rozwiązań sprzyjających strategii rozwoju. Przyszłość wymaga bowiem 
nowych, oryginalnych pomysłów, w których wykorzysta się najnowsze osiągnięcia 
architektury i najbardziej nowoczesne technologie, pozwalające zarządzać 
współczesnym miastem jak jednym, inteligentnym organizmem.

10 Strategia Rozwoju Gdyni 2003–2013. Załącznik do Uchwały  nr IX/182/2003 Rady Miasta Gdyni z 
dn. 25 VI 2003 r., w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwoju Gdyni”.
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City in the context of  crisis at the beginning of 21st  
century 

Summary

The role of cities in public space is continuously growing, in the World and in 
Poland.  The times of present global economic crisis is a test of  keeping the speed of 
development and survival in a non depleted condition of urban constellations. 

Miron Kłusak
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Edukacja - społeczeństwo - zmiana

Wykład wygłoszony podczas uczelnianej inauguracji roku akademickiego 2012/13

  Szanowny Senacie,
  Szanowni Profesorowie i Goście dzisiejszej uroczystości,
  Panie i Panowie Studenci

Gdyńscy uczniowie, na wszystkich poziomach kształcenia, uzyskują najwyższe 
w województwie pomorskim wyniki w różnych sprawdzianach i egzaminach 
zewnętrznych. Można więc mówić, że gdyńskie placówki edukacyjne są najlepsze w 
regionie. Nie wnikając w szczegółową analizę statystycznych wyników kształcenia, 
są one dobrym pretekstem do omówienia teoretycznych modeli edukacyjnych, 
funkcjonujących we współczesnych systemach oświatowych.

System edukacyjny w każdym społeczeństwie jest jak szkło powiększające, dzięki 
któremu można przyjrzeć się mechanizmom i procedurom konstruowania porządku 
społecznego. Jak przekonują socjologowie edukacji, szkoła jest szczególnie wrażliwym 
miejscem społecznym, w którym zmiany społeczne (zmiany klimatu społecznego, 
przesilenia polityczne, ustrojowe, ekonomiczne czy przeobrażenia kulturowe), dają 
o sobie znać bardzo wyraźnie. W tym znaczeniu, system szkolny działa podobnie 
jak lustro, w którym społeczeństwo może przyjrzeć się samemu sobie, własnej 
filozofii społecznej, istotnym dla siebie normom i wartościom, „wyczytać” społeczną 
przyszłość i kierunek rozwoju. 

Zmiany ustrojowe dokonujące się od 1989  r. w Polsce zaowocowały pojawieniem 
się  zrębów wolnego rynku (wraz z pojawieniem się katalogu „wartości rynkowych” 
takich jak: zaradność, samoorganizacja, przedsiębiorczość, branie spraw w swoje 
ręce, rywalizacja) i zaczątków społeczeństwa demokratycznego (wraz zaistnieniem 
katalogu „wartości demokratycznych” takich jak: wolność, różnorodność i pozytywne 
waloryzowanie odmienności, tolerancja czy dobro wspólne). Niemniej jednak, jak 
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wskazują badania Zbigniewa Kwiecińskiego dotyczące przekształceń w strukturze i 
funkcjach systemu edukacyjnego w rejonie toruńskim, zwiastuny zmian społecznych 
można było zaobserwować śledząc zjawisko tzw. oddolnego parcia na edukację1, 
które dało o sobie znać jeszcze przed zmianą ustrojową2. Zjawisko to obrazują 
również następujące dane: do roku 1989 struktura systemu kształcenia w Polsce była 
zdominowana przez ZSZ przygotowujące młodzież do zawodów robotniczych (w 
roku 1989 w 3404 ZSZ kształciło się ponad 50% absolwentów szkół podstawowych, w 
1177 LO pobierało naukę jedynie 21% absolwentów szkół podstawowych). Dziesięć 
lat później (w 1999 roku) w 2156 LO kształciło się już 38% absolwentów szkół 
podstawowych, a w 2408 ZSZ – jedynie 26%3. 

Jeszcze wyraźniej przeobrażenia te ilustrują dane z badań Zbigniewa Kwiecińskiego 
z lat 1972-20034.        
             

TYP SZKOŁY ROK BADANIA

1972 1986 1998 2003

LO 15% 18% 42,9% 57,1%

T+ LZ 21,5% 30,5% 23,1% 32,4%

ZSZ 63,5 % 51,5% 34% 10,5%
     Źródło:  Z. Kwieciński, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji dorosłości, Toruń 2002.

Prawie identyczne dane obrazują preferencje wyboru typu szkoły w Gdyni, które 
w 2012 r wyglądały w sposób następujacy: LO -57%, T-32% i ZSZ-11%.  

Analiza zmian wielkości populacji absolwentów szkół podstawowych 
pobierających naukę w odmiennych typach szkół (dających dostęp do innego typu 
szkolnej kariery) wskazuje, że rodzice i dzieci w przedziale czasowym 30 lat wyraźnie 
zaczęli „unikać” szkół nie dających dostępu do matury, kierując swoje preferencje w 
stronę szkół dających dostęp do matury, lecz nie dających zawodu (LO).  Rzecz jasna, 
procesy „unikania” i „preferowania” określonych typów szkół kryją w sobie wiele 
złożonych, indywidualnych ocen i decyzji (czasem bezrefleksyjnego „bo wszyscy 
tak robią”), ale można je interpretować jako dążenia prorozwojowe – rodzice chcieli 
dla własnych dzieci czegoś innego: innego profilu kształcenia, innego typu szkolnej 
kariery (dostęp do matury i studiów wyższych) i edukacyjnego „wzmocnienia”. 
Warunkiem możliwości takich dążeń jest postrzeganie edukacji jako kapitału, 
który potencjalnie  wzmocni szanse ich dzieci w rywalizacji o korzystne pozycje w 
strukturze społeczno-zawodowe.          

1 Oryginalne określenie Zbigniewa Kwiecińskiego 
2  Z. Kwieciński, Wykluczanie. Toruń 2002.
3  P. Mikiewicz, Społeczne światy szkół średnich, Polkowice 2012. 
4 Z. Kwieciński, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń-Olsztyn 2002.
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Sprawiedliwie i równo (?) 

Zjawisko „oddolnego parcia na edukację”, można interpretować w kategoriach 
indywidualnej rodzicielskiej troski o lepszą przyszłość dla własnych dzieci, brania 
odpowiedzialności za ich los i życiową pomyślność. Można je również postrzegać 
jako niesprzeczne z katalogiem wartości wolnorynkowych, (na co dodatkowo 
wskazuje tendencja do postrzegania edukacji jako kapitału): rywalizację, zaradność 
życiową,  nastawienie na sukces. 

Zjawisku temu sprzyja wyraźny odwrót od „myślenia równościowego” w edukacji, 
które niemal w całości zostało utożsamione z minionym ustrojem politycznym. 
Równość, która jest jedną z najważniejszych wartości demokratycznych (odnosząc 
się do wspólnotowości, dobra wspólnego oraz troski o innych w społecznych, a 
nie tylko rodzinnych czy indywidualnych odniesieniach) została potępiona jako 
idea „sztuczna”, fałszywa i politycznie (oraz społecznie) skompromitowana. W 
czasopismach kierowanych do nauczycieli w latach 90- tych XX w. można dostrzec 
wyraźne głosy sprzeciwu wobec „nauczania równym frontem” (kierowania 
jednakowej oferty do wszystkich) na rzecz „nauczania na miarę potrzeb”, które 
często pociągało za sobą zabieg definiowana różnic społecznych determinujących 
owe potrzeby5. Kwestia różnic społecznych była w dodatku bardzo wyraźnie 
definiowana z pozycji wolnorynkowych i neoliberalnych (różnica była tu 
przedstawiana pozytywnie jako „wolny wybór”, do którego każdy ma prawo, 
jako celebracja odmienności: „każdy jest inny”), przykrywając fundamentalną 
nierówność możliwości konkurowania mniej uprzywilejowanych społecznie i 
kulturowo z jednostkami o zdecydowanie mocniejszym kapitale kulturowym. W 
tym znaczeniu „dobra” lub „zła” szkoła, w której uczeń/ uczennica kontynuują 
naukę nie jest sprawą jedynie wolnego wyboru i prawa do pięknego różnienia 
się. Na te szkolne „wyniesienia” (dobra szkoła) i „upadki” (zła szkoła) pracuje, 
wraz z konkretną jednostką, cała jej historia społeczna (zwłaszcza dziedziczony 
rodzinnie kapitał kulturowy). Niestety neoliberalny dyskurs edukacyjny, którego 
istotnymi kategoriami jest poprawa jakości kształcenia mierzona przy pomocy 
standaryzowanych testów, odżegnuje się od myślenia równościowego oraz myślenia 
na rzecz sprawiedliwości społecznej.  Próbuje raczej leczyć chorobę pacjenta infekując 
go kolejnym wirusem: przez stymulowanie wysiłków wzmacniających pozycję 
szkoły i jej miejsce w rankingu na rynku edukacyjnym. Większość neoliberałów 
nie ukrywa niechęci wobec równościowego języka, który - w ich mniemaniu – jest 
fundamentalnie sprzeczny z istotą współczesnej fazy światowego kapitalizmu6.  

5 Por. Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli. Dokładniejsze analizy tego zagadnienia por. L. Kop-
ciewicz,  Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury, Warszawa 2012, s. 159-171.   

6  D. A. Harway, Brief History of Neoliberalism, Oxford, New York 2005.   
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Neoliberałowie coraz chętniej odwołują się do dyskursu natury (esencjalizmu 
biologicznego) w celu opisania, wyjaśnienia i uzasadnienia różnic społecznych, 
wiążąc nierówności osiągnięć szkolnych z deficytami naturalnych potencjałów niż 
deficytami środowiskowymi i kulturowymi. Pozytywnie wartościowana „natura” 
staje się bazą deterministycznych twierdzeń o „naturalnym porządku” i oczywistości 
(naturalności) podziałów społecznych i społecznych hierarchii.  Co ciekawe, 
neoliberalne dogmaty edukacyjne o naturalności i oczywistości różnic społecznych 
coraz częściej stają się indywidualnymi zasobami mentalnymi używanymi przez 
ludzi do postrzegania i oceny siebie oraz własnej sytuacji życiowej (lub szkolnej)7. 
Badania empiryczne wskazują, że polscy uczniowie i uczennice wyjaśniając 
swoją sytuację szkolną (zwłaszcza edukacyjne porażki) przyjmują bezkrytycznie 
merytokratyczny mit8, zgodnie z którym obiektywne różnice klasowego położenia 
(i ich kulturowe konsekwencje) stają się jedynie „prywatnymi” jednostkowymi 
cnotami lub deficytami, a porażkę szkolną traktują jako w pełni zasłużoną karę 
(wyniki testów osiągnięć szkolnych jawią się w ich przypadku jako obiektywne i 
sprawiedliwe werdykty przesądzające o dalszym losie szkolnym)9. Neoliberalny 
porządek edukacyjny i jego wsporniki (standaryzowane testy, jakość kształcenia, 
zdefiniowane mierzalne i obserwowalne efekty kształcenia) są coraz rzadziej 
problematyzowane jako narzędzia polityczne kreujące pewną wersję porządku 
społecznego i w coraz większym stopniu traktowane jako naturalne, oczywiste i 
niewinne mechanizmy jego ustanawiania. Jedną z najtragiczniejszych konsekwencji 
takiego stanu rzeczy jest wzrastająca społeczna akceptacja dla nierówności 
społecznych. Jak wskazują badania Krzysztofa Żuka najmłodsze pokolenie Polaków 
(polscy studenci) zajmuje jedno z czołowych miejsc w świecie jeśli chodzi o 
akceptację nierówności (dysproporcji dochodów między bogatymi i biednymi), co 
bardzo wyraźnie różni polską młodzież od ich zachodnioeuropejskich koleżanek 
i kolegów10. Konsekwencję tę nazywam mianem jednej z najtragiczniejszych z 
uwagi na bardzo wysoki wskaźnik rozwarstwienia społecznego w Polsce (jeden z 

7  P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009. 
8 Przekonanie głoszące że o przebiegu kariery szkolnej przesądzają wyłącznie zdolności i własna pra-

ca, z pominięciem tak zwanego statusu przypisanego (właściwości społecznych związanych z płcią, et-
nicznością, statusem materialnym, przynależnością klasową i innymi, niezależnymi i niewybieralnymi 
przez podmiot charakterystykami społecznymi).    

9 Niepublikowana rozprawa doktorska  M. Boryczko, Między adaptacją a oporem. Szkoła wobec pro-
cesów globalizacyjnych, Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Gdański.

10 P. Żuk, Podziały klasowe i nierówności społeczne w Polsce. Refleksje socjologiczne po dwóch deka-
dach realnego kapitalizmu w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.  Innym miernikiem akceptacji 
nierówności przez polską młodzież może być nieobecność „ruchu oburzonych”. W Polsce zjawisko to 
ujawniło się niezwykle marginalnie, przeciwnie niż w Europie Zachodniej, gdzie zaistniało ono w bar-
dzo silnej formie (np. Hiszpania).       
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najwyższych w Europie)11. Owo rozwarstwienie niemal na naszych oczach zyskuje 
status oczywistego, uzasadnionego, słusznego moralnie i bezalternatywnego 
(traktowanego jako takie, któremu nie warto się przeciwstawiać). Myśląc neoliberalnie 
o edukacji, tracimy z oczu wyobraźnię polityczną, a w jej następstwie – możliwość 
wyobrażenia sobie innej edukacji, wolnej od odniesień rynkowych. Opcji myślenia o 
edukacji jest wiele. W dalszej części tekstu dokonam charakterystyki najważniejszych 
współczesnych ideologii edukacyjnych.                                    

    
Współczesne ideologie edukacyjne

Każda próba myślenia o edukacji jest związana z określonym stanowiskiem 
ideologicznym. Definiując dobrą lub złą edukację, myśląc o celach kształcenia i jego 
efektach, o zmianie w edukacji, myślimy ideologicznie. Nie idzie zatem o ideologią 
rozumianą jako „fałszywa świadomość”, ale o współczesne jej rozumienie – jako 
względnie spójną mapę znaczeń, stanowisk i punktów widzenia. Ideologie edukacyjne 
są zbiorem założeń12 odnośnie do istoty szkolnych oddziaływań, społecznych celów 
nauczania, metod nauczania, potencjalnych przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz 
tworzenia pedagogicznych strategii przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. 

Paul Ernest wskazuje na obecność pięciu wyraźnie wyodrębnionych stanowisk 
ideologicznych: 

a) funkcjonalistyczne, konserwatywne związane z prawicą, 
b) funkcjonalistyczno-reformatorskie związane z perspektywą 

technokratyczną,
c) tradycjonalistyczne, konserwatywne - puryzm starej szkoły 

humanistycznej, 
d) liberalne (progresywne),   
e) krytyczno-radykalne13.      

 
Funkcjonalizm związany z ideologią prawicy promuje wyrazistą i klarowną 

11 Zgodnie ze średnią dla 30 krajów członkowskich OECD, przeciętne zarobki najbogatszych 10% oby-
wateli badanych społeczeństw są niemal 9 razy wyższe od tych osiąganych przez najbiedniejsze 10%. In-
teresujące są efekty porównań na skalę międzynarodową pod kątem proporcji pomiędzy zarobkami naj-
bogatszych i najbiedniejszych obywateli poszczególnych krajów. Socjalne gospodarki Szwecji i Danii 
charakteryzują się niewielkim poziomem rozwarstwienia. Bogaci zarabiają bowiem jedynie około 5 razy 
więcej niż biedni. Całkowicie odmienne konsekwencje wiążą się z funkcjonowaniem liberalnej polityki 
gospodarczej Stanów Zjednoczonych, w których najbogatsza część społeczeństwa zarabia 16 razy wię-
cej niż najbiedniejsza. Większość krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się dużo mniejszym rozwar-
stwieniem. Tym bardziej może niepokoić wynik Polski: 13,5 na korzyść najbogatszej części społeczeń-
stwa. Jest to najwyższy wskaźnik rozwarstwienia w całej Europie. Odbiega także znacznie od  innych 
krajów Europy Środkowej, mimo pozornych podobieństw w sytuacji gospodarczej (dane z roku 2009).  

12 Problem ideologii edukacyjnych i ich możliwych typologii omawia szczegółowo R. Meighan, Socjo-
logia edukacji, Toruń 1993.  

13 P. Ernest, The Philosophy of Mathematics Education, London 1991,  s. 128.
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wizję społeczeństwa. Społeczeństwo jest w naturalny sposób podzielone, a różnice 
społeczne i nierówności są oczywiste i konieczne. Ideologię funkcjonalizmu 
przenika i umacnia dualistyczny absolutyzm i właściwa mu teoria wiedzy, wartości 
moralnych oraz społecznych relacji. Wiedza jest prawdziwa lub fałszywa, dobra lub 
zła. Autorytarny paternalizm właściwy funkcjonalizmowi i jego sankcje wzmacniają 
obecność tradycyjnych wartości i perspektywy moralnej w kulturze (np. etyka 
protestancka, którą określają takie cnoty jak pracowitość, wytrwałość, oszczędność, 
zdyscyplinowanie, obowiązkowość, umiejętność poświęcania siebie i samopomoc 
oraz takie antywartości jak zabawa, łatwość, pobłażanie, permisywność i zależność 
definiuje także społeczne hierarchie)14. Funkcjonaliści są przekonani, że nierówności 
społeczne są zakorzenione w porządku wartości moralnych - nieskazitelni moralnie 
są w oczywisty sposób bliżej Boga (są wyniesieni). Nadrzędnym zadaniem 
systemu szkolnego jest utrzymanie struktury społecznych nierówności poprzez 
zapewnienie jednostkom kształcenia, pozwalającego na zajęcie właściwego miejsca 
oraz akceptację społecznego losu. Wiedza szkolna jest tu rozumiana, jako zbiór 
zdekontekstualizowanych twierdzeń, procedur, wzorów i interpretacji. Respekt dla 
dyscypliny, dogmatyzm, posłuszeństwo są najważniejszymi z cech „trenowanych” 
na lekcjach15. Funkcjonaliści podtrzymują mit naturalnych uzdolnień (np. 
matematycznych lub językowych). Wierząc w możliwość nauczania podstaw wiedzy, 
funkcjonaliści zalecają zazwyczaj więcej szkolnego treningu (zwiększenie liczby 
godzin oraz sformalizowane metody nauczania). 

Funkcjonaliści promują również specyficzną teorię dzieciństwa, której istotą 
jest przekonanie, iż dziecko rodzi się jako byt „skalany” (koncepcja grzechu 
pierworodnego), ze „złymi skłonnościami”, które w pewnym stopniu niweluje ścisła 
kontrola, rygor i dyscyplina. Zbyt dużo wolności, obniżenie standardu wymagań 
wobec dzieci, prowadzi do egoizmu, narcyzmu, zarozumiałości i wandalizmu. Zatem 
szkolne nauczanie jest optymalnym treningiem posłuszeństwa, podczas którego 
jednostki mają okazję wykazać się cnotami: pokory, wyrzeczenia siebie, pracowitości, 
wytrwałości. Funkcjonalistyczna koncepcja nauczania jest transmisyjna, 
autorytarna, zakładająca ścisłą kontrolę i konieczność podporządkowania się 
nauczycielskiej władzy. Uczenie się jest definiowane jako indywidualny wysiłek 
i codzienna, systematyczna praca. Środowisko szkolnego uczenia się powinno, 
zdaniem funkcjonalistów, być zorganizowane ascetycznie – papier, kreda i tablica 
są wystarczającymi zasobami nauczania. Istotnym ważnym aspektem ideologii 
funkcjonalizmu jest proces oceniania. Funkcjonaliści wskazują na konieczność 
odwołania się do procesów egzaminowania (testów), którym będzie podlegać 
możliwie duża uczniowska populacja.           

Funkcjonaliści związani z myśleniem technocentrycznym definiują wiedzę 
podobnie jak ich prawicowi koledzy – jako niekwestionowaną i obiektywną. Ich 
stanowisko nie jest jednak regresywne, to znaczy nie ograniczają programu nauczania 

14 Tamże, s. 140.  
15 Tamże, s. 142. 
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do problemu podstaw. Przeciwnie, dostrzegają potrzebę nieustannego reformowania 
programów nauczania tak, by szkoła mogła sprostać wymogom nowoczesnego 
zglobalizowanej gospodarki i społeczeństwa wiedzy. Głoszą konieczność nauczania 
wiedzy i umiejętności użytecznych w codziennym życiu oraz użytecznej z 
punktu widzenia rozwoju współczesnej zglobalizowanej gospodarki i technologii 
komunikacyjnych16. Grupa ta krytykuje współczesne programy nauczania za 
przeładowanie treściami niezwiązanymi z potrzebami współczesnej praktyki, dlatego 
też strategie reform programów szkolnych związane są z próbami związania treści 
kształcenia z życiem17. Zwolennicy tego stanowiska prezentują zmodernizowaną 
wersję utylitaryzmu, reprezentując interesy porządku biurokratyczno-technicznego. 
Wyznają również specyficzną teorię społeczeństwa, którego rozwój miałby być ściśle 
związany postępem naukowo-technicznym. Jako zwolennicy merytokracji różnice 
osiągnięć szkolnych tłumaczą przez odniesienie do naturalnych różnic zdolności 
(uśpione potencjały, aktywizowane w procesie nauczania) oraz różnic w zakresie 
motywacji do uczenia się poszczególnych przedmiotów. Funkcjonaliści związani 
z porządkiem technocentrycznym nie są zwolennikami egalitaryzmu. Zakładają 
konieczność istnienia „naturalnych” podziałów i hierarchii – eksperci, technokraci i 
biurokraci są społecznie wyróżnioną globalną kastą, przeciwnie niż laicy, którzy nie 
posiadają społecznego mandatu określania kryteriów wyboru wiedzy i umiejętności 
przydatnych w praktyce18. 

Funcjonaliści-technokraci uznają, iż umysł dziecka jest czystą kartą, która 
może być wypełniona dowolną wiedzą i umiejętnościami, nabywanymi poprzez 
doświadczenie, w praktyce, w realnych sytuacjach. Ze względu na specyficzne 
postrzeganie społecznych funkcji wiedzy rodzi się zapotrzebowanie na specjalistów 
ukierunkowujących rozwój intelektualny i moralny dziecka; specjalistów decydujących, 
jaka wiedza, umiejętności i zastosowania są, i będą, potrzebne w przyszłości. 
Odpowiedź na to pytanie wywołuje zresztą spory w gronie technokratów19. Pierwsza 
z grup głosi przekonanie o potrzebie dostarczenia wiedzy i umiejętności ogólnych, 
wykorzystywanych w codziennym życiu ludzi; kolejna z grup - pierwszeństwo w 
zaspokajaniu bieżących potrzeb przemysłu, rynku zatrudnienia i handlu; zaś trzecia 
frakcja wskazuje, że wiedza i umiejętności powinny być skierowane ku przyszłym 
potrzebom przemysłu i świata pracy, a zatem wykraczać poza proste dostosowanie 
do aktualnej sytuacji. Z kolei czwarta frakcja jest zainteresowana jedynie procesem 
certyfikacji – potwierdzania umiejętności przydatnych z punktu widzenia rynku 
pracy i przyszłego zatrudnienia (selekcja, orientacja i rekrutacja zawodowa). Trzeba 

16 Tamże, s. 152. 
17 Najbardziej wpływowym reformatorem brytyjskiego programu nauczania matematyki był John Per-

ry, inżynier, który na przełomie XIX i XX wieku zakwestionował Wiktoriańską tradycję nauczania ma-
tematyki jako podstaw arytmetyki (w szkole elementarnej dla mas) oraz matematyki czystej (w szko-
łach dla elity) Wskazywał, że użyteczna matematyka jest gwarancją społecznego postępu i dobrobytu. 
Por. P. Ernest,  s. 236.      

18 Tamże, s. 164. 
19 Tamże, s. 160. 
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również zwrócić uwagę na tak zwane lobby nowych technologii komunikacyjnych 
(IT), które zaczyna coraz silniej oddziaływać na procesy stanowienia celów nauczania 
(forsując konieczność zintensyfikowanej  „alfabetyzacji” w zakresie IT)20.         

    Ciekawą perspektywę prezentują konserwatywni (tak zwani puryści związani 
z tradycją starej szkoły humanistycznej). Wychodzą oni z bardzo interesującego 
założenia głoszącego, że wiedza nie powinna służyć żadnym innym celom poza 
samą wiedzą. Innymi słowy, nie powinna wpisywać się w projekt konstrukcji bądź 
odtwarzania jakiegokolwiek typu społeczeństwa. Wiedza, zdaniem purystów, posiada 
wartość samą w sobie jako najdonioślejszy z wytworów kultury i najznakomitsze 
dzieło ludzkiego umysłu21. Jej nauczanie nie powinno być zatem wykorzystywane 
do odtwarzania społecznych nierówności, ale powinno służyć formowaniu „pełnego 
człowieka”22. Przez kontakt z wiedzą – jej strukturą, logicznym rozumowaniem, 
prostotą, czystością i elegancją ludzie mają sposobność kształtowania w sobie tego, 
co jest prawdziwie ludzkie, racjonalne. Stanowisko purystów nawiązuje do tradycji 
starej szkoły humanistycznej, to jest programu kształcenia właściwego sztukom 
wyzwolonym obejmującym takie „czyste” dyscypliny jak gramatyka, logika, retoryka 
i matematyka. W późniejszych okresach definicja tego co „czyste” zmieniała się. 
Wówczas matematyka wraz z innymi dyscyplinami nauk, zbyt praktycznych, została 
usunięta z programu studiów humanistycznych23. Puryści są przekonani, iż kontakt 
dziecka („czysta karta”) z kulturą wysoką kształtuje w nim właściwy charakter. Wiedza 
jest tutaj rozumiana zgodnie z Platońską zasadą jedności dobra, prawdy i piękna. 
Chodzi więc zarówno o jej strukturę i zdolność kształtowania ludzkiego intelektu, ale 
również wartości moralne i estetyczne. Puryści są jednak zwolennikami elitaryzmu 
i separatyzmu, czyli zamknięcia świata wiedzy i kultury wysokiej przed masami. 
Mimo iż, jak utrzymują, dobroczynny wpływ kultury wysokiej należy się każdej 
jednostce, jednak każdej z nich będzie dany inny pułap kulturowego wtajemniczenia 
na skutek nierównego obdarzenia zdolnościami (zatem każdemu wiedza na miarę 
jego potencjału i postulat segregacji w nauczaniu)24. Najważniejszym zasobem 
nauczania jest nauczyciel-mistrz, który wprowadza uczniów w tajniki szerokiej i 
logicznie ustrukturyzowanej wiedzy. Puryści są zwolennikami wieloetapowych 
i wielopoziomowych egzaminów, są bowiem przekonani, że dostatecznie „gęste” 
sito selekcyjne przyczyni się do optymalizacji nauczania i trafnego diagnozowania 
zdolności (ślepa sprawiedliwość).                  

Z kolei liberałowie, nie podważając dominującego sposobu rozumienia wiedzy 
jako usystematyzowanej i niepodważalnej, zwracają uwagę na procesy jej przeżywania 
i doświadczania przez osoby uczące się. Najistotniejszą przyczyną niepowodzeń 
szkolnych jest – ich zdaniem – nauczycielski schematyzm, budowanie dystansu, 

20 Tamże, s. 161. 
21 Tamże, s. 172. 
22 Tamże, s. 169. 
23 Por. L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 161. 
24 Tamże, s. 175. 
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a wręcz blokad twórczego myślenia uczniów, bez którego współczesne uczenie się 
jest niemożliwe. Liberałowie wprowadzili do publicznej debaty o nauczaniu pojęcia 
„fobii szkolnej”25. 

Stanowisko liberalne wyrasta ze specyficznej pozycji etycznej – etyki troski oraz 
romantycznej tradycji edukacji skoncentrowanej na wartości osoby i jej rozwoju. Z 
tego względu liberałowie wysoko cenią wartości indywidualistyczne, ekspresję, styl, 
różnorodność, doświadczenie, twórczość. Uznając teorię Piageta czy Chomsky’ego 
akceptują fakt wrodzoności wiedzy (dokładniej struktur języka oraz logiczno-
matematycznych) oraz jej przetwarzania w toku interakcji ze światem zewnętrznym26. 
Nie oznacza to, iż liberałowie przeczą istnieniu wiedzy obiektywnej - jest ona bowiem 
punktem dojścia indywidualnych dróg rozwojowych. Liberałowie uznają prawo 
dziecka do rozwoju, opieki i ochrony oraz wzrastania we wzbogaconym środowisku, 
w którym jego naturalny potencjał będzie miał szansę możliwie pełnego rozkwitu. 
Liberalną teorię dzieciństwa trafnie określają metafory: „rozkwitający kwiat” lub 
„dobry dzikus”. Liberałowie odwołując się do filozofii wychowania Rousseau i jego 
późniejszych kontynuatorów np. Neill’a czy Rogersa są przekonani, że dziecko rodzi 
się z potencjałami intelektualnego i fizycznego rozwoju27. Naturalną aktywnością 
poznawczą jest zabawa (prymat twórczości i doświadczenia).Warto podkreślić, że 
stanowisku liberalnym pojmowanie społeczeństwa jest w zasadzie zredukowane do 
pojęcia środowiska uczenia się (wspierającego lub blokującego naturalne potencjały 
rozwojowe). Niemal nie pojawi się problematyka społecznych struktur i nierówności 
oraz ich konsekwencji w postaci różnic osiągnięć szkolnych. Problematyka ta jest 
raczej zawarta w formule „chorób” współczesnego społeczeństwa, „plag” wtórnego 
(poszkolnego) analfabetyzmu, które wymagają indywidualnych środków zaradczych, 
poprawy warunków rozwojowych, wspierającego środowiska uczenia się oraz 
terapii28. 

Celem nauczania przedmiotów ścisłych jest, w ujęciu liberalnym, rozwój 
dziecka jako niezależnego badawcza rzeczywistości oraz wzmacnianie jego kapitału 
emocjonalnego (zaufania, wiary we własne siły i możliwości, pozytywnego obrazu 
samego siebie, wysokiej samooceny). W nauczaniu (indywidualnym i grupowym) 
najistotniejszą kwestią jest stworzenie optymalnego środowiska uczenia się i 
możliwości ekspresji, stworzenie przez nauczyciela warunków do samodzielnego 
badania, rozważania alternatyw, podejmowania prób poszukiwania rozwiązań, 
uogólniania, wyciągania wniosków, abstrahowania, uzasadniania, korygowania. 
Przedmioty ścisłe są traktowane jako jeden z najważniejszych filarów rozwoju dziecka 
w zakresie intelektualnym oraz emocjonalnym, dlatego też zadaniem nauczycielek i 
nauczycieli jest dbanie o uczucia dziecka, motywacje i postawy w celu przeciwdziałania 
blokadom rozwojowym, a w konsekwencji niepowodzeniom szkolnym. Nauczycielki 

25 Tamże, s. 181.  
26 Tamże, s. 182.
27 Tamże, s. 186. 
28 Tamże, s. 187. 
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i nauczyciele mają zachęcać, ułatwiać uczenie się i organizować sytuacje badawcze, 
nie jest przewodnikami wydającymi instrukcje. Ponieważ liberałowie uznają teorię 
otwartego modelu osobowości, dlatego zakładają istnienie różnego poziomu 
gotowości rozwojowej. W tym kontekście bardzo istotny okazuje się problem 
ekspresji. Wysoko wartościuje się bowiem niezależne pomysły osób uczących się 
(oraz ich werbalizowanie). Ocenianie tych wytworów ma charakter informacyjny, 
jest oparte na kryteriach. Istotne jest, aby w procesie oceniania nie etykietować dzieci 
i dziecięcych wytworów jako niepoprawnych29.         

Natomiast zwolennicy stanowiska krytyczno-radykalnego wychodzą z założenia 
o tym, że wiedza, wartości, ideologie, kwestie społeczne, polityczne są mocno z sobą 
związane. Zwolennicy tego stanowiska odwołują się do perspektywy społecznego 
konstruktywizmu uznając, iż wiedza jest kulturowo zakorzeniona, związana z ludzką 
praktyką i przepełniona społecznymi wartościami30. Uznają również, że wiedza 
jest kluczem wszelkiego działania społecznego i władzy, dlatego jej sprawiedliwa 
dystrybucja przyczynia się do demokratyzacji stosunków społecznych. Prawa 
jednostek i prawa grup społecznych do pełnego uczestnictwa społecznego, tworzenie 
znaczeń, egalitaryzm i społeczna sprawiedliwość należą do podstawowego zbioru 
wartości istotnych dla zwolenników tego stanowiska. Z tego względu nauczaniu 
szkolnym będzie towarzyszyć troska o wzrost demokratycznego uczestnictwa i 
humanizowanie ludzkiej egzystencji. Innymi słowy, projekt szkolnego nauczania 
związany jest z działaniem na rzecz zmiany społecznej31.            

Radykałowie przyjmują fakt kulturowej różnorodności („dzieci są różne”), ale 
jednocześnie uznają równość praw oraz potencjałów rozwojowych jednostek. W 
krytyczno-radykalnej teorii dzieciństwa podkreślany jest wpływ kultury, a zwłaszcza 
struktury społecznej (struktury klasowej) na rozwijającą się jednostkę. Teorię 
dzieciństwa można przedstawić odwołując się do metafory gliny formowanej przez 
siły społeczne, a najistotniejszym aspektem procesu społecznego formowania dziecka 
(i jego rozwoju) jest język, a zwłaszcza procesy negocjowania znaczeń (radykałowie 
odwołują się do ustaleń Wygotskiego i Łurii odnośnie do tworzenia wiedzy przez 
dziecko oraz związków społecznej aktywności i języka)32. Natomiast w krytyczno-
radykalnej koncepcji społeczeństwa pojawia się sprzeciw wobec nierówności w 
perspektywie korzystania z praw, życiowych szans oraz wolności. Nierówność szans 
(zwłaszcza edukacyjnych) skutkuje nieupełnomocnieniem wielu grup społecznych, 
skutkuje brakiem wiedzy, a w związku z tym – niemożnością korzystania z pełni praw 
w demokratycznym społeczeństwie,  nieumiejętnością wygrywania w społecznym 
wyścigu o dobrą pozycję na rynku pracy. Radykałowie opisując sytuację społecznej 

29 Tamże, 197. 
30 Projekty upełnomocnienia różnych grup uczniowskich (dziewcząt, mniejszości etnicznych czy ubo-

gich) wyrastają ze zróżnicowanych przesłanek ideologicznych, rzadko utrzymanych w duchu jednej ide-
ologii. W praktyce inspiracje liberalne i krytyczno-radykalne funkcjonują zazwyczaj jako komplemen-
tarne względem siebie.  

31 Tamże, s. 199.
32 Tamże, s. 208.
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opresji bardzo często odwołują się do metafory śpiących gigantów, przebudzonych 
przez edukacyjne działania i zdolnych upomnieć się o swoje prawa. W ten sposób 
zwolennicy stanowiska krytyczno-radykalnego definiują podstawowy cel nauki 
szkolnej – upełnomocnienie poprzez edukację, czyli dostarczenie narzędzi 
myślowych przywracających jednostce polityczną wyobraźnię i kontrolę nad własnym 
życiem, sprawczość i krytyczne uczestnictwo w demokratycznym społeczeństwie. 
Radykałowie, przeciwnie niż zwolennicy stanowiska liberalnego, widzą konieczność 
czynienia z napięć społecznych, nierówności i konfliktów sytuacji edukacyjnych, 
czyli sytuacji w których procesowi poszukiwania rozwiązań będzie towarzyszyć 
proces budzenia krytycznej świadomości. Uczenie się, jak przekonują radykałowie, 
następuje nie tylko w konflikcie poznawczym, ale także – konflikcie politycznym 
(społecznym)33. Metoda stawiania problemów sprzyja budzeniu i poszerzaniu 
krytycznego podejścia do rzeczywistości, odkrywaniu mitów, które utrzymują 
opresyjne i dehumanizujące struktury społeczne. Z tego względu w działaniach 
edukacyjnych postuluje się odejście od uczenia się w systemie klasowo-lekcyjnym 
na rzecz uczenia się poprzez interdyscyplinarne projekty, w których sytuacje 
życiowe stają się punktem wyjścia procesu uczenia się, zmiany i rozwoju krytycznej 
świadomości (inspirowane pedagogiką Freirowską).  

Zwolennicy stanowiska krytyczno-radykalnego wychodzą z założenia, że wiedza 
konstruowana przez człowieka zawiera właściwości umysłu34, który ją stworzył. Z 
tego względu należy ją tworzyć i przetwarzać w umyśle każdej osoby, która się jej 
uczy. W tym znaczeniu jedynym sposobem uczenia się może być proces tworzenia 
(a nie odtwarzania) wiedzy35.  Radykałowie kwestionują dogmat „naturalnych 
zdolności”, wskazując że są one skonstruowane społecznie36. Uznają, że jednostki 
rodzą się z podobnymi potencjałami, ale środowisko społeczne (jego materialno-
kulturowa strukturyzacja) różnicuje możliwości ich wykorzystania37. Najistotniejszą 
instancją dokonującą społecznej obróbki zdolności jest szkoła, w której osoby uczące 
się są kategoryzowane (stykają się z nauczycielskimi sposobami widzenia oraz 
nazywania, etykietowania). Krytyczno-radykalna teoria nauczania odwołuje się do 
prymatu metod związanych z negocjowaniem znaczeń i wspólnotowym modelem 
uczenia się – grupowych dyskusji, współpracy w grupach nad tworzeniem projektów 
i rozwiązywaniem problemów (uczenie się zaufania w relacjach społecznych, 
zaangażowania i dążenia do mistrzostwa). Oprócz metod wspólnotowych 
zakładana jest konieczność prowadzenia niezależnych, samodzielnych projektów – 
stawiania problemów, badania i rozwiązywania ich (kreatywność, samodzielność, 
zaangażowanie). Trzeba też odnotować, iż podejmowane radykalne projekty 
edukacyjne związane były ze społecznie istotnymi kwestiami w kontekście gender, 

33 P. J. Davis, R. Hersh, The Mathematical Experience, Boston 1980.  
34 Chodzi o cechy społeczno-kulturowe. Por. P. Ernest, s. 205. 
35 D. H. Wheeler, Notes on Mathematics in Primary Schools, Cambridge 1967, s. 2.  
36 P. Bourdieu, J. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.  
37  P. Ernest, The Philosophy of Mathematics Education, s. 208. 
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etnicznym, w kontekście biedy itp. Integralną częścią procesu nauczania jest zakładany 
udział uczących się w modyfikowaniu programu nauczania, sposobów nauczania 
i oceniania. Radykałowie zakładają, że nauczanie powinno być demokratyczne i 
otwarte, zróżnicowane i samoregulujące się, dlatego zalecanymi zasobami uczenia się 
są wszelkie praktyczne, autentyczne materiały takie jak: gazety, tabele statystyczne, 
raporty, opracowania odwołujące się do danych empirycznych. Zadaniem nauczycieli 
jest również ułatwienie dostępu uczących się do materiałów nauczania, tak, aby przekazać 
im kontrolę nad procesem uczenia się. Istotną, ale też najbardziej problematyczną 
kwestią jest krytyczno-radykalna teoria oceniania. W procesie oceniania bardzo ważne 
jest unikanie stereotypowych odniesień do płci, pochodzenia etnicznego czy klasowego. 
Istotne jest też unikanie hierarchizowania osiągnięć. Zwraca się również uwagę na to, 
że ocenianie powinno być procesem sprawiedliwym (w oparciu o kryteria, profile 
osiągnięć itp.) i demokratycznym (proces otwarty, poddawany dyskusji, negocjacjom, 
wielokrotnej grupowej ewaluacji itp.). Jednak nauczenie, uczenie się i ocenianie nie 
odbywa się w hermetycznym kręgu szkoły krytyczno-radykalnej, ale jednostki uczące 
się najczęściej muszą również sprostać wymaganiom i kryteriom zewnętrznym (np.  
egzaminom), co otwiera ten proces na działanie potencjalnie sprzecznych wartości i 
konkurencyjnych edukacyjnych ideologii.    

Zakończenie: neoliberalizacja edukacji – segregacja
 
Fundamentalizm rynkowy (rynek widziany jako źródło społecznego dobra), 

który zdominował myślenie o rozwojowych i społecznych funkcjach szkoły, znalazł 
w Polsce wyjątkowo podatny grunt. Przyczyny tego zjawiska są złożone i trzeba by je 
rekonstruować z należytą starannością (co wykracza poza  ramy wyznaczone temu 
tekstowi). Niemniej jednak, podejmując wysiłek konstruowania nowego porządku 
społecznego, nowego ładu edukacyjnego, wysiłek kulturowej i społecznej autokreacji 
– próby myślenia o sobie samych jako demokratyzującym się społeczeństwie, 
przeoczyliśmy kilka istotnych wymiarów i dyskusji związanych z codziennym 
życiem demokratycznego społeczeństwa. Wolność wyboru i zróżnicowanie, 
potraktowaliśmy w Polsce jako antytetyczne względem równości i sprawiedliwości, 
co jest poważnym błędem i źródłem licznych, nienazywanych, napięć społecznych. 
W sferze edukacyjnej otworzyliśmy się na działanie procesów i mechanizmów 
władzy, która ujawnia dziś wyjątkowo groźne oblicze – procesy segregacyjne. Te zaś 
objawiają się nie tylko w postaci grodzonych osiedli, prywatnych przedszkoli i szkół 
„dla wyselekcjonowanych”, szkół wyznaniowych i szkół monopłciowych (inicjatorzy 
tych przedsięwzięć realizują tym samym demokratyczne prawo do samostanowienia, 
samookreślenia, biorąc sprawy we własne ręce), ale również w postaci segregacji 
mentalnych: stereotypizacji i silnych podziałów: „my” – „oni”, lęku przed innymi i 
wysokim wskaźnikiem nieufności społecznej.            
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Education, society, change

Summary

The main objective of this paper is to analyze social grounds and the impact of the 
neoliberal education in Poland taking place during the long period of socio-political 
transition from real socialism to real capitalism.  The core part of the paper discusses 
the neoliberal tensions between freedom, social differences and equality issues as well 
as the neoliberal distrust of democratic values. The threat of school segregation is also 
taken into account. The problem of educational ideologies that define the social role 
of education and that determine the potential of educational and societal changes are 
considered.
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